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 ריצקת

 םמצע תא גצייל )םיצלאנ וא( םירחובה םיבר םישנא םנשי תונורחאה םינשב
 שי יטפשמה ךילהב םינקחשה לכל אל הבש ,תאז השדח תואיצמ .םייטפשמ םיכילהב
 תובוחב ןודי הז רמאמ .תובר תויתא תומלידל הליבומ ,םוחתב המיאתמ הלכשה
 הקיתא יללכ עובקל ךרוצבו ,גצוימ וניאש דצ לומ להנתמה ןיד ךרוע לש תויתאה
 לש םיידוחייה םינייפאמה יכ ןעוט רמאמה ,תישאר .לארשיב הז אשונב םירורב
 הקיתאה יללכב הז בצמל תטרופמ תוסחייתה םישרוד םיגצוימ אל םידדצ לומ תולהנתה
 תונושה תונמאנה תובוח רואל ןחביהל תוכירצ תויתאה תובוחה .ןידה תכירע עוצקמ לש
 .ןידה תכירע עוצקמלו ,קדצהו טפשמה תיבל ,חוקלל תובוחה – ןיד ךרוע לע תולטומה
 ץראל דוגינבש ,לבוקמה טפשמה תוצראב הקיתאה יללכ תא רקוס רמאמה ןכמ רחאל
 תא גיצמ םג רמאמה .גצוימ אל דצ לומ תולהנתהל םיסחייתמה םירורב םיללכ םיעבוק
 יכרוע תכשל לש םייתעמשמה םיפוגהו םיילארשיה טפשמה יתב לש הטעומה הקיספה
 תונורקעה .הז אשונב הקיתא יללכ המכ ץמאל עיצמ רמאמה ,ףוסבל .הז אשונב ןידה
 תילילש תויהל הכירצ גצוימ אל דצ יפלכ הבוחה רקיעש םה םיעצומה םיללכל םיחנמה
 םיסרטניאה ןיב ןזאל םוקמ שי ,ןכ ומכ .ינשה דצל קיזהל לכוי אל ןידה ךרועש ךכב –
 יתלב שומיש תושעל לכוי אל ןיד ךרועש ךכל גואדלו ,תויתדימה ןורקע ידי לע םינושה
 .גצוימ אל דצ ינפ לע ול שיש ןורתיב ןגוה יתלבו יתדימ
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 אובמ
 

 הז ללכבו ,לבוקמה טפשמה תונידמ יבחר לכב העפות הנשי תונורחאה םינשב
 םיכילהב םמצע תא םיגציימו ,ןיד יכרוע ידי לע םיגצוימ םניאש םישנא לש ,לארשיב
 דחא דצ תוחפל ונשי לארשיב םייחרזאה םיקיתהמ יצחכב ,לשמל ךכ .םינוש םייטפשמ
 ןיא ןכש ,תאז תושעל םיסונא םמצע תא םיגציימהמ קלחש הארנ .ומצע תא גציימה
 םמצע תא םיגציימה הלא םג םנשי הארנכ ,תאז םע 1.תיטפשמ הרזע ןממל םתלוכיב
 ךרוצ ןיא ןכ לעו ,דואמ שיגנ עדיה םויכש הסיפת לשמל( תונוש תוביסמו הריחב ךותמ
  2.)תיעוצקמ הרזע תחקל

 
1  Changing Patterns of Legal Representation in Divorce: From Lawyers Mather, Lynn 

Litigants  Richard Moorhead & Mark Sefton, ; 137 (2003) .OCS &AW L J., 30 to Pro Se

Department for , Litigants in First Instance Proceedingsin Person: Unrepresented 

(last visited   https://orca.cf.ac.uk/2956/1/1221.pdf (Mar. 2005),Constitutional Affairs 

May 6, 2021); Office of the Deputy Chief Administrative Judge for Justice Initiatives, 

Self-Represented Litigants in the New York City Family Court and New York City 

Housing Court, SRLN (Dec. 2005), https://www.srln.org/system/files/attachments/AJJI 
_SelfRep06.pdf (last visited May 6, 2021); Julie Macfarlane, The National Self-

Represented Litigants Project. Identifying and Meeting the Needs of Self-Represented 

Litigants (May 2013), https://representingyourselfcanada.com/wp-content/uploads/20 
16/09/srlreportfinal.pdf (last visited May 6, 2021).   

2  Justice: Meeting the The Pro Se Litigant's Struggle for Access to Jona Goldschmidt, 

Challenge of Bench and Bar Resistance, 40 FAM. CT. REV. 36 (2002); Paul D. Healey, 

In Search of the Delicate Balance: Legal and Ethical Questions in Assisting the Pro Se 
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 םג ומכ ,היצגיטילב תקסועה ןיד תכרועכ ,ינאש הלאשהמ אצוי לעופ אוה הז רמאמ
 ןהמ – ידמל תובורק םיתיעל הב םילקתנ ,םינוש םימוחתב םירחא םיבר ןיד יכרוע
 וניאש דצ לומ וחוקל תא גציימ אוה רשאכ ןהב בח ןיד ךרועש תויתאה תויוביוחמה
 הנגה רדעיהב ןיד קספ ולש חוקל לש ותוכזל לבקמ ןיד ךרוע רשאכ ,לשמל ךכ .גצוימ
 תורשפאה לע ול רפסל ךירצ אוה םאה ,ןודנב וילא הנופ גצוימ אלה עבתנהו ,עבתנ דגנכ
 ליטהל ףא וא( רשפאל םוקמ שיש ןכתיי ,דחא דצמ ?ןיד קספ לוטיבל השקב שיגהל
 ךדיאמ .גצוימ אלה דצה לש יטפשמה עדיה רדעיה לשב תאז תושעל )תוירחא וילע
 השעמל אוה ,הז הרקמב גצוימ אלה דצל ץעיימ ןידה ךרוע םאש ןועטל םג ןתינ ,אסיג
 בצמ איה הילע בושחל ןתינש המגוד דוע .חוקלל ולש תיסיסבה תונמאנה תבוחב עגופ
 הלועו ,גצוימ אל דגנכש דצ םע הרשפ םכסה לע םותחל תשקבמ ןיד תכרוע ובש
 םכסהבש תונורסחהו תונורתיה תא ינשה דצל ריבסהל הבוח הילע תלטומ םאה הלאשה
 תא לצנל רתומ םאהו ,הרשפה םכסה תויהל ךירצ ןגוה המכ דע ,ןכ ומכ ;ורובע הרשפ
 תרכינ הדימב אוהש הרשפ םכסה לע םותחל ואיבהל ידכ דגנכש דצה לש עדיה רסוח
 ?ורובע "קושה יאנתל תחתמ"

 תוקזח תומליד תולוע היצגיטיל לש רשקהב גצוימ אל דצ לומ םילהנתמ רשאכ
 תינבומ החנה הנשי טפשמ תיבב ןויד לש היצאוטיסה םצעבש םושמ ,תאז .דחוימב
 ,רבודמ רשאכ רתוי תוטעומ ןה הלא תומלידש ןכתיי .םידדצה ןיב םיסרטניאב ינוש שיש
 ידי לע המ רבד םדקל ףתושמ סרטניא םידדצה ינשל שי ובש הזוח תביתכב ,לשמל
 ןוימד ןיא ,היצגיטיל דבלמ ,םירחא םייטפשמ םימוחתב םג ןבומכ .תיטפשמ תורשקתה
 טפשמה לש ותרזע תא םיכירצ ויה אל םה תרחא ןכש( םידדצה לש םיסרטניאב טלחומ
 תיתיזח תושגנתה שי ובש םוחת דוע ןיא יכ ןועטל ןתינ םלוא ,)םהיניב םיסחיה תרדסהב
  .היצגיטילה ומכ םינושה םידדצה ןיב הרדגהב הלודג הכ

 רקיעב הבר בל תמושתל לבוקמה טפשמה םלועב הכז ימצעה גוצייה םוחת ,ןכ לע
 טפשמה תונידמ לש לודגה ןבור תמועל 3.טפשמה יתבב היצגיטילל רושקה לכב
 ןידה יכרוע תכשל לש הקיתאה יללכב הרישי תוסחייתה טעמכ ןיא לארשיב ,לבוקמה
 ןמטוג-רז הבתכ רפסמ םינש ינפל .גצוימ וניאש דגנכש דצל ןיד ךרוע לש תויוביוחמל

 
Patron, 90 LAW LIBR. J. 129 (1998); Julie M. Bradlow, Procedural Due Process Rights 

of Pro Se Civil Litigants, 55 UNIV. CHI. L. REV. 659 (1988); Van Wormer & Nina 

Ingwer, Help at Your Fingertips: A Twenty-First Century Response to the Pro Se 

Phenomenon, 60 VAND. L. REV. 983 (2007); Drew A. Swank, In Defense of Rules and 

Roles: The Need to Curb Extreme Forms of Pro Se Assistance and Accommodation in 

Litigation, 54 AM. UNIV. L. REV. 1537 (2005). 
 ,Challenge Yourself Law: Access to Justice and the -it-DoDame Hazel Genn לשמל ואר  3

of Self-Representation, 32 CIV. JUST. Q. 411 (2013). 
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 תמועל 4.םיגצוימ אל םידדצ יפלכ ןיד יכרוע לש תיקיזנה תובחה לע םייניע ריאמ רמאמ
 תובוחה ןהמ – עבטמה לש םילשמהו ינשה דצב קוסעי הז רמאמ ,ןמטוג-רז לש הרמאמ
 הקיתא יללכ ןיקתהל ךרוצב קוסענ טרפבו ,גצוימ אל דצל בח ןיד ךרועש תויתאה
 רתוי בחר טסקטנוקב אצמנ רמאמה ,ןכ ומכ .לארשיב ןיד יכרועל הז אשונב םירורב
 תויוביוחמה ןהמ איהו ,ןידה יכרוע לש הקיתאה םוחתב "הלודגה הלאשה" תלאשנ ובש
 לש תויתאה תויוביוחמה ןהמ טרפבו ,ולש חוקלה וניאש ימ יפלכ ןיד ךרוע לש תויתאה
 לע ךפשנ בר ויד ,ךשמהב טרופיש יפכ .טפשמב קדצ תיישעו הרבחה יפלכ ןידה ךרוע
 הרוכבה םאהו ,ןידה ךרוע לש תונושה ויתויוביוחמ ןיב יוארה ןוזיאה והמ הלאשה
 קסוע הבש הלאשה .הרבחל ןידה ךרוע תבוחל וא וחוקלל ןידה ךרוע תבוחל הנתינ
 הלאשה לש יטרפ הרקמ השעמל איה גצוימ יתלב דצל ןיד ךרוע תבוח – רמאמה
 ומכ ,טפשמה םלוע לש הקיתאב םייללכה םינוידב שומיש השוע רמאמה .וזה הלודגה
 דחמ ידכ ,תאז .לבוקמה טפשמה תוצראמ םינוש הקיתא יללכו תילארשיה הקיספב םג
 םיללכ עיצהל ידכ אסיג ךדיאמו ,םיידוחיי הקיתא יללכב ךרוצה תא שיגדהל אסיג
 .וז תידוחיי היצאוטיסל םייטנוולר

 טפשמבש םושמ ,)ילילפה טפשמהמ לידבהל( יחרזאה טפשמב זכרתי הז רמאמ
 ילילפה טפשמהש ןוויכמו ,םימשאנל רתוי הברה הבר תיטפשמ הרזע תמייק ילילפ
 תויתאה תובוחב אקווד זכרתי רמאמה ,ןכ ומכ .הז רשקהב תצקמב תונוש תולאש ביצמ
 אסיג ךדיאמו הקיספ טעמכ וילע ןיא אסיג דחמש םוחת והזש םושמ ,היצגיטילה םוחתב
 היצגיטילל סחייתא הז רמאמב .םויכ דואמ הצופנ טפשמה יתבב ימצעה גוצייה תעפות
 ,טפשמ יתב ןוגכ( םינוש םייטפשמ םימורופב תויוניידיה עמשמ – רתוי בחרה הנבומב
 .העיבת תשגה ינפל הארתא ןוגכ םייטפשמ-םדק םיכילהל ןכו ,)םירושיגו תויוררוב

 הז רמאמ תביתכש םושמ ,תידוחיי איה רמאמה לש תיגולודותמה אצומה תדוקנ
 רפסמ םימעפ הלקתנש ןיד תכרועכ רמאמה תבתוכ לש היווחהמ – "חטש"המ העיגה
 הרורב הבושת יתאצמ אל ולא תולאשל .רמאמה אשונל תורושקה תויתא תולאשב
 ךרוצה תא ףיצהל אב הז רמאמ .רמאמה תביתכב ךרוצה ןאכמו ,םויכ םימייקה םיללכב
 קופיס ןכו ,גצוימ אל דצ לומ תולהנתהה אשונב ןידה יכרוע לש םתולהנתה תרדסהב
 .ןידה יכרוע תכשל ידי לע ךשמהב הז ןורתפ תאיצמל םיחנמ תונורקע

 איה יתנווכ ,תויתא תובוחל הז רמאמב תסחייתמ ינא רשאכ יכ םג שיגדהל בושח
 יכרוע תכשל לש םייתעמשמה םיפוגה ידי לע םיפכאנש םייעוצקמה הקיתאה יללכל
 ןידב םיפיכא םניאש היואר תוגהנתה יללככ הקיתא יללכמ לידבהל ,תאז .ןידה
 םירחא םינקחש לש תובוח רבדב תופסונ תולאש תומייק יכ ןייצל םג שי .יתעמשמה

 
 א םירבדו ןיד "ןידה ךרוע רהזיי – גצוימ יתלב דגנכש דצ לומ גוציי" ןמטוג-רז רומיל  4

 ילתוכ ןיב תונלשר" בקעי ףסא םג ואר ;)"ןידה ךרוע רהזיי" ןמטוג-רז :ןלהל( )2004( 153
 "יטפשמה ןוידה תרגסמב ןיד-יכרוע לש תיעוצקמה םתוירחא תלאשל :טפשמה-תיב
 .)2002( 5 וכ טפשמ ינויע
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 אל םוקמה תאפמ םלוא ,םיגצוימ אל םידדצ יפלכ ,םיטפוש דוחייבו ,טפשמה םלועב
 .הז רמאמ ןהב קוסעי

 תוביסנ םאה ומצע תא לואשל וילע ,גצוימ אל דצ לומ דדומתמ ןיד ךרוע רשאכ
 דצה יפלכ םג ןידה ךרוע לע תודחוימ תויוביוחמ )ליטהל תוכירצ וא( תוליטמ הלאכ
 ,חוכ הווש דצ אוה ינשה דצה וליאכ גוהנל ךירצ ןידה ךרוע ילואש וא ,גצוימ אלה
 ומצע ולש חוקלה לש םיסרטניאה תא םדקל ידכ ברֵמה תא )רתומה תולובגב( תושעלו
 השלוחה רואל יכ אוה רמאמה לש יזכרמה ןועיטה .ןומא תבוח בח אוה ול רשא
 תובוחב ןיד יכרוע בייחל םוקמ שי ,תיטפשמה תכרעמה לומ גצוימ אל דצ לש תינבומה
 רמאמה ,ךשמהב .גצוימ אלה דצה לש עדיה רסוח לשב וז היצאוטיסב תודחוימ תויתא
 ליטת ןידה יכרוע תכשל יכ יוארש תויתאה תובוחה ןהמ הלאשה לע תונעל הסני םג
 ,וחוקל יפלכ ןידה ךרוע לש ויתובוח רואל יכ הארנ ,ךשמהב טרופיש יפכ .הז הרקמב
 תויהל תוכירצ גצוימ אלה דצה יפלכ ולש תובוחה ,תונמאנה תבוח ןשארב רשא
 .ןתוהמב תוילילש

 תעפות תא גיצמ ןושארה קלחה :אבה ןפואב ךישממ רמאמה ,וז המדקה רחאל
 יללכ עובקל ךרוצ שי יכ ןעוט ינשה קלחה .םלועבו ץראב םיגצוימ יתלבה םידדצה
 ןידע ןוזיאב ךרוצ שיש םושמ ראשה ןיב ,םיגצוימ אל םידדצ לש תולהנתה רבדב הקיתא
 תכרעמלו ,עוצקמל ,חוקלל תונמאנה( ןידה ךרוע לש תונמאנה תובוח שולש לש
 דצ לומ תולהנתהב םיקסועה הקיתאה יללכ תא רקוס ישילשה קלחה .)קדצהו טפשמה
 הז אשונל תמיוסמ תוסחייתה שי ןהבש לבוקמה טפשמה לש תוצרא המכב גצוימ אל
 אשונב טפשמה יתב לש הטעומה הקיספה תא גיצמ יעיברה קלחה .הקיתאה יללכב
 .הכשלה לש םייתעמשמה ןידה יתב תקיספ תא ןכו ,םיגצוימ אל םידדצ לומ תולהנתה
 עגונב םייתא םיללכ תעיבקל תויטרקנוק תועצה הלעמ ישימחה קלחה ,ףוסבל
 האבוהש הקיספהו תורפסה רואל יכ ןעטא ,טרפב .םיגצוימ אל םידדצ לומ תולהנתהל
 דצ לומ תולהנתהב ןיד ךרוע לע ולוחיש תובוחה רקיע יכ עובקל שי ,םימדוקה םיקרפב
 היעטה רוסיאו ,דגנכש דצל תיטפשמ הצע ןתמ יא ןוגכ – תוילילש תובוח ןה גצוימ אל
 .דגנכש דצה לשו טפשמה תיב לש
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 ילארשיה טפשמב םמצע תא םיגציימה םידדצה תעפות .א
 םלועבו

 

 ןפואב .םמצע תא םיגציימה םישנאל תונוש טפשמ תוטיש לש ןסחיב בר ינוש ונשי
 הסיסבב רשא( תירסרבדאה הטישה תא ץמאמה לבוקמה טפשמב אקווד ,ידמל עיתפמ
 ישילש דצ ינפב םתדמע תא גיצהל ההז תלוכי םידדצה ינשל יכ תיטרואת החנה תמייק
 וניא טעמכ ילטנניטנוקה טפשמה ,תאז תמועל .ימצע גוצייל םיבר םירתיה שי )ילרטינ

 6,תיתקוח תוכז אוה ימצעה גוצייהש קספנ יאקירמאה טפשמב 5.ימצע גוציי רשפאמ
 תרוסמהמ ילרגטניא קלח בשחנ ימצע גוציי יכ קספ טפשמה תיב יטירבה טפשמב וליאו
 טפשמהמ תובר העפשוה תילארשיה טפשמה תטיש ,עודיכ 7.תיטירבה תיטפשמה
 ןכש( "תברועמ" טפשמ תטישל תבשחנ איה תאז םע דחי ךא ,יטירבה לבוקמה
 הנקת ,ץראב 8.)ירבעה טפשמהמו ילטנניטנוקה טפשמהמ םיטנמלא םג הב םיבלושמ

 םיקיתב ימצע גוצייל תוכזה תא תנגעמ ,2018-ח"עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל 170
 יפל ול תרתומה וא ןיד לעבמ תשרדנה טפשמ תיבב הלועפ לכ" :ןושלה וזב םייחרזא
 הארוה ןיאשכ אוהו ,ןידכ ךכל הנימש ןיד ךרוע ידיב וא ומצעב התושעל אוה יאשר ,ןיד
 רדס תונקתל 472 הנקתב םג הללכנ המוד הארוהש ןייצל שי ."ןיד לכב תרחא תשרופמ
-ג"כשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל 433 הנקתב םגו ,1984-ד"משתה ,יחרזאה ןידה

1963. 

