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יכולתה.הפרופסיהנהניתמהםולאוטונומיהלמונופולתנאימהווההתדמיתעל
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נתחזקהוממילא,ותדמיתנומעמדנוהשתפרוכבר,אלהמאמצינובשל

הצלחנומכךכתוצאה.מקצועיכאיגודגםאפקטיביבאורחלפעוליכולתנו
לפגועשנועדהחקיקהסיכלנו-למשל.חשוביםציבורייםהישגיםלהשיג
הלאמתאתמנענו;(הוןהלבנתלאיסורחוקבהצעת)לקוח-ד"עובחסיון
שנועדהחוקהצעתסיכלנו;מומלץמינימוםתעריףכדיןאושר;ד"הפלת
להעלאההבאנו;למשפחהמשפטבבתילהופיערבנייםלטועניםלאפשר

הסניגוריהתקציביבהעלאתסייענו;וכונסיםמפרקיםט"שכשל(בתקנות)
.6"ועודועוד,חברינומביןסניגוריםהעסקתלצורךהציבורית

דיןעורכיבקרבומכונןחשובלערךהמקצועתדמיתלהפיכתהשנייההסיבה
המקצועתדמית.הציבוראמוןלביןותדמיתוהמקצועכבודשביןבקשרנעוצה
דויחסבינםוקייםהואיל,זהאתזהומעצביםזהעלזהמשליכיםהציבורואמון

משפיעהציבוראמוןגםאךהציבוראמוןעלמשפיעההמקצועתדמית-כיווני
.המקצועתדמיתעל

המבוססאמון,הראשון.אמון7שלסוגיםשלושהמציגהזוקרליןהסוציולוגית
עםלישהיהקשרבעקבותהנוצרלאמוןהכוונה.קודמתהתנסותעל,תהליךעל

מאפייניעלהמבוססאמון,השני.בו8לבטוחניתןכילמדתיובעקבותיואדםאותו
-ועודאתניתקבוצה,מין-שמאפייניומיכלפיאמוןרוחשאניכאן.אישיות
"מוסד"המילה.מוסדכלפיאמון,מוסדיאמוןהואהשלישיהאמוןסוג.לשליזהים

אדםכלפיאינוהאמוןכאן.לפרופסיותואףלחברה,לארגוןמתייחסתזהבהקשר
.אליושמשתייךמיכלפיזהובכלל,הפרופסיהאוהארגוןכלכלפיאלאמסוים

מדברתשעליוהשלישימהסוגלאמוןברובומשתייךהדיןבעורכיהציבוראמון
שהםהראשונההפעםזודיןלעורךהפוניםמרביתאצל.מוסדיאמון-זוקר

איןשלגביהםכך,דיןעורךאותועםקודמתהתנסותלהםאין,לשירותיונזקקים
עושהאינודיןלעורךהפונה.תהליךעלהמבוססהראשוןמהסוגבאמוןמדובר
לפנילוידועיםאינםשלרוב,דיןעורךאותושלהאישיותמאפייניבגללזאת

הפונה.אישיותמאפייניעלהמבוסס,השנימהסוגבאמוןמדוברשאיןכך.כן

.(2001)24,2הדיןעורך"שלנוהחברתיתהשליחות"כהןשלמה6
7Lynne )[ . Zucker, Production of Trust: Institutional Sources of Economic Sttucture

(1986)53ORGAPdZAIIONAL BEHAVIORאוRESEARCH8,1920-1840.
עלמתבססיםוהמקבלהנותןשבההמתנותהחלפתהיאזהאמוןלסוגהקלסיתהדוגמה8

.ביניהםאמוןשיצרהקודמתהתנסות
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עורכישלהפרופסיה/המוסדכלפילושישהאמוןבסיסעלזאתעושהדיןלעורך
עורכישלבפרופסיהמאמיןשאניכיווןפניתישאליוהדיןבעורךמאמיןאני.הדין
.מלהתקייםיחדלוהמקצועדיןלעורכילקוחותיפנולא,זהאמוןללא.9הדין

לפתחחשובאמצעיהיא!0(61511(י)יושרהשלבמובןכמכובדהמקצועתדמית

עורכישללפתחםלקוחותמביאאשראמון.הדיןבעורכיהמוסדיהציבוראמון
,גירושין,אישוםכתב-חייהםשלהקשותבשעותדיןלעורךפוניםאנשים.הדין

,דירהשלמכירהאוקנייהכמו,משמחבאירועשמדובראפילו.עסקייםסכסוכים
עליהםכאלהבזמנים.בחוקבקישאינוהדיוטעבורומורכבתקשהשעהעדייןזו

לחירותוהדאגהאתהדיןעורךבידילהפקידנדרשהלקוח.הדיןבעורךלבטוח
שלביותרגבוההלרמההלקוחנדרש,זאתשיעשהכדי.ולכספיולסודותיו,האישית
ובהגינותביושרניחןלפניושהעומדמשוכנעלהיותחייבהוא.הדיןבעורךאמון
בין,קייםהזההאמון.עצמושלוהאינטרסיםלפניהלקוחשללאינטרסיםוידאג
עורכיבעבורמכונןלערך,זהבמובןגם,ההופכתהמקצועתדמיתבזכות,היתר
.הדין

שאמוןבעובדהטמוןהציבורלאמוןהמקצועתדמיתביןהיחסשל_השניההיבט
כך,גדלהדיןבעורכיהציבורשאמוןככל.התדמיתעלהואגםטשליךהציבור
גםפוחתת,נחלשהדיןבעורכיהציבורשאמוןככל,וההיפך.תדמיתםמתחזקת
.המקצועתדמית

המקצועתדמיתעלהמשפיעיםגורמים.ג

.הדיןעורכיבתדמיתחדהירידההאחרוניםהעשוריםבשניחלההבריתבארצות
שערכהקהלדעתמחקריניתוחעלשהתבססממחקרבבירורעלתהזועובדה
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ידי-עלהוגשולפרסומותבנוגעהמדינתיותללשכותשהוגשומהתלונות%90-ל
.15לפרסומותנגעוהציבורידיעלשהוגשומהתלונות%2עד%1רקוכי,דיןעורכי
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,הגבוהיםמהמחיריםחושששהואבגללאליולהגיעמצליחאינודיןלעורךהזקוק
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נתפשאךלפרסומתהמתאיםמידע,מנגד.25(מטעהבלתיגםכמו)מכובדהיותו
.26טרחהלשכרהנוגעמידע,למשל.לכלליםמחוץהושארבתדמיתכפוגע

,הדיןועורכיהלשכה,המשפטבתישותפיםלה,זואחידהמחזיתכתוצאה
בישראלדיןעורכיפרסומתשבולמצבעדהפרסומתעלרבותמגבלותמוטלות

