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Justice10Access(הצדקלמערכתנגישותלבין

(

שללקיומואטעןזהבמאמר?'

על2001בשנתשניתןדיןבפסקדיוןבאמצעותאבססטיעונייאת.זהמסוגקשר

מדגיםזהדיןפסק.98/18מ"בד,אביבתלמחוזועדשלהמשמעתיהדיןביתידי

,למשפטיםהפקולטה,קלינילמשפטלחינוךהתכניותומנהלתככירהמרצה.למשפטיםדוקטור* .אביב-תלאוניברסיטת
(ס"תש)58ואתיקהעט"דיןהכרעת-דין-עורךשל'לקוחו'להגדרתועוד"98/18מ"בד1

.("98/18מ"בד":להלן)5
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אדםשליכולתועללהשפיעהדיןעורכישלהמקצועיתהאתיקהכללייכוליםכיצד
זכויותלמימושתנאיקרובותלעתיםהמהווהייצוג,דיןעורךשלבייצוגלזכות

כאשרכדיןנהגהמשמעתיהדיןשביתהיאבמאמרהמרכזיתטענתי.משפטיות
שוניםאינטרסיםעמדועיניולנגדכאשר,הנדוןהאתילכללמצמצםפירושנתן

יששלפיהיותרכלליתגישהעםמתיישבתזופרשנותדרך.לאזןביקששביניהם
פיעל,ענייניםניגודבדברהכלללרבות,הדיןעורכישלהאתיקהכלליאתלפרש

.הנדוןבמקרההקיימיםהשוניםלאינטרסיםובהתאםמתעורריםהםשבוההקשר
לממשמנתעל,מצמצמתפרשנותלהםלתתנכוןולעתיםלהרחיבםנכוןלעתים

.וראוייםחשוביםלנוהנראיםציבורייםאינטרסים
שלהמשמעתיהדיןביתידיעלשנדוןהמקרהאתאציגהמאמרשל'אבחלק
אציג'בבחלק.זוברשימהלדיוןבסיסהמשמש,(98/18מ"בר)הדיןעורכילשכת

למערכתהנגישותסוגייתלביןדיןעורכישלהמקצועיתהאתיקהדיניביןהקשראת
אתאסקור'ד-ו'גבחלקים.ענייניםניגודבדברהאתיבכללהתמקדותתוך,הצדק

שלהפורמליתהמדיניותואתענייניםניגודבדברהכללבבסיסהעומדהרציונל
אתאפרוש'הבחלק.לפרשנותובנוגעהמשפטובתיהדיןעורכילשכתמוסדות

שלוהעיצובהפרשנותבמהלךלהתחשביששבהםהשוניםוהפרמטריםהשיקולים
האתיקהכלליעלכולללמבטבהצעהאסיים'ובחלק.ענייניםניגודבדברהכלל

.יותררחבותחלוקתיותשאלותלביןבינםהזיקהועלדיןעורכישלהמקצועית

משפטיתעזרההמבקשוהלקוחענייניםניגוד-98/18מ"בר.ב

לפידייריםבזכויותהעוסקלארגוןאףסייע,עצמאימשרדשלודיןעורך:המקרה

עורך.("הדיירהגנתדיני":להלן)1972-ב"תשל,[משולבנוסח]הדיירהגנתחוק
לסיועבשבועכשעה(הארגוןלוששילםסמליבשכראו)בהתנרבותהקדישהדין

בדיניבקיהיההדיןעורך.זכויותיהםמצבאתלבררשביקשומוגניםלדיירים

דיןכעורךעיסוקובמסגרתרבותשניםזהבתחוםעוסקשהואמאחרהדיירהגנת

כמספרוארך,בלבדכלליהיההארגוןאלשהגיעולאנשיםשנתןהייעוץ.פרטי
לבררשביקשדיירהדיןעורךאותואלהגיעהפעמיםבאחת.כללבדרךדקות
.נפטרהשזולאחר,מוגנתכדיירתסבתוהתגוררהשבהבדירהזכויותיומצבאת

אותושאלהדיןועורך,בדירהלהתגוררזכאייהיהתנאיםבאילולדעתביקשהנכד
אם,סבתולמותעוברבדירההתגוררזמןכמה)הדבריםמצבעלאחדותשאלות