 דועב יכ הלוע 9לארשיב טפשמה יתבל עגונב םינותנה לש תינושאר הקידבמ
 טפשמה תיבב םילהנתמ םניאש( םייחרזא םיקיתב םיגצוימ םניאש םיעבותה רועישש
-כ לע דמוע םיגצוימ םניאש םיעבתנה רועישש ירה ,6% קר אוה )תונטק תועיבתל

 םיקית 2,000 ליכמ הלאה םינותנה וחקלנ ונממש עדימה רגאמ יכ ןייצל שי 0%5.10
 .תינויד האכרעכ יזוחמהו םולשה טפשמ יתבב 2011 רבמצדל 2008 רבמצד ןיב ורגסנש
 םילוכי )תיטנוולרה הפוקתב םיקיתה ללכמ 2%( םגדמה לדוגו םצמוצמה םינשה חווט
 רתוי םיינכדע םינותנ רמאמה תבתוכל ןיא .ולא םינשב בצמה לש תיללכ הנומת ונל תתל

 
5  (2015) 24EPRESENTATION R-ELFSIGHT TO RHE T :ERSONPUSTICE IN J ,SSYAABEEA R. 
6  Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975). 
7  SSYA, 28 'מעב ,5 ש"ה ליעל. 
 .)1992( 197 )ב(מ טילקרפה "התוברתו התרוסמ לארשיב טפשמה תטיש" קרב ןרהא  8
 תעפיו לגרמ-לשניו ןרק :תטפושה תושרה לש רקחמה תושר לש םינותנה לע ססובמ  9

 https://www.gov.il/he/Departments/publ )2014( םייחרזא םיכילה ינותנ רגאמ סולוברט

ications/reports/datasets_7. 
 ןידה יקספ רועיש ראשה ןיב ,תובר תוביס תויהל תולוכי םיעבתנו םיעבות גוציי ןיב רעפל  10

 .הנגה אלל םילבקתמש
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 תואיצמה ףוקישל בורק בצמה ןיד תכרועכ ישיאה ינויסינמ םלוא ,ימצעה גוצייה אשונב
  .םויכ םג

 אוה אלש םושמ ראשה ןיב( עבותהמ רתוי השלח הדמעב אצמנ עבתנ ליגר ןפואב
 וניאש עבתנו ,)ךוסכסה לש ויאנת תאו טפשמ תיבב ךוסכסה תא חותפל רחובש הז

 םלעתה אל ילארשיה קקוחמה .םיילפכ השלח הדמעב אצמנ ןיד ךרוע ידי לע גצוימ
 תודדומתהה ךרד .יטפשמ גוציי ומצעל ןממל לגוסמ וניא םדא הבש היצאוטיסהמ
 11.םימיוסמ םינוירטירקב םידמועל םניחב תיטפשמ הרזע ןתמ איה וז היעב םע תיזכרמה
 הובג רועיש ונשי ןיידע םייחרזא םיקיתבש הארנו ,םמצע דעב םירבדמ םינותנה תאז םע
 .םמצע תא םיגציימה םיעבתנ לש

 םישנא םנשי תונורחאה םינשב ,ץראב ומכ ,לבוקמה טפשמה םלועב תובר תונידמב
 ב"הראב ,לשמל ,ךכ .)הריחבמ אל םא ןיבו הריחבמ םא ןיב( םמצע תא םיגציימה
 12;ומצע תא גציימש דחא דצ תוחפל שי םייחרזאה םיקיתהמ 76%-בש איה הכרעהה
-ב הילרטסואבו 13,םייחרזא םיניינעב םמצע תא וגציי םיעבתנהמ יצחכ סליוו הילגנאב

 םע 14.גצוימ יתלב דחא דצ תוחפל היה החפשמ יניינעל טפשמה יתבב םיקיתהמ 27%
 תא םיגציימה םישנאל המצע המיאתה םרט תירסרבדאה טפשמה תכרעמ ,רומאכ ,תאז
 יתב לגסו םיטפושהש ,םינואה רסוח ףאו ,ברה לובלבה לע הבר הביתכ הנשי .םמצע

 
 תואכז הנשי םהבש םיבצמ יבגל םירדסה עבוק ,1972-ב"לשתה ,יטפשמה עויסה קוח  11

 ,ןידה יכרוע תכשל קוחל )4(2 'ס ,ףסונב .הנידמה ןומימב םניחב יטפשמ עויס לבקל
 םיעצמא יטועמל יטפשמ דעס ןתית" יטפשמה עויסה תכשל יכ עבוק ,1961-א"כשתה
 יטפשמ דעס ןתמ( ןידה יכרוע תכשל יללכ םג וארו ,"קוח יפל הנידמהמ ךכל םיאכז םניאש
 תינכות תא הליעפמ ןידה יכרוע תכשל םהיפלש ,2014-ה"עשתה ,)םיעצמא יטועמל
 עויס לבקל םילוכי םניאש םישנאל )ילמס ריחמב וא( םניחב יטפשמ עויסל "הווצמ רכש"
 .יטפשמה עויסה קוח תרגסמב יטפשמ

12   The Landscape in Civil Litigation in State Courtsal Center for State Courts, The Nation

(2015), https://www.ncsc.org/__data/assets/pdf_file/0020/13376/civiljusticereport-201 

5.pdf. 
13  Litigants in Litigants in Person: Unrepresented  Richard Moorhead & Mark Sefton,

(Mar.  44–43FFAIRS AONSTITUTIONAL CEPARTMENT FOR D, First Instance Proceedings

)(last visited May 6, 2021 https://orca.cf.ac.uk/2956/1/1221.pdf 2005),. 
14   ),(2013 5HALLENGE CACKLING THE T :ITIGANTSLEPRESENTED R-ELFS ,AULKSFOHN J

https://www.familylawexpress.com.au/family-law-factsheets/wp-content/uploads/2013 
/06/SELF-REPRESENTED-LITIGANTS-CHALLENGE.pdf. 
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 םה יכ וחוויד םיטפוש 15.גצוימ יתלב עבתנ םהינפב עיפומ רשאכ םהב םילקתנ טפשמה
 לעבל תתל ךרוצה ןיבל תיטופיש תוילרטינ ןיב וקה רובעל ךירצ ןכיה םיחוטב םניא
 תיישע לע עיפשת אל ןיד ךרוע רוכשל ותלוכי-יאש ךכ ,טפשמה תיבב ומוי תא ןידה
 תואיצמה יבגל ןיד יכרוע לש תונולתה תחאש הארנ ,ןכ ומכ 16.םהינפלש הרקמב קדצה
 )םהיתוחוקל םג םתיא דחיו( ןיד יכרועש םיטרדנטסהש איה טפשמה יתבב השדחה
 לולעה רבד ,גצוימ אלה דצה לש הלא רשאמ םישקונ רתוי הברה םה םהיפל םיטפשנ
 17.םהלש חוקלה לש סרטניאב עוגפל

 

 יתלב םידדצל עגונב הקיתא יללכ תעיבקב ךרוצה .ב
 םיגצוימ

 

 ןהיניב ןוזיאהו ןידה ךרוע לש ןומאה תובוח .1

 ,חוקלל תונמאנה :תוירקיע ןומא תובוח שולש ןידה ךרועל שי יכ ןועטל ןתינ
 18.ומצעלו עוצקמל תונמאנהו ,)הרבחל תונמאנה וא( קדצהו טפשמה תכרעמל תונמאנה
 יתעמשמה ןידה יללכו הקיתאה םיקצוי הכותלש תרגסמה" השעמל איה ןומא תבוח
 תכשל קוחל 54 ףיעסב תימשר ונגוע תונושארה תובוחה יתש 19."תובוח ותוהמש ןכות
 54 ףיעס יפל ."טפשמה תיב יפלכו חוקלה יפלכ הבוחה" איה ותרתוכש ןידה יכרוע
 תונמאנב וחלוש תבוטל ןיד ךרוע לעפי וידיקפת יולימב" ,ןידה יכרוע תכשל קוחל
 תונמאנ לע רומשל הבוחה ,ןכ ומכ ."טפשמ תושעל טפשמה תיבל רוזעיו ,תוריסמבו

 
15   Judging in a mismatch: The ethical challenges of Pro Se LitigationBeth Henschen, 

20 PUB. INTEGRITY 34, 39 (2018); Cynthia Gray, Reaching Out or Overreaching: 

Judicial Ethics and Self-Represented Litigants, 27 J. NAT'L ASS'N ADMIN. L. 

JUDICIARY 97, 101 (2007). 
16  647  .EVR L.AME DOTRE N , 93Active Judging and Access to JusticeAnna E. Carpenter, 

(2017); Edward M. Holt, How to Treat Fools: Exploring the Duties Owed to Pro Se 

Litigants in Civil Cases, 25 J. LEGAL PROF. 167, 169–170 (2001).  
17  Henschen, 39 'מעב ,15 ש"ה ליעל. 
-וטאלפ תור( 245 ילארשיה ןידב ןומא תובוח "ןיד ךרוע לש תויונמאנה" ןמטוג רז רומיל  18

 .)"ןיד ךרוע לש תויונמאנה" ןמטוג רז :ןלהל( )2016 םיכרוע בגש ]יקוש[ עשוהיו רענש
 .23 ש"הב תויטנוולר תוינפה םג ואר

 .247 'מעב ,םש  19
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 דובכ לע רומשי ןיד ךרוע" יכ עבוקה ןידה יכרוע תכשל קוחל 53 ףיעסב הנגוע עוצקמל
 ."עוצקמה דובכב עוגפל לולעה רבד לכמ ענמייו ןיד תכירע לש עוצקמה

 תרזגנה רתויב תיביטיאוטניאה תונמאנה איה וחוקלל ןידה ךרוע לש תונמאנה
 לש ותמשנ"כ ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ףא התנוכו ,ןידה ךרוע לש ודיקפת תוהממ
 לש וניינע ןעמל תוריסמב לועפל הבוחה תא ,ראשה ןיב ,תללוכ וז הבוח 20."עוצקמה
 חוקלה ןעמל תוריהזו תונמוימב לועפל הבוחה ןה וז הבוחל תואמגוד דוע 21.חוקל
 ןידה ךרועש םוחתב איקבו ןמוימ תויהל הבוחהו )ריהז תעד לוקיש תלעפה ,עמשמ(

 22.גוצייה תא ומצע לע וב לבקמ

 .קדצהו טפשמה תכרעמל ותונמאנ איה ןידה ךרוע לש היינשה תיזכרמה תונמאנה
 ,הרבחה ייחב בושח דיקפת אלממ טפשמהש איה וז תונמאנ תבוח ירוחאמ החנהה
 טפשמב ,לשמל ךכ .תיטפשמה תכרעמה התואמ דרפנ יתלב קלח םה ןידה יכרועו
 Officer of( טפשמה תיבב דיקפת אשונ ןיעמ אוה ןידה ךרועש הסיפת הנשי לבוקמה

ourtCthe (, תנתונ הרבחה ,ףסונב 23.הנידמ דבוע וניא אוה םירקמה בורבש יפ לע ףא 
 םהיניינע תא רידסהל הלודג הימונוטואו טפשמה םוחתב בחרנ לופונומ ןידה יכרועל
 תופצלו שורדל תוכז הרבחל שי ךכל הרומתב ,ןכ לע ."הדליג"ב םירבחה לש םיימינפה
  24.קדצ םדקל אבה םיוסמ תוגהנתה דוק יפל וגהני ןידה יכרוע יכ

 ןיב תללוכו ,ומצעלו עוצקמל ןידה ךרוע לש תונמאנה איה תישילשה תונמאנה
 25.עוצקמל םירבחה יפלכ ץרא ךרדב גוהנלו עוצקמה דובכ לע רומשל הבוחה תא ראשה
 ןידה יכרוע לש תיעוצקמה םתוגהנתה יכ איה וז תונמאנ ירוחאמ דמועה ןויערה
 ,ןידה תכירע עוצקמ תא תספות הרבחה ובש ןפואה לע עיפשהל הלוכי םילאודיבידניאכ
 ךכב תמיוסמ הרכה םג הנשי ,ןכ ומכ 26.הרבחב ןידה תכירע עוצקמ לש ומוקמ תאו

 .ודי חלשממ סנרפתהלו ,תיעוצקמו תישיא הרקוי לע רומשל סרטניא שי ןיד ךרועלש

 
 .)1956( 1730 ,1720 י ד"פ ,תיטפשמה הצעומה ירבחו ר"וי 'נ ינולפ ד"וע 9/55 מ"מע  20
 .252 'מעב ,18 ש"ה ליעל ,"ןיד ךרוע לש תויונמאנה" ןמטוג רז לשמל ואר  21
 .253–252 'מעב ,םש  22
23  . 39 (1989); EVR L. .ANDV, 42 Lawyers as Officers of the CourtEugene R. Gaetke, 

Carrie Menkel-Meadow, Ethics and Professionalism in Non-Adversarial Lawyering, 27 

FLA. ST. U. L. REV. 153, 153 (1999). 
  .247 'מעב ,18 ש"ה ליעל ,"ןיד ךרוע לש תויונמאנה" ןמטוג רז  24
  .258–256 'מעב ,םש  25
26   L. .ARVH, 103 Lawyers as Monopolists, Aristocrats and EntrepreneursMark J. Osiel, 

REV. 2009, 2021 (1990); Christopher J. Whelan, Ethics Beyond the Horizon:Why 

Regulate the Global Practice of Law, 34 VAND. J. TRANSNAT'L. L. 931, 936–937 (2001) 



 א״פשת | המ טפשמ ינויע םורופ ןמלכיש הרו
 

10 
 

 תיב ,הנידמה לשמל( וחוקל וניאש ימ יפלכ ןידה ךרועל שיש תוירחאה תייגוס
 לש הקיתאה םוחתב דוסיה תולאשמ תחא הניה ,)םהשלכ םיישילש םידדצו ,טפשמה
 ןוזיאהו ,ןידה ךרוע לש תונושה ויתובוח ןיב עובטה יטנרהניאה חתמה .ןידה תכירע
 שי ,לשמל ,ךכ .ןידה תכירע לש הקיתאה םוחתב םינוש םיבתוכ תובר קיסעה ,ןהיניב
 ,ולש יבטימה גוציילו וחוקלל איה ןידה ךרוע לש תישארה ותבוח יכ ךכב םידדצמה
 ןוזיאב ךרוצה תא םישיגדמה םיבתוכ שי ,תאז תמועל 27.תוינשמ ןה תובוחה ראש וליאו

 ןידה יכרוע תבוח לש התונוילע תא ףאו 28,ןידה יכרוע לש תונושה תובוחה ןיב דימתמ
 לע הרקב ינונגנמ לש םרדעיהש םושמ ,תאז .טפשמה תיבלו ,קדצלו תמאל ,הרבחל
 לככש ןעטנ ,לשמל ,ךכ 29 .לילעב תוקדוצ יתלב תואצותל ליבוהל לולע ןידה יכרוע
 ןידה ךרוע לע ליטנש םוקמ היהיש ןכתיי ,רתוי קזח ףוג אוה ןידה ךרוע לש חוקלהש
 .קדצהו טפשמה תכרעמל תובוח רתוי ליבקמב

