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*ניבאסף

הבעיההצגת-מבוא.א

הדיןעורכישלהמשמעתיבדין"מסגרתעברות"או"סלסעיפי".1
חוק:עיקרייםחקיקהדבריבשנימוסדרבישראלהדיןעורכישלהמשמעתיהדין
,(מקצועיתאתיקה)הדיןעורכילשכתוכללי21961-א"תשכ,הדיןעורכילשכת

סעיףמכוח,הדיןעורכילשכתשלהארציתהמועצהידיעלשהותקנו,31986-ו"תשמ
כללישלשורהקיימת,לאלהנוסף.'המשפטיםשרידיעלואושרו,הלשכהלחוק109

הארציתהמועצהידיעלהםאףהותקנוואשר,ספציפייםבנושאיםהעוסקיםאתיקה
וזה,דיןעורכישלמשמעתעברותמהןמגדירהלשכהלחוק61סעיף.הלשכה5של

:נוסחו

:משמעתעבירותאלה.61"

אחרדיןשלאו60עד53סעיפיםמהוראותהוראההפרת(1)
;למקצועובקשרדיןעורךעלאיסוראוחיובהמטיל

;109סעיףלפישנקבעוהמקצועיתהאתיקהכלליהפרת(2)

."הדיןעריכתמקצועאתהולםשאינומחדלאומעשהכל(3)
:עיקריותקבוצותלשתי,מהותןמבחינת,נחלקותהדיןעורכישלהמשמעתעברות

ועברות,בתקנהאובחוקשנקבע,מפורשסטטוטוריאיסורשלהפרהקוהןעברות

כל"שלאמורפיתהגדרהבתוכוהמאגד,הלשכהלחוק(3)61סעיףשלהפרהשהן
עברת"כאו,"סלסעיף"כידועזהסעיף.המקצריאתהולםשאיש,"מחדלאומעשה

.ירושליםמחוז,האתיקהועדתוחברהדיןעורכילשכתשלירושליםמחוזועדר"יוסגן,דיןעורך*
.המועילותהערותיהםעלזנדברגחייםר"ולדלויןיריבדיןלעורךחודה

הדיןבפסקלדין;פלמקפרשת;להלן)פלוגיד"עו'נאביב-הלמחתועד00/58(א"ת)מ"בר1
.5(א"תשס)60ואתיקהעט"דיןהכרעת:החבותתחום-דין-עורךהקלטת"ראו

.("הלשכהחוק":ולהלן1961-א"תשכ,הדיןעורכילשכתחוק2
.("האתיקהבללי":להלן)1986-ו"תשמ,(מקצועיתלאתיקההדיןעורכילשכתבללי3
.221,227(ע4ר"פ,הדיןעורכילשכת'נגאנם93/4330צ"בגראו4
הדיןעורכילשכתכעי;1977-ז"חשל,(בדירותכעסקאותייצוג)הדיןעורכילשכתכללי:למשל5

,(ממוניםאונבחריםגופיםחברי)הדיןעורכילשכתכללי;1991-א"תש1,(משפטמדי)
.1969-ט"תשכ
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באמצעות,הממשיהתוכןאתהמשמעתייםהדיןבתייוצקיםלתוכהאשר,"מסגרת

אתהולמיםשאינםמחדליםאומעשים"כומגוונותשונותהתנהגויותהגדרת

,"מפורשאיסור"כמוגדרתהיותהחרף-הלשכהלחוק53סעיףהוראת.6"המקצוע

:הבאהכללאתקובעתהיאבאשר,לחוק(3)61סעיףלהוראתבמהותההיאאףדומה

דברמכלויימנעדיןעריכתשלהמקצועכבודעלישמורדין-עורך.53"
."המקצועבכבודלפגועהעלול

הדיןעורבישלהמשמעתיבדין"הסלסעיפי"הפעלת.2

שבהם,מקריםשלרחבמגווןעל"הסלסעיפי"אתהפסיקהמחילה,להלןשנראהכפי
כללישלבמסגרתנאסרולאאםגם,"הולמיםבלתי"כדיןעורכישלמעשיהםנתפסים
ונעשהמקובלתשיטההיאהרחבלכללתוכןיציקתשלזושיטה.ספציפייםמשמעת

כינמצא,במקביל.משמעתיישיפוטשלשונותבמסגרותתכופותלעתיםשימושבה

גם,"סלסעיפי"לפיבעברותנאשמיםומרשיעים,ההפךאתגםעושיםהדיןבתי
.ממשמעשיםלאותםהמתייחסותספציפיותעברותקיימותשבובמקום

הארציתהמועצהקבעהשבובמקוםכי,הנהזהבמאמרלהציגננסהאותההטענה
התנהגותכלפיהמכוונת,ספציפיתמשמעתעברת,המשפטיםשרבאישורהלשכהשל

ניתןבגינןאשרההתנהגויותמכללהתנהגותאותהאתלהוציאהייתהכוונתה,מסוימת
שימוש.הלשכהלחוק53סעיףלפיאו(3)61סעיףלפי"הסלעברות"בלהרשיע

,מאייןספציפיככללשנאסרההתנהגותבגיןדיןעורךלהרשיעמנתעל"הסלסעיפי"ב
הלכה,אותםוהופך,המחוקקידיעלנקבעואשרהספציפייםהכלליםאת,לדעתנו
,משמעתבעברתדיןעורךלהרשיעיהיהניתןתמידממילאשהרי,מתהלאות,למעשה

אחרתאוכזוספציפיתעברהשליסודותיהכישנמצאבין,ממשהתנהגותאותהבגין
את,לטעמנו,נוגדתזופרשניתשיטה.מתקיימיםאינםשהםשנמצאובין,מתקיימים

.ליישמהניתןולאהחרקירתעקרך
סוגיהמעורראשרדיןפסקאביב-תלמחוזשלהמשמעתיהדיןביתנתן,לאחרונה

,פלוניד"עו'נאביבתלמחוזועד00/58(א"ת)מ"בדבתיק.עצמתהבמלואזו
לפי,ספציפיתבעברהמאישוםפלוניד"עואתלזכותהמשמעתיהדיןביתהחליט
אתלהרשיעהדיןביתהחליט,זהזיכויחרףואולם,האתיקהלכללי22כללהוראת

(88/15ע"על:להלן)584,588(1)מגר"פ,המדינהפרקליט'נפלוניד"עו88/15ע"עלראו6

(1)כחר"פ,יפו-אביב-תל,הדיןעורכילשמתשלהמחוזיהוועד'נפלוניד"עו73/7ע"עלוכן

.(73/7ע"על:להלן)679,682
נדוןבו,(סויסאעניין:להלן)749,779(2)מחד"פ,מ"הי'נסויסא93/7074צ"בגלמשלראו7

.זהמאמרבהמשךבהרחבה
.1הערהלעיל,פלוניפרשת8
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מקצועאתהולםשאינומחדלאומעשה"שלבעברה,ממשמעשהאותובשל,הנאשם

פרשנותעלזופסיקהמתבססת,לדעתנו.הלשכהלחוק(3)61סעיףלפי,"הדיןעריכת
והשלכותיה,המשמעתיבדין"סלעברות"לביןספציפיותעברותביןהיחסשלשגויה
.עמדתנואתנפרטלהלן.לכתמרחיקותלהיותעשויות

פלוניפרשת.ב

פלוניבפרשתשהתעוררההבעיה.1
חודשיםשלושהבתקצרהתקופהמשך,פלמוניד"עואצלכשכירעבדפלוניד"עו

לניכויבנוגעמחלוקותביניהםונתגלעו,יפהעלולאהדיןעורבישליחסיהם.בלבד
אםבשאלהביניהםנחלקוהדיןעורכי.פלוניד"עושלממשכורתוהבריאותמס
של"ברוטו"המשכראו"נטו"המשכרהמסאתלנכותיש,ביניהםההסכםפיעל
.פלוני9ד"עו

בביתההליכיםלצורך.לעבודההדיןבביתתביעהמעבידונגדהגישפלוניד"עו
שלידיעתובלא,המעבידוביןבינונערכהאשרשיחהפלוניד"עוהקליט,הדין