הקיימותההגבלות.מסוכלתלחוקהתיקוןומטרת,מורגששאינוזניחענייןהיא
בחופש,העיסוקבחופשהמידהעליתרפוגעותדיןעורכיפרסומתעלבישראל

ישכיאמפיריתשהוכחבלאוזאת,הצרכניםשלהמידעובחופשהמסחריהביטוי
.המקצוע27תדמיתעלשמירה-הראויההתכליתאתלהשיגכדיבהגבלות

בסיסיתרשימהקיימת.הפרסומתלצורתבהתאםמשתנהבפרסוםהמותרהמידעשתוכןיצוין25
ישלהנוסף.הפרסומתלכללי(ב)3כלל,הפרסומתצורותבכלהמותריםמידעפריטישל

במדריךבמודעה,למשל.פרסומתשלספציפיתבצורהרקלכלולניתןשאותומידעשלפירוט
משרות,שכתבומאמריםספריםגםלצייןהדיןעורךרשאיהאינטרנטובאתרמסווגמקצועי
.הפרסומתלכללי(ג)3כלל,ראו.ועודבלשכהוחברויותתפקידים,הוראה

שעסקבדיוןהדיןעורכילשכתשלהארציתהמועצהמחבריאחדהתבטא,לדוגמה,כך26
שלמקצועו.המקצועבכבודפגיעהזוטרחה-שכרשפרסוםחושבאני":המוצעיםבכללים

אמין,טובשירותלתתצריכיםאנו.מחיריםלפרסםצריכיםלאאנו.מסופרמרקטשונהד"עו
14'מספרוטוקול."המקצועבכבודפגיעהזו-בזולעצמנואתמפרסמיםאנווכאשר,ויעיל

.9-10'בעמ,2000.10.3ביוםשהתקיימההדיןעורכילשכתשלהארציתהמועצהמישיבת
בתיקון,עצמושהמחוקקכיווןראויהתכליתכאלהמקצועתדמיתעללשמירהמתייחסתאני27

לייש,כשלעצמי.פרסומתלהגבילכדיבהשישראויהכתכליתאותהקבע,לחוק55'לס
הפוגעיםלכלליםראויהכתכליתלשמשעשויההמקצועתדמיתעלהגנהאם,רביםספקות
מבינהאני.הצרכניהמידעוחופשהמסחריהביטויחופש,העיסוקחופשכמו,יסודבזכויות
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הקשרלענייןאמפירייםמחקרים,ידיעתילמיטב,בישראלנערכושלאכיוון
להגיעניתןלא-זובשאלהדיוןהתקייםולא,המקצועלתדמיתפרסומתשבין

בארצותשנאסףבמידעשבהתחשבאומרתהייתירבהבזהירות.ברורהלמסקנה
.בישראלהדיןעורכיתדמיתעלתשפיעאכןשפרסומתנמוךסיכוייש,הברית
.התדמיתעלהמשפיעיםנוספיםאפשרייםגורמיםלבחון,כןאם,נפנה

נוספיםגורמים.2
שערכהקהלדעתמחקריניתוחעלשהתבססזה,הפרקבתחילתשהבאתיהמחקר
דיןעורכיהןבתדמיתירידהחלהאצלן,הפרופסיותששתינמצאבו,גאלופחברת

אלהשבשניםשכיווןבטענהאלוממצאיםשניביןוקושרממשיך,ופוליטיקאים
עםפוליטיקאיםלזהותנוטהשהציבורומאחר,דיןעורכיהיוהפוליטיקאיםרוב

בתדמיתלירידההביאההפוליטיקאיםבתדמיתשהירידההחוקרהסיק,דיןעורכי
.28הדיןעורכי

היאהמחקרעומדשעליההמקצועבתדמיתלפגיעהנוספתמעניינתסיבה
בשיעורהתלולההעלייה,המחקרלפי.אלהבשניםהגירושיןבשיעורהעלייה

קונפליקטבמהלךדיןעורךעםבמגעבאואמריקניםשיותרלכךהביאההגירושין
דברים.גבוההלרובשעלותומשפטיטיפולבמסגרת,(גירושיןלרובהמאפיין)חזק
עריכתמקצועבתדמיתלפיחותשהביארושם,בציבורשלילירושםהותירואלה
ותדמיתהגירושיןשיעור-התופעותשתיביןהסיבתיהקשר,לדעתי.הדין

בתדמיתלירידהשהסיבהייתכןשכן,יותרברורההוכחהעדייןטעון-המקצוע
שהחברהובעובדההבריתבארצותהתביעותבשיעורבעלייהדווקאנעוצההמקצוע

דיןעורכיעםבמגעאנשיםיותרשהביאמה.מתדיינתלחברההפכההאמריקנית
אמריקניםשליותרגדולשמספרמלמדיםממצאים.קונפליקטיםשלבמסגרת

הפחות"הצדמתגלהבהם,קונפליקטטעוניבמצביםדיןעורכיעםבמגעבאים
בשניםמאודגדלשמספרן,אלושליליותשהתנסויותייתכן.המקצועתשל"יפה

.הציבורבעיניהדיןעריכתמקצועבתדמיתלירידההביאו,האחרונות
תמידסבלהדיןעריכתשמקצוע,הואמחקרבאותוהמצויןחשובהיסטורינתון
שהתרחשה,ווטרגייטפרשתלאחרבמיוחדהתחזקהזותופעה.30ירודהמתרמית

.31רביםדיןעורכימעורביםהיובה,1972-1974השניםבין
עלבשמירהמעוניינת,המקצועשלגבוההמתדמיתהישירההמרוויחה,הדיןעורכילשכתמדוע

.זולעמדה,עורריןללא,שותףהמחוקקמדועליברורלאאך.הפרסומתכלליבעזרתהתדמית
28Goolsby,509'בעמ,22ש"הלעיל.
,תמידכמעט,מצוישכנגדצדשכן.אתיתבדרךפועליםהדיןעורכישכלבהנחהגם,זאת29

.מולושעומדהדיןעורךעםבעימות
.3WO~FARM,תו.7(1986):ראו30 MODERN LEGAL aacs.עיCHARLES,תמידהזהבהקשר

עורכיכלאתנהרוגתחילהאך":השישיהנרימהמחזההמפורסםההשפטאתלצטטאוהבים
.4שישיתמערכה,שניחלקהשישיהנרי,שייקספירוויליאםמתוך"הדין