בסופהלוואמר,(אחריםרלוונטייםמועדים,אחרתמגוריםבדירתזכויותבעלהוא
-והנה.במקוםולהתגוררלהמשיךזכאישהואנראההדיןלפיכיהשיחהשל
עורךאלהדירהאותהשלהביתבעלפנהזוהתייעצותשיחתולאחר,המקרהקרה
.דייראותושלמעמדוובענייןבדירהזכויותיובענייןעמולהתייעץוביקשהדין

הואכיהדיןעורךלוהודיעהדיירלביןהדיןעורךביןשנערכההשנייהבפגישה
בהמשך.אליוהביתבעלשלפנייתובשלהענייןעלעמוולשוחחמלהמשיךמנוע
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ידווסילוקפינויובתביעתלייצגוהדיןעורךשלכוחואתהביתבעלייפההדברים
.פינויתביעתוהגישכאמורבשמופעלאכןהדיןועורך,הדירהמןהריירשל

הדיןלעורךהלשכהשלהאתיקהועדתהודיעההפינויתביעתניהולכדיתוך

הדיירכוחבא.2ענייניםלניגודחששבשל,בתיקהייצוגמהמשךלהימנעעליוכי
רשאיאינוהדיןשעורךהטענהאתהפינויבתביעתשדןהמשפטביתבפניאףהעלה

כיהחליטבבקשהשדןהשופט.ענייניםניגודבשלהביתבעלאתלייצגלהמשיך

הדיירלביןבינונוצרושלאמכיוון,הדיןעורךידיעלהייצוגלהמשךמניעהאין
להפסיקהוועדההחלטתאחרלמלאשלאבחרהדיןעורך.לקוח-דיןעורךיחסי
סביבנסבהמשמעתיבהליךהדיוןעיקר.משמעתילדיןהועמדכךועל,הייצוגאת

כלל.19863-ו"תשמ,(מקצועיתאתיקה)הדיןעורכילשכתלכללי16סעיףהוראת
אוסרוכן,4הלקוחלמעןטיפלשבובעניין"לקוחנגד"לטפלדיןעורךעלאוסרזה

שקיבללמידעממששלזיקהיששבובענייןלקוחנגדבמידעשימושלעשותעליו
.5מטעמואוהלקוחמןדיןעורךאותו

בית,ואכן.לקוח-דיןעורךיחסישלקיומםאפואהואהאתיהכלללתחולתתנאי
עורךיחסינקשרוהאם:הראשוניותהשאלותבבירורהדיוןאתמיקדהמשמעתיהדין
דעתוחיוויייעוץלדיירנתןהאחרוןוהאם,הדיןעורךלביןהדיירביןלקוח-דין

.19616-א"תשכ,הדיןעורכילשכתלחוק(4)20סעיףבהוראתכמשמעם,משפטיים
זהבמקרההתקיימולאכיוקבעשליליתלכךשהתשובההחליטהדיןבית
המשפטביתשלשוניםדיןפסקיהדיןביתסקרבהכרעתו.לקוח-דיןעורךיחסי

לעזרההנזקקלציבורשירותנתנודיןעורכישבהםדומיםבמצביםשעסקו,העליון
לגבישאלהוהתעוררה,(דיורארגוןאועובדיםארגון)ארגוןבאמצעותמשפטית

אדםשבומצבכיסברהדיןבית.7עזרתםאתשקיבלומילביןבינםהקשרמהות

חודשיםמספרלוועדהפנההדייר.ענייןבאותוהאתיקהועדתשלהשנייהההחלטההייתהזו2
נוספתפנייהלאחררק.בייצוגלהמשיךמניעהאיןכיוקבעה,דעתהלכךנחנהוזו,לכןקודם

.בתיקבייצוגימשיךלאהדיןשעורךהראוימןכיהוועדהקבעה,מחדשושקילה
."האתיקהכללי":להלן3
.האתיקהלכללי(א)16'ס4
.(ב)16'בס,שם5
הכרחהיהלאכי,יוער.("הלשכהחוק":להלן)1961-א"תשכ,הדיןעורכילשכתחוק6

20'ס.בתיקשהתעוררההאתיתהשאלהאתלבררמנתעלהלשכהבחוק20לסעיףלהיזקק
מיעלאסורותפעולותאילולהגדירומטרתו,לקוח-דיןעורךביחסיעוסקאינוהלשכהלחוק
רקהחוקשמייחדהפעולותמסוגהןמשפטיתדעתוחוותמשפטיייעלןמתן.דיןעורךשאינו
,לקוח-דיןעורךיחסישלקיומםלשאלתבהכרחקשוראיננו20סעיף,זאתעם.דיןלעורכי
שירותניתןטרםעוד,בהסכםלמשל,להיווצריכוליםזהמסוגיחסים:הדיוןבבסיסשעמדה
יחסישלקיומםללאאףמשפטיתדעתחוותשתינתןיכול:ההפךגםוכך,כלשהומשפטי
.לקוח-דיןעורך