.לעבודההדיןבביתכראיהפלוניד"עוידיעלהוגשההקלטהתמליל.האחרון
החליטאביב-תלמחוזועד.אביב-תלמחוזלועדתלונהפלוניד"עונגדהגישהמעביד
(א)22כללעלעברה:אישומיםבמספר,משמעתיתקובלנהפלוניד"עונגדלהגיש

לכללי(ג)22כללעלעברה;(ידיעתובלאעמיתדיןעורךהקלטת)האתיקהלכללי
לחוק53סעיףעלעברהן(עמיתדיןעורךשלאסורהבהקלטהשימוש)האתיקה
הפרת)הלשכהלחוק(1)61סעיףעלעברה;(המקצועכבודעלשמירה)הלשכה
סעיףעלועברה(מקצועםעםבקשרדיןעורכיעלהמוטליםאיסוריםבדברהוראות

.(הדיןעריכתמקצועאתהולםשאינומחדלאומעשה)הלשכהלחוק(3)61

פלוניבפרשתהדיןביתפסיקת.2
לכללי22בכללהמעוגןההקלטהאיסורשלתחולתולשאלתמוקדשהדיןפסקעיקר

,למקצועכעמיתיםיחסיהםבמסגרתשלאהדיןעורכיביןשנתגלעסכסוךעל,האתיקה

.ומעבידכעובדאםכי

אשר,חדשהסוגיההיא,ומעבידכעובדבכשירותם,דיןעורכיביןעבודהסכסוכישלהסוגיה9
,היוםהוקףמשנהמקבלתזוסוגיה.הלשכהשלהמוסמכיםבמוסדותיהעמההתמודדוטרם

,כשכיריםהמועסקיםהדיןעורכיובמספר,בכללבישראלהדיןעורכיבמספרהרבהגידוללנוכח
מאמרכותבאשרשכיריםלענייניועדה,המרכזיהוועדליד,מפעילההדיןעורכילשכת.בפרט

.מעבידיהםכנגדשכיריםדיןעורכישלכתלונותיהםלטפל,היתרביןהוועדהתפקיד.בהחברזה
,פניותממאהבכלמעלההוועדהטיפלה,1999אוקטוברבחודשעבודתהתחילתמאז,היוםעד
.אלהנתוניםשלומלארשמיסטטיסטיתיעודהלשכהבידיאיןעדייןכיאם
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:לענייננוהרלוונטייםהכללסעיפילשוןלהלן

,אחרדיןעורךעםאולקוחועםשיחהדיןעורךיקליטלא(א).22"
.בידיעתםאלא

הפרתתוךשנעשתהבהקלטהשימושדיןעורךיעשהלא(ג)
."זהסעיף

חייבת22כללשלפרשנותוכיוקבע,זהבסעיףהאישוםמןהנאשםאתזיכההדיןבית
המצביםקשתכלעלאותוהמהילה,ומרחיבהדווקניתולא,ומהותיתתכליתיתלהיות
הדיןבית.אחרות0ןשבנסיבותוביןהמקצועייםשבחייובין,דיןעורךמתפקדשבהם
עללהגןנועדאשר,22כללשלבבסיסוהעומדהרציונלעלזופרשנותואתסומך

שמאחששבלא,דינועורךעםחופשיתהתייעצותלוולאפשרהלקוחשלהאינטרס
הצדאתהמייצגדיןעורךעםהדיןעורךשיקייםבשיחה,יוקלטואו,יתגלוהדברים
על22כללאתלהחילשלאהפתההמחוקקכוונתכי,הדיןביתמסיקמכאן.שכנגד
,תובילשכזופרשנותשכן,מעבידדיןלעורךשכירדיןעורךביןסכסוךשלמצבים
שאינו,במשרדאחרעובדלכלביחסהשכירהדיןעורךשללהפליה,הדיןביתלדעת

יששלפיה,הקובלכוחבאשלהחלופיתטענתואתהריןביתדחהכןכמו.ן!דיןעורך
בהליכיםעצמואתאישייצגואשר,הצדדיםביןומתןמשאשהוקלטהבשיחהלראות
הצדדיםביןקוימההשיחהכי,קובעהמשמעתיהדיןבית.לעבורההדיןבבית

כןועל,דיןכעורכיהמקצועיתלכשירותםקשרכללהואין,ומעבידכעובדבכשירותם
.!222כללאתהקלטתהעללהחילאין

הלשכהלחוק(3)61-ו53סעיפיםלפיבעברותפלוניד"עוהרשעת.3
גםפלוניד"עושלבאשמתודןהדיןבית.מלאכתואתהדיןביתסייםלאבכךאולם

.הלשכהלחוק(3)61-ו(1)53,61סעיפיםלפיבעברות
יוצריםהאמוריםהסעיפיםכי,!קיימותיהלכותעלבהסתמכו,קובעהדיןבית

תוכןבהןליצוקהתפקידאשר,בנזיקיןהרשלנותלעוולתבדומה,"מסגרתעברות"
בית.הלשכהומוסדותהמשפטבית,המשמעתייםהדיןבתישללידיהםמסורממשי
אולם,ונלליתרחבהלשוןהלשכהלחוק(3)61בסעיףנקטהמחוקקכי,מסבירהדין

העקרוניותההלכותשלבדמותן,וצורהתוכןבעליהםממנוהמשתמעיםהאיסורים
בדברנורמותקובעותאשר,העליוןהמשפטובביתהמשמעתייםהדיןבבתישנקבעו
.הדיןעורכישלראויההתנהגות

.7'בע,1הערהלעיל,פלוניפרשת10
.שם11
.שם12
.!87(ט"חשמ,שישיתמהדורה)דץעורכישלמקצועיתאתיקהזר'לאהשוווכן8'בע,שם13
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עלגם"המסגרתסעיפי"לזופרשנותואתהדיןביתמחיל,הפרטאלהכללמן

,האתיקהלכללי22כלללפיהעברהמןזיכויוחרףכי,וקובעפלוניד=עושלמקרהו
כדיבהשיש,הדיןעורכיבקהילתמרוסנתולאחריגההתנהגות"בפלוניד"עונהג

שלהטובבשםפוגעתשהיאומכאן,הדיןעורכישביןהיחסיםמרקםאתלשבש
"ההריגההתנהגותו"עללמדהדיןבית.4י"אותוהולמתואיננההדיןעריכתמקצוע

סכוםעלנסבההצדדיםביןהמחלוקת:הבאותייהמרכזיותהעובדותמןהנאשםשל

של"דרסטי"אמצעינקיטתהצדיקהלאאשר,בלבדח"ש600ל"זבסך,נמוךכספי

מעבידואתללמד"רצוןמתוךשפעלהודהפלוניד"עו;עמיתדיןעורךהקלטת
אתלהובילמנסהויהואותוךמראשפלוניד"עוידיעלתושנהההקלטה;"לקח

אכןפלוניד"עוכי,הדיןביתקובע,אלהעובדותסמךעל.בגרסתולהודותהמעביד
.בהןלהרשיעוישוכי,הלשכהלחוק(3)61-ו(1)53,61סעיפיםלפיעברותעבר

.ובפסיקהבחוקשנקבעהמתווהפיעלפלוניבפרשתהדיןביתפעל,לכאורה
אתלהרשיעניתןלאכןועל,שבפניוהמקרהעלחלאינו22כללכי,הדיןביתמשקבע

הדיןביתכלשת)"הסלסעיף"פיעלבהרשעהלדוןהדיןביתפנה,פיועלפלוניד"עו
.16(עצמו

מספרלנאשםלייחסראויזהאיןשלפיו,פלוניד"עושלטיעונואתדחההדיןבית
הדיןביתקבע,הסףעלזהטיעוןבדחותו.אחתעובדתיתפרשהבגיןחופפותעברות
:כדלקמן

פרשה.אחתפרקדהבשלעבירותמספרלייחסניתןשאיןנכוןזהאין"
כלואין,עבירותמספרשללגדרןליפולעשויהבהחלטאחתעובדתית

מסכתאותהשללגדרהנכנסותאשרעבירותבכמהבאישוםפסול
הואכאןהמדובר.'חופפות'בעבירותכאןמדובראין,שנית.עובדתית
נופלאישאשרמחדלאומעקיה.מסגרתועבירותספיציפיתבעבירה
עבירתשללגדרהליפולבהחלטעשויהספיציפיתהעבירהלגדר