שניסובעתחשודיםחמישההמשטרהעצרה,לנשיאותהבחירותמערכתבמהלך,1972בשנת31
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סיבותמספרהעלה,זההיסטורינתוןעםלהתמורדשביקש,וולפארם'פרופ
בסיכהאפתח.הציבור32בעיניהויןעריכתמקצועשלהעקביתהנמוכהלתדמית
ויוסיפוסבלותמידמדועביותרהטובהבדרך,לדעתי,המסבירה,שהציגהאחרונה
הואיל,עצמובתפקידנעוץהאשם,זוטענהפיעל.נמוכהמתדמיתדיןעורכילסבול
בראייה.ראויכבלתיהציבורבעינישנתפשתפקידדיןעורכימבצעיםרבותופעמים

הציבורשחשבאנטגוניזםמקורודיןעורכישלהשליליתמתדמיתםגדולחלק,זו
.33פושעיםלשחרורומביאיםשמגניםכמיהציבורבעיניהנתפשים,סניגוריםכלפי
,הדיןעורכישלהנמוכהלתדמיתםמספקתסיבהלספקכדיזהבטיעוןאין,זאתעם
ממלאיםהםבהלדרךרבהחשיבותישעדיין,כשלעצמובעייתיתפקידםאםוגם
,לטענתו.זובנקודהבדיוקנוגעתוולפארם'פרופשמעלהנוספתסיבה,ואכן.אותו

עם.הדיןעורכישללעבודתםהכרחיקשרכלללא,מורכביהיהותמידהיההחוק
.הלקוחלטובתזובמורכבותשימושלעשותהמיומנותבעליהינםהדיןעורכי,זאת
את,מחזקיםגםואולי,שמנצליםכמיהציבורבעינינתפשיםהדיןשעורכי,כך

.בתדמיתםלפגיעה,כמובן,שמביאמה.שבחוקהמורכבות
בקרבגםציבורלכלשבדומה,היאוולפארם'פרופעומדשעליהשלישיתסיבה

מעצימיםדיולעורכישישוהסמכויותשהכוחאלא,רעיםאנשיםישהדיןעורכי
,שמביאמה,הרועעםדיןעורכייותרמזוהיםוכך,שלהםהרועאתומפיצים
.ירודהלתדמית,כמובן

עריכתשלהחופשישבשוק,היאהדיןעורכישלהירודהלתדמיתאחרונהסיבה
את,הדבריםמטבע,דיןעורכימייצגיםבמחירהמרבהלכלניתןהשירותבוהדין

בידישרתככליהציבורבעיניהדיןעורכינתפשים,לכךאי.והחזקיםהעשירים
.34ירודהלתדמיתשמביאמה,והתעשייתייםהכלכלייםהאינטרסים
בשנתהאמריקניהברשמינההמיוחדתהוועדהח"דואתשובאביא,לסיום

Watergate,שנקראמשרדיםכקומפלקס)כוושינגטוןהדמוקרטיתהמפלגהלמשרדילפרקן
ועדתלהקמתהובילובעיתונותנוספיםוגילוייםהמשטרהחקירת.(לפרשהשניתןהשםומכאן
דיןעורכי12,היתרבין,חשףח"הדו.1975בשנתמפורטח"דושהגישהמיוחדתחקירה
מתן,שוחדקבלת,שוחדמתןכגון,נוספותפליליותובעכירותהפריצהבתכנוןמעורביםשהיו
.זובפרשההחוקאתשהפרודיןעורכי21-להתייחסח"שהדוהטועניםיש.ועוד,שקרעדות

שהיהשהוכחלאחר,להתפטר,ניקסוןארד'ריצ,הרפובליקניהנשיאנאלץ,ח"הדובעקבות
שהביאובסיבותולדיון,ח"בדושנחשפוומעשיהםהדיןעורכישמותלפירוט.כפרשהמעורב
:Watergateראו,זובפרשההחוקאתלהפרכךכלרביםדיןעורכי What,111,Dean.יעJohn

הדיןעורכיתדמיתעלהפרשהלהשפעת;wasנ?,NGSH17AS51[.נ.,612-611,609(2000)
Start?79,ראו Hertzberg, Wate

~

ate: Has the fnmge of the Lav(Ver Been Diminished

(1974)73.7.].Wasserstrom ;

COMM

.4'בעמ,3ש"הלעיל,
32WOLFARM,4'בעמ,30ש"הלעיל.
עלדרשוביץעומדשם,(2006)59-66צעירדיןלעורךמכתביםדרשוביץאלן,גםראו.שם33

.מגןהואעליו,הלקוחעםהסניגורהדיןעורךאתמזהההציבורשבההתופעה
להפוךהדיןעורכישעללטעוןברנדייסהשופטאתהובילהזועובדה.שם,ן"דרשוב34

,Brandeis,ראו".האנשיםשלדיןלעורך""מסחריותחברותשלדיןמעורך" The.בטס[ו]

(1914)329PkOFESSION)ע:Bus~ss!41אעoppo~lunity " the.
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קבעח"הדו,כזכור.לתדמיתםדיןעורכיפרסומתשביןהקשראתלבדוק1995
יחס:הבאותבסיבותדווקאאלאבפרסומתנעוצהאינהבתדמיתלירידהשהסיבה

.35תביעותריבוי,מוגזםטרחהשכר,ללקוחותהולםבלתי
בפרקטיקהברובםנעוציםהתדמיתעלהמשפיעיםלעילהגורמיםכי,לראותניתן

,הפרקבתחילתשהוצגהמחקר.לקוחותמייצגיםהםבהבדרך,הדיןעורכישל
למסקנההגיע,גאלופחברתשערכהקהלדעתמחקריניתוחעלשהתבססזה

עםבמגעכאאמריקניםשלרבמספרבהןבשניםהתרחשהכתדמיתהירידהכי
,הירודהשהתדמיתהסיקוולפארם'פרופ.(גירושין)קשותבנסיבותדיןעורכי
עורכישבהומהדרךהדיןעורכימתפקידנובעת,הדיןעורכיאתליוותהשתמיד

מהעובדהוגם,הלקוחלטובתהחוקאתלנצלכדימיומנותםאתמפעיליםדין

שלכלכלייםאינטרסיםומקדמיםהממוןבעליאתבעיקרמייצגיםדיןשעורכי
.הממוןבעלי

עורכישלהפרקטיקהאתלשנותכדיבהשישדרךשרקמראיםאלוגורמים
.המקצועתדמיתלשיפורלהביאתוכל,לקוחותמייצגיםהםבההדרךאת,הדין

בפרקטיקהדיןעורכיפועליםבההדרךבשינוילהיותצריכהההתמקדות,זובראייה
עלהעונהדרךאציעהבאבפרק.התדמיתלשיפורמאליהשתביא,ראויהלדרך