 וז םעפ אל תושגנתמו ,תולבגומ יתלב ןניא ןידה ךרוע לש ויתובוח שולשש ןוויכמ
 ןיב םינזאמ ובש ןפואל רשאב תמיוסמ הנווכה תתל םילוכי הקיתאה יללכ ,וז םע
 תעטל ידכ תונושה ןומאה תובוחב שומיש השוע ילארשיה טפשמה .תונושה תושירדה
 תבוח ,לשמל ,ךכ 30.ןידה יכרוע לש םתולהנתהל תועגונה תויתאה תושירדב ןכות
 תרימא ןוגכ תולועפ התרגסמב תושעל רשפאמ הניא וחוקלל ןידה ךרוע לש תונמאנה
 לוזלזב גוהנל ןיד ךרועל תרשפאמ הניא םג איהו ,חוקלה תבוטל טפשמה תיבב רקש

 
 ,EGAL LOF  J.41  Ethical Ends and Ethical MeansMonroe H. Freedman לשמל ואר  27

EDUC. 55 (1991); David Luban, Fiduciary Legal Ethics, Zeal, and Moral Activism, 33 

GEO. J. LEGAL ETHICS 275 (2020); William H. Simon, The Ideology of Advocacy: 

Procedural Justice and Professional Ethics, 1978 WIS. L. REV. 29 (1978).  
28   J. .EOG23  ,A Response to Woolley and Wendel-Lawyer BeHow Must a David Luban, 

LEGAL ETHICS 1101 (2010); Monroe H. Freedman, An Ethical Manifesto for Public 

Defenders, 39 VAL. UNIV. L. REV. 911 (2005); Stephen L. Pepper, Lawyers' Ethics in 

the Gap Between Law and Justice, 40 S. TEX. L. REV. 181 (1999); David Luban, The 

Bad Man and the Good Lawyer: A Centennial Essay on Holmes's The Path of the 

Law, 72 N.Y U. L. REV. 1547 (1997). 
,Legal Ethics in an Adversary System: The Persistent  Deborah L. Rhode לשמל ואר  29

Questions, 34 HOFSTRA L. REV. 641 (2006); Stephen L. Pepper, Counseling at the 

Limits of the Law: An Exercise in the Jurisprudence and Ethics of Lawyering, 104 YALE 

L. J. 1545 (1995); Deborah L. Rhode, Ethical Perspectives on Legal Practice, 37 STAN. 

L. REV. 589 (1985). 
 .265–259 'מעב ,18 ש"ה ליעל ,"ןיד ךרוע לש תויונמאנה" ןמטוג רז  30
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 ןידה ךרועל תרשפאמ הניא ףא וז הבוח ןבומכ 31.עוצקמל וירבחו טפשמה תיב יפלכ
 יפלכ תבקונ תיתרבח תרוקיב תעמשנ םעפ אל ,ןכ ומכ .וחוקל תבוטל קוחה תא רפהל
 תורבח ןוגכ ,רקובמ יתלב יטילופו ילכלכ חוכ ילעב םיפוג םיגציימ םה רשאכ ןיד יכרוע
 םניא יטילופו ילכלכ חוכ ילעב תוחוקל יכ חרכהב תרמוא הניא וז תרוקיב 32.טפנו קבט
 יתלב ןפואבו הערל שומישב תזכרתמ םירקבמה לש םתנעט אלא ,גוצייל םיאכז
 הרבחל םיבח םהש ןומא תובוחב בשחתהל ילבמ תוחוקלה לש ברה חוכב ילנויצרופורפ
 ןידה ךרוע ,דגנמ 33.תואירבו הביבס תוכיא ןוגכ ,םיקהבומ םיירוביצ םיסרטניא לע ןגהל
 תבוט יפ לע קר גוהנל לוכי וניאו ,תוריסמב ולש חוקלה לש ויניינע תא םדקל ךירצ
  ."ילרטינ ישילש דצ"כ הרבחה

 הנודנ ובש 34,אנח ןיינעב .הז ןוידל שידא ראשנ אל לארשיב ןוילעה טפשמה תיב םג
 טפושה ,ןיד ךרוע לע תוישיא תואצוה ליטהל יאשר טפשמה תיב יתמו םאה הלאשה
 תכרעממ דרפנ יתלב קלח הווהמ"ו טפשמה תיב ןיצק אוה ןידה ךרוע יכ בתוכ ןישח
 ךרוע טפשמה תיבל ותונמאנו חוקלל תונמאנה ןיב יואר ןוזיאב קר יכו ,"קדצהו טפשמה
 ךרוע תבוח ןיב ןוזיאב יכ שיגדמ ןישח טפושה ,תאז םע .ודיקפת תא הנמאנ אלממ ןידה
  35.הפידעה איה טפשמה תיבל ותבוח ,טפשמה תיבל ןידה ךרוע תבוח ןיבל וחוקלל ןידה

 םיגצוימ אל םידדצ יפלכ ןיד ךרוע לש תויתאה ויתובוח .2

 הרישי תרזגנ ,ןכ םא ,הניה גצוימ וניאש דצ יפלכ ןיד ךרוע לש ויתובוח לע ןוידה
 ,לקנב תוארל ןתינש יפכ .ןידה ךרוע לש תונושה ויתויוביוחמ ןיב ןוזיאה לע ןוידהמ
 היוצרה תולהנתהל רשאב טקילפנוק תורצוי ןידה ךרוע לש תונמאנה תובוח שולש
 ןימויה קיתע טקילפנוקה תא תגציימ טרפבו ,גצוימ וניאש דצ לומ ןיד ךרוע לש היוארהו
 תונמאנה תבוח ,רומאכ 36.טפשמב ללוכ קדצ םודיקל תוירחאה ןיבל חוקלה גוציי ןיב
 הבוח תרגסמב .ומצע ולש חוקלל תונמאנה תבוח הניה ןידה יכרוע םע רתויב ההוזמה
 תספתנ )תויטפשמ תושלוח טרפבו( ינשה דצל שיש תומיוסמ תושלוח לוצינ ,ללככ וז
 ,ינש דצמ .הליחתכלמ ןיד ךרוע רכוש חוקלהש הביסהמ ילרגטניא קלחו ימיטיגל רבדכ
 איהו ,תולובג חוקלל תונמאנה תבוחל הביצמ הרבחל ןידה ךרוע לש תונמאנה תבוח
 ומכ( ילנויצרופורפ אל ןפואב חוקלה לש יטפשמה חוכב שמתשהל תרשפאמ הניא
  .)ליעל האבוהש קבטה תורבח תמגודב

 
 .םש  31
 "תיטפשמ תוירחאל תירסומ תוירחאמ – גוצייה יעגפנ יפלכ ןידה ךרוע תוירחא" ויז עטנ  32

 .)2004( 204 ,201 א םירבדו ןיד
 .םש  33
 .)אנח ןיינע :ןלהל( )2001( 366 )1(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ אנח 6185/00 א"ע  34
 .ןישח טפושה לש ןידה קספל 20–19 'ספב ,םש  35
 .205 'מעב ,32 ש"ה ליעל ,ויז  36
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 םידדצ לומ תולהנתהל הקיתא יללכ תעיבקב ךרוצה רבדב הלודגה הלאשה תרגסמב
 היצאוטיסב תיתוהמ דחוימ המ איה הנושארה הלאשה .תולאש-תת יתש שי םיגצוימ אל
 תובוח לש ןוזיאל עגונב תובר תומלידל םרוגש םיגצוימ אל םידדצ לומ תולהנתה לש
 הלאשה .הז אשונב םירורב תולהנתה יללכ תעיבק ךירצמו ,ןידה יכרוע לש ןומאה
 אקווד םיגצוימ םידדצ לומ ןידה יכרוע תולהנתה תא רידסהל שי עודמ איה היינשה
 יניד ךרד הפיקע תיטופיש תרוקיבב ,לשמל ,קפתסהל אלו( הקיתאה יללכ תמרב
  .הלא תולאש יתשל תובושת תתל הסנא ןלהל .)ןיקיזנה

 יכרוע לש הקיתאה יללכב סחייתהל שי עודמ תויתוהמ תוביס המכ הנומ תורפסה
 הטישה לש דוסיה תוחנהב םגופ גצוימ אל דצ ,תישאר .םיגצוימ םניאש םידדצל ןיד
 ןיב ילרודצורפו יתוהמ ןויווש ונשי יכ החינמ תירסרבדאה הטישה .תירסרבדאה
 הרוצב ותדמע תא גיצהל םהמ דחא לכל רשפאמה רבד ,)"Equality of Arms"( םידדצה
 םויק לש ירוביצה סרטניאה רמשנ השעמל ךכ 37.ילרטינה טפושה ינפב רתויב הבוטה
 .ןיד קספ ןתמב אוה טפושה לש יזכרמה ודיקפת ,תאז רואל .תיבטימה הרוצב קדצה
 והשלכ דצל רוזעת המצע תיטפשמה תכרעמה יכ יואר הז ןיא לבוקמה טפשמה תכרעמב
 הז אוה םידדצה ןיב ילרודצורפה ןויוושהש איה החנהה ,ןכ ומכ 38.ותדמע תא גיצהל
 םידדצלש םושמ תאז .לבוקמה טפשמה תרגסמב רתויב הליעיה האצותל םג ליבויש
 םינועיט ןועטלו תויאר איבהל רתויב םיבוטה םילכה םנשי ,טפשמה תיבל אלו ,םמצע
 םיילרודצורפה םיללכהש םג ןעטנ ףסונב 39.םהלש דצה תא ותרשיש םייטפשמ
 יללכ יפל םיקחשמ םידדצה ינש רשאכ יכ אדוול םירזוע לבוקמה טפשמה לש םישקונה
 רסוח שי םיתיעלש הדבועה לע תמיוסמ הדימב תופחל ידכ ךכב שי ,םיעובקה קחשמה
 ןיד ךרוע רוכשל ומצעל תושרהל לוכיש דצ ונשי םא לשמל( םידדצה ןיב םיוסמ ןויווש
 ראשה ןיב ,םידדצה ןיב ןויוושה תחנה לע תרוקיב טעמ אל שי יכ ןייצל שי 40.)רתוי בוט
 םע ךא .טפשמה תיבב גוצייה תוכיא לע תובר עיפשהל הלוכי תילכלכ תלוכיש םושמ

 
37  Equality of Arms and the Adversarial Process: A New Constitutional Jay Sterling Silver, 

Right, 1990 WIS. L. REV. 1007, 1009 (1990); Ellen E. Sward, Values, Ideology, and the 

Evolution of the Adversary System, 64 IND. L. J. 301, 329 (1989). 
38  An Adversarial Exchange on Adversarial Ethics: Text, Subtext, and Deborah L. Rhode, 

Context , 41 J. LEGAL EDUC. 29, 36–37 (1991).  
39  51 (1977); Richard  .EGAL STUDL J.6  Why is the Common Law Efficient?Paul H. Rubin, 

A. Posner, The Ethical and Political Basis of the Efficiency Norm in Common Law 

Adjudication, 8 HOFSTRA L. REV. 487 (1980); Brianne J. Gorod, The Adversarial Myth: 

Appellate Court Extra-Recorded Factfinding, 61 DUKE L. J. 1 (2011). 
40  Power Imbalances in Mediation: Questioning Some Common  Panareda,-Jordi Agusti

Assumptions, 59 DISP. RES. J. 24 (2004). 
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 הטישה לש דוסיה ינבאמ תחאל יתרוסמ ןפואב תבשחנ ןיידע ןויוושה תחנה ,תאז
 41.תירסרבדאה

 ןיב םילודג )עדימ ףאו( חוכ ירעפ םנשי גצוימ יתלב דצ ונשי רשאכ ,תאז תמועל
 םירקמב םג יכ רבדה ןוכנ .קחשמה יללכ יפל להנתהל םהלש תולוכיה ןיבו ,םידדצה
 דחא דצ שי תובורק םיתיעלש םושמ ,תיביטקיפ תובר םימעפ איה ןויוושה תחנה םיליגר
 תאש רתיב תרפומ החנהה ,תאז םע .רתוי םיבוט םייעוצקמ םיתוריש רוכשל לוכיה
 הניאש תיטפשמ תכרעמב להנתהל דציכ עדוי וניאש גצוימ אל דחא דצ ונשי רשאכ
 טפשמה תכרעמש םושמ ,ראשה ןיב ,תאז .םיגצוימ םניאש םידדצ רובע היונב
 םניאש םידדצל תמאתומ הניא ,טפשמה תוכרעמ לש לודגה ןבור םג ומכ ,תילארשיה
 שממ לש העיגפ רשפאלו ,גצוימה דצל ןגוה יתלב ןורתי תונקהל לולע הז רבד .םיגצוימ
 תא טקונ טפושה םא דחוימב ןוכנ רבדה 42.גצוימ אלה םדאה לש תויטפשמה ויתויוכזב
 גצוימ אלה דצל רזוע וניאו ןוידה ךלהמב תילמינימ תוברעתה לש תיתרוסמה הדמעה
 תונורחאה םינשב יכ הדבועה רואלש ןכתיי ,תאז םע 43.טפשמה תיבב ומוי תא לבקל
 44,םיכוסכס לוהינ לש לדומ רבעל ירסרבדאה לדומהמ ילארשיה טפשמה תיב טעמ גוסנ
  .םיישילש םידדצ תבוטל תיביטקא תיטופיש תוברעתהל םוקמ רתוי שי

 לש תותיחנה תדמע תא לצנל ןיד יכרועל רשפאמ רצונש ןוזיאה רסוח יכ ןייצל שי
 םג רבדה .טפשמה תיב ילתוכל ץוחמ ןתמו אשמ להנתמ רשאכ םג גצוימ אלה דצה
 וילע עיפשיש ןפואב גצוימ יתלבה דצה לע םייאי ןידה ךרועש ךכל חתפ ןבומכ חתופ
 םיטונ םיגצוימ אל םישנאש ךכל תובר תויודע שי ,ךכל רבעמ .גצוימ אל אוה יכ רתוי
 םה ןכש( םהלש תויטפשמה תויוכזה יבגל דגנכש דצה לש ןידה ךרוע םע ץעייתהל
 לע הערל לוצינל חתפ חתופ רבדהו ,)תידיימה םתביבסב הדיחיה תיטפשמה תוכמסה
 ובש ןפואה לע םירורב םיללכ ויהי םאש הנעט םג הנשי 45.הבוט אל הצע תניתנ ידי
  46.רתוי הבר תוליעיב לעפת התוללכב תיטפשמה תכרעמה ,להנתהל ךירצ ןיד ךרוע

 
41  Adversary System in a Postmodern, The Trouble with the Meadow, -Carrie Menkel

Multicultural World, 38 WM. & MARY L. REV. 5, 22–23 (1996). 