ז"המסגרת
ההדגשה),

.(.נ.א-שלי
83/243א"בעהעליקהמשפטביתמפסיקת,זולעמדתותימוכיןמביאאףהדיןבית

,בנזיקיןהרשלנותבעוולתלתבועניתןכינקבעשם,!גורדון8'נירושליםעירית
שללגדרהלהיכנסעשוייםאשרמחדליםאומעשיםבגיןגם,"מסגרתעוולת"בהיותה
.אחרתספציפיתעוולה

.8'בע,1הערהלעיל,סלוניפרשתנאו14
.שם15
.שם16
.שם17
.(גורדוןפרשת:להלן)113(לטסד"פ,וארדון'נירושליםעידית83/243א"ע18
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הן,טעותלכללהנכבדהדיןביתנתפסכאןכי,הראויהכבודבכל,סבוריםאנו

הלכהשלביישומהוהןגורדוןבפרשתהדיןומפסקהנזיקיןמדיניעושהשהואבהיקש

לחוק(3)61-ו53סעיפיםלפיבעברההרשעתולצורך,פלוניד"עושללמקרהוזו
בעוולתמזיקלחייבניתןכיהעליוןהמשפטבית,כאמור,פסקגורדוןבפרשת.הלשכה

אשר,אחרת"פרטיקולריתעוולה"שלבגדרהליפולעשוייםמעשיואםגם,הרשלנות

דינישלתכליתםעםהיטבמתיישבתזוגישה.להתקיימותה9ןיסודותמספרחסרים
שלמצבואתשישיבבאופן,הניזוקשלבפיצויוהמזיקאתלחייב,ככללהנזיקין
ניזוק,גורדוןובפרשת)לניזוקהמשפטביתמעניק,כןעל.לקדמותוחהאהרון
שבאמצעותבין,נזקואתלתבועהכליםמלואאת(ציבוריתרשותידיעלשנפגע

כעוולת"מסגרתעוולת"שבאמצעותובין"פרטיקולריותעוולות"בשימושעשיית
הואהמשמעתיהדין.המשמעתיבדיןמדוברכאשר,לדעתנו,שונההמצב.הרשלנות1נ

לחיקוקיםהיאיםפרשנותוכללינורמותלגביוליישםישכןועל,פלילי-מעיןדין
כאשרבמיוחד,יתרזהירותנקיטתמחייבאלהפרשנותכלליאימוץ.עברותההקובעים
."סלסעיפי"בבהרשעותמדובר

:המשמעתיבדין"המסגרתעברות"לבין"הספציפיותהעברות"ביןהיחס.ג

בפרשנותוהדיןביתטעהלדעתנומדוע

העונשיובדיןהמשמעתיבדין"סלסעיפי"שלבהפעלתםהכרוךהקושי.1
,הפלילישבדיןוביןהמשמעתישבדיןבין,עברותהקובעים"סלסעיפי"שליישומם
להגדירהשיפוטגורמיאת,למעשה,מסמיךוהואהואיל,רביםקשייםמעורר

האוסרתנורמהמראששנקבעהומבלי,ביצועןלאחרכעברותמסרימותהתנהגויות
.23"מזהיריןאיןאםגםעונשין"בבחינת,אותן

.123'כע,שם19
,221(1)מבד"פ,.ה.ב.מ.גונס'גאנדהרלו'נמ"כעכניןחמריאדרס82/20נ"דלמשלראו20

267.
.122-123,125'בע,18הערהלעיל,וארדוןפרשתראו21
,88/15ע"עלוכן279(א"תשס)מההפרקליט"דיןעורךשלמקצועיתרשלנות"אזר'עראו22

הטענהאתהעליוןהמשפטביתדחהל"הנ88/15ע"בעלכי,לצייןיש.588'בע,6הערהלעיל

סעיףהיותובשלורקאך,בצמצוםהלשכהלחוק(3)61סעיףאתלפרשיששלפיה,הגורפת
נמצאהלאאשרספציפיתבהתנהגותדוברשם,שלפנינוהמקרהמןבשונה,ואולם.פלילי-מעין
איסורהמשמעתיהדיןכיח"יצר"כןועל,הסטטוטורייםהאתיקהבכללימגבילהנורמהלה

הרחבהשימושכיהיא,זהכמאמרכמובהר,טענתנו.האמור(3)61בסעיףשימושתוך,חדש
איןואולם,בכלליםאובחוקמפורנסיםאיסוריםאיןשבהםבמצביםרקייתכן(3)61בסעיף

המחוויהמשמעתיהדיןבית,לדעתנו,גועשהכפי,קיימיםאיסוריםלהרחיבכדיבולהשתמש
.זהמאמרעוסקשכהפלוניבפרשת

מרכז,ד"אש54/53פ"עראו.זהמאמרבהמשךנתיחסואליו,בכללהעונשיבדץקייםזהקושי23

,זהכהקשר,להזכירישעוד.(ד"אשעניין:להלן)785,790-791חד"פ,מ"הי'נלתחבורהזמני



הריןעורכישלהמשמעתיבדיןספיציפיתעברהקיימתשבובמקום"סלסעיפי"הפעלת

המשמעתיבדין"המסגרתעברות"לתוכןיציקת.1.1
סעיפי"ל,רבותפעמים,הלשכהשלהמשמעתייםהדיןבתינזקקו,השניםבמשך

דיןעורכילהרשיעביקשוכאשר,הלשכהלחוק53-ו(3)61סעיפיםדוגמת,"הסל
.מפורשיםבכלליםאוחוקבסעיפיהוגדרולאאשרהתנהגויותבגין,משמעתבעברות
שימושכי,נפסקלמשלכך.רבתוכןאלהסעיפיםלתוךהדיןבתייצקו,כןבעשותם
השמעת,לחץלהפעלתכאמצעיעילהבהיעדרתביעההגשת,ומעליבותגסותבמילים

אינםאשרמעשיםבבחינתהםאלהכל-ועודהמשפטבביתצדנגדפוגעיםטיעונים
.2'הדיןעריכתמקצועאתהולמים

53סעיףלפיבעברהדיןעורכימורשעיםשבהםרביםלמקריםהמשותףהמכנה

אשר,ספציפיתאיסורהוראתנמצאתשלאהואהלשכהלחוק(3)61סעיףלפיובעיקר
המשפטבית.כפסולההדיןביתרואהאותה,דיןעורךשלהתנהגותועלבמדויקחלה

מפינכתבושם,המדינהפרקליט'נפלוניבפרשתבפסיקתולנושאהתייחסהעליון
:הבאיםהדבריםמצאהשופט

כעבירותהמגדירים,לחוק(1)62-ו(1)61הסעיפיםמןלהבדיל,אכן"
עלהמוטלים,ומוגדריםברוריםואיסוריםחיוביםשלהפרותמשמעת

פי-עלאם,לחוק60עד53הסעיפיםהוראותפיעלאם-הדין-עורכי
אתיקה)הדיןעורכילשכתכלליפיעלואםאחרמפורשדיןכל

מהווה-לחוק(4)109סעיףמכחשהותקנו,1986-ו"תשמ,(מקצועית
ללכודהמיועדת,וגורפתכלליתנורמאטיוויתמסגרת(3)61סעיף

חיובהפרתמשוםבוושאיןאףאשר,מחדלאומעשהכלברשתה
בויש,שנקבעוהמפורנסיםוהאיסוריםהחיוביםמכלל,איסוראו

25"דין-מעורכיהמצופההמקובלתההתנהגותמנורמתסטייהמשום

.(.נ.א-שליההדגשה)
וחמשכעשריםלפניעוד,הואאףהתייחסהלשכהשלהארציהמשמעתיהדיןבית
שלהמחוזיהוועד'נפלוניד"עו75/34א"בבדבפסיקתו"הסלסעיף"לסוגיית,שנה

:הבאיםהדבריםהדיןביתאבמפי,נכתבושם,יפו-אביב-בתלהדיןעורכילשכת

הסעיףמהותלגביהיריעהאתקמעאלהרחיבעלישומהכי,לינראה"
באלאזהסעיף.לובגישתםטועיםשלמיםוכןשרבים,האמור(3)61