71/12ע"על;311סוד"פ,המשפטיתהמועצהחכרי-וראשיושב'נפלוניד"עו60/2מ"עמ7

73/3ע"על;185(כתוד"פ,פלוני'ניפו-אביב-בהלהדין-עורכילשכתשלהמחוזיהוועד

השאלהאלובמקריםכייצוין.828(1)כחד"פ,הדין-עורכילשכתשלהמחוזיהוועד'נמאירי
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לבררמבקשהואשבה,פעמית-חדכללבדרך,קצרהלהתייעצותדיןעורךאלמגיע
,המתייעץשלשמואתיודעאינואףהדיןעורךלעתיםושבה,זכויותיומצבאת
משפטיייעוץניתןהמפגששבמהלךאף,לקוח-דיןעורךיחסיליצורכדיבואין
עלהאתיקהלכללי16סעיףכיהדיןביתהסיקמכאן.משפטיות9דעתחוותאו

במקרהחלאינו-במידעהשימושוהןלקוחנגדהישירהייצוגהן-פניושני
."לקוח"בגדראדםשלהיותוהואלתחולתותנאישכן,האמור

עורךיחסינוצריםומתי"לקוח"ייחשבמיההכרעהכי,לזכורחשובזהבהקשר

.מאליהברורהאחתתשובהלהשיש(1181תס158)מהותניתהחלטהאיננהלקוח-דין
Construction)(הבנייתשלפעולההנהלקוח-דיןעורךכיחסיהיחסיםהגדרת

היהניתןתאורטיבאופן.הדיןאתהמפרשהגורםידיעלזהמונחשלהמשמעות
אימתכלנוצרים,מהםהמשתמעכלעל,לקוח-דיןעורךיחסיכילמשללקבוע

אמוןיחסישלממדבחובוכוללאליוהפונהלביןהמקצועבעלביןשהקשר
זותוצאה.ולמסירותלנאמנותהדיןעורךשלעזרתואתשמבקשמימצדוציפייה

מהרצוייותראולישהיאמחויבויותשלמערכתדיןעורכיעללהטילכדיבהיש
עם.הקובע9המשפטיכמבחןדברשלבסופואומצהלאאכןוהיא,מבחינתם

שאינומיכלפימחויבותמכלפטורדיןעורךשלפיה,ההפוכההתוצאהגם,זאת
מספקתהגנהבהאיןשכן,משפטיתמדיניותמבחינתרצויהאיננה,כלקותומוכר
.משפטיתעזרהלקבלתהפוניםעל

כלפיהדיןעורךשלחובותיואתהמגדירותשונותהלכותהתפתחו,כךמשום
הדברשהיהכפי,ומידע11ימבקשלהיותיכולזהאדם.לקוחושאינו'גצד

אתלפטורלאהראוימןשבואחרבמצבשמצוימיאו,במאמרהנדוןבמקרה
.'אליו0הפונהאדםכלפימסוימותמקצועיותמחובותהדיןעורך

בענייןולאאסורהפרסומתוכןשידולעלאיסורובהןאחרותאתיותהוראותאגבהתעוררה
.ענייניםניגוד

.בלבדסמנטיולפעמים,דקהואמשפטיתדעתחוותלביןמשפטימידעמתןביןהקו,כידוע8
זכאיאתהבדירהשהותשלחודשיםשישהלאחרכיקובעהחוק:לאדםהאומרדיןעורך

שישהבדירההתגוררתאם:האומרדיןמעורךשונהדברעושהאינו,"ממשיךדייר"להיחשב
להבחיןניסיכןכלכינראה.בהלגורהזכאיממשיךדיירנחשבאתהסבתךמותלפניחודשים

,סבירבאופן,לגופםהדבריםאללהתייחסישכןועל,ואקראימלאכותיהואאלומצביםבין
.משמעותכלבואיןשלעתיםאחראוכזהניסוחפיעלולא