.זהתנאי

החברהכלפיהחובהחיזוק:המקצועתדמיתלשיפורהראויההדרך.ד

לשמורבמטרהפועלתבישראלהדיןעורכילשכתבהןדרכיםשתימציינתזיור"ד
,הראשונה.בתדמיתפיחותלמנועוכדיהדיןעורכישלהמכובדהסטטוסעל

יצירתהיאהשנייה.מכובדבאופןינהגוהדיןשעורכיהמבטיחיםכלליםקביעת
שלהמרכזייםהמוסדותעלכמגינההמשפטיתהפרופסיהשלהציבוריתפקידה

עוסקזיור"דשלמאמרה.36המשפטביתעל-ובמיוחד,הליברליתהדמוקרטיה

.אליולהפנותאלאליואיןהשנייהבדרךבהרחבה
כבודעללשמורהחובהאתישירותהמטיליםכלליםשייכיםהראשונהלדרך
עלשמירההיאמטרתםאך,אחרתחובההמטילים,עקיפיםוכלליםהמקצוע

,הדיןעורכילשכתלחוק53סעיףהואביותרהישירהכלל.המקצועתדמית
:הקובע

העלולדברמכלויימנעדיןעריכתשלהמקצועכבודעלישמורדיןעורך"
.37"המקצועבכבודלפגוע

35Advertising
"0.tABA Comm21ש"הלעיל

.141'בעמ,
36Neta Ziv, (Jombining Professionalism, Nation Building and Public Service: The

1652,1621"FORDHAM ] RE71,2002-1928Professional Project of the Israeli Bar

(3%2).
הוועד'גניר02/28פ"דנ,למשל,ראו53'סעלבעבירהדיןעורכיהורשעובהםדיןלפסקי37
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אומעשהכלמשמעתכעבירתהקובע,לחוק(3)61סעיףהואנוסףישירכלל
תדמיתעלישירותמדבראינוזהסעיף.הדיןעריכתמקצועאתהולםשאינומחדל

המקצועכבודאתהולמתכבלתידיןעורךבהתנהגותרואההפסיקהאך,המקצוע

שייךהאתיקהלכללי2כללגם.38הדיןעורכיבתדמיתלפגועכדיבהישאם
אתלייצגהחובהאתישירבאופןהדיןעורךעלמטילהואבאשר,זולקטגוריה

המקצועכבודעל,הגינותעלשמירהתוך,מוראללא,במסירות,בנאמנותלקותו
.המשפטלביתכבודשליחסועל

דוגמה.עקיפהבדרךהמקצועתדמיתעלשומרתכלליםשלשנייהקבוצה
2001שנתשעד,אלוכללים.דיןעורכיפרסומתלענייןהכלליםהםלכךבולטת

הקבועהמטרתם,למדיימצומצמתפרסומתמתיריםומאזפרסומתלחלוטיןאסרו

השומרלכללנוספתדוגמה.יישמרוותדמיתוהמקצועשכבודלהבטיחהיאבחוק
הואלאיסורהצידוקיםאחד.39שידולעלהאיסורהואבעקיפיןהמקצועכבודעל

,וכישוריושמוהאדרתתוך,אנשיםשלישירבחיוורשירותיואתהמציעדיןשעורך
אתעקיפהבדרךהמחזקיםלכלליםנוספתדוגמה.המקצוע40במכובדותפוגע

עורךשלהפרטייםחייועלגםהמשמעתיהדיןכלליהחלתהיאהמקצועתדמית
מושפעיםהציבורלושרוחשוהאמוןהמקצועשתדמיתשמכיוון,הואהרציונל.הדין
אלומעשיםגםלכפוףצורךיש,הפרטייםבחייוהדיןעורךשעושהממעשיםגם

.י4הלשכהשבידיהמשמעתילדין
נעוציםהדיןעורכיבתדמיתלפיחותהאפשרייםשהגורמיםטענתיהקודםבפרק
הדרכיםשתי.לקוחותמייצגיםהםבהבדרך,הדיןעורכישלבפרקטיקהברובם
מעמדהוביסוסמכובדתהתנהגותהמבטיחיםכללים-זיור"דמצביעהעליהן
אינם-הליברליתהדמוקרטיהשלהמרכזייםהמוסדותעלכמגינההלשכהשל

תלהדיןעורכילשכתשלהמחוזי

-

ניר00/8838ע"על;(2002)2861(2)2002על-תק,אביב-ביבא
תלהדיןעורכילשכתשלהמחוזיהוועד'נ

-

93/6039ע"על;(2001)169(2)נוד"פ,אביב-ביבא

פלוני87/18ע"על;(1996)733(5)מטד"פ,סעדיה'נהדיןעורכילשכתשלהמחוזיהוועד
שלהמחוזיהוועד84/8ע"על;(1990)525(1)90על-תק,אביב-בתלהדיןעורכילשכת'נ

.(1984)757(4)לחד"פ,וולובלסקי'ניפו-א"בתהדיןעורכילשכת
477,479(4)מבד"פ,פלוני'נהדיןעורכילשכתשלהמחוזיהוועד88/1ע"על,למשלראו38

עורכי":ונאמרהדיןעורכילשכתלחוק(3)61'סלפיהדיןעורךהורשעענייןבאותו,(1989)
עורך.עליהםלסמוךשניתן,גבוההמוסריתרמהבעליכאנשיםהציבורבעינימצטייריםהדין
שלבתדמיתופוגעאלא,בעצמובו,ומשנתפס,בלקוחורקפוגעאינוזהבמישורשסרחדין

."כולוהדיןעורכימחנה
.1961-א"התשכ,הדיןעורכילשכתלחוק56'ס39
.(2003)4,3מקצועיתאתיקה"עבודהלהשגתפסולכאמצעישידול"נוטמן-זרלימור40
(1)2002על-תק,שפטל'ניפו-א"כתהדיןעורכילשכתשלהמחוזיהוועד00/1734ע"על41

ייחשכוהפרטייםבחייוהדיןעורךשלומחדלמעשהכלשלאלהדגישחשוב.(2002)3
שלא,השניםכל,מקפידההפסיקה.בצידהמשמעתיתשסנקציההולמתשאינהכהתנהגות

לימור,ראו.הקונקרטיותלנסיכותיומקרהכלולבחוןלהוסיףאלאמדויקותהגדרותלקבוע
2,3מקצועיתאתיקה"הדיןעורךשלהפרטייםחייועלהמשמעתכלליהחלת"גוטמן-זר

(2002).
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שתי.בתדמיתאמיתישינוילחולליכוליםאינםולכןבפרקטיקהלשינוימביאים
בדרךיתנהגוהדיןעורכיבאשר,התדמיתשל=קוסמטישיפוץ"למביאותהדרכים
אםאך.המשפטבתיכמגיניהציבורבעיניוייתפשו,Dignifiedשלבמובן,מכוברת