לאתיקהשבקשרוהכלליםהתקנות,החוקסעיפישאראתלפרש

כןאםאלאעליהעונשואיןעבירהאין"כיהקובע,1977-ז"תשל,העונשיןחוקשל1סעיףאת
מהייכ,המשמעתיהדיןעלגםלההליישאותו,זהעיקרון,לטענתנו."פיו-עלאובחוקנקבעו
."סלסעיפי"בהשימוששלצמצום

למצואניתןהולמת-הבלחיההתנהגותבסוגייתהמשמעתייםהדיןכתיפסיקתשלמקיףפירוט24
.208ר-190'בע,13הערהלעיל,זראצל

.584,588'בע,6הערהלעיל,88/15ע"על25
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.עליהםלהוסיףבאהואאלא,התנהגותםודפוסיד"עוהשלהמקצועית
,פסוקסוףאינםל"הנובכלליםבחוקשנקבעווההגבלותהאיסורים

הסעיףכי"הןשומעאתהלאומכלל"המדהאתעליהםלהחילואין
,מהאמור,איפוא,עולה...ל"לנובתוספתבנדתמיוחדרובדהואל"הנ

בקעההמשמעתייםהדיןלבתינמצאהל"הנלחוק(3)61בסעיףכי
מעשהכיולהחליטלקבועוהורשוהוסמכוואלה,כהלהתגדררחבה
במערכתזכרםבאלאאםאףעבירהמהוויםמסמומיםמחדלאו

.(.נ.א-שליההדגשה)6ג"ל"הנוהכפליםהתקשת,החוקים
אשר,המותבחברייתרעלגםמקובלתהיתהפרשהבאותההדיןביתאבשלדעתו

:הבאיםהדבריםנשמעומפיהם

ד"עוידיעלהלוואהמתןשלווששאלהמעדיףהייתי,כשלעצמי"
עורכילשכתשלספציפיבכללביטויהאתתמצאאחרד"עושלללקוח
.27"לחוק(3)61לסעיףפרשנותבאמצעותולא,הדין

דין-עורךאפילוהואויהא-קצוצהריביתבקבלתאדםנאשםכאשר"
,עבירהאינוההלוואהמתןעצםכי,להניחמצידוסבירזהשיהאהרי-

איכהשכזאתעבירהעודכל,אופןובכל.להתגונןחייבהואנגדה
אימוהאישוםכילהניחהואזכאי,האתיקהבכלליבמפורשמוגדרת
הריביתכלקיחתאםכי,אחרדין-עורךשלללקותוהלוואהבמתן

.2""הקצוצה

העונשיבדין"מסגרתעביות"לדוגמאות.2.1

שלשולחנואלהובאההסוגיה.העונשיבדיןגםקיים"סלסעיפי"שלבהפעלתםקושי
לתחבורהזמנימרכז,ד"אש54/53פ"בע,החמישיםבשנותעוד,העליוןהמשפטבית

לחוק198סעיףהיום-"ציבוריתתקלהגרימת"שלהעברהנדונהשם,מ29"הי'נ
הדיןבפסק.1936,הפליליהחוקלפקודת105סעיףואז1977-ז"תשל,העונשין
לגרוםהעלולמעשהעשחתשלבעברההמערערהורשע,שניתן

~

pvnוזאת,ציבורי

כחמשבמשך,"הצדקהללא",בישראלהבינעירוניתהאוטובוסיםתנועתהשבתתבשל
אתשמחאמר,למשל,חשיןהשופט.הסעיףמלשוןהשופטיםהסתייגו,אזכבר.שעות

:הבאיםהדברים

,172אמ"פדי,יפואבירבתלהדץעורכילשכתשלהמחוזיהוועד'נפלוניד"עו75/34א"כד26
.(75/34א"כו:ולהלן178

.פריבס"ד"חבדברי,176'בע,שם27
.עמיר'גד"חברברי,177'בע,שם28
.23הערהלעיל,ד"אשעניין5ב
.790-791'בע,גום30
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תכונה-היסודיתתכונתולעינינומידמזדקרת,105סעיףקריאהעם"
דןזהסעיף:החנו-הפליליבחוקהעבירהסעיפיבשארמצויהשאינה

הופקדכאילוהדברדומה.תחומהוכלתימוגדרתבלתיבעבירה
עםומקרהמקרהבכלולהחליטלקבועהמחוקקידיעלהמשפט-בית

הבלחיבתחומיועבירה-מהוויםאינםאו-מהוויםמסויימיםמעשים
לרשותבניגוד-השופטתהרשות:אחרלשת.הסעיףשלמוגבלים
-אדםבניבהןולהרשיע-כעבירותלהגדירהוסמכה-המחוקקת
ולאכעבירותלהגדירםלנכוןראהלאגופוהמחוקקאשרמעשים
מעשיםעלנענשיםאדםבני,לכאורה,נמצא.מראשעליהםהזהיר

נוהג."מזהיריםואיןעונשים"בחינת,עשייתםלאחרכעבירותשהוגדרו
אשרהיסודותעצםאתלקרקעעשוי-ולקבוללטעוןאפשרכך-זה

הפרטשלפעולתווחופשהחוקשלטתשלהעקרונותמושתתיםעליהם
אין"הפליליבמשפטהמקודשהכללשלהגמורהיפוכווהוא,במדינה
.3,"מזהיריןכןאםאלאעונשין

פרקליטת'ניהבכ"ח97/2534צ"בבגגםזהלקושיהתייחסהעליוןהמשפטבית
,העונשיןלחוק284סעיףלפי"אמוניםהפרת"שלהעברהביסודותבדונו,'המדינה2

,זובעברהלהרשיעלקושיבנוגעדעתואתשםחיווהגולדברגהשופט.1977-ז"תשל
:כדלקמן

,(בחלקוולו)כלל-דרך,מורכבאמוניםהפרתשלבעבירהחקירהתיק"
ובוודאי,אלהעבירותלגלותמעשיקושיקיים.נסיבתיותמראיות
שלאינטרסמכךנובעזהקושי.ישירותבראיותלהוכיחןקושישקיים

הפליליהמעשהאתלהסוותבעבירההמעורביםכלשלהמשותף
פרטולאבכללותוהציבורהואזובעבירהשהקורבןהעובדהמצטרפת
היאאמוניםהפרתשלהעבירהכיהעובדהמצטרפתלכך.מסויים

.רחםמוגדריםאינםהעובדתייםיסודותיהאשר,מסגרתעבירת
היקףלוויסותהמנגנוניםאחדהמוסריתהאשמהמהווהמכךכתוצאה

.(.נ.א-שליההדגשה)33"העבירהשלהתפרסותה

הטעםמןוזאת,האמוריםהדבריםחרף,המערעראתמלזכותהמשפטביתהיססדברשלבסופו31

גםמתקבלתהיתהכיגישהאםספק.המשפטביתביוםולאהמחוקקבירימסורהחוקששתוי
.אנובימינו

'ניהב97/2534צ"בג,לממשלההמשפטיליועץאון-ברהדיןעורךמינויבפרשתהדיןפסק32
.י(3)נאד"פ,המדעהפרקליטת

.17'כע,שם33

581תשסף,'חהמשפט



ניבאסף

הטשפטביתעמדת-המשמעתיבדין"המסגרתעברות"של"קונקרטיזציה".2

(פלדרפיל"למפכההנאהטובותפרשת)ג"הי'נסויסאבפרשתהעליט

סעיפי"שבהפעלתהקושיעםכהרחבההעליוןהמשפטביתהתמודד,לאחרונה
הרשותשלהתמרוןלמרחבמתייחסאשר,מקיףדיןבפסקהמשמעתיבדין"המסגרת
המשפטביתהתייחס,מ"הי'נסויסאבפרשת.אלה"סלסעיפי"בהפעלתהשופטת
מפי,שםונפסק,שוטריםעלהחלהמשמעתיבדין"סלסעיפי"שלפרשנותםלשאלת

:כךברק(אזכתוארו)לנשיאהמשנה

מושג'היא'הולמתשאינההתנהגות'בדברהנורמה,הדבראמת"
בלתיכמעטשטחעללהשתרעעשוישהואומטבעו,ביותררחב

[29]המשפטיתהמועצהחברי-ור"יו'נפלוני55/1מ"עמ)'מוגבל

המושג,זאתעם.(חשיןהשופט,הנשיאמ"ממפי1811-1812'בעמ

,הערכיםאלמפנההוא.תוכןחסרמושגאינו'הולמתשאינההתנהגות'
ואת,לעתמעתהציבוריהשירותאתהמעצביםוהאינטרסיםהעקרונות