'נלוי86/37א"בעהעליוןהמשפטביתלביןהמחתיהמשפטביתביןהמחלוקתהייתהזו9
לקבועהמחוזיהמשפטביתאתהובילהנסיבותניתוח.(לויעניין:להלן)446(4)מדד"פ,שרמן

לעומת.הדיןעורךעלהדירהרוכשהסתמכותשלמהטעםבעיקר,לקוח-דיןעורךיחסינוצרוכי
היחסיםהגיעולאהענייןבנסיבותכינקבעושם,ההלכההתהפכההעליתהמשפטבבית,זאת
קביעהכיוצייןהמשיךהמשפטביתכייצוין.לקוח-דיןעורךכיחסיהמשפטיתההכרהלכדי
כלפיגםמחויבותלוקמהלעתיםשכן,הדיןעורךבאחריותהדיתאתלסייםכדיבהאיןזו
עלוהסתמכותציפייה,עצמאיייצוגהיעדרלמשל)מסוימותנסיבותבהתקיים,לקוחשאיננומי

לא'גכצדהרוכשכלפיגםכיהייתההמסקנהזהבמקרה.(וכדומההעסקהמהות,הדיןעורך
.כלשהימשפטיתאחריותהדיןעורךעלהוטלהלאכןועל,נאמנותחובתקיימתהייתה

.דיןעורךידיעלמיוצגהשניהצדשבהעסקהבמהלךדיןעורךעלהמסתמך'גצדלמשל10
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לקבלהפונההדיירכיקביעתו.המשמעתיהדיןביתהלךזובדרך,ואכן
בהיקףהדיוןאתלסייםכדיבההיהלא,לקוחבגדרנחשבאינומשפטיתעזרה

עללהגןציבוריאינטרסשישסברהדיןבית.כלפיוהדיןעורךשלמחויבויותיו
בנסיבותאםלבררהמשיךהואכןעל.לקוחותשאינםאףזהמסוגבמצביםפונים

להימצאאדםעלהאוסרהכלליהדיןמכוחמגבלותהדיןעורךעלחלוהמקרה
.ענייניםניגודשלבמצב

בעלביןהקשריםמערכתאתלבחוןהיהנכון.ראויהיהזהניתוח,לדעתי
עורךיחסישלקיומםבשאלתלהסתפקולא,לגופההדיןועורךהדייר,הבית
תחולתלענייןבעיקררלוונטיתלקוח-דיןעורךיחסישלקיומםשאלת.לקוח-דין

שביתמסקנה)חליםאינםשאלולמסקנהמגיעיםאםגםאולם,האתיקהכללי
הדיןעורךעללהטילראוילאאםלבחוןמקוםנותרעדיין,(אליההגיעהדין
עלהגנההואזהבמקרההאינטרס.אחרמשפטיממקורהדיירכלפיכלשהיחובה

לאאםאף,משפטיתעורהאצלולקבלשבאמילביןהדיןעורךביןאמוןיחסי
אלומידעעיצהדורשבבואאף":הדיןביתצייןוכך."לקוח"שללדרגההגיע

אודבריםכימוראאוחששעליויהאלאכילהבטיחישדינועורךשאינויועץ
מטבע,אנימניח.נגדופעםאיישמשוהייעצןפגישתבמהלךמגלהשהואמסמכים
שרשאיאמוןמידתאותההדיןלעורךמייחסומידעעיצהדורשאףכי,הדברים
עםהתנהגותכלליעלוהקפדההגינות,יושרמבחינתדיןלעורךלרחושהציבור
.י1"שכנגדצדדיםועםלקוחות
הדיןביתבחן,חיצונימקורמכוחענייניםניגודהתעורראםלבררמנתעל

הואהייעוץבפגישתהדיןלעורךהדיירשמסרהמידעהאם,האחת:שאלותשתי
לשמורמבקשאדםהדבריםמטבעאשרוחסויכמהותילראותושניתןהמידעמסוג
הדיןעורךאם,שנית.עמומתייעץשהואדיןלעורךאותםמגלההואכאשרבסוד

הפינויבתביעתלושנתןהייעוץבמהלךהדיירמןקיבלאשר,במידעהשתמש
הגלוםהרעיוןבבסיסהעומדותהמהותיותהשאלותשתיאכןאלו.נגדושניהל
.ישירותהמקרהעלחלהדבראין,כאמור,כיאף,האתיקהלכללי16בסעיף
בוטיפלדיןשעורךבענייןלקוחנגדייצוגהאוסר,האתיקהלכללי(א)16סעיף
.הצדדיםביןהאמוןמראיתועלעצמםהאמוןיחסיעללהגןנועד,לקוחלמען
מאדםדיןעורךקיבלאשרבמידעשימושלמנוענועדהאתיקהלכללי(ב)16סעיף