לאאלהקוסמטייםשינויים,כיוםשהיאכפיתימשךלקוחותייצוגשלהפרקטיקה
.המקצועתדמיתלשיפורתביאזופרקטיקהלשנותכדיבהשישדרךרק.יועילו
שאראהכפי.החברהכלפילחובהמעשיתונפקותמשמעותמתןהינהזוודרך
אתגם"בונופרו"ייצגודיןשעורכילכךיביאהחברהכלפיהחובהחיזוק,להלן
עריכתשלבמסגרתגםיפעלודיןשעורכי,דיןעורכילשכורמשגתידושאיןמי
הלקוחבטובתרקהממוקדמהייצוגיחדלודיןושעורכיציבורית-חברתיתדין

לפרקטיקהיביאואלהפעולות.שלישייםוצדדיםהציבורבאינטרסגםויתחשבו
.המקצועתדמיתתחוזקובכךהציבורבעיניראויה

הואילפרופסיהכלשללקיומההכרחיתנאימהווההחברהכלפיהחובה
מדובר.לפרופסיההחברהשהעניקהוהמונופולהכוחאתלהצדיקכדיבהויש

שוקעלמונופולהמשפטיתלפרופסיההחברההעניקהבהחליפיןעסקתבמעין
הבטיחהלכךובתמורה,חבריהבניהולמלאהואוטונומיההמשפטייםהשירותים
כספירווחלהפקתרקולאהאחרונהלטובתבכוחהלהשתמשלחברההפרופסיה

מהווהשהיאמאחרמובלטלבושזוהבטחהלובשתדיןעורכיאצל.42לאנשיה
:נאמנויותשלושמוטלותהדיןעורךעל.דיןעורךחבבהןהנאמנויותמשלושאחת

הנאמנויותשלוש.עצמושלולאינטרסיםונאמנותלחברהנאמנות,ללקוחנאמנות
עליונהמסוימתחובהשבה,קבועההיררכייהכלכשאיןשווהמישורעלניצבות
פעמים,זאתעם.הנאמנויותשלושביןלהרמוניההיאהשאיפה.האחרותעלתמיד

לאינהרנטיתהופכתשהיאעד,נמנעתבלתיהיאאלהנאמנויותביןהתנגשות,רבות
שררוהמקצועעלשעברוהעתיםושינוייהתקופותמשךכל.43הדיןעורךלתפקיד
השאלה.החברהכלפיחובהבעליהםשלפיהןהדיןעורכיבקרבוהסכמההבנה
להלתתהמקצועעלאופןובאיזההחובההיקףמה-מידהשלשאלההייתה

.הדיןעורךעלהחלותהנוספותהנאמנויותבשתיהמתחשבביטוי,ביטוי
דיןעורכיהיותםבעצםמקורהלחברהדיןעורכישלשתרומתםהסבוריםיש

החברתילטובתורמתהמשפטשמערכתמאחר,זוגישהפיעל.לקוחותהמייצגים

המסייעים,דיןשעורכיהרי,חברתייםלסכסוכיםמובנהפתרוןמספקתשהיאבכך
עורכישלחובתםעלשבדברייאלא.החברתי44לטובהםאףתורמים,לפעילותה

ERICAN(1989):ראוזוגישהשלביקורתיתלהצגה42 LAWYERS4~R1ICHARD ] . ABEL, A.
מדינת'נחנא00/6185א"ע:ראוהנאמנויותשלושביןהיחסאתרואההפסיקהבולאופן43

התנגשותאיןשלפיה,הדיןמפסקהעולההגישהעללביקורת;(2001)366(1)נוד"פ,ישראל
היחסלשאלת"גוטמן-זרלימורראו,עליונההמשפטביתכלפישהחוכהכיווןהחובותבין
.(2001)57,5הסניגור"הלקוחכלפיוחובתוהמשפטביתכלפיהדיןעורךחובתכין

44IEORYS1OC[OLOGICAL,

T

או

:
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(1954)34.
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אלא,בחברההדיןעורךבתפקידנעוצהשאינהלמחויבותמתכוונתאני,לחברהדין

בעלת,לדעתי,הינהאשר,דיןעורךכלשלהספציפייםבמעשיוהנעוצהלמחויבות

.קונקרטיומובןמופשטמובן
כלשלתפקידואתהחברהכלפיהחובהכוללת,המופשטמובנהבמסגרת

בעלהואמשפטי-החברתיהסדר.45משפטי-החברתיהסדרעללשמורדיןעורך
דיןעורכי.הפרטשלפעולותיועקבליהרםעלולוהוא,החברהלכללרבערך

אנשיםידיעלשיטתיובאופןזמןלאורךיבוצעושאםמפעולותלהימנענדרשים
הנורמותאתולהרוסמשפטית-החברתיתהמסגרתאתלהחלישכדיבהןיהיה,רבים

חזקהנפקותלהישהדיןלעורכיבאשראך,אזרחכלעלחלהזודרישה.שבמסגרתה
פגיעהלחלופיןאו,ציותלהבטיחהיכולהמיוחדתבעמדהנמצאיםאלהשהרי,יותר
תחבולהשלמשיטותלהימנעדיןעורכיעל,לדוגמה,כך.משפטי-ההברתיבסדר

קיומויתאפשרלאשבשגרהלדבריהפכואלהאםשכן,ומתןמשאבניהולושקרים
במהלך"אדוורסריות"מיתרלהימנעהדיןעורכיעל,לכךנוסף.ומתןמשאשל

.השיפוטי46בהליךלפגיעהלהביאהדברצפויהארוךבטווחשכן,המשפט
באינטרסהתחשבותפירושוהחברהכלפיהדיןעורכיחובתשלהקונקרטיהמובן

כלפיהחובהלובשתהקונקרטיבמובנה.שלישייםצדדיםושלהציבורכללשל
ציבורית-חברתיתדיןעריכת;(שכרללא)בונו-פרוייצוג:צורותשלושהחברה
השפעהשהיאיותרהמרכזיתוהצורה;שהואכלציבוריאינטרסלקידוםהפועלת
.ללקוחהנאמנותחובתעלמהותית

,בונו-פרועבודההיאהחובהשלהקונקרטיהמובןשלהראשונההצורה
בעיני.דיןעורךלשכורמשגתידואיןאךדיןלעורךשזקוקמילטובת,בהתנדבות

עריכתמקצועלחובתביותרהמובהקכביטוינחשבתבונו-הפרועבודת,רבים
המשפטייםהצרכיםעללענותנועדבונו-פרומשפטישירות.החברהכלפיהדין
אתמנגישהואזהובאופן,דיןלעורכילפנותמשגתידםשאיןבחברהחלקיםשל