.3'"במגעעמוהבאלפרטיחסו
:לישנאכהאיפרשהבאותה,העליוןהמשפטביתקובעעוד

כגון-הנורמאטיביותלהכללותקונקרטימובןנותןשהשופטשעה"
שיש...התנהגות'או'הולמתשאינההתנהגות'בדיבורהטמונותאלה
אתלחצותשלארגישלהיותהשופטעל-'...בתדמיתלפגועכדיבה

.דיןמפרישלקיןאותתמימיםציבורעובדיעללהטילושלא,הגבול
העמומיםהאיסורים.ודאותחוסרשלבעיהמעוררתהגבולותבעיית
.המשמעתיהאיסורלביןהפליליהאיסורביןברורהקביעהמונעים
עמימותקימת,בדומה...ערפלשרוישבולמדיירחבתחוםקיים

שאין,אסתטית-הלאההתנהגותלביןהמשמעתיהאיסורשביןבגבול
.35"משמעתיאיסורמשוםבה

,"המסגרתעברות"שליישומןמעורראשרלקשיים,אמנם,ערהעליוןהמשפטבית
כי,מראשידועאיננוהקונקרטיתוכנןכיובעובדהבעמימותןבעיקרהגלומיםקשיים

לגרועכדי,העליוןהמשפטביתלדעת,בכךאין,זאתעם.מעקשהלאחרנקבעאם

,העמומיםהאיסוריםלתוךתוכןליצוקהשופטתהרשותשלמסמכותההנימהכמלוא

יתר.לשיפוטהמובאיםהמקריםשלהשונותבנסיבותיהם,שלהםקונקרטיזציהוליצור
המסגרתלסעיףהקונקרטיהתוכןביציקתאיןכי,סבורהעליוןהמשפטבית,כןעל

לגדרההתוכןויציקת,קיימתהנורמהשהרי,רטרואקטיביתנורמהשליצירתהמשום

.780בעי,7הערהלעיל,סויסאעניין34
.783,בע,שם35
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תוכנןלהשלמת,המשפטביתלדעת,המקור.%3פרשנושללגיטימימעשהאלאאינה

ביתלדעת,מבטאותאשר,ערכיותיסודתפיסותהוא,"המסגרתעברות"שלהספציפי
הנאורהציבור"שלבעיניו"הולמתבלתי"או"הולמת"התנהגותמהי,המשפט
.37"בישראל

עברותבגיןלדיןהעמדהלצדהלשכהלחוק(3)61סעיףשלקונקרטיזציה.3
ספציפיות

הדיןבתיידיעל,למעשההלכהומיושמת,יושמההעליוןהמשפטביתשלגישתו
דיןבפסקיעיון.לחוק(3)61בסעיףנרחבשימושעושיםאשר,המשמעתיים
עורכימועמדיםרביםבמקריםכי,מגלההאחרוןהעשורבמהלךשניתנומשמעתיים

בגיןוהן,האתיקהכללילפיאוהחוקלפי,ספציפיתעברהבגיןהן,משמעתילדיןדין

משניבעברות,אחתבכפיפה,הדיןעורכימורשעיםאף,המקריםברוב."סלעברת"
מספראספנו,האחרוןהעשורמןהמשמעתייםהדיןבפסקיעיוננובמסגרת.הסוגים

כפי.הלשכה38לחוק(3)61בסעיףהדיןבתיעושיםאשרלשימושמייצגותדוגמאות

גם,"הסלסעיף"בשימושלעשותהדיןבתימרבים,הדוגמאותמןלראותשניתן
שבגינםלמעשיםאולהתנהגותהמתייחסתספציפיתעברהקיימתשבהםבמקרים
עברת"בבהרשעהמדוברכאשרכי,העלתהבדיקתנו.משמעתילדיןהדיןעורךהועמד
,זהבסעיףההרשעהאתלהוסיףהדיןבתינוטים,הלשכהלחוק(3)61סעיףלפי"הסל

משמעתבעברותדיןעורךמורשעשבומקוםבכל,אוטומטיכמעט,שבשגרהכדבר ספציפיות39

"הסלסעיף"שלתחולתו,לדעתנו.נכונהאינהזוגישהכי,סבוריםאנו.
עברהמהווהמסוימתהתנהגותכילקבועלנכוןהמחוקקמצאשבומקוםבכל,נדחית

.ספציפית

?שליליהסדרהאומנם:הלשכהלחוק(1)61סעיףשלמהותו.4

המעוגן,האחדההסדרפיעל:הסדריםשניבמקביללאמץ,אפוא,בחרהמחוקק

נקבעולאשאלהככל,משמעתעבירותשלהגדרתן,הלשכהלחוק(2)61בסעיף
עורכילשכתשלהארציתהמועצה)הכלליםמתקיןשלבידיונתונה,בחוקבמפורש

,הלשכהלחוק(3)61בסעיףהמעוגן,האחרההסדרפיעל.(המשפטיםושרהדין
כל"שלהעברהלהגדרתממשיתוכןליצוקהסמכותהמשמעתייםהדיןבתיבידינתונה

.780'בע,שם36
.781'בע,שם37
.זהמאמרבסוףכנספחהמצורפתכטבלהמפורטותהדוגמאות38
.כןלפניואףהשבעיםבשנותהמשמעתייםהדיןבתיידיעלשניתנודיןבפסקיניכרהשונהמגמה39

להערההמתפחסכטקסטבהרחצהדנושבו,26הערהלעיל,75/34א"כבדבולטתדוגמהראו
.ואילך27
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מבאסף

,למעשה,לקבועובכך,"הדיןעריכתמקצועאתהולםשאינו,אחרמחדלאומעקיה
.ספרעלינכתבולאאשרעברותשלחדשהשורה
בהישלסמכותםכילקבועיש,זהבמאמרנולבססמנסיםאנואותההטענהפיעל
ורקאךמוגבלת,הלשכהלחוק(3)61מסעיףנובעתשהיאכפי,המשמעתייםהדין

כיסובריםאנו,אחרותבמילים.ספציפיותעברותבחקיקההוגדרולאבהםלמקרים
שלבטבעתהאתיקהובכלליהלשכהבחוקשהוגדרוהעברותאתהקיףהמחוקק

סעיףלפימשמעתבעברתדיןעורךשלהרשעהמונעזהשליליהסדר."שליליהסדר"
.כעברותבמפורשהוגדרואשרמעשיםבגין,לחוק(3)61

בומצבתמנעאשר,ראויהשיפוטיתמדיניותמשקףזו4ה"גאימוץכי,סבוריםאנו
שבומקוםבכללחוק(3)61בסעיףמארזשימושבאמצעות"שיפוריםמקצה"נערך
.בכלליםשהוגדרההספציפיתהעברהפיעלהרשעהלבססניתןלא

?שליליהסדרהאומנם.1.4

מבקשיםשבולמצבמפורשתהתייחסותבואיןכימגלההלשכהלחוק61בסעיףעיט
כעברותשהוגדרומעשיםבגין,הולמתבלתיהתנהגותשלבעברהדיןעורךלהרשיע

ללמודניתןסקרהבכלשלאלכךאנוערים,זאתעםיחר.האתיקהבכלליספציפיות
חסרעלהשתיקהמלמדת,לעתים."שליליהסדר"שלקיומועלהמחוקקמשתיקת

..השלמההטעת
ע"בעלהדיןבפסק(אזכתוארו)ברקהשופטשכתבדבריםלצטט,זהלעניין,ראוי

:4!יפואביב-תלהדיןעורכילשכתשלהמחוזיהוועד'נפלוני90/663

הסדר'עלבהכרחמצביעהאינהמשפטיתבסוגיההחוקשתיקת"
מהווההשתיקהלעיתים.לשונותבכמהמדברתהחוקשתיקת."שליל
בסוגיהעמדהנקיטתחוסרמהווההשתיקהלעיתים;(לאקונה)חסר

שמחוץנורמאטיביותלמערכותהסדרתההשארתתוך,משפטית
יקרהזהדבר."שלילהסדר'מהווההשתיקהלעתים.המתפרשלחוק
הסדר'.מסויםמשפטיהסדרלשלולהינההחקיקהשתכליתמקום
'מדעתשתיקה'היאהחוקששתיקתמקוםרק,אפוא,קיים"שליל