42   J. .ESR W.ASE C, 34 Phenomenon Pro SeForeign Solutions to the US Buxton, Tiffany 

INT’L L. 103, 147 (2002). 
43  Including the Unrepresented Poor: Revisiting the  –And Justice For All Russell Engler, 

Roles of the Judges, Mediators, and Clerks, 67 FORDHAM L. REV. 1987, 2006 (1999). 
 ״ןידה ירדס לש רתסנה דיקפתה :לארשיב הטיפשה תכרעמ רוזיב״ יבצ ןזור רכששי  44

  .)2018( 736–732 ,717 ומ םיטפשמ
45  schennHe, 15 ש"ה ליעל.  
46  How Can You Deal with Pro se Litigants and Keep Your Stephanie Francis Ward, 

Cool?, ABA JOURNAL (Feb. 4, 2013) https://www.abajournal.com/news/article/podcast 

_monthly_episode_35. 
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 אל םישנאל תיטפשמה תכרעמה תא שיגנהל ןוצרה םג דמוע ןוידה לש עקרב
 תובר רבוד הילעש ,)״Access to Justice״( "קדצל השיג"ה תסיפת ךותמ םיגצוימ
 שיגנהל שי ,וז הסיפת יפל 47.)תורחא תובר תוצראב םג ךא( יאקירמאה רשקהב דחוימב
 גוציי םמצעל ןממל םילוכי םניאש הרושהמ םישנאל םג תיטפשמה תכרעמה תא
 תובכשמ םיעיגמ םמצע תא גצייל םירחובה םישנאהמ םיבר יכ ןייצל שי .יטפשמ
 םירבוד םניא ףא ילואו ,םיליכשמ תוחפ הארנה לככ ןכ לעו – תוכומנ תוימונוקאויצוס
 רתוי דוע םיעיגפל הלאה םישנאה תא םיכפוה הלא לכ 48.םא תפשכ הנידמה תפש תא
  .ינשה דצה לש הערל לוצינל

 
47  , Gideon v. WainwrightA Right to Counsel in Civil Cases: Lessons From Laura K. Abel, 

15 TEMP. POL. & CIV. RTS. L. REV. 527 (2005) )תושלחה תובכשה לש ישממה ישוקב ןד 
 James E. Cabral et al., Using ;)טפשמה תיבב ןמוי תא לבקל ב"הרא תייסולכואב

Technology to Enhance Access to Justice, 26 HARV. J. L. & TECH. 241 (2012) )ןד 
 Mauro;)טפשמה יתבל השיגה תא ורפיש םייגולונכטה םירופישה דציכ הלאשב

Cappeletti, Alternative Dispute Resolution Processes within the Framework of the 

World‐Wide Access‐to‐Justice Movement, 56 MOD. L. REV. 282 (1993) )םיכילהב ןד 
 ,Brian Etherington;)קדצל השיגה תייעבל ןורתפכ םירושיגו תויוררוב לש םייביטנרטלא

Promises, Promises: Notes on Diversity and Access to Justice, 26 QUEEN’S L. J. 43 

 השיגב עוגפל םילוכי אקווד םייביטנרטלא םיכוסכס בושיי יכילהש ךכב ןד( (2000)
 Mauro Cappelletti & Bryant Garth, Access to Justice: The Newest Wave in the ;)קדצל

Worldwide Movement to Make Right Effective, 27 BUFF. L. REV. 181 (1978) )גשומב םינד 

 Matthieu Chemin, The impact of the ;)תונוש תוצראב שרופמ אוה דציכו ,קדצל השיג

judiciary on entrepreneurship: Evaluation of Pakistan's "Access to Justice Programme", 

93 J. PUB. ECON. 114 (2009) )תומרופר תובקעב ןטסיקפב קדצל השיגה רופישב ןד 
 Patricia Hughes, Law Commissions and Access to Justice: What ;)טפשמה תכרעמב

Justice Should We be Talking About?, 46 OSGOODE HALL L. J. 773 (2008) )תומרופרב ןד 
 Earl Johnson, Equal ;)קדצל השיגה תא לידגהל ידכ הדנקב טפשמה יתבב תוירשפא

Access to Justice: Comparing Access to Justice in the United States and Other Industrial 

Democracies, 24 FORDHAM INT’L L. J. S83 (2000) )טפשמה יתבב קדצל השיג הוושמ 
 :"Marc Galanter & Jayanth K. Krishnan, "Bread for the Poor ;)תונוש תונידמ לש

Access to Justice and the Rights of the Needy in India, 55 HASTINGS L. J. 789 (2004) )ןד 
 .)ודוהב קדצל השיגב

48  Out of Sight and Out of Line: The Need for Regulation of Lawyers'  Russel Engler,

Negotiations with Unrepresented Poor Persons, 85 CAL. L. REV. 79, 79–82 (1997).  
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 םיגציימה םישנא ןיב )תיטרואת םא םג( תמיוסמ הנחבהל םוקמ שי יכ ןועטל ןתינ
 םידדצה ינש דחא דצמ .םמצע תא גצייל םירחובה םישנא ןיבל ץוליא ךותמ םמצע תא
 דצה לש ןידה ךרועל שיש יטפשמה עדיה םהל ןיאש הז ןבומב תותיחנ תדמעב םיאצמנ

 דעצכ תאז תושעל לולע הריחב ךותמ ומצע תא גציימה דצ אסיג ךדיאמ ,דגנכש
 .והשלכ ןורתיב תוכזל ילוא ךכבו ,ויפלכ םג תובוח ןידה ךרוע לע ליטהל ידכ יגטרטסא
 לש םינוכיסה תא עדומב חקול םג ומצע תא גצייל רחובה דצ יכ ןועטל רשפא ,ןכ ומכ
 ףסכ עיקשהל טילחה ןכש דצ תמועל ,תאז( תכרעמה לומ תיעוצקמ אל תולהנתה
 ונשי גצוימ אל דצ יפלכ תובוח תלטהבש ןועטל םג ןתינ ,ךכל רבעמ .)ןיד ךרוע רוכשלו
 הבושת .גצוימ תויהל אלש ולש ותריחב תא ונממ ללושה ויפלכ םיוסמ םזילנרטפ
 ןכלו ,גצוימ תויהל אל רחוב דצ יתמ תעדל דואמ השקש איה הלא תונעטל תירשפא
 ,ךשמהב טרופיש יפכ ,ןכ ומכ .ןידה יכרוע לע תויללכ תומיוסמ תובוח ליטהל ףידע
 תוילילש תובוח רקיעב הז רשקהב ןידה ךרוע לע ליטהל ןוכנש הארנ יכ הדבועה רואל
 גצוימ אלה דצה לש ודיצמ הערל לוצינהו םזילנרטפה תדימש ירה ,)היעטה יא ןוגכ(

  .דואמ תמצמטצמ

 ןוכנה ןוזיאה תלאש הלוע ,גצוימ דצ לומ תולהנתה לש תדחוימה תושיגרה רואל
 רתוי יוארה ןוזיאב ונודי םיאבה םיקרפה .ןידה ךרוע לש תונושה תונמאנה תובוח ןיב
 תיבל ןידה ךרוע לש ןומאה תבוח ףקותמש ןכתיי יכ רמול ןתינ ןאכ רבכ םלוא ,קמועל
 אל דצ דגנכ וחוכ לש הערל שומיש ליבגהל ונממ שורדל םוקמ שי קדצלו טפשמה
 יללכ יכ הרמאמב תנעוט ףא Rhode 49.טפשמ תיב ןיצקכ ודיקפתמ קלחכ גצוימ
 וניא ינשה דצהש הדבועה לש הערל לוצינ לכ טלחומ ןפואב רוסאל םיכירצ הקיתאה
 טעמכ תקחומו ,הז רשקהב תכל תקיחרמ טעמ איה Rhode לש התעד יכ הארנ 50.גצוימ
 ומויק תא תרשפאמ הרבחהש ךכמ .וחוקלל ןידה ךרוע ןיב ןומאה תבוח תא ןיטולחל
 ךכב שיש תונורתיהמ תונהיל יאכז דצ יכ החנהה םג תרזגנ ,ןידה תכירע עוצקמ לש
 סנרפתהל ןידה ךרוע לש ישיאה סרטניאב םג ריכהל שי ,ןכ ומכ .ןיד ךרוע רכש אוהש
 אל שומיש לע תולבגמ תויהל תוכירצ ןבומכ ,תאז םע .ודיקפתב חילצהלו ועוצקממ
 הטושפ הניא הלא תולבגמ ןהמ הלאשל הבושתהו ,וז היצאוטיסב יטפשמ חוכב יואר
  .ללכו ללכ

 לש תונמאנה תבוחל רישי רשק שי גצוימ דצ לומ ןיד ךרוע לש תולהנתהה ןפואל
 ןידה ךרוע לש פיטוארטסהש רמול ןתינ ינטשפ ןפואב .עוצקמה דובכ יפלכ ןידה ךרוע
 ןיד ךרוע יכ איה רתויב תחוורה הסיפתהו ,דחוימב יבויח וניא בחרה רוביצה ברקב
 םישלחה תא סומרי ףאו ,)ויתוחוקל לש החרטה רכש וא( ויתוחוקל ןעמל "לוכה" השעי

 היצאוטיסב שלח םדא לש הרדגהל לקנב לפונ גצוימ וניאש דצש ןוויכמ .ךרדב ונממ
 תותיחנה תדמע לש הערל לוצינש ירה ,ולש יטפשמה עדיה רסוח ללגב תיטפשמ

 
49  1083, 1091  .EVR L. .ARVH101  ,Discretion in LawyeringEthical William H. Simon, 

(1988). 
50  1785, 1816 (2001) .EVR L.ORDHAM F69  ,Access to JusticeDeborah L. Rhode, . 
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 ןפואב עוגפל הלוכיו ,ןיד ךרוע לש תירסומ תולהנתהב םגפ תווהל הלולע תיטפשמה
 51.ןידה תכירע עוצקמ תא האור הרבחהש

 בחר "רופא חטש" תרצוי תונושה תובוחה ןיב תאז תענמנ יתלב תושגנתהש ןוויכמ
 םושמ ,תאז .םילאודיבידניא ןיד יכרוע ידיב תונשרפה תא ריאשהל םוקמ ןיא ,רתויב
 םהלש דצלו( םחוקל לש דצל הטונכ ןוזיאה תא שרפל ישיא ןיינע םהל שי אסיג דחמש
 השק אסיג ךדיאמ םלוא ,)םהילא אובל ורחבי תוחוקל יכ םיצורה עוצקמ ילעבכ םמצע
 גוהנלו וז היצאוטיסב ירמגל יביטקייבוא תויהל ,םדאכ ,עוצקמ לעבמ תופצל םיתיעל
 הדמע תטיקנו תפתושמ הבישחל םוקמ שי ,ןכ לע .ירמגל יטסיאורטלאו ןזואמ ןפואב
 .וז היגוסב הרורב תיתרבחו תיביטקלוק

 אל דצ יפלכ ןיד ךרוע לש ויתובוח לע הקיספ תמייק לארשיב ,ךשמהב טרופיש יפכ
 תובישח שיש הארנ ,תאז םע .תונמאנהו תוחילשה ינידו תונלשרה תלווע תרגסמב גצוימ
 םירקמב ןיד יכרוע לש םתוגהנתהל תורורב תויתעמשמ-תויתא תובוח תעיבקב םג הבר
 היהתש ידכ ,תישאר – םייזכרמ םיטביה המכב ןיקיזנה ינידמ םינוש הקיתא יללכ .ולא
 ןתנייש יוציפה והמ םיעבוק ןיקיזנה יניד זאו ,והשלכ קזנ םרגייש שרדנ ןיקיזנב תובח
 םישרוד םניא ןידה יכרוע תכשל לש תעמשמה יללכ ,דגנמ .םרגנה קזנה רואל קוזינל
 יללכ ,ןיקיזנה יניד תמועל 52.םיקוזינל יוציפ יללכב םיקסוע םניא םהו ,קזנ תמירג
 ךכל בל םישבו ,הזככ ודיקפת תרגסמב ןיד ךרוע לש תמיוסמ הבוחב םיקסוע הקיתאה
 קחשמה יללכ םע תורכיהו יטפשמ עדימ םיעבונה( חוכ ירעפ שי ןיד ךרוע לש ותבוטלש
 לש םדיקפת ,ךכל רבעמ םלוא .תיטפשמ היצאוטיסב םירחא םידדצ תמועל ,)יטפשמה
 םושמ ,ןיקיזנה יניד לש םדיקפתמ יתוהמ ןפואב הנוש םייתעמשמה הקיתאה יללכ
 תרגסמב להנתי ןיד ךרועש ןוכנו יואר דציכ הלאשב םיקסוע םרקיעב תעמשמה יללכש
 רשק לכ אלל ,ןידה תכירע לש יעוצקמה לופונומהו וידיבש יעוצקמה עדיה ,ודיקפת
  53.והשלכ קזנ וישעממ םרגנ םאה הלאשל

 ךכמ םג עבונ ןידה יכרוע לש תויתאה תובוחה תרגסמב אקווד גוצייב לפטל ךרוצה
 לש תימינפ היצלוגר תושעל הימונוטוא יתרוסמ ןפואב שי םמצע ןידה יכרועלש
 היצלוגר יכ ןידה יכרוע לע תכמוס הרבחהש החנה ךותמ ראשה ןיב ,תאז .עוצקמה

 
 היהתש ךכב תובישח םג שי יכ ןועטל ןתינ .רתוי םיבכרומ ןבומכ םה םירבדה יכ ןייצל שי  51

 סרטניא אלו ,וחוקל לש סרטניאה תא הנמאנ גציי ןידה ךרוע יכ ךכל הרבחב תועדומ
 .קדצ לש והשלכ יאליטרע

52   .TS, 38 re Relevant to Lawyer LiabilityaWhy Legal Ethics Rules Douglas R. Richmond, 

MARY’S. J. 929, 930 (2007). 
 n.7 Griffith v. Taylor, 937 P.2d 301 ,297 :הז ןיינעב תבחרנ תיאקירמא הקיספ ואר  53

(Alaska 1997); Allen v. Allison, 155 S.W.3d 682, 690 (Ark. 2004); BGJ Assocs. v. 

Wilson, 7 Cal. Rptr. 3d 140,147 (Cal. Ct. App. 2003); Biller Assocs. v. Peterken, 849 

A.2d 847, 851 (Conn. 2004). 
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 הז ןוזיא .םהב עוגנ עוצקמהש םינושה םיסרטניאה ןיב יבטימה ןוזיאל איבת תימינפ
 לק וניא ןכ לעו ,עוצקמה לש הקיטקרפב תועצקמתה ךירצמ תובר םימעפש רבד אוה
 ופידעה םלועבו ץראב ןידה יכרוע תוכשל יכ םעפ אל ןעטנ יכ רבדה ןוכנ 54.עוציבל
 תיבל ןומאה תבוח ינפ לע יתועמשמ ןפואב עוצקמלו חוקלל ןומאה תבוח תא השעמל
 תוידוסי תומליד הלעמה היצאוטיסב רבודמ ןאכש ןוויכמ ,תאז םע 55.קדצלו טפשמה
 הרתי תובישח שיש הארנ ,בחרנ רופא םוחת םג ומכ ,עוצקמה לש הקיטקרפב תורושקה
 קר אלו( המצע הכשלה ידי לע םיעבקנה םייתעמשמה םיללכב ךכל תוסחייתה היהתש
 רכזוהש יפכ ,ןכ ומכ .)ןיקיזנה יניד ידי לע טפשמה תיב ידיב ןוגכ ,ץוחבמ היצלוגרב
 ,םתיבל קר ושעי אל יכ ןידה יכרוע לע תכמוס הרבחה הימונוטואה ןתמ םצעב ,ליעל
 אל דצ לומ תולהנתה .קדצ לש רתוי םיבחר םייתרבח םיסרטניאב ובשחתי םג אלא
 םיללכה םג יכ יוארה ןמ ןכ לעו ,בחר יתרבח סרטניאל תקהבומ המגוד איה גצוימ
 .הז הרקמב םירורב ויהי םייתאה

 

 לבוקמה טפשמה תוצראב םייטנוולרה הקיתאה יללכ .ג
 

 לומ תולהנתה לש היצאוטיסב תולועש תוברה תומלידה רואל ,ןלהל טרופיש יפכ
 הקיתאה יללכב תוסחייתה שי לבוקמה טפשמה תוצרא לש לודגה ןבורב ,גצוימ אל דצ
 םימייק אל ,םויהל ןוכנ ,ץראב .גצוימ וניא םידדצה דחא ובש בצמל ןידה יכרוע לש
 לש הקיתאה יללכב אקווד יכ ןייצל םג ןיינעמ ,תאז םע .הז אשונב םירורב םיללכ
 ךכב הרכהו ,גצוימ וניאש דצל טפוש לש הבוחה לש הרדסה שי 56לארשיב םיטפושה
 ללכה והזו ,יתרוסמה "יביספ"ה ודיקפתמ טעמ תוטסל לוכי טפושה ולא םירקמבש
 :)ג(12 ףיעסב

 ,ןידה ילעבב ןויווש גוהנל ותבוחמ עורגל ילב )ג(
 גצוימ וניאש ןיד לעבל ריבסהל ובטימכ טפוש השעי
 לוכהו ,םלוהינ יכרדו םיכילהה תוהמ תא ןיד ךרוע ידיב
 .דיקפתהו ןידה תולובגבו ןינעה תוביסנב ןתינה יפ לע

 ןידה יכרוע תכשל לש הקיתאה יללכ ןיד יכרועל עגונ רבדה רשאכ אקווד ,תאז םע
 תקיספב תולבלובמ טעמו תויקוה-דא תויוסחייתה קר שיו ,וז היגוסב ללככ םיקתוש
 .הכשלה לש םייתעמשמה ןידה יתבו הקיתאה תודעו תוטלחהבו ,טפשמה יתב

 
54  (1992) 814 799, .EVR L. .ARVH 105, ?Who Should Regulate LawyersDavid B. Wilkins, . 
 היצלוגרל תיעוצקמ הימונוטואמ :םילארשי ןיד יכרוע לש היצלוגר״ ויז עטנ לשמל ואר  55

 .936–935 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,Whelan ;)2010( 166 ,159 )1(וט טפשמה ״תידסומ-בר
 .2007-ז"סשתה ,םיטפושל הקיתא יללכ  56
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 ןלהל תוטרופמשו יתקדבש לבוקמה טפשמה תוצרא לכב ,לארשיל דוגינב ,רומאכ
 ,תאז םע .גצוימ וניא דגנכש דצה ובש בצמל םיסחייתמה ןיד יכרועל הקיתא יללכ םנשי
 םהש םינוזיאבו םהלש טוריפב ,םנכותב דואמ דע םילדבנ הלא םיללכ יכ ןייצל שי

 הדנקב הקיתאה יללכ ,לשמל ךכ .ןידה יכרוע לש תונושה תונמאנה תובוח ןיב םיאצומ
)the Canadian Law Society Rule of Conduct( דצב ריצפהל ןידה ךרוע לע יכ םיעבוק 
 גצוימ וניאש דצהש ךכל גואדל ןידה ךרוע לע ,ןכ ומכ .יעוצקמ גוצייל גואדל גצוימ אלה
 ןורחאה ללכה ,ךשמהב טרופיש יפכ 57.ולש םיסרטניאה לע ןגמ וניא ןידה ךרוע יכ ןיבמ
 58.דרע ןיינעב תילארשיה הקיספב םג לבקתה