נותרתואינהממשיביטויהייצוגזכותמקבלתכך.רחבותלאוכלוסיותהמשפט
.ספר47עליחוקתיתזכות

שעות50לתרוםהדיןלעורךמציעיםהבריתבארצותהמומלציםהאתיקהכללי
להשקיעהיכןהדיןעורךיבחרלפיהםהקריטריוניםפירוטתוך,בונו-כפרובשנה
כלללהותירישאםבשאלהנוקבויכוחהתקייםזהכללסביב.בונו48-הפרואת

Robert,למשל,ראו.זהבמובןהחברהכלפילחובהבמאמריומתייחסגורדוןרוברטהמלומד45

'PRACnCE. LAWYERS04Just Be Hired Guns, !" alucs(אש)Gordon , Why Lavtyers.זל
Robert;(2002,.Deborahיי. ] . Rhode ed(42IONSElflf7. AND RVGULAR8OLES , RESPONSf

(1990)255MD. ]. REY49,Gordon, (Jorporate Practice As Pablic Calling.
462002Gordon,45-46'בעמ,שם.
.(2001)1,87וחברהמשפטלענייניעתכתב:נוסףמשפט"והנשךהעשיר,העני"זיךנטע47
481.6Rule,1986,ABA Model Rules oflProfessional Conduct(באתרלמצואניתןהכלליםאת

-http://www. abanet .org/cpr/mrpc/mrpc_toc .html(.
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המכירה,האמריקניתהדיןעורכילשכת.לחובה49לעשותואוממליץככללזה

מנהלת,נחברההדיןעורכיתדמיתאתלשפרבדיבונו-הפרובפעילותשישבכך
הדיןעורכימצדהרבהשהמודעותאףעל.בשטחהכלליישוםאחרשוטףמעקב

דיןלעורךהזקוקיםהיכולתממעוטיכחמישיתרקעדיין,זופעילותשללחשיבותה

.לייצוג50הבריתבארצותזוכים
הואכיהטועניםישאך,בישראלבונו-הפרוהיקףעלמידענאסףלאמעולם

רשאיתהלשכהכי,1961בשנתכבר,קבעהדיןעורכילשכתחוק.5'מאודנמוך

הלשכהמימשהשניםחמשלפנירקאך.52"אמצעיםלמעוטימשפטיסעדלתת"
חינםמשפטיסיועהמעניק"מצווהשכר"פרויקטאתבהקימהזומחויכותלראשונה

.53הפרויקטשלהזכאותבתנאישעומדלמימתנדביםדיןעורכיידי-על
שלהשנייהלצורהנוגעשהדברככלבישראלקיימותרבהופעילותמודעות

הפועלתציבורית-חברתיתדיןעריכת:החברהכלפיהחובהשלהקונקרטיהמובן
רווחכוונתללאארגוניםשלשורהפועלתבישראל.ציבוריתאינטרסלקידום
,ציבורייםאינטרסיםשלרחבמגווןלקידוםדיןעורכיידי-עלומופעליםשהוקמו

המשפטיהארגון-עדאלה,למשל.יכולתלמעוטיבונו-פרומשפטיייצוגלצד
סיועמרכז-טבקהעמותת,האזרחלזכויותהאגודה;הערביהמיעוטלזכויות

.55"הזקנהבשירותהמשפט"עמותת;אתיופיהליוצאיקהילתימשפטי
שלעיצובה-הקונקרטיבמובנההחברהכלפיהחובהשלהשלישיתהצורה

מאחרזוחובהשלהמרכזיההיבטאת,לדעתי,מהווה-ללקוחהנאמנותחובת
לשנותכדיהחברהכלפיבחובהיש,שאראהכפי.בפרקטיקהביותרהשכיחשהוא

IOURNAL53,PtincipleיLEGAL0,ראו49 and Practice"0ץק80"0י,Deborah ] . Rhode
Deborah ] . Rhode, Cultures oflCommi~nent PrD-Bono ~

for

:(2003)464-413EDUCATION
(1999)2415"FORDftAM ] . RE67,Lawyers and Law Students.

50Rhode,גםראו;207-208'בעמ,4ש"הלעיל,Serendipitousג,Rebecca ] . Sandefur

Issues Con

~

onting the Legal Profession: Lawyers

'

' Pro-Bono Serviceס1ת:Symposium

(2007)79Soc~ y

:

REV11LAW41,American - StYIE Civil Legal"אם.
1,88וחברהמשפטלענייניעתכתב:נוסףמשפט"ספרנובביתלא?בונופרו"ארנוןיוסי51

(2001).
.הדיןעורכילשכתלחוק(2)3'ס52
-הדיןעורכילשכתבאתרראו"מצווהשכר"פרויקטעלמלאיםלפרטים53

)http ://www.israelbarorg .il(.
?המטרהמהי?הציבורמהו-ציבוריתמטרהלמעןדיןעריכת"זיונטע,ראולהרחבה54

129,140-145ווממשלמשפט"בישראלמיעוטקבוצותשלמשפטיבייצוגאתיותדילמות

התבוננות,האינדיוידואליוהלקוחהציבוריתהמטרה,הדיןעורך"דותןיואב,גםראו;(1991)
עיוני"המשפטבביתציבורייםדיןעורכישלהיחסיתההצלחהבשאלתראשוניתאמפירית
המקצועיתוהאתיקההציבוריהאינטרסבשםההתדיינות"אנקראהרון;(1990)697כגמשפט

.(1982)407לדהפרקליט"הדיןעורכישל
למעוטיתשלוםבלאמשפטיסיועהמעניקיםגופים"שייפעת,מתוךלקוחותמהדוגמאותחלק55

http)ומידעמחקרמרכז-הכנסת"יכולת ://www .knesset .gov .iUmmvdata/docs/m

(400.00808.
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לאתיקההדומיננטיתמהגישהעולהשזוכפיללקוחהנאמנותחובתשלממובנה

.המקצועתדמיתאתלחזקכדיישובכך,המקצועית
הנאמנותחובת,דיןעורכישלהמקצועיתלאתיקההדומיננטיתהגישהלפי
עורךהתנהגות,כך.דיןעורךהתנהגותלבחינתהעיקריהפרמטראתמהווהללקוח

אתמפרהואינההלקוחאינטרסאתמשרתתהיאאםולראויהלנכונהתיחשבהדין
ככל,שלישיבצדאוהציבוריבאינטרספגיעהמניעתכגון,אחרשיקולכל.החוק