,בפירוקמ"בע'כב''נואחיפריצקר59/108א"בעזוממןוהשופט
החוקתכליתשהגשמתמקום'מדעת'היאשתיקה.(1549'בעמ

.42"השליליבהסדרהכרהמחייבת

.465(הכלליתהפריעותתורת:אכרך,ב"תשנ)במשפטפרשנותברק'א40
,397(3)מזר"פ,יפואביב-תלהדיןעורכילשכתשלהציבוריהוועד'נפלוני90/663ע"על41

404.
ד"פ,מ"בעצריכהומרצויאביזריםפורום'נוהפצהיצוריבוא.ר.י.ש.א94/5768א"רעגםראו42

.(.ר.שו.אעניין:להלן)289,454-455(4)נב
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החקיקהתכלית.2.4

הסדר"אותושלקיומומחייבתהיאוהאםבענייננוהחקיקהתכלית,אפוא,מהי
?האתיקהובכלליבחוקשנקבעוהעברותאתהעוטף"שלילי

הלשכהלחוק(3)61סעיף.3.4
לסייגלבלשיםישואולם,גורףניסוחאכןהואהלשכהלחוק(3)61סעיףשלניסוחו
כעברתהסעיףמגדיר,כאמור.זהסעיףללשטוהכניסהמחוקקטרחאותו,חשובאחד

ההדגשה)"הדיןעריכתמקצועאתהולמיםשאינםאחרמחדלאומעשהכל"משמעת

:בספרוקלינג.גר"דכותב,זהסעיףשלפרשנותולעניין.(.אג-שלי

המיועדת,וגורפתכלליתנורמטיביתמסגרתמהווה(3)61סעיף"
הפרתמשוםבהםאיןאםאףאשר,מחדלאומעשהכלברשתהללכוד
בהםיש,שנקבעוהמפורשיםוהאיסוריםהחובותמכללאיסוראוחובה
.""דין-מעורכיהמצופההמקובלתההתנהגותמנורמתסטתהמשום

'נפלוניבפרשתמצאהשופט'כבמפישנאמרולדבריםקלינגר"דמפנהאלהבדבריו
:כדלקמןהמדעהפרקליט

,לחוק(3)61סעיףמורהעליה,המשמעתעבירתשלליחודה"
.86/19ע"בעלגם,שונהענייניבהקשרכיאם,זהמשפט-ביתהתייחס

,חלימההשופט,הנכבדחבריקבעל"הנ73/7ע"עלעלבהסתמכו
הדיןבתיידי-עלפעםמדיהנקבעים,ההתנהגותדפוסיכי,328'בעמ

מביןאחדרובדשישמשוראויים,הדיןעורכילשכתשלהמשמעתיים
.(.אן-שליההדגשה)א"לחוק61סעיףשלשבבסיסוהרבדיםכלל

מעשהשלהגדרהאיןשבובמקום,חסרלמלאהיאלחוק(3)61סעיףשלתכליתו,אכן
הדיןלבתיהסמכותניתנת,כוהבמקרה.משמעתעברתהמהוויםמחדלשלאו

בלתיהתנהגות"שלההגדרהלגדרנופלתמסוימתהתנהגותכילקבועהמשמעתיים
אובחוקשנקבעהספציפיתעברהשלהאמותבדלתנופלתהיאאיןאםאף,"הולמת

בכללים5נ

.489(א"תשס)דץבעריכתאתןיג*ק'ג43
.25להערהבסמוךלעילנוסףציטוטראו.587'בע,6הערהלעול,88/15ע"על44
489'בע,43הערהלעיל,קלינגראו45
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ניבאסף

המשמעתייםהדיןבתייוצקיםשבולאופן,אחתלא,דעתונתןהעליוןהמשפטבית

כך.הלשכהלחוק(3)61סעיףלפי"הסלעברת"שלהעמומהלמסגרתהקונקרטיתוכן
:הבאיםהדבריםאתבקיעתואשרהשופטכתב,למשל

אתעליהםלהטילואין,משמעתייםדין-בתישלמתפקידםזהאין"
...כללייםמושגיםפירושעקבחדשיםעבודהכללייצירתשלהתפקיד
שלפיתוחםאתמוסריםלפיהאשרלשיטהמכוונותל"הנהערותיי

האפשרותעם,משמעתייםדין-לבתימקצועית(התנהגות)עבודהכללי
לרוחותערהיהלאאשרדין-לעורךעוולגרימתשלזובשיטההכרוכה
.46"בלשכההמנשבותהחדשות

:הבאיםהדבריםאת(אזכתוארו)שמגרהשופטכתב,יותרמאוחרדיןבפסק

הליכיםכדיתוך,נורמותהתגבשותמפניהארציהדין-ביתשלחששו"
לראשונהפלוניתהתנהגותלהגדירכדיכאילוישבהןאשר,משפטיים
,המעשהבעתקיימתהיתההענייןשלברורהשהגדרהמבלי,כפסולה

לכללעולםמתלווההיהזההשש,עקאדאאולם;מובןחששהוא
שלומופשטיםכוללנייםמיסודותבנויההגדרתהאשרעבירה

הערטילאיתההגדרהשלתרגומהמושארבהואשרהפסולהההתנהגות
הדנההשיפוטיתהערכאהשלדעתהלשיקולקונקרטיותלנסיבות
.ז4"בענין

אחתמוצאהנחתבדבריהםניכרת,השופטיםשנישלבעמדותיהםהשוניחרף
לעברותבשסףבאההלשכהלחוק(3)61סעיףלפי"הסלעברת"לפיה,משותפת

כי,היאהדברמשמעות.אלהעברותכמקוםולאובכלליםבחוקהמוגדרותהספציפיות
התנהגותלאסורכליהמשמעתייםהדיןבתיבידינותןהלשכהלחוק(3)61סעיף

להפקידהמחוקקדאגכך.משמעתכעברתבמפורשמוגדרתהיאשאיןהגם,פלונית
שבובמקום,המקצועטוהרעלהשמירהאתהמשמעתיהשיפוטערכאותשלבידיהן

.684-685'בע,6הערהלעיל,73/7ע"על46
(3)לדר"פ,פלוניד"עו'ניפו-אביב-בתלהדין-עורכילשכתשלהמחוזיהוועד79/16ע"על47

כהן"השופטשלמפיונשמעההמשמעתייםהדיןבתישלסמכותםעלנוקבתביקורת.651,660
אתיקהשחובותהראוימן":הבאיםהדבריםמפיונכתבושם,686'בע,שם(אזכתוארו)

מקצועשאנשיכדי,אתיקהבכלליייקבעונבוןדץ-עורךלכלוגלויברוראיששקיומןמקצועית
זהבמישורגםשיקוייםוכדי,הלקוחותכלפישלהםהחובותהיקףעלמראשויוזהרויידעו
משמעתיכדיוןפסיקהשלבדרך,בדיקהחובתהטלה.מזהיריןכןאםאלאעונשיןשאץהכלל
הרבהיופתעוהארציהדין-ביתשלהדין-פסקיאושרשאםאניוחוששפסולהבעיניהיא

לשכתלחוק54סעיףעלעברוanmלהםכשיוודע,ללקוחותיהםומסוריםקמריםדין-עורכי
.(.נ.א-שליההדגשה)"הדין-עורכי
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מפורשיםואיסוריםנורמותשלקביעתםידיעלכןלעשותדאגלאעצמוהמחוקק
.בחקיקה48

שליליהסדר.4.4
למנוע,הלשכהלחוק(3)61סעיףבאמצעות,ביקשהמחוקקכי,אפוא,טועניםאנו
במקוםהחסראתלמלאהכליםאתהשיפוטערכאותבידיוליחן,משפטיריקשלמצב
גםלשמועישהןמכלל,זובנקודהכי,סבוריםאנוואולם.כןעשהלאהמחוקקשבו
במקום,"הסלעברת"בשימושלמנועהמחוקקביקשנשימהבאותה:דהיינו,הלאואת
השופטכתב,השליליההסדרשלמהותולעניין.ספציפיחקיקתיהסדרקייםכברשבו
:לאחרונהחשין