 םיעבוק םה םג )American Bar Association Rule of Ethics( ב"הראב הקיתאה יללכ
 רוסא ,גצוימ וניא דגנכש דצה רשאכ ,הז ללכ יפל 59.ידנקה ללכל ורקיעב המוד ללכ
 אלה דצהש דשוח ןידה ךרוע םא ,ןכ ומכ .ילרטינ דצ אוה ויפלש גצמ רוציל ןידה ךרועל
 ךירצ ןידה ךרוע ,)דגנכש דצה גציימכ( ןידה ךרוע לש ודיקפת תא ןיבמ וניא גצוימ
 לש םיסרטניאהש הדימב ,ףסונב .היוקלה הנבהה תא ןקתל ידכ ריבס ץמאמ תושעל
 ןידה ךרועל רוסא ,גצוימ אלה דצה לש םיסרטניאה םע םישגנתמ ןידה ךרוע לש וחוקל
 ירבדב ,ןכ ומכ .ןיד ךרוע תחקל הצעה דבלמ ,גצוימ וניאש םדאל תיטפשמ הצע תתל
 ינוש שי םהבש םיבצמ ןיב ןיחבמ ללכה יכ רמאנ ,הז ללכל םיוולתמה רבסהה
 שי רשאכ ,ןכ לע .םימוד םה םיסרטניאה םהבש םיבצמ ןיבל םידדצה ןיב םיסרטניאב
 .דגנכש דצל יהשלכ הצע תתל ןידה ךרוע לע טלחומ רוסיא שי ,םיסרטניאב קהבומ ינוש
 תמר תא ןובשחב חקולו ,רתוי שימג אוה הרוסא תיטפשמ הצע ןתמל ןחבמה ,תאז םע
 הרשפל ןתמו אשמ לע רסוא וניא ללכה ,ןכ ומכ .ולש ןויסינהו ינשה דצה לש "םוכחת"ה
 לש םיסרטניאה תא קרו ךא גציימ אוה יכ ריהבמ ןידה ךרוע דוע לכ ,ינשה דצה םע
  .ולש חוקלה

 תא גציימה דצ לש בצמל תוסחייתה שי לבוקמה טפשמה לש תורחא תוצראב םג
 םיללכה רשאמ ירמגל םינוש םיטקפסאל סחייתמ םיללכה לש םקלח יכ םא ,ומצע
 ןתמ רוסיאמ הנוש החנה תדוקנמ אצויש ללכ שי 60דנלריאב .םיידנקהו םיאקירמאה

 
57  9 -, rule 7.2ONDUCTCROFESSIONAL PODE OF CODEL M ,OCIETYSAW LANADIAN CHE T

(2019), https://flsc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Model-Code-October-2019.pdf. 
 .)דרע ןיינע :ןלהל( )2002( 365 )5(ונ ד"פ ,ןבא 'נ דרע 6645/00 א"ע  58
59  , rule 4.3 ONDUCTCROFESSIONAL PULES OF RODEL M ,SSOCIATIONAAR BMERICAN A

(1983), https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/ 
model_rules_of_professional_conduct/rule_4_3_dealing_with_unrepresented_person/ 

 .)םיאקירמאה הקיתאה יללכ :ןלהל(
60  ONDUCT FOR CROFESSIONAL POOD GUIDE TO G A ,RELANDIOCIETY OF SAW L

SOLICITORS, rule 6.3 (3rd ed. 2013), https://www.lawsociety.ie/globalassets/do 
cuments/committees/conduct-guide.pdf. 
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 ותמזויב עייסל ביוחמ וניא Solicitor-הש קר רמאנו ,ב"הראב םייקש תיטפשמה הצעה
 רישכ וניא גצוימ וניאש דצה יכ רבוס Solicitor-ה רשאכ ,תאז םע .גצוימ וניאש ינש דצל
  61.יטפשמ גוציי לבקל בתכב ול ץילמהל וילע ,ומצע תא גצייל ידכ ויד

 הארוה שי 62הילגנאב Barristers-ה לש הקיתאה יללכל תימשרה תונשרפב ,ףסונב
 וא קוח תארוה לכל טפשמה תיב לש וביל תמושת תא תונפהל ןידה ךרוע לעש תיללכ
 הנשמ הז ללכל שי יכ םישיגדמ םיללכה .ולש חוקלה לש םיסרטניאל תדגונמש הטלחה
  63.ןיד ךרוע ידי לע גצוימ וניאש דגנכש דצב רבודמ רשאכ ףקות

 להנתהל וא ץעייל רוסיא ונשי ,הילרטסואב Barristers-ה לש הקיתאה יללכ יפל
 ללכ ונשי דנליז וינב 64.ךכל םיכסה גצוימ אלה דצה םא אלא ,גצוימ אל דצ לומ תורישי

 ,םמצע תא םיגציימה םידדצ לומ טרפבו ,םירחא לומ להנתהל ךירצ ןיד ךרוע ויפלש
 הבוחה תלטומ ןידה ךרוע לע ליגר םירבד ךלהמב יכ רמאנ ןכ ומכ 65.דבוכמ ןפואב
 ,ףוסבל .יטפשמ ץועיי לבקל ותוכזל גצוימ אל דגנכש דצ לש וביל תמושת תא תונפהל
 ענמיהל בייח ןידה ךרוע יכ רמאנ ודוהב ןידה יכרוע תכשל לש תוגהנתהה יללכ דוקב
  66.ןיד ךרוע ידי לע גצוימ וניאש דצ תועטהלמ

 
61  Solicitor היצגיטיל םניאש םייטפשמ םיתוריש ןתמב קסוע יתרוסמ ןפואבש ןיד ךרוע אוה. 

 .טפשמ יתבב גציימה ןיד ךרוע אוהש Barrister-ה תמועל ,תאז
62   rules rC3.4, gC5 (ver. 4.6, 2020), ANDBOOKHOARD BTANDARDS SAR BHE T

https://www.barstandardsboard.org.uk/the-bsb-handbook.html. 
 ךרוע ויפלש ליבקמ ללכ םייק ב"הרא לש הקיתאה יללכב םג יכ ןייצל ןיינעמ הז רשקהב  63

 ,ינשה דצה ינועיטב ישממ ןפואב ךמותה יטפשמ רוקמ טפשמה תיבל תולגל ךירצ ןידה
 תוסחייתה ןיא ,הילגנאל דוגינב ,תאז םע .וז הנעט הלעה אל ינשה דצה לש ןידה ךרוע םא
 ,59 ש"ה ליעל ,םיאקירמאה הקיתאה יללכ האר .גצוימ יתלב דצל הז הרקמב תדחוימ
 .3.3 ללכב

64  ONDUCT CNIFORM UROFESSION PEGAL L ,OUNCILCERVICES SEGAL LHE T

(BARRISTERS) RULES 2015, rule 53, https://www.legislation.nsw.gov.au/regulations 
/2015-243.pdf. 

65  Lawyers and Conveyancers Act (Lawyers: Conduct and Client Care) Rules 2008, rule 

12, http://www.legislation /regulation/public/2008/02.govt.nz 14/latest/whole.html#DL 
M1437806. 

66  ,ONDUCTCODE OF CEMBERS M ,SSOCIATIONAAR BATIONAL NNDIAN I

http://www.indianbarassociation.org/membership/members-code-of-conduct (last 
visited May 6, 2021). 
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 ,ןרקיעב תוילילש ןה תוליטמ לבוקמה טפשמה תוצראש תובוחה ,תוארל ןתינש יפכ
 שיש ןגוה יתלב ןורתי לוצינ רוסיא ,טפשמה תיבו דגנכש דצה לש היעטה רוסיא לשמל
 תומיוסמ טפשמ תוטישב תומייק ,תאז םע .תיטפשמ הצע לש ןתמ רוסיאו ,גצוימה דצל
 גצוימ אלה דצה לש וביל תמושת תיינפה ןוגכ ,תוילמינימ תויבויח תובוח םג
 וניא ןידה ךרוע יכ ןיבמ דגנכש דצהש אודיוו ,יעוצקמ גוציי לבקל ךרוצלו תויורשפאל
 הלא םיללכ ללככש הארנ .וחוקל לש הלא תא קר אלא ולש םיסרטניאה תא גציימ
 הרבחלו עוצקמל ןידה ךרוע לש ויתובוח לומ וחוקלל ןידה ךרוע לש ותבוח תא םינזאמ
 רתוי הברה שגד שי דגנמו ,תוילמינימ ןה דגנכש דצה יפלכ תויבויחה תובוחהש ךכב
 .תוילילש תובוח לע לודג

 

 לארשיב יטפשמה בצמה .ד
 

 ובש בצמב תורישי םיקסועה ןיד יכרועל הקיתא יללכ ץראב ןיא םויכ ,ליעל רומאכ
 המכ שיש הארנ 67,ןידה יכרוע תכשל יללכ תא ןחבנ םא .םיגצוימ אל םידדצ םנשי
 םיללכש ןבומ ,תאז םע .וז היצאוטיסב תולהנתהל םייטנוולר תויהל םילוכיש םיללכ
 םניאו ,הז בצמב תולועש תודחוימה תומלידה םע יוארכ חרכהב םידדומתמ םניא ולא
 םירבדה םיפי הז ןיינעב .םיגצוימ אל םידדצ לומ תולהנתהל םירורב םיחנמ םיווק םינתונ

 תמיוסמ תוריהז תבוח תמייק ןכא תינורקע" 68:'ץיבונייה ןיינעב טפשמה תיב רמואש
 השק רשא הבוח יהוז יכ םא ,וישרמ םניאש ,םירחא םידדצ יפלכ ןיד-ךרוע דצמ
 הז אשונב ברה תוריהבה רסוח ,ךשמהב הארנש יפכ ."תפרוגו תקיודמ הרוצב הרידגהל
  .בר לובלבל םורגל לולע

 4 ללכ אוה גצוימ אל דצל תורישי סחייתמש דיחיה הקיתאה ללכ יכ ןייצא ,תישאר
 הז ללכ ,תאז םע .1977-ז"לשתה ,)תורידב תואקסעב גוציי( ןידה יכרוע תכשל יללכל
 אוה ןיא יכ השיכרה הזוחב ןייצל" ןלבק גציימה ןידה ךרוע לע תיללכ הבוח ליטמ קר
 תמושת תא הנפי ןידה ךרועש הבוח לכ ןיא ,תאז םע ."הקסע התואב שכורה תא גציימ
 תחקל ול ץעיי ףא וא( ותועמשמ תא הפ לעב ול ריבסי ףא וא ,הז ףיעסל שכורה לש וביל
 .)יאמצע יטפשמ ץועיי

 תובישח םהל תויהל הלוכי רשא םייללכ הקיתא יללכ רפסמ םנשי ,תאז תורמל
 ןידה יכרוע לש תיעוצקמה הקיתאב דוסי ללכ .גצוימ וניאש דצ לומ תולהנתהב תדחוימ
 טפשמה תיבל רוזעל םג וילע םלוא ,וחוקל יפלכ תונמאנ תבוח בח ןיד ךרועש אוה
 2 ףיעסל ףרטצמ הז ףיעס 69.)ןידה יכרוע תכשל קוחל 54 ףיעס( "טפשמ תושעל"
 ,תוריסמב ,תונמאנב" וחוקל תא גצייל ךירצ ןיד ךרוע ויפלו ,תיעוצקמה הקיתאה יללכל

 
 .)הקיתאה יללכ :ןלהל( 1986-ו"משתה ,)תיעוצקמ הקיתא( ןידה יכרוע תכשל יללכ  67
 .)1994( 100 ,92 )3(חמ ד"פ ,ידעלג שישי 'נ 'חאו ץיבונייה 2725/91 א"ע  68
 .)ןידה יכרוע תכשל קוח :ןלהל( 1961-א"כשתה ,ןידה יכרוע תכשל קוחל 54 ףיעס  69
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 ."טפשמה תיבל דובכ סחי לעו עוצקמה דובכ לע ,תוניגה לע הרימש ךות ,ארומ אלל
 ןוזיאל ךרוצהו ,ןידה ךרוע לש ןומאה תובוח שולש תא ןבומכ םיפקשמ ולא םיפיעס
  .םיאתמ

 דובכ לע רומשל ךירצ ןידה ךרוע יכ הרומ ןידה יכרוע תכשל קוחל 53 ףיעס ,ףסונב
 רחא לדחמ וא השעמ לכ" איה תעמשמ תריבע יכ הרומ קוחל )3(61 ףיעסו ,עוצקמה
 יכ הרומ הקיתאה יללכל )ב(14 ףיעס ,ןכ ומכ ."ןידה תכירע עוצקמ תא םלוה וניאש
 הקיתאה יללכל 24-ו 23 םיפיעס .ןיינע ותואב םידגונ םיסרטניא ילעב גציי אל ןיד ךרוע
 34-ו 33 םיפיעס .םימויא טוקני אלו ,ץרא ךרדב דגנכש דצב גהני ןיד ךרוע יכ םירומ
 לע רוסיא ונשיו ,דגנכש דצה דובכ לע רומשל ןידה ךרוע לע יכ םירומ הקיתאה יללכל
 25 ףיעס ,ףוסבל 70.הנוכנ הניא יכ ועדויב תיטפשמ וא תיתדבוע הנעט ןועטל ןיד ךרוע
 תמכסה אלל גצוימ אוה רשאכ דגנכש דצל תונפל ןיד ךרוע לע רסוא הקיתאה יללכל
 ןומאה תבוחל הבר תובישח הנשי םנמוא יכ דומלל ןתינ הלא םיללכמ .וניד ךרוע
 לש תויסיסב תובוח ןובשח לע אובל הלוכי הניאו תטלחומ הניא וז הבוח םלוא ,חוקלל
 .תועטהל רוסיאהו םימויא טוקנל רוסיאה ןוגכ ,קדצהו טפשמה תכרעמל ןידה ךרוע

 עגונה לכב הלא םיאשונב תיטרקנוק תיטפשמ הקיספ תמייק אל טעמכ םנמוא
 םינוש םיללכ קיסהל ןתינ ליעל םיפיעסהמ םלוא ,םיגצוימ אל םידדצ לומ תולהנתהל
 הצע תתל לוכי וניא ןיד ךרוע יכ ןועטל ןתינ ,לשמל .גצוימ אל דצ לומ תולהנתהל עגונב
 םידגונ םיסרטניא ילעב גצייל ול רוסאש ןוויכמ ,תאז .גצוימ וניאש דגנכש דצל תיטפשמ
 גציימ וניא ןידה ךרוע יכ לח וניא רוסיאה יכ ןועטל םג ןתינ דגנמ יכ םא( ןיינע ותואב
 גצוימ וניא דגנכש דצה םהבש םירקמבש ןועטל ןתינ ,ןכ ומכ .)גצוימ אלה דצה תא
 ךכ לעו ,)םייאל רוסיא ןוגכ( ןידה ךרוע לש ותולהנתה ןפוא לע תדחוימ הדפקה היהת
 תיתדבוע הנומת טפשמה תיבל גיצי ןידה ךרוע יכ השירדב רימחהל םוקמ שיש
 ןיד ךרוע לש עגמ רסואה( הקיתאה יללכל 25 ףיעסמ ,תאז םע .רתוי תקיודמ תיטפשמו
 םירבדו ןידב אובלו רשק רוציל ןיד ךרועל רתומ אקווד יכ דומלל ןתינ )גצוימ דצ םע
 .)לבוקמה טפשמה תוצראמ קלחב הקיתאה יללכל דוגינב( גצוימ וניאש דצ םע

 לש לודגה ןבורו ,גצוימ אל דצ לומ תולהנתה ןיינעב ידמל הטעומ הקיספ הנשי
 םיאשונב קר אלא( גצוימ אל דצ לומ טפשמ תיבב גוצייל תוסחייתמ ןניא תוטלחהה
 טפשמה יתב וסחייתה וילאש יזכרמה טביהה ,יעבט ןפואב .)םיזוח תכירע ןוגכ
 גצוימ וניאש דצ יפלכ ןיד ךרוע לש תיקיזנה תוירחאה לש טביהה היה םיילארשיה
 םידדצה ינש תא גצייל יתא רוסיא ןיאש הדבועל בל םישב ,תאז( יזוחה רשקהב
 ךרוע גיצה אל הבש היצניבמוק תקסעב קסע 71יול ןיינע ,לשמל ךכ .)רכמ תואקסעב
 םאה הלאשה התלע ךכ בקע .עקרקב בכרומה תויוכזה בצמ תא םישכורה ינפב ןידה

 
 דכ טפשמ ינויע "טפשמה-תיב תא תועטהל אל ןידה ךרוע תבוח" ןמטוג-רז רומיל םג ואר  70

413 (2000).  
 .)יול ןיינע :ןלהל( )1990( 446 )4(דמ ד"פ ,ןמרש 'נ יול 37/86 א"ע  71
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 תיב .ויתוחוקל ויה אלש ,םישכורה יפלכ םג יהשלכ תוריהז תבוח בח ןידה ךרוע
 :יכ ורמואב ,בויחב יללכ ןפואב וז הלאש לע הנוע טפשמה

 ינולפ חוקל גציימ ןיד-ךרוע רשאכ יכ ,רמול ןתינ ...״
 תושרדנ ,ללכ גצוימ וניא הקסיעל רחאה דצה וליאו

 לבל ,ןיינעה תגצהב רתוי הבר תוריהזו תונמוימ ונממ
 ,רחאה דצה תא רהמנ תעד חסיהב וא עדומב לישכי
 ורשוי ,ותונימא לע ךמוס הזש חינהל לוכי אוהשכ
  .ותונמוימו