ההגבלה.זוגישהפיעלבחשבוןיובאלא,החוקלפימחויבתאינהששקילתו
בלתימעשהגם,לכךפרט.החוקגבולותהיאהנאמנותחובתעלהמוטלתהיחידה

.ומותר56ראויהוא,עצמולמעןאפילוהדיןעורךעושההיהלאשאותו,מוסרי
Role-)"תפקידשלמוסריות"שלהתפישהעלמבוססתהדומיננטיתהגישה

Morality(,רשאילפיוהמיוחדהמוסראתמכתיב"החברתיהתפקיד"שלפיה
כלעלהחלהכלליהמוסרשלהפרהמשוםבכךישאםגם,התפקידבעללנהוג

,מוסריותעכבותכלנטוליחרבלשכיריהדיןעורכיאתהפכהזוגישה.57האדםבני
למייצגיםהפכוהדיןעורכי.58הלקוחלמען,החוקבגדרי,הכוללעשותהנכונים

neutral(נייטרליים partisanship(.משפטירבבדבקלאהדיןעורךשלבמעשיו

שאינומאחר,ואת.החוקובמסגרתהלקוחלטובתפועלהואעודכלומוסרי
אי"שלהעיקרון.59הלקוחמעשילתוצאותקשורואינוהלקוחלמטרותאחראי
שעורךגורסהדומיננטיתמהגישההנובע(ת0ת-accountability("באחריותנשיאה

המושגותולתוצאותהמופעליםלאמצעים,ומוסריתמשפטית,אחראיאינוהדין
בחובותחבאינוהדיןעורך,לקוחבייצגוכיעודנובעזהמעיקרון.הייצוג60במהלך

ללקוחהנאמנותחובתאתמצייןאינוהדעתובחוותבפסיקה,החקוקיםבכלליםהניסוח,כמובן56
,המשפטביתכלפיהחובהכמו,אחרותחובותגםלצייןמקפידהניסוח.היחידהכחובה
עורךהתנהגותתיבחןשלפיהם"המדידהסרגל"והיסודתפישתאך.שלישיצדכלפיחובה
הידועיםהדובריםאחד.החוקידי-עלרקהמתוחמתללקוחנאמנותחובתשלהםהדין
,Freedman,ראופרידמןמוגרו'פרופהואהדומיננטיתהגישהשל Professional.חMonroe
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התוצאותואתהאמצעיםאתלהגבילכדיבהןשישחובות,הרגילותהמוסריות
.6!הייצוגבמהלךהמושגות
אלאהלקוחלאינטרסרקלאהכפופהדיןעריכת,הדומיננטיתלגישהבניגוד

מובילהוהיא,בלקוחרקשתצדדכזולהיותיכולהאינההחברהכלפילחובהגם
שנקטולפעולותהדיןעורכישלומוסריתמשפטיתבאחריותלנשיאהבהכרח
אינוהחברהכלפיחובתואחרהמקייםדיןעורך.ולתוצאותיהןהלקוחלטובת
השלכותאתכוהן,נוספיםבאינטרסיםגםמתחשבאלא,הלקוחכאינטרסרקמצדד
באחריותנושאהואכיויודע,בכללהציבורוכלפישלישייםצדדיםכלפימעשיו

כלפיחובתואחרממלאכזהדיןעורך.ולתוצאותיהםלמעשיםומוסריתמשפטית
.ללקוחהנאמנותלחובתנותןשהואהראויהמובןבאמצעותהחברה
חובתשלבמובנהמהותילשינוימביאההחברהכלפישהחובה,מכאןעולה
נשיאהבצדושאין,לקוח-וממוקדדווקניייצוגעודלא-ללקוחהנאמנות
המשרתייצוגאלא,ולתוצאותיהםהדיןעורךלמעשיומוסריתמשפטיתבאחריות

משפטיתבאחריותהדיןעורךנושאבו,החברהואינטרסהלקוחאינטרסאת
הגישהשלחסרונה.הלקוחבידילהשכירכחרבמשמשואינו,למעשיוומוסרית

הגוןמקצועשלמהתדמיתהדיןעורכיאתמרחיקהשהיאבכךטמוןהדומיננטית
תמורתהכוללעשותהנכוניםחרבלשכיריהפיכתםידיעל,חברתיתאחריותבעל
המושפעתנאמנותחובת,לעומתה.הלקוחשמשלםהטרחהשכרהוא,כסףבצע

מאחר,כהגוניםהדיןעורכיתדמיתאתמחזקת,כמתואר,החברהכלפימהחובה
.הציבורוטובתמוסרשיקוליידי-עלגםמונחיםשאלהמלמדתשהיא

בחוקשרואיםלמיהדיןעורכיאתעושההדומיננטיתהגישה,מכךיתירה
ואולישממעיטיםולמי,מטרהלהשגתבלבדאמצעיםהמשפטייםובטיעונים

הסמכותאתזובדרךהמחלישים,ולצדקלהגינותהחוקמתכליתמתעלמיםאף
מהחובההמושפעתנאמנותחובת,לעומתה.62החוקשלוהלגיטימיותהמוסרית

להגינותהחוקתכליתלאורשפועליםלמיהדיןעורכיאתעושה,החברהכלפי
איזוחולקאין,אלהדבריםלאור.החוקשלטוןלחיזוקזובדרךהתורמים,ולצדק
.אותהמחזקתואיזוהמקצועבתדמיתפוגעתתפישה

חברתשלהדיןלעורכיהתבררכאשר,אנרוןמקרהבאמצעותזוטענהנמחיש
הרי,החברהלקריסתלהביאהעלולות,חוקיות63-ספקבדרכיםפועלתזוכיאנרון

שאסורהמסקנהאתמחייבתהייתההמוצעתבפרשנותהללקוחהנאמנותשחובת

עלהסתמכותתוך,למנהליםלסייעולהמשיךבחולראשםאתלטמוןלהםהיה

.שם61
.16'בעמ,שם62
לסייעהדיןעורךעלשאוסרהואהחוק,הלקוחשלחוקיתבלתיבפעולהמדוברכאשר63

הלקוחשהתנהגותבמקוםרקלפעולהנכנסתהחברהכלפיהחובה.העבירהבביצועללקוח
כךמספיקברוראינושהחוקאו,בחוקפרצהקיימתכאשר,לדוגמהכך.חוקיתספקהיא

."אפורתחום"שנוצר
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הדיןעריכתמקצועתדמית

האפורבגבולמצויות"רק"אלאחוקיותבלתיברורבאופןאינןשהפעולותהעובדה

התבדהמנהליעםלהתעמתהיהאנרוןחברתשלהדיןעורכיעל.חוקיות-ספקשל

להתפטרעליהםהיה,להועילכדיבכךהיהלאואם,הענייןעלאיתםולשוחח

החברהכלפיחובתםאתהפרוהדיןעורכי.לרשויותלדווחאףואוליהחברהמייצוג
את"חוקיתלייפות"דואגיםשהםתוך,במעשיהםלמנהליםלעזורהמשיכועת