ההכרעהלרבות...השליליההסדרמעטפתשלגבולותיהקביעת"
פלוניתלמערכתשליליהסדרמעטפת,דיןשלמעיקרו,ישאםבשאלה

.לגופהפלוניתמערכתאותהשלהוראותיהבחינתמתוךתיגזר-
של(הפוזיטיבי)ההסדרשלהשניצדואלאאינוהשליליההסדר

וצדו,("פלוס"הצד)הואחיוביצדהאחדשצדוזהכמגנט,המערבת

קיומהלעצםשהתשובהאלא.("מינוס"הצד)הואשליליצדהשני
בפרטילנותימצאלא,שליליהסדרמעטפתאותהשלולגבולותיה
במדיניות,בההנושבתברוח,המערכתשל"נשמתה"באלאההסדרים
בהסדריםביטויהשמצאההאינטרסים-בפשרת,אותהשכוננה

.49"הפוזיטיביים
עורכיעללהטילאינההלשכהלחוק(3)61סעיףהוראתשלנשמתהיי"כי,טועניםאנו
,ספציפייםבכלליםהמחוקקידיעלנקבעושכברמאלהיותרמחמירותמגבלותהדין

,לשיטתנו.אלהכלליםהמחוקקקבעלאשבובמקוםהחסראתלהשליםאםכי
תמידשהרי,מתהלאותבחקיקהשנקבעוהכלליםאותםאתתהפוך,אחרתפרשנות

הדיןלבתישניתנהבסמכותמופרזשימושעשייתתוך,עליהם"להתגבר"יהיהניתן
.הלשכהלחוק(3)61שבסעיףהעברהלהגדרתתוכןליצוק

:השבעים50שנותבמהלךניתןאשר,נוסףמשמעתידיןבפסקדבריםזהלעניןיפים

כפי,הקמאהדיןביתאבשלנימוקיואתלעצמנולאמץנוכללא"
יהיהאפשרשלפיואובייקטיביקריטריוןנחוץכיהיינו,לעילשצוטטו
אתההולמתהתנהגותביןוהאסורהמותרביןהתחוםאתלמצוא
היינואלהנימוקיםלעצמנומאמציםהיינולו...לאווביןהמקצוע

.493'בע,43הערהלעיל,קלינגגםזהלענייןראו48
.42הערהלעיל,.ר.,ש.אעניין49
.16,23(1975)אמ"פדי,פלוניד"עו'נאביב-תלהמחוזיהועד70/15א"בד50

587ג"תשסן'חהמשפט



ניבאסף

משמעותכלאיןמהחוק(3)61לסעיףכילמסקנהלהגיצחייבים-

ומשוניםשוניםלהיותיכוליםכאלהומחדליםמעשים...ותכלית
ומקרהמקרהבכלבדונםהמשמעתייםהדיןבתישעלספורמאיןורבים
כפיובנסיבותבהםישאכןאםהדבריםשללגופםלהחליטיהיה

עריכתמקצועאתהולמיםשאינםמחדליםאומעשיםמשוםשבוצעו
קבועיםכלליםלגבשגםפיהםעליהיהניתןהזמןושבמרוצתהדין

(מקצועיתאתיקה)ד"עוהלשכתבכללימהכלליםכחלקולהכלילם

.'1"לחוק109סעיףפיעלהמותקנים
סעיף"שלהקונקרטיזציהאתליישםלדעתנוישולאורה,נכונהלנונראיתזוגישה
"הסלסעיף"שלמטרתואת,שנהמעשריםלמעלהכבר,הגדירהארציהדיןבית."הסל

אתימצאודברשלבסופואשר,חדשיםאתיקהכללישלליצירתםמכשירלשמש
.מפורשיםבסציפיםעיגונם

"האוטומטי"לשימושהתייחסותמצאנואףהמשמעתייםהדיןמפסקיבאחד
:טענתנולהבהרתיפיםשנאמרווהדברים,הלשכהלחוק(3)61בסעיףשנעשה

,הדין-עורכילשכתלחוק54סעיףעלעברהמשיבכימשמצאנו"
נשכתבכפי,(3)61סעיףולא)(2)61סעיףעלגםעברממילא
.(.נ.א-שליההדגשה)52"(הקובלנהבצהבבטעות

הכמן.4

~

WW1-הפרטאל

~

פלוניד"עובמקרההכללים
לפיעברותועלהאתיקהלכללי22כלללפיעכרהעללדיןפלוניד"עוהועמד,כאמור
,22כלללפיאשמהמכלזוכהפלוניד"עו.הלשכהלחוק(3)61-ו(1)53,61סעיפים

שימושעשהכאשר,הדיןביתטעהכאןכיטועניםאנו.העברותביתרהורשעאך
הקלטת,בלבדאחתההנהגותבגיןפלוניד"עואתלהרשיעמנתעל"הסלסעיף"ב

מןפלוניד"עוזוכה,ממשהתנהגותאותהשבגיןבשעהזאת,ידיעתובלאעמיתו
שלבעניינושדןהדיןבית.האתיקהלכללי22כלללפיהספציפיתבעברההאשמה
האתיקהלכללי22כלללפיהספציפיתהעברהשליסודותיהכי,ובצדק,מצאפלוני
שביןהמקצועייםביחסיםורקאךלהחילההייתההמחוקקוכוונתהואיל,נתקיימולא

ד"עושלממעשהונוחההייתהלאהדיןביתשלשדעתומאחר,ואולם.דיןעורכי
מקצה"מעיןהדיןביתערך,כןבעשותו."סלסעיף"בלהרשיעוהחליט,פלוני

(3)לדד"פ,פלוניד"עו'ניפו-א"תהדין-עורכילשכתשלהמחוזיהוועד79/17ע"עלגםך51

.(17/ע7א"על:להלן)657,660-661
,82(ן"חש)(ע2מ"פדי,פלוניד"עו'נהדין-עורכי-לשכתשלירושליםמחוזרצד88/35א"בד52
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הדיןעורכישלהמשמעתיבדיןספיציפיתעברהקיימתשכובמקום"סלסעיפי"הפעלת

אתלדמייןננסהאם.האתיקהלכללי22כלללפיהעברהאתמחדשוהגדיר"שיפורים
:הבאלנוסחדומהנוסחלקבלנוכל,הדיןביתשיצר"תיקון"ה

לצורךוזאת,בידיעתושלא,אחרריןעורךעםשיחהדיןעורךהקליט"
ח"ש600-מששוויאזרחיבסכסוךכראיהבהקלטהשימושעשיית
עברהשעברכמי,נסיבהובכלמקרהבכל,הדיןעורךאתיראו-ומטה

."1961-א"תשכ,הדיןעורכילשכתלחוק(3)61-ו53סעיפיםלפי
איסוריםלהוסיףהיא(3)61סעיףשלבבליתוכיקבעבברהארציהמשמעתיהדיןבית

הדיןביתעושה,לטעמנו.קחמים53כברשאלהבמקום,איסוריםלפרשולא,חדשים
העברה.המידהעליתר,שלוסמכותואתומרחיב,ההפךאתבדיוקפלוניד"עובפרשת

עובדתייםיסודותעלנסמכתאינהפלוניד"עואתהנכבדהדיןביתהרשיעשבה

22כלללפילעברהבנוגעהקובלידיעלנטענואשרלאלהמעבר,נוספיםאוחדשים

היסודוגםמעשהאותוהואהמעשה,התנהגותאותההיאההתנהגות.האתיקהלכללי
,חדשכמרכיבהסכסוךשוויאת,זאתעם,קובעהדיןבית.נפשייסודאותוהואהנפשי
גםהכללשלתחולתוהרחבתלצורךוזאת,22כללשלבגדרוזכרובאלאאשר

החדשהמרכיבגםכי,נצייןמוסגרבמאמר.מלכתחילהנועדלאהואשלהםלמקרים

מדוע?שקליםמאותשששלסכוםדווקאמדוע.סבירבלתיהואהדיןביתמוסיףאותו

עלדיןעורךשל"הולמתבלתיהתנהגות"להגדירניתןבאמתהאם?שקליםאלףלא

?הסכסוךשוויפי

:שמגרהנשיאכתב,הדיןמפסקיבאחד

[הנאשםהדיןעורךעל]חובההוטלהבוהדיןמהולנונתחוורלא"