 יתלבה דצה יפלכ ןידה ךרוע לש ותבוח יכ ,ןיוצי
 הרושק וא תרזגנ איה ןיאו ,איה הילגר לע תדמוע גצוימ
 דצה יפלכ ,ןידה ךרוע גציימ ותוא ,חוקלה לש ותבוחל
 םיבייח וחוקל ןהו ןידה ךרוע ןה ,ןכא .גצוימ יתלבה
 אלא .גצוימ יתלבה דצה יפלכ הריבס תוריהז טוקנל
 עפשומ הז רשקהב םהמ תושרדנה תולועפה ןכותש
 ןכ-לע .ןידה ךרוע לשו חוקלה לש הנושה םדמעממ
 תובוחו הרהזא ,יוליג לש תובוחב בוחל ןידה ךרוע יושע
 וחוקלש ,ןיד-ךרועכ דחוימה ודמעממ תועבונה ,תורחא
  .םהב בח וניא

 ףא ,ישילש דצ יפלכ תובוחה תרגסמב ,דועו תאז
 ףסונ ללכ לילכהל ןתינ ,ןידה ךרוע לש וחוקל וניאש
 רבודמשכ :ןידה יכרוע רוביצ תא בייחיש יוארש
-ךרוע הבו ,תיטפשמ הניחבמ הכובסו תבכרומ הקסיעב
 ונניא דגנכש דצה דועב הקסיעל דחא דצ גציימ ןיד
 ינשה דצה לש ובל תמושת תא ןידה ךרוע הנפי ,גצוימ
 גצוימ אוה םג היהי םא תושעל ביטייש ךכל רורב ןפואב
 .״ןיד-ךרוע ידי-לע

 אל דצל םג תובוח שי ןיד ךרועל יכ ךכב ריכמ טפשמה תיב יכ תוארל ןתינ ןאכמ
 ןומא תבוח םג ןידה ךרועל שי יכ ךכב ריכמ טפשמה תיב הנושארבו שארב .גצוימ
 יפלכ תדחוימ תוריהז תבוח בח אוה יכ רזגנ ךכמו ,)וחוקל יפלכ קר אלו( קדצה תיישעל
 .גצוימ אל דצ לישכהל אלש תילילש הבוח ןידה ךרועל שי ,לשמל ךכ .גצוימ אל דצ
 גוציי תחקל גצוימ אלה דצל ץעייל ןידה ךרוע לע תיבויח הבוח ליטמ ןידה קספ ,ןכ ומכ
 אוצמל ןתינש ירה ,ןיקיזנ ינידב איה ליעל הקיספהש יפ לע ףא יכ תוארל ןתינ .יטפשמ
 ךכל בלה תמושת תיינפה ןוגכ( םיידנקהו םיאקירמאה הקיתאה יללכל םיבר םידה הב
 .)יטפשמ ץועיי לבקל גצוימ אלה דצל יאדכש
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 ,תונלשרה יניד חוכמ ןידה ךרוע לע תוירחא טפשמה תיב ליטה 72דרע ןיינעב םג
 ןבא רמ ןיב יכ עבק טפשמה תיב םנמוא 1965.73-ה״כשתה ,תוחילשה קוח חוכמ ףאו
 ויה אל םא ףא יכ שיגדה יול טפושה םלוא ,חוקל-ד"וע יסחי ומייקתה ןכא דרע ד"ועל
 לע .םיגצוימ םניאש םידדצ יפלכ תודחוימ תובוח שי ןיד ךרועל הלא םיסחי םימייקתמ
 תא גצוימ אלה דצה לש ותעידיל איבהל דחוימ ץמאמ תושעל היה ךירצ ןידה ךרוע ,ןכ
 יתלב התנכשמ רטש לע ןבא םתח ןתוכזל רשא תורבחה לש םוגעה ילכלכה ןבצמ
 בשחו ןידה ךרוע ידיב וחטבמ תא םש ןבאש הדבועה רואל דחוימב ןוכנ רבדה .תלבגומ
  .ולש םיסרטניאה תא םג גציימ אוהש

 האוולה גוז ינב רובע חסינש ןיד ךרוע לע רבוד 74םוחנ ד"וע ןיינעב ףסונ ןיד קספב
 הבוחה תלאש תא "ורתפ" בורה יטפוש .םרובע דואמ םייתייעב םיאנתב ,רופאה קושב
 גוזה ינב תא תוארל ןתינ יכ ונייצש ךכב גצוימ וניאש עבתנ יפלכ ןידה ךרוע לש
 תמא ןמזב םידדצה לש תשרופמה הנווכה התייה אל וז םא םג ןידה ךרוע לש ויתוחוקלכ
 םע .)ןומא תבוח םימיקמה םירחא םיסחי ומייקתהש תיפולח תורשפא םג הניוצ יכ םא(
 וניאש ימ יפלכ ןיד ךרוע לש תיקיזנ הבוח םוקת יתמ הלאשב ונד םג םיטפושה ,תאז
 םאתהב התושבגתה תאו תובחה תדימ תא ןוחבל שי יכ רמוא טפשמה תיב .וחוקל
 תא ןובשחב טפשמה תיב חקיי ,ראשה ןיב .הרקמ לכ לש תויפיצפסה תוביסנל
 ברה ןומאה תא ושיגדה םיטפושה ,דרעו יול יניינעב ומכ ,תישאר :םיאבה םינוירטירקה
 לע ןגמ אוה יכ וילע וכמס םה יכ הדבועה תאו ןידה ךרוע יפלכ גוזה ינב ושכרש
 ינש יפלכ ומצע לע לביק ןידה ךרוע יכ שיגדה טפשמה תיב ,ףסונב .םהלש םיסרטניאה
 שגד םש םג טפשמה תיב .הנכות תא גוזה ינבל ריבסה ףאו ,הקסעב לופיטה תא םידדצה
 טפשמה תיב ,ףוסבל .הז גוסמ תואקסעב םדוק ןויסינ לכ היה אל גוזה ינבלש ךכ לע
 טוקנל ןידה ךרוע לע תדחוימ הבוח הנשי הקסעב גצוימ אל דצ ונשי רשאכ יכ שיגדה
 רהמנ תעד חסיהב וא עדומב לישכי לבל ,ןיינעה תגצהב רתוי תובר תוריהזו תונמוימ"
  75."רחאה דצה תא

 טפשמה יתב יתרוסמ ןפואבש הארנ 76,הרמאמב הבחרהב ןמטוג-רז תבתוכש יפכ
 ףאו( גצוימ אל דצ יפלכ תויקיזנ תובוח ןיד ךרוע לע לעופב ליטהל םיששוח םיילארשיה
 הייטנ הנשי ,ןכ לע .)רבד לש ופוסב וז ךרדב בורה יטפוש וכלה אל ליעל םוחנ ןיינעב
 לשרתהש ןיד ךרוע ותוא לש וטקפ-הד חוקלכ גצוימ אלה דצה תא תוארל הקיספב
 טפשמה יתב לש תונוכנ רתוי שי הנורחאלש הארנ ,תאז תיללכ המגמ תורמל .הרואכל
 ,חוקל-ד"וע יסחי תרגסמב אלש םג 'ג דצ יפלכ ןיד ךרוע לע תיקיזנ תוירחא ליטהל

 
  .58 ש"ה ליעל ,דרע ןיינע  72
 .13–12 'ספב ,םש  73
 .)םוחנ ןיינע :ןלהל( )2004( 385 )3(חנ ד"פ םואבנרוד 'נ םוחנ 2625/02 א"ע  74
 .426–425 'מעב ,םש  75
  .158–154 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,"ןידה ךרוע רהזיי" ןמטוג-רז  76
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 לש תונלשרה וללה םירקמבש הארנ ,תאז םע 77.ןיעקרקמב םירושקה םירקמב לשמל
 םיהובג ויה קרפה לע ודמעש ףסכה ימוכסו ,דחוימב תקעוזו הרומח התייה ןידה ךרוע
 תונמאנ ןובשחב ריבע אל קיש ןידה ךרוע דיקפה 78רנגו ןיינעב ,לשמל ,ךכ .דואמ
 .םיזחתמל םתוא ריבעהו םיפסכה תא ךשמ ןכמ רחאלו ,)ויתוחוקל לש ןובשחב םוקמב(
 אצמנ 79,ןמרה ןיינעב ,רחא הרקמב .קנבל ויתובוח תא רפה ןידה ךרוע יכ עבקנ הז בצמב
 םדא םיתחהש הדבועה רואל ,תאז .ןיעקרקמ לש םישכור יפלכ לשרתה ןיד ךרועש
 קספ אושנ ןיעקרקמה םהיניבו( ויסכנ תא רוכמל ונבל רשפאש יללכ חוכ יופיי לע רגובמ
 ךרוע ,ןכ ומכ .םתוח אוה וילעש ךמסמה תוהמ תא רגובמה באל ריבסהש אלל ,)ןידה
 רתוי וררוע ולא רשאכ םג" ,ויבא םשב ןבה עציבש תואקסעב ברעתהלמ ענמנ ןידה
  80."תוניקת רסוחל לק ששחמ

 טפשמה יתב ןיד ךרוע לע תוירחא ליטהל םאובב יכ הארנ ,ליעל רומאה רואל
 ךרוע ןיבו םיגצוימ םניאש םידדצה ןיב תיפיצפסה םידדצה תכרעמ תא קמועל םינחוב
 ושחרש ןומאה תדימ םה ןובשחב םיחקלנש םייזכרמה םינוירטירקה ,ןכ ומכ .ןידה
 גצוימ יתלבה דצה םא ,לשמל ךכ( ףכה לע לטומה קזנה לדוג ,ןידה ךרוע יפלכ םידדצה
 ליטהל תונוכנ רתוי היהת דבכנ ףסכ םוכס וא הריד ןוגכ םייתועמשמ םירבד דביא
 תובכרומ ,גצוימ אלה דצה לש עדיהו םוכחתה תדימ םג ןובשחב הנחקלית .)הבוח
 .ןידה ךרוע לש תינלשרה תוגהנתהה תמצועו הקסעה

 יכרוע תכשל לש ןידה יתבו הקיתאה תדעו לש תוטלחהה יבגל יתישעש רקחממ
 יפלכ ןידה ךרוע לש תויוביוחמב ריכהל םדיצמ םיוסמ סוסיה שי ןיידע יכ הארנ ןידה
 תובוח בח ןיד ךרועש ךכב ריכהל תיללכ הייטנ ןכא שי דחא דצמ םנמוא – גצוימ אל דצ
 םידדצה ןיב םיסחיה תכרעמ תא שרפל איה לעופב הייטנה דגנמו ,גצוימ אל דצל ןהשלכ
 ןיינעב ,לשמל ךכ 81.ןידה ךרוע לש וחוקל השעמל היה גצוימ אלה דצה היפלש תאזככ

 
 תועיבת םוחתב הגרדמ תיילע ,ש"מעויו ןיד יכרוע לש םינוכיס לוהינ" 'ץיבונמלז דוד  77

 )GLawBAL )2016 "תיעוצקמ תוירחא חוטיבל םישגדו תוירחאה

http://www.glawbal.com/upload/RISK%202017(1).pdf. 
 .)2014( 84 )1(זס ד"פ ,ידבע 'נ רנגו 3521/11 א"ע  78
 .)3.9.2015 ובנ( רודלע 'נ ןמרה 2599/13 א"ע  79
 ,'ג דצ יפלכ ןיד ךרוע לש תוירחא אשונב םולש טפשמ יתב לש הקיספל ;36 'ספב ,םש  80

 א"ת ;)28.12.2010 ובנ( הפי 'נ מ"עב טסלפמס 105458-01 )א"ת םולש( א"ת לשמל ואר
 )ם-י םולש( א"ת ;)30.8.2006 ובנ( יחרזמ 'נ יקסרלטוק 53216/03 )א"ת םולש(

 24127-12-09 )הפיח םולש( א"ת ;)26.11.2008 ובנ( לאירזע 'נ ונאישרמ 10850/06
 .)4.3.2013 ובנ( גרבצנימ 'נ רעש

 זוחמב ןידה יכרוע תכשל לש תיצראה הקיתאה תדעו 'נ הדיווע 109/16 א"דב לשמל ואר  81
 .)18.2.2018 ובנ( ם-י
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 יסחי ומייקתה וינפלש הרקמב יכ החנה תדוקנמ יצראה ןידה תיב אצי 38/96 א"דב
 ןתינ יכ ,בגא תרימאב ,בתוכ ןידה תיב תאז םע 82.ןידה ךרועל ןנולתמה ןיב חוקל-ד"וע
 רוסיאה יכ ,גצוימ וניא דחא דצו ,םידדצה ינש דמעמב ,ןויד םייקתמ רשאכ" יכ ןועטל
 יכרוע תכשל יללכל 34 ללכ 83."רתוי הביחרמ הרוצב שרפתי ,םיללכל 34 ללכב עיפומה
 הניא איהש ועדויב תיטפשמ וא תיתדבוע הנעט ןועטל ןיד ךרוע לש רוסיאב קסוע ןידה
 תובחר ןידה ךרוע לש תויתאה ויתובוחש האור יצראה ןידה תיבש הארנ ,ןכ לע ;הנוכנ
  .גצוימ וניא ינשה דצה רשאכ רתוי

 חוקל-ד"וע יסחי ומייקתהש דבעידב םג ןועטל דואמ דע השק רשאכ ,תאז תמועל
 יכ עובקל רתוי םיססהמ הקיתאה תודעוו תעמשמל ןידה יתבש הארנ ,םידדצה ןיב
 תכשל לש הקיתאה תדעו לש 349/06 'סמ הטלחהב ,לשמל ךכ .תיתא הריבע המייקתה
 הרכמנ הבש רכמ תקסעב ןלבק גציי הנולתה השגוה ודגנ רשא ןידה ךרוע 84,ןידה יכרוע
 רבד לש ופוסב וסנכוה אלש הפ לעב םירבד ול וחטבוהש ןעט ןנולתמה .ןנולתמל הריד
 הרקמ לכבשו ,הפ לעב חטבוה המ רכוז אל אוה יכ ןעט ןידה ךרוע וליאו ,בתכב הזוחל
 רקיעב הזנגנ הנולתה .ןיד ךרוע ידי לע גצוימ תויהל יאשר אוהש ןנולתמל ריהבה אוה
 בתכנ ןכא הפ לעב םכוסש המש אדוול תוירחאה יכ הרבס הקיתאה תדעווש םושמ
 .)ןלבקה תא גציימש ןידה ךרוע לע אלו( ומצע הנוקה לע תלטומ בתכב הזוחב

 הנולת תובקעב הלבקתהש ,הקיתאה תדעו לש 48/02 'סמ הטלחהב ,ףסונב
 תאו הנובשח תא ,שארמ הארתה אלל ,לקיע התנעטלש ןיד ךרוע דגנ תננולתמ השיגהש
 אלו ,הנולתה תא הדעווה הזנג 85,הנש 15-כ ינפל רזחש קיש ןיגב הלש למגה תפוק
 תא םג גציי הכוזה לש ןידה ךרועש התפיצש ךכ לע תננולתמה לע תרוקיבב הכסח
 .ויתוריש לע םולשת אלל הלש םיסרטניאה

 םידדצ יפלכ םג תויתא תובוח ורכוה ןהבש תואמגוד יתש םג יתאצמ ,רומאה תורמל
 יוקל חוויד לע ןידל ןיד ךרוע דמעוה 47/04 מ"דבב ,לשמל ךכ .םיגצוימ םניאש
 סנקב ביוח )ןידה ךרוע לש וחוקל היה אלש( הרידה שכורש ךכ ,ןיעקרקמה תויושרל

 
 ובנ( ינולפ 'נ ןידה יכרוע תכשל לש םילשורי יזוחמה דעוה 38/96 )יצרא( א"דב  82

 .)38/96 א"דב ןיינע :ןלהל( )3.9.1997
 .26 'ספב ,םש  83
 יפלכ ןלבקה לש ןיד ךרוע תובוח" תיצראה הקיתאה תדעו לש 349/06תא הטלחה  84

 http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles )2008( 6 ,26 תיעוצקמ הקיתא "םישכורה

/professionalethics_issue_26.pdf. 
 דגנכש דצה יפלכ הבוחב ללכנ אל המ" תיצראה הקיתאה תדעו לש 48/02תא הטלחה  85

 https://www.israelbar.org )2003( 6 תיעוצקמ הקיתא "ד"וע לע קרס תנולת יהמו

.il/inner_davar.asp?pgId=4826&catId=60. 
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 הרקמבש יפ לע ףא יכ אצמ ןידה תיב 86.סמה תויושר ידי לע רתוי הובג השיכר סמבו
 תוגהנתהב ןידה ךרוע תא עישרהל םוקמ שי ןיידע ,חוקל-ד"וע יסחי ומייקתה אל הז

 דואמ ןכתיי .ןידה יכרוע תכשל קוחל )3(61 ףיעס יפל ,עוצקמה תא תמלוה הניאש
 שיש ךכב הרכהו ,חוקלה רובע ההובגה תיפסכה תועמשמה התייה ךכל תוביסה תחאש
  .)וחוקלל קר אלו( קדצלו טפשמל םג ןומא תבוח ןיד ךרועל