ולאבדןעובדיםאלפילפיטורי,החברהלקריסת,דברשלבסופו,שהביאוהפעולות
לסייעלאהחברהכלפיהחובהדורשת,הקונקרטיבמובנה.דולריםשלמיליארדים

לצדדיםעתידינזקלמנועבמטרהלפעולאלא,חוקיים-ספקשהםבמעשיםללקוח
לתדמיתהזיקהאנרוןשלהדיןעורכיהתנהגותכיצדלראותנקל.ולציבורשלישיים

.תדמיתםאתלחזקהייתהצפויהלעילהצענושאותהשהפעולהבעוד,הדיןעורכי
דאגהאלא,הדיןעורכיאתמנחיםטרחהשכרשיקולירקשלאמעידההייתהזוהרי

.בהוהמשקיעיםאנרוןעובדיבכללו,הציבורלכללאמיתית
.שלישייםצדדיםכלפידיןעורכיאחריותהיאזוטענההממחישהנוספתדוגמה
אתשהרחיבה,בישראלבנזיקיןהפסיקהגישתאתבהרחבהניתחתיאחרבמאמר
עושהשהפסיקה,שםהראיתי.64מיוצגשאינושכנגדצדכלפיהדיןעורכיאחריות

שכנגדהצדמפורשתהסכמהללאאףכיקובעת,הראשונה.דרכיםמשתיבאחתזאת
בחובתשניהםכלפיוחבהצדדיםשניאת,לפיכך,המייצגהדיןעורךשללקוחהוא

לקוחשאינומישכנגדבצדלראותמוסיפה,השנייההדרך.לקוחבהיותםזהירות
.מיוצגבלתיהיותובשלכלפיוהדיןעורךשחבהזהירותחובתאתמרחיבהאך

מההיבטמיוצגבלתישכנגדצדכלפיהדיןעורכיאחריותעלנסתכלאם

.הנוכחיבמאמרטענתיעםאחדבקנהעולהשהיאהרי,המקצועיתהאתיקהשל
עולהשלולקוחשאינושכנגדהצדשללאינטרסגםלדאוגהדיןעורךאחריות
עלרקמסתכלשאינובייצוגמדובר.הקונקרטיבמובנההחברהכלפימהחובה
בייצוגמדובר.שלישיצדשלהאינטרסאתגםבחשבוןמביאאלא,הלקוחאינטרס

.שכנגדהצדעלמעשיולהשפעתומשפטיתמוסריתאחריותלוקחהדיןעורךשבו
בייצוגאךלהסתפקיכוליםאינםדיןעורכישלפיה,ראויהגישהמשקףכזהייצוג
צדדיםעלזהלייצוגשישהתוצאותמןכלילולהתעלםלקוחותיהםשלעניינם

הדיןשעורכיכך,הפרקטיקהשינוי,זהבמובן.65הייצוגמןישירבאופןהנפגעים
כלפי(הנזיקיןדינימכוחהמשפטיתמהאחריותבשונה)מוסריתבאחריותיישאו
תדמיתעללטובהלהשפיעכדיבושיהאמבורךשינויהיא,מיוצגבלתישכנגדצד

.המקצוע

1,153ודבריםדין"הדין-עורךייזהר-מיוצגבלתישכנגדצדמולייצוג"גוטמן-זרלימור64

(2005).
לאחריותמוסריתמאחריות-הייצוגנפגעיכלפיהדין-עורךאחריות"זיונטע,גםראו65

.(2005)1,201ודבריםדין"משפטית
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,אמון,הגינות,יושר,מכובדותשלזוהיאהדיןעורכישואפיםלההמקצועתדמית
חשובלערךהדיןעורכיאצלהפכההתדמיתשלזותפישה.ומסירותנאמנות
האמוןאתולחזקהפרופסיהאתלבססכדיבוישבאשר,לחתורישאליוומכונן
.הדיןבעורכיהציבורשלהמוסדי

שניסומחקריםשללשורההביאההבריתבארצותהדיןעורכיבתדמיתהירידה
בגורמיםלדוןכדיאלהבמחקריםהשתמשתי.זולתופעההגורמיםאתלאתר

עורכיבעיניהנתפשהגורמיםאחד.הדיןעורכיתדמיתעלהמשפיעיםאפשריים
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המקצועתדמיתביןהקשראתששללוהבריתבארצותשנערכואמפירייםמחקרים
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הלשכה,המשפטבתישותפיםלה,זותפישה.המקצועבתדמיתלפגיעהגורמת

דיןעורכיפרסומתעלמגבלותשללשורה,מביאהועודנה,הביאה,הדיןועורכי
ומחקראמיתידיוןשהתקייםמבליבישראלשוררתזואחידהחזית.בישראל
.המקצועלתדמיתפרסומתשביןהקשרסוגייתסביבאמפירי

ברובםנעוציםהדיןעורכיבתדמיתלפיחותהאפשרייםשהגורמים,היאטענתי
באמצעותרק,לפיכך.לקוחותמייצגיםהםבובאופן,הדיןעורכישלבפרקטיקה

ועמוקאמיתילשינוילהביאניתןלקוחותדיןעורכימייצגיםבוהאופןשינוי
באמצעותיבואבפרקטיקההדיןעורכיפועליםבובאופןהשינוי.המקצועבתדמית

.החברהכלפילחובהמעשיתונפקותמשמעותמתן
משלושואחתפרופסיהשללקיומההכרחיתנאימהווההחברהכלפיהחובה
החובהשלביטוייםשלושהעלעמדתיבמאמר.הדיןעורךחבבהןהנאמנויות

הדיןעורכיידי-עלאלומביטוייםאחדכלמימוש.הקונקרטיבמובנההחברהכלפי
הציבורבעינייותרלראויההדיןעריכתמקצועשלהפרקטיקהאתיעשהבישראל

שהמשפטאלהלמעןבונו-פרועבודתבשיעורגידול.המקצועתדמיתתתחזקוכך
ציבורית-חברתיתדיןעריכתבשיעורגידול,באמצעיםמחסורבשללהםנגישאינו

ללקוחנאמנותחובת,למעשההלכה,לאמץ,ובעיקר,הכללשלמטרותהמקדמת
אלהכל-החברהכלפיהחובהשלאלאהדומיננטיתהגישהשלתוצרשאינה

.הדיןעורכיתדמיתלחיזוקשתביאראויהפרקטיקהיחדייצרו
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