9בכללהאמוראתלייחסםכןעליהיהניתןלאגםוממילא,שםכאמור

.שלפנינוהמקרהשללנסיבותיו[האתיקהלכללי]
מפורשסעיףהקובלנהציינהלאמדועמובןגםלעילהאמורלאור
שלהכלליותהוראותיועלנשענהאלא,הדיןעורכילשכתכללישל

פיעלשנקבעוהמפורשיםהאתיקהכלליעללהוסיףהבא(3)61סעיף
קיימתאםלבחוןאיפואהיההמשמעתיהדין-ביתעל.לחוק109סעיף
מקצועופי-עלעצמולהציגדין-עררךהמחחבתכלשהיכלליתנורמה

כדיעולהזהבתחוםמחדלואם,לעילשתוארואלהכגטבנסיבות
.54"הולמתבלתיהתנהגות

.26הערהלעיל,75/34א"בד53
(3)61סעיףלפיבעברההנאשםהורשעזובפרשה.661-662'בע,51הערהלעיל,79/17ע"על54

להליךישירההשלכהלושישכענייןטיפלכאשרדיןכעורךייתווהציגשלאבכךהלשכהלחוק
.צפוימשפטי-
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כמקורמשמשזהסעיףכי,היאהלשכהלחוק(3)61סעיףשלהנכונהפרשנותו,אכן
אולמעשיוהמתייחסת,משמעתעברתשלמפורשתהגדרהאיןשבהםבמקריםמשלים
מקצי"לערוךהדיןלבתיהמאפשרמרחיבכסעיףולאפלוניד"עושללמחדלו
במקריםאו,ספיציפיתעברהשליסודותיהמתקיימיםלאשבהםבמקרים"שיפורים
ידיעל"עמולהחמיד"מחליטיםמהמשוםאך,כזובעברהפלוניד"עומורעפישבהם

."הסלסעיף"בגםהרשעתו
הדיןביתואולם,פלוניתבפרשתפלוניד"עושלבהתנהגותודופיישכיייתכן
שהותקנההספציפיתהעברהלגדרנכנסתאינהווהתנהגותכי,מפורשות,הכריע
אתלהרחיבמוסמךהדיןביתהיהלא,להערכתנו,כןעל.זהמסוגבמעשהלטיפול

עללחוליכולאינואשר,"הסלסעיף"בשימושבאמצעות,כללאותושלתחולתו
.זהבמקרהפלוניד"עושלהתנהגותו

.,הערהלעיל,פלוניפרשת55
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ספציפיותובעברות"הסלסעיף"לפיבעברותמשמעתילדיןדיןעורכילהעמדתהאהרוןמהעשורדוגמאות-נספה

בגיןהנאשםהורשעבוספציפיסעיף"הסלסעיף"הנאשםהועמדבגינהההתנהגותהדיןשסק
(מעשיםסדרתאו)מעשהאותוהורשעבומשמעתילדין

הנאשם

ו"תשכמשנתהאתיקהלכללי37כלל(3)61סעיףישירותשנערךפשרההסכםהגשתהמהוזיהועד87/102(א"ת)מ"מד
.

.(למקצועלהברהברייחס)להוק,משפטביתלאישורהצדדיםבין'נא"בתהדין-עורכילשכתשל
באלעיוןלכןקודםלהעבירומבלי10(1)זמ"פדי,פלוניד"עו

.שכנגדהצדכוה
משפטביתכבוד)האתיקהלכללי2כלל(3)61סעיףבביתוכבודנימוסהסרתהתנהגותהועד'נפלוניד"עו86/64א"בד

וסעיף(ובמסירותבנאמנותלקוהוייצוגוסעיףלהוקכיפהלחבושסירוב,הרבניהדיןהדין-עורכילשכתשלהמהוזי
המשפטלביתיעזורדיןעורך)להוק54להוק53וכהנות,הדיןבביתהופעהבעת15(1)זמ"פדי,יפו-א"בת

.(משפטלעשות.הדיןבביתוהתרסהאידיאולוגית
(3)61סעיףלאולםמחוץבדבריםלשופטפנייה'נפלוניד"עו88/19א"בד

להוקהמתנהלתיקבענייןהמשפטבית32(1)זמ"פדי,הדיןעורכילשכת
.גסהבלשוןדיבור,אצלו

כבודעלשמירה)להוק53סעיף(3)61סעיףקרקעותמרוכשימידעהעלמתהועד'נפרידמן87/39א"בד
.(המקצועלהוקהתימה,שוואמצגיוהצגתבשומרוןהדין-עורכילשכתשלהמהוזי

,פיקטיביגוףבשםהוזיםעל46(1)זמ"פדי,יפו-א"ת
אפשרותשאיןהוזיםעלחתימה
.לקיימםחוקית

1966-ו"תשכ,(מקצועיתאתיקה)הדיןעורכילשכתכללי



(3)61סעיף.למקצועחברהעלבתהועד'נפלוניד"עו89/9ע"על

לחוקהדין-עורכילשכתשלהמחוזי
705(1)מדר"פ,שבעבבאר

לכללי16-ו15וכלליםלחוק55סעיףלחוק53סעיףריאיוןמתן-אסורהפרסומתהמחוזיהועד87/112(א"ת)מ"בד
(פרסומתאיסור)*ו"תשכמשנתהאתיקה.פרסומתבבחינתשהואעיתונאי'ניפו-א"בתהדין-עורכילשכתשל

המשפטבביתזוכתההדיןעורכת-74(2)זמ"פדי,פלוניתד"עו
.נגדהההאשמותמןהעליון

הנאמנותחובת)האתיקהלכללי2כלל(3)61סעיףבענייןטיפול,משפטיידעחוסרלשכת'נסלומון87/2ע"על

.(לקותוכלפיהדיןעורךשלוהמסירותלחוקהסבתתוך,בובקיאינוהדיןשעורך112(2)זימ"פד,א"בתהדיןעורכי
.ללקוחנזק

הנאמנותחובת)האתיקהלכללי2כלל(3)61סעיף,הלשכהלפניותבהשבהמחדלמחוזיועד82/230(א"ת)מ"בר
.(לקוחובלפיהדיןעורךשלוהמסירותלחוקעבורדיןפסקבמימושלטפלסירוב'ניפו-א"בתד"עוהלשכתשל
.הלקות119(3)זמ"פדי,פלוניד"עו
שלמשרדוייחוד)האתיקהלכללי4כלל(3)61סעיףבמשרדדיןעורךמשרדהפעלתהמחוזיהועד88/55(א"ת)א"בד
.(בלבדהמשפטיתלעבודתוהדיןעורךלחוק.דירותתיווך'נירושליםמחוזד"עוהלשכתשל
138(3)זמ"פדי,פלוניד"עו

(3)61סעיףהלשכהלפניותתשובהמתן-אישלהמהוזיהועד90/17א"בד

לחוק.משמעתיהליךבמסגרתיפו-אביב-בתלהדיןעורבילשכת
231(4)זמ"פדי,פלוניד"עו'נ



עלאיומיםאיסור)האתיקהלכללי24כלל(3)61סעיףבמסגרתלמשטרהבפנייהאיוםהמחוזיהוועד92/138(א"ת)מ"בד
.לחוק53וסעיף(שכנגדהצדלחוק.התראהמכתב-אביב-בתלהדיןעורכילשכתשל
מ"פדי,פלוניד"עו'ניפו

56(1)(ד"תשנ)

עלאיומיםאיסור)האתיקהלכללי24כלל(3)61סעיףבמסגרתלמשטרהבפנייהאיוםהמחוזיהוועד91/128(א"ת)מ"בד
.לחוק53וסעיף(שכנגדהצדלחוק.התראהמכתב-אביב-בתלהדיןעורכילשכתשל
מ"פדי,פלוניתד"עו'ניפו

128(3)(ד"תשנ)

*ו"תשכמשנתהאתיקהלכללי26כלל(3)61סעיף.צדדיםבייצוגאינטרסיםניגודלשכת'נפלוניד"עו91/11א"בד

.לחוק53וסעיף(עגיליםניגודעלאיסור)לחוקמחוזועד-בישראלהדיןעורכי
מ"פדי,יפו-אביב-תל

24(1)(ה"תשג)