 וניא הקסעב ינשה דצה רשאכ יכ בגא תרימאב רמאנ 139/00 מ"דב ןיינעב ,ןכ ומכ
 ול בטומש ךכל גצוימ אלה דצה לש וביל תמושת תא תונפהל ןידה ךרוע לע ,גצוימ
 יללכב םגו ,ליעל ןודנה דרע ןיינעב םג ףקתשמ הז רבד 87.ןיד ךרוע ידי לע גצוימ היהיש
 שי ןידה ךרוע לעש ןכתיי יכ רמאנ ,ףסונב .דנליז וינו תירבה תוצרא ,הדנק לש הקיתאה
 ריכשהל רזעש ןיד ךרוע לע רבוד 82/0288 מ"דבב .הזכ הרקמב רתוי הבחר יוליג תבוח
 הריבע תויהל הלוכי )'ג דצ יפלכ תוברל( תונלשר יכ עבק ןידה תיבו ,המרמב הריד
 הרומח ,הסג הניה תונלשרה רשאכ" קר תיתא הריבע הווהמ תונלשרה ,תאז םע 89.תיתא
 90."המצע לע תרזוח וא

 תודסומב אלו טפשמה יתבב אל ,תורורב תוכלה םויכ ןיא יכ הארנ ליעל רומאהמ
 .גצוימ אל דצ יפלכ םהב בייח ןיד ךרועש הקיתאה יללכ םהמ ,ןידה יכרוע תכשל לש
 לע חוקל-ד"וע יסחי דבעידב ליחהל יתרוסמ ןפואב םיטונ הלא תודסומש הארנ ,רומאכ
 ןוויכמ דחוימב ,הז רשקהב הסיפת יוניש ונשי הנורחאל ,תאז םע .םידדצה ןיב םיסחיה
 םירקמל םירורב הקיתא יללכ עובקל םוקמ שיש הארנ ,ןכ לע .טפשמה יתב לש הקיספה
 המ דחוימבו( רתומ המ ועדי ןידה יכרועש ךכ ,גצוימ אל דצ לומ דבוע ןיד ךרוע םהבש
  .וז תבכרומ היצאוטיסב ,תושעל םהל )רוסא

 

 

 

 

 

 
 הקיתא רואדפ ,ינולפ 'נ הפיח זוחמ ןידה יכרוע תכשל 47/04 )הפיח ד"וע תעמשמ( ם"דב  86

06)45( 739 )2006(. 
 ופי-ביבא-לתב ןידה יכרוע תכשל לש יזוחמה דעוה 139/00 )א"ת ד"וע תעמשמ( ם"דב  87

 .)139/00 ם"דב ןיינע :ןלהל( )2001( 094 )7(01 הקיתא רואדפ ,ינולפ 'נ
 ,ינולפ 'נ ופי א"תב ןידה יכרוע תכשל לש יזוחמה דעוה 82/02 )א"ת ד"וע תעמשמ( ם"דב  88

 .)2003( 701 )11(03 הקיתא רואדפ
 .14 'ספב ,םש  89
 .16 'ספב ,םש  90



 ןידה ךרוע לש תויתאה ויתובוח א״פשת | המ טפשמ ינויע םורופ
 

27 
 

 לארשיב ןיד יכרועל הקיתא יללכ תעיבקל העצה .ה
 

 ןיב יוארה ןוזיאה רבדב תולועש תוברה תולאשה לע יתעבצה תומדוקה תואקספב
 ,םיגצוימ אל םידדצ לומ םילהנתמ םה רשאכ ןיד יכרוע לש תונושה תונמאנה תובוח
 הז אשונב הקיתא יללכל תואמגוד יתאבה ,ןכ ומכ .היצגיטיל לש רשקהב דחוימב
 אל םיעבתנ ןיינעב לארשיב טפשמה יתב לש תיללכה הקיספה תא ,לבוקמה טפשמב
 הקיתאה לע םינומאה ןידה יכרוע תכשל יפוג לש תויתדוקנ תוטלחה המכ םגו ,םיגצוימ
 עגונב םיידי בחר רופא יתא םוחת ונשי םויהל ןוכנ ,ולא םירבדמ הלועש יפכ .תיעוצקמה
 ,םינתשמ םינשיה קחשמה יללכ ובש םלועב ןידה יכרוע ודדומתיש יואר דציכ הלאשל
 ליבומ הז רבד .םמצע תא גצייל םיצלאנ וא םירחובש רתוי םיבר םישנא םיאור ונחנאו
 ,תאז לקשמ תדבכ הלאשל עגונב לוחב שארה תא ןומטל ךישמהל ונל לא יכ הנקסמל
 יללכ עובקלו לבוקמה טפשמה םלועב תורחא תונידמ לש ןכרדב תכלל ןמזה עיגהו
 ןיב ןידעה ןוזיאה לשב ,ליעל רכזוהש יפכ .הז אשונב רתוי םירורב םייתעמשמ הקיתא
 טפשמה תכרעמל ןיד יכרוע םיבחש ןומאה תבוח לשבו ,ןידה ךרוע לש ןומאה תובוח
 םיבצמב תולהנתהל רתוי םירורב םיללכ ועבקי םמצע ןידה יכרוע יכ םוקמ שי ,קדצלו

 לש הרפה לע הכשלה תודסומב טפשיהל ולכוי ןיד יכרוע םג ךכ .םהב קסוע רמאמהש
 ,ףסונב .השעמה םלועב םירועמה ןיד יכרוע םה ןידב םיבשויה םג רשאכ ,ולא םיללכ
 .טפשמה תיב יניצקכ יתרוסמה םדיקפתמ תוחפ קמחתהל ולכוי ןיד יכרוע

 ףאו( ןידה יכרוע תכשל ישאר תא הנימזמ הז רמאמ תבתוכ ,הנושארבו שארב ,ןכ לע
 םירורב םיללכ עובקלו ,הז אשונ לע קמועל בושחל )םתוללכב ןידה יכרוע תא
 אשונב םיללכ עובקל םיאב רשאכ יכ ןבומ .םיגצוימ אל םידדצ לומ תולהנתהל
 תויזכרמה תובוחה תחא תדמוע ףכה לע יכ בל םישל שי ,גצוימ אל דצ לומ תולהנתהה
 ןכ לעו ,)וחוקל תבוטל לועפל ,עמשמ( חוקלה יפלכ ןומאה תבוח איהו ,ןידה ךרוע לש
 ןפואב רוזעל הבוח וילע תוליטמה תורבגומ תויתא תובוח ןידה ךרוע לע ליטהל ןיא
 ךכ לועפל ימיטיגל סרטניא שי ןיד ךרועלש ךכב ריכהל שי ,ןכ ומכ .ינשה דצל יביטקא
 ךושמלו ולש יעוצקמה ןיטינומה ןעמל לועפל ,ועוצקממ סנרפתהל ךישמהל לכויש
 תיישעל ךכבו( הרבחל בח ןידה ךרועש ןומאה תבוח תדמוע ןבומכ ,דגנמ .תוחוקל
 בצמבש רוכזל םג שי .ומצע עוצקמה תימדתל ןומאה תבוחו ,)טפשמה תיבלו קדצה
 ידיקפתב םיוסמ יוניש שי ירסרבדאה טפשמה לש םיליגרה קחשמה יללכ םירפומ ובש
  .םיטפושהו ןידה יכרוע – םייתרוסמה םינקחשה

 ךכב – תילילש תויהל הכירצ גצוימ אל דצ יפלכ הבוחה רקיע יכ הארנ ,רומאה רואל
 לע ליטהל בכרומ רתוי הברה .ותוא תועטהלו ינשה דצל קיזהל לכוי אל ןידה ךרועש
 לש םיבצמב רמאנל הלבקהב ,ןכ ומכ .גצוימ אלה דצה יפלכ השע תובוח ןידה ךרוע
 םיסרטניאה ןיב ןזאל םוקמ שי ,דחוימב לודג ילכלכו יטילופ חוכ ילעב תוחוקל גוציי

 יתלב שומיש תושעל לכוי אל ןיד ךרועש ךכל גואדלו ,תויתדימה ןורקע ידי לע םינושה
  .גצוימ אל דצ ינפ לע ול שיש ןורתיב ןגוה יתלבו יתדימ
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 ןכתייו ,הקיתאה יללכ ךותב וללכייש יוארש יל הארנש םיללכ המכ עיצא ןלהל
 :םיללכה םה הלא .םתעיבק לע ןוידב הלחתה תודוקנ תווהל ולכויש

 אל דגנכש דצל תיטפשמ הצע ןתיי אל ןיד ךרוע .1
 ןיב רורב םיסרטניא דוגינ שי רשאכ דחוימב ,תאז .גצוימ
  .גצוימ אלה דצל ןידה ךרוע לש וחוקל

 םודיקל תוריסמב לועפל ותוא תבייחמ ולש חוקלל ןידה ךרוע לש ןומאה תבוח
 וחוקל ןיב רורב םיסרטניא דוגינ םייק םהבש םיבצמב דחוימב ,ןכ לע .חוקלה לש ויניינע
 תיטפשמ הצע תתל ןידה ךרוע לע רוסאל םוקמ שי ,גצוימ אלה דצה ןיבל ןידה ךרוע לש
 ןידה ךרוע יכ דימתמ ששח ונשי ,תישאר .תויזכרמ תוביס יתשמ ,תאז .גצוימ אלה דצל
 תיטפשמ הצע לש הווסמב( גצוימ אלה דצה לש סרטניאה תא תדגונש הצע אקווד ןתיי

 תאזכ הלועפ .גצוימ אלה דצה לש תומימתהו עדיה רסוח תא לצני ךכו ,)תיביטקייבוא
 עוצקמ לש תימדתב ףאו ,הרבחל ןידה ךרוע לש ותבוחב יתועמשמ ןפואב עוגפל הלולע
 דצל תתל תיביטיזופ הבוח ןידה ךרוע לע ליטהל ןוכנ הז ןיא ,תינש .הרבחב ןידה יכרוע
 רפי השעמל ןידה ךרועש ךכ ,ולש חוקלה לש סרטניאב עוגפל הלוכיה הצע גצוימ אלה
 תונמאנה תבוחש הארנ הז הרקמב .חוקלה יפלכ תונמאנה תבוח תא רישי ןפואב
 והשלכ יללכ סרטניא לע תרבוג ויניינע םודיקל ןידה ךרוע לע ךמתסמש חוקלל הרישיה
 ןיד ךרועש יתרבחה ןויערה לע לילכ רתוול םילולע ונא זא ןכש ,הרבחה תבוטל לועפל
  .דחא דצ קר גצייל רומא

 יכ העיצמ ינא .ב"הראו הדנק לש הקיתאה יללכב םג םייק הז ללכ ,ליעל רומאכ
 דוגינ םהיניב שיש םידדצ ןיב תמיוסמ הנחבה ץראב םג היהת ב"הראל המודב
 לש הרקמבש ןכתיי ,לשמל ךכ .הזכ דוגינ םהיניב ןיאש םידדצ ןיבל קהבומ םיסרטניא
 היהת ןידה ךרועל ,גצוימ םהמ דחא קר רשאכ ,ףתושמ טקיורפ לע םידבועה םימזי דמצ
 לש בצמב רבודמ רשאכ ,תאז תמועל .גצוימ אלה דצה תא ןיווכהל תמיוסמ תורשפא
 הצע תתל ןידה ךרוע לע טלחומ רוסיא היהי יזא ,היצגיטיל קיתב םיבירי םידדצ ינש
  .קיתב םידדצה לכ תבוט תא תרשמ רבדה הרואכל רשאכ םג ,גצוימ אלה דצל תיטפשמ

 וליא הלאשל עגונב שממ לש תיטפשמ הצע ןיב ןיחבהל םוקמ שיש הארנ ,תאז םע
 .תויטפשמ תויורשפא לש ןמויק לע עדימ ןתמ ןיבל ,טוקנל גצוימ יתלבה דצה לע םידעצ
 םצעש הארנ ,הנגה רדעיהב ןיד קספ גצוימ אל דצ דגנכ איצוה ןיד ךרוע םא ,לשמל ךכ
 איה ןידה קספ לוטיבל השקב שיגי גצוימ אלה דצה יכ תורשפא שיש ךכ לע עדימ ןתמ
 השקב שיגהל ול יאדכש תיטפשמ הצע ול ןתונ וניא ןידה ךרוע .תוחפ הברה תיתייעב
 ידיב ריאשמו ,תאזכ היצפוא שיש ךכל וביל תמושת תא הנפמ קר אלא ,ןיד קספ לוטיבל
 .ולש הרקמב הז יטפשמ ילכב שומיש תושעל ןוכנ םאה הטלחהה תא גצוימ אלה דצה
 תויוכז שומימל זכרמה ןיינעב טפשמה תיב תקיספל םיוסמ ןבומב ליבקהל לוכי הז רבד
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 יכרוע תכשל קוחל 20 ףיעס( ןידה תכירע לש עוצקמה דוחיי אשונב 91,מ"עב תויאופר
 קיפא יבגל ץועיי םדאל תתל יאשר ןיד ךרוע קרש דועב יכ רמאנ ןידה קספב .)ןידה
 םיקיפא לע יללכ עדימ םדאל קפסל יאשר ןיד ךרוע וניאש ימ םגש ירה ,יוצרה הלועפה
  92.םייטפשמ

 הלועפ יכרד לע עדימ גצוימ אל דצל קפסל ןיד ךרוע בייחל םוקמ ןיא יתעדל
 ,תאז םע .חוקלל ולש תונמאנה תבוחב ישממ ןפואב עוגפל לוכי הזש ןוויכמ ,תוירשפא
 ךרוע לש ומוקמל יוטיב רתוי םג תתל שי םידדצה ןיב תוחוכה ןויוושב העיגפ שי רשאכ
 גצוימ אלה דצל גיצהל ןידה ךרועל רשפאל שי ,ןכ לע ."טפשמה תיב ןיצק"כ ןידה
 אוה יכ ,תיטפשמ הצע הניא וז יכ שיגדהל וילע םלוא ,ול רוזעל תולוכיש תויורשפא
 דדועל שי .תורחא תובר תויורשפא תויהל תולוכי יכו ,גצוימ אלה דצה תא גציימ וניא
 תאפמ לשמל( שלחומ דצב רבודמ רשאכ תויטפשמ תויורשפא לע עדימ ןתמ דחוימב
 גצוימ אלה דצל היהי הזכ הרקמב .)תירבע בטיה רבוד וניאש הדבועה תאפמ וא ,וליג
 דחוימב ןוכנ רבדה .טנרטניאה ךרד ומצע תוחוכב עדימה תא גישהל השק רתוי הברה
 הרושה ןמ םדאש עדימב רבודמ ןיא םאו ,והשלכ יטפשמ עויס זכרמ אצמנב ןיא םא
 .הבר תולקב וררבל לוכי

 עדימ דגנכש דצל תתל ןידה ךרועל םירשפאמ ונחנאש ךכב ןבומכ יכ ןייצל שי
 – ולש חוקלל בוטש םיוסמ יטפשמ עדימ קר ול ןתיי אוהש ךכב םינכתסמ ונא יטפשמ
 הארנ רמאמה תבתוכ תעדל ,תאז םע .גצוימ אלה דצב עוגפל לוכי ןבומכש רבד
 ,תאז .ךכבש ןורסיחה לע הלוע ןיידע יטפשמ עדימ תתל תורשפאה תרתהמ תלעותהש
 תויטפשמ תויורשפא תויהל םג תולוכי יכ שיגדהל ןידה ךרוע תא םיבייחמ םא דחוימב
 ידכ ךכב היהי השעמל ,וז הדוקנב וליפא ןידה יכרוע לע ךומסנ אל םאש הארנ .תורחא
 ןומא תבוח בוחלו טפשמה תיב ןיצק תויהל ןידה ךרוע לש ותלוכי םצע לע רערעל
 .הרבחל

 ןיד יכרוע )בייחל שממ ףא וא( דדועל םוקמ שי ,אבה ףיעסב טרפאש יפכ ,ןכ ומכ
 ,תיטפשמ הרזע לש תויורשפא תומייק יכ גצוימ אלה דצה לש וביל תמושת תא תונפהל
 תיביטנרטלא הרזע תמייק םהבש םירקמב .ומצע טפשמה תיבב ,םניח יטפשמ ץועיי וא
 לע עדימ ןתמ רשאמ הז קיפאל ןידה ךרוע ידי לע הינפה ףידעהל שי הנימז תיטפשמ
 ןיבל חוקלל ןומאה תבוח ןיב רתוי יואר ןוזיא היהי ךכ .ומצעב םיירשפא הלועפ יקיפא
 .קדצה תיישעל ןומאה תבוח

 גצוימ אל דצ לש וביל תמושת תא הנפי ןידה ךרוע .2
 ןוכנ הז רבד .תיטפשמ הרזע תלבק לש תובישחל

 
 ובנ( לארשיב ןידה יכרוע תכשל 'נ מ"עב תויאופר תויוכז שומימל זכרמה 4223/12 א"ע  91

25.6.2014(. 
 .59 'ספב ,םש  92
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 תיטפשמ הרזעל יאכז ינשה דצהש ןכתיי רשאכ דחוימב
  .ןידה יכרוע תכשלמ וא הנידמהמ םניחב

 ןיצקכ ןידה ךרוע לש ודיקפת םע בשייתמו דואמ יביטיאוטניא אוה הז ללכש הארנ
 הקיספב ףא ץמואו ,דנליז וינו דנלריא ,הדנק ןוגכ תוצראב ץמוא ףא אוהו( טפשמה תיב
 הזה ללכה לש הבחרה הלבקה הארנה לככ 94.)139/00 מ"דבו 93,יול ןיינעב תילארשיה
 חוקלל ןידה ךרוע בחש ןומאה תבוחב תירעזמ העיגפ וב שי אסיג דחמש ךכמ תעבונ

 שי ,אסיג ךדיאמ .תיטפשמ הרזע תחקל ינשה דצל ץעיימ קרו ךא אוה ןכש ,ומצע ולש
 .יבטימה ןפואב קדצה תיישע תא גישהל לוכיש ילכ הפ

 תיטפשמ הרזע תודמע רתויו רתוי תומייק תונורחאה םינשבש ןייצל שי הז רשקהב
 ,ןכ ומכ .םיטפשמל תונושה תוטלוקפב תיטפשמ הרזע לש תוקינילק ףאו ,טפשמ יתבב
 עגונב ריהב יטפשמ עדימ םינתונה 95,"תוכז לכ" רתא ןוגכ ,טנרטניא ירתא םנשי
 ,הלא םיזכרמל םיגצוימ םניאש םישנא תונפהל ןיד יכרוע דדועל שי .תונוש תויוכזל
 םה הבש ריעב וא ,ןוידה םייקתמ ובש טפשמה תיבב זכרמ אצמנב שי םא דחוימב
 םויכ שיגנ בר עדימ יכ םיגצוימ אל םידדצל רפסל ןיד יכרוע דדועל שי ,ןכ ומכ .םיאצמנ
 .ךכל םיידועיי םירתאב טרפבו ,טנרטניאב

 ךרוע לש ותבוח לש בושח שומימ שי וז ךרדב לעופ ןידה ךרוע רשאכש ןייצל שי
 טפשמה סיסבב החנהה ןכש ,)ןידה תכירע לש עוצקמל ףאו( קדצה תיישעל ןידה
 םיאצמנ םידדצה ינש רשאכ אוה תמאה רוריבל רתויב בוטה ןפואהש איה ירסרבדאה
 רשאכ דחוימב ןוכנ הז רבד .טפשמה תיבל םתדמע תא גיצהל רתויב הבוטה הדמעב
 .הל עדומ וניא אוה םלוא ,םניחב תיטפשמ הרזע לבקל תלוכי םדאל שיש דואמ ןכתיי

 לע תרבגומ הבוח הנשי ,גצוימ אל דצ ונשי רשאכ .3
 דצה תאו טפשמה תיב תא תועטהל אל ןידה ךרוע
  ;דגנכש

 לע רסואש ןידה יכרוע תכשל יללכל 34 ללכ לש םיוסמ חותיפ השעמל אוה הז ללכ
 לכל ןוכנ ללכה הרואכל םנמוא .הנוכנ הניאש תיתדבוע וא תיטפשמ הנעט ןידה ךרוע
 יכ ןועטל ןתינ ,תאז םע .םיגצוימ אל םידדצ לש םירקמל םג הז ללכבו ,םירקמה יגוס
 ןיא בורל גצוימ אלה דצלש םושמ ,תרבגומ הבוח הנשי םיגצוימ אל םידדצ לש םירקמב
 ללכלש הארנ .ןידה ךרוע לש ויתולועפב היעטה הנשיש ןיבהל ידכ קפסמ יטפשמ עדי
 תושעל םיגהונ ןידה יכרוע תובר םימעפ ."םירופא" םירקמב תדחוימ תובישח היהת הז

 ןיד יקספ ךותמ טטצלו ,טפשמה תיבל םיגיצמ םהש הקיספה םע תומיוסמ תויצלופינמ
 עצומה ללכה תרגסמב ,ןכ לע .םהלש חוקלה לש סרטניאה תא תותרשמה תואקספ קר
 תיטפשמה הנומתה תגצה לע דיפקהל דחוימב הלודג הבוח תלטומ היהת ןידה ךרוע לע

 
 .71 ש"ה ליעל ,יול ןיינע  93
  .87 ש"ה ליעל ,139/00 ם"דב ןיינע  94
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 רשקהב ריכזא .טפשמה תיבל ןהו דגנכש דצל תורישי ןה – תויצלופינמ אלל התייווהכ
 ותוביוחמ יכ שיגדה הבש 96,ליעל ןודנש אנח ןיינעב ןישח טפושה לש ותרמא תא הז
 תרבגתמ וז הבוח יכ הארנ .טפשמה תיב ןיצק ותויהל איה ןידה ךרוע לש תישארה
 הליחתכלמו ,המ רבד תושעל ןידה ךרוע לע שרופמ רוסיא רבכ ונשי ןהבש תויצאוטיסב
  .רוסא רבד איה טפשמה תיב תייעטה יכ העיבק תמייק

 רשאכ םג ,םיגצוימ אל םידדצ שי ובש בצמב רתוי רימחמ ללכ תעיבקב ךרוצה
 ןוגכ תונידמ ידי לע רכוה ,תועטהל אלש ןידה ךרוע לע תיללכ השירד תמייק ליבקמב
 א"דב ןיינעבו 97יול ןיינעב תשרופמ תוסחייתהל הכז ףא הז ללכ .ודוהו ב"הרא

 ןידה ךרוע לש ןומאה תבוחל תקהבומ הפדעה שיש הארנ הז ללכ תרגסמב 38/96.98
 היעטה לש הלוספ ךרדב חוקלה לש סרטניאה םודיקש םושמ ,עוצקמהו הרבחה יפלכ
 .וילע ןגהל שיש ימיטיגל סרטניאכ בשחיהל הלוכי הניא

 עדי רסוח יתדימ יתלב ןפואב לצני אל ןידה ךרוע .4
  ;גצוימ אל ותויהמ עבונה ינשה דצה לש יטפשמ

 ןידה ךרוע לש תונושה ויתויוביוחמ ןיב ןוזיאל ילכ איה תויתדימה יכ ןועטל ןתינ
 וא( ריבס סחי םייקתי יכ שרוד תויתדימה ןחבמ ,יתקוחה טפשמב .תמיוסמ היצאוטיסב
 םלוא 100,יתקוח טפשמב םיקסוע ונא ןיא םנמוא 99.הלועפ לש תלעותהו קזנה ןיב )יואר
 םידמועה םייטפשמה םילכב שמתשהל ךירצ ןיד ךרוע יכ רמול ןתינ הז ןחבממ הארשהכ
 ךרוע לש תונמאנה תבוחב דומעל ךכבו( ולש חוקלה לש חוורה תא םסקמל ידכ ותושרל
 ןומאה תבוחמ םלעתמ אוה ובש ןפואב תאז תושעל תושר ול ןיא םלוא ,)וחוקלל ןידה
  .קדצה תיישעל ולש

 הנתשת ןידה ךרוע לש תונושה ויתויוביוחמ ןיב ןוזיאה תייטהש ןכתיי ,לשמל
 לע הנגהה רבדב תיתרבחה תוימיטיגלה ,ולש חוקלה לש חוכה ןוגכ םינתשמל םאתהב
 ירוביצה סרטניאה תמצועו דגנכש דצה לש יטפשמה םוכחתה ,חוקלה לש סרטניאה
 ,תאז םע .ץראב הקיספב ינשה טוחכ םג רבועו ,ב"הראב םייק הז ללכ .קרפה לע דמועש
 ןוזיא שרודו ,םושייל רתוי בכרומ אוה הז ללכ ,םינושארה םיללכה תשולשל דוגינב
 םושמ ,תאז .ןידה ךרוע לש תונושה ןומאה תובוח ןיב רתוי הברה ןידעו בחר םיסרטניא
 ןיבל חוקלה לש סרטניא לע תימיטיגל הנגה ןיב לובגה רבוע ןכיה רורב דימת אלש

 
 .34 ש"ה ליעל ,אנח ןיינע  96
 .71 ש"ה ליעל ,יול ןיינע  97
 .82 ש"ה ליעל ,38/96 א"דב ןיינע  98
 .)2008( 8 ,5 )1(אל טפשמ ינויע "הדובעה ינידב תויתדימה ןורקע" בודיוד איג לשמל ואר  99
 1 )5(טמ ד"פ ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רש 'נ היטע-ןב 3477/95 ץ"גב לשמל ואר  100

 'ספ ,807 )5(חנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ קירוס תיב רפכה תצעומ 2056/04 ץ"גב ;)1996(
37 )2004(. 
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 םיגצוימ םידדצה ינש רשאכ םג ירה .קדצה ןורקעב העיגפו יטפשמ עדיב הערל שומיש
 השוע דגנכש דצה לש ןידה ךרוע ובש בצמ רצוויהל טלחהב לוכי ןיד ךרוע ידי לע
 ךרוע יפלכ תפרוג הייפיצ ןיא הזכ הרקמבו ,גוצייב תויטפשמ וא תויגטרטסא תויועט
 לע ,ןכ לע .ךכ לשב תויונמדזה לצנל אלו ינשה דצה השעש תויועטב "בשחתהל" ןידה
 םיגציימה םישנאל תוחנה תושעל הזה ללכה תרגסמב הייפיצ םג תויהל הכירצ אל ,הינפ
  .ןתושעל ויה םילוכי םיריבס ןיד יכרוע םגש תויועט םישוע םה רשאכ םמצע תא

 ןיד יכרוע לעש אוה הז ללכל עיצאש ןחבמה .תויתדימה לע ןוידל רוזחל רשפא ןאכ
 תשוחתש ךכ םהל שיש יטפשמה ןורתיב ןגוה יתלבו יתדימ יתלב שומיש תושעל אלש
 תעגונה הקיספב רזעיהל ןתינ הזה ללכה לש חותינבש הארנ .עגפית תיסיסבה קדצה
 שי ,ךכ 101.םוחנ ןיינעב דחוימבו ,ליעל האבוהש ןידה ךרוע לש תיקיזנה ותוירחאל
 דחוימב ,ול שכור גצוימ אלה דצהש ןומאב הערל שומיש תושעל ןידה ךרועמ עונמל
 .תיטפשמ הניחבמ ןויסינו עדי רסחו "םכחותמ" וניאש גצוימ אל דצ לע רבודמ רשאכ
 ,הלכשה אלל םישנא לשמל – הזה רשקהב תועיגפ תויסולכוא יבגל דחוימב ןוכנ רבדה
 יתלב הז היהי ,המגודל .םא תפשכ תירבע םירבוד םניאש םישנאו םירגובמ םישנא
 םורגלו ,בל םותב השע ןורחאהש הזוח תרפה לע שדח הלוע עבתי ןיד ךרוע םא יתדימ
 ןורקע הז הרקמב .הרפהה יוושמ תיתועמשמ םיהובג םייוציפ ךכ לשב םלשל ול
 יוציפ לבקל תוכז ןידה ךרוע לש חוקלל שי דחא דצמש ךכב יוטיב ידיל אב תויתדימה
 אסיג ךדיאמ ךא ,יוציפה תא םסקמל וחוקל יפלכ ןומא תבוח שי ןיד ךרועלו ,הרפהה לע
 תרסואו יוציפה רועיש יבגל לובג הביצמ קדצה תיישע יפלכ ןידה ךרוע לש ןומאה תבוח
 רובע ןגוה יתלב ןורתי גישהל ידכ שלח דצ לש עדי רסוח יתדימ אל ןפואב לצנל וילע
 .וחוקל

 לע לטומ דואמ הברה רשאכ ןגוה יתלב שומיש לע דחוימ שגד םישל שי ,ןכ ומכ
 רבודמ םהבש םירקמ םע רימחהל םוקמ שי ,לשמל ךכ – גצוימ אלה דצה רובע ףכה
 לכ תא טעמכ םיווהמה םילודג ףסכ ימוכס םיעיקשמש םישנאב וא תוריד ישכורב
 ,רועיש ןיאל לודג תויהל לוכי גצוימ יתלבה דצל קזנה יכ הארנ הלאכ םירקמב .םשוכר
 ודמעמ תא לצני וא גצוימ אלה דצה תא העטי לבל תוריהז הנשמ טוקנל ןידה ךרוע לעו
 תילכלכ קזח דצ אוה םאה – גציימ ןידה ךרועש דצה והימ בל םישל םג שי .שלחומה
 גצוימה דצהש לככ .הרושה ןמ טושפ םדא אוהש וא ,)הלודג הרבח לשמל( תיטפשמו

  .גצוימ אלה דצה יפלכ תוניגהב גוהנל ןידה ךרוע לש ותבוח רבגת ךכ ,רתוי קזח

 םיכילהה לע טפשמה תיב לש והשלכ חוקיפ שי םהבש םיבצמ ןיב לידבהל םג שי
 םירקמב ,לשמל ךכ .םיכילהה לע חקפמ וניא טפשמה תיב ובש בצמ ןיבל ,םידדצה ןיב
 הארנה לככ ,טפשמה תיב לש ורושיאל םידדצה ןיב םתחנש הרשפה םכסה אבומ םהבש
 ,ליעל רומאכ ,ךכל רבעמ .הז בצמב ילרטינ תויהל ןידה ךרועמ תושירד תוחפ הנייהת
 תא קודבל טפושה לש ודיקפתמ ,גצוימ וניא םידדצה דחא ובש הרקמב יכ הארנ
 תמועל .ןיד קספ לש תיטמוטוא אקנפשוג ול תתל אלו ,קמועל רתוי םכסהה לש תונגוהה
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 וא( טפשמה תיבל ףושח וניאש םידדצה ןיב והשלכ םכסה לע רבודמ רשאכ ,תאז
 תרבגומ תוניגה תבוח ומצע ןידה ךרוע לע תלטומ יזא ,)והשלכ 'ג דצ לש וחוקיפל
  .טפשמה תיב ןיצק רותב דחוימב

 ךרועל רוסאש המ לע רתוי הברה בר שגד םימש ליעל יתעצהש םייתאה םיללכה
 םצעמ יכ הנבה ךותמ תאזו ,תושעל ךירצ ןידה ךרועש המ לע רשאמ תושעל ןידה
 השיג רשפאל ידכ ,תאז םע .םינומא תבוח ול בח אוהש דצ גציימ ןידה ךרוע ודיקפת
 תולבגמ ןנשי ,ןידה ךרוע לש תורחאה תובוחה תא שממלו םישלחומ םידדצ לש קדצל
 לש הברה תויתוכאלמה לע הפידע וז השיג .ןיד יכרוע לע לוחל תוכירצש תומיוסמ
 יסחי ומייקתהש דבעידב העיבקבש ישוקה לע רבגתהל הסנמה תיתרוסמה השיגה
 םויכ תמייקש הברה תואדווה-יא לע הפידע םג וז השיגש יאדו .םידדצה ןיב חוקל-ד"וע
 יכ הרורב תיתרבח הרהצה שמשל הלוכי ףא םירורב םיללכ תעיבק ,רומאכ .הז אשונב
 .תיללכ קדצ תיישעל םג אלא ,םהיתוחוקלל קר םיביוחמ םניא ןידה יכרוע

 

  םוכיס
 

 ,תובכרומ ןה דגנכש דצל ןידה יכרוע לש תיתאה תוביוחמה תלאש הלעמש תויגוסה
 םחתממ ,הלוכ תיטפשמה תכרעמה תא םג ומכ ,ןידה יכרוע תא תואיצומ תובר םיתיעלו
 לומ תולהנתהה תייגוס .יטפשמה םלועב םדיקפת תא םיעדוי םינקחשה לכ ובש תוחונה
 יכרוע לש תונושה תונמאנה תובוח ןיב תומלידה תא תאש רתיב הלעמ ףא גצוימ אל דצ
 ,תאז םע .קדצה תיישעל ןידה ךרוע לש ויתובוח ףקיה רבדב דוסי תולאש הלעמו ,ןידה
 העפותה ףקיה חכונ תונשיה תוסיפתב רצבתהל ךישמהל ןתינ אל יכ הארמ תואיצמה
 תואיצמ רואל .ןיד יכרוע לש הרזע אלל תיטפשמה תכרעמה ירעשב םיאבה םישנא לש
 יללכ תעיבקו ,ונלש טפשמה םלוע לע תשדוחמ הבישח תושעל םוקמ שי וז תבכרומ
 תא תתל ךירצ םהילעש םייזכרמה םירבדה דחא אוה ןיד יכרועל רתוי םירורב הקיתא
 םנשי ,התוללכב תילארשיה הרבחלו ,תילארשיה טפשמה תטישלש ןוויכמ .תעדה
 יללכ לע םקיבדהלו תרחא הנידממ םיללכ קיתעהל םכח הז היהי אל ,םיידוחיי םינייפאמ
 הליהקה ברקב תוחומ רועיס םייקתיש ךירצ ,תאז םוקמב .םיילארשיה הקיתאה
 טפשמה תטישל םינוכנש םיללכל איבי )הווקתב( רבד לש ופוסבש לארשיב תיטפשמה
 ףאו ,ןיד יכרועל שיש תויוביוחמה לכ תא תילמיטפואה הרוצב ונזאיו ונלש הרבחלו
 .התוללכב טפשמה תכרעמל

 