הדיןבית.נגדומכןלאחרישמשולאהדיןלעורךמגלהשהואהדבריםכישהניח
במהלך(כלליתנאמנותחובתעלדווקאולאו)הסודיותחובתעלאפואדגששם

הדיירביןשהוחלףהמידעשלאופיואתלעומקמבררשהואתוך,המקרהניתוח
בית.מכןלאחרשבאההפינוילתביעתהמידעשלהרלוונטיותאתוכןהדיןלעורך
באופןלגלותהיהיכולשלאדברהדיןלעורךנמסרלאכילמסקנההגיעהדין

עניין:להלן)529(4)מוד"פ,שוחט'נמוסהפור89/751א"ע;9הערהלעיל,לויעניין
.(נחוםעניין:להלן)385(3)נחד"פ,דורנבאום'ננחום02/2625א"ע.(מוסהפור

.9'בע,1הערהלעיל,98/18מ"בד11
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בעלות,בנכסוהנכדהסבתאשלהשהייהתקופת)לקותושהואהביתמבעלעצמאי
כמצבמצויהדיןעורךהיהלאענייןשללגופוכיהסיקאףמכאן.(אחרתדירהעל
.הפינויבתיקהביתבעלייצוגאתלהגבילמקוםראהולאמהותיענייניםניגודשל

החברתיותלמשמעויותאףערהדיןביתהיה,זהדוקטרינרילניתוחפרט

הצדדיםשניכלפיהדיןעורךשלחבותוהיקףבענייןלהחלטהשישוהציבוריות
כךומשוםלקוחאיננוהדיירשלפיההקביעה.המשפטייםשירותיואתשביקשו

מצמצמתקביעההיא,לקוחכלפיהנדרשת"רמה"בנאמנותחובתכלפיוחלהלא
מסוימתסטייהבהיש,להלןשיובהרכפי.הענייניםניגודכללתחולתמבחינת

עם.דיןעורכיעלזהבתחוםהכלליםתחולתאתלהרחיבהכלליתהמגמהמן

להרתיעשלאהאינטרסאתבחשבוןלוקחתכזוהחלטה,הדיןביתשצייןכפי,זאת

.לשירותיהםהנזקקלציבורבהתנדבותייערץמלתתהמידהעליתרדיןעורכי
והןחלוקתיותלשאלותהןהדיןבפסקשנקבעהההלכהאתמחברשכזהניתוח
מחזקתכלקוחמידעלקבלתבפונההכרה-גיסאמחד.למשפטהנגישותלסוגיית

למצבנקלעהואאםגםנאמנותחובתלוחייבהדיןעורךשכן,עליוההגנהאת
צדכללבדרךשהוא)הדיירזהבמובן.[הבית2בעללביןבינוענייניםניגודשל
זכאיםושניהם,(יותרחזקצדכללבדרךשהוא)הביתבעלפניעלמועדףאינו(חלש

אותומעמירהכלקוחבדיירהכרה-אידווקא.מידהבאותההדיןעורךשללנאמנותו
ומפלה,המשפטיהשירותשלורמתואיכותומבחינתהביתבעללעומתבנחיתות

הדיןלעורךשפנהראשוןשהיה-הדייראם,גיסאמאידך.כלכליבסיסעלאותו
הלקוחכללבדרךשהוא,הביתבעלאתמלייצגהדיןעורךייפסל,כלקוחיוכר-

משפטייםשירותיםממתןיירתעהדיןשעורךלהניחסביראלובנסיבות.המשלם
,ענייניםניגודשללמצבבכניסהולהסתכןלהסתבךשלאכדי,לדייריםתמורהללא

ליישבקללא.המשלם,הרגיללקוחואתמלייצגמנועלהיותעלולהואשבעטיו

,זאת.למשפטהנגישותהעדפתלטובתהכריעהדיןובית,אלונוגדיםאינטרסיםבין
אתלייצגההיתרממתןהדיירנפגעלאהזההמסויםבמקרהכישהשתכנעלאחר

ביןהקיימתהזיקהאתממחישההיא.נכונההייתהזוהכרעהלדעתי.הביתבעל
שלאחדהיבטשהוא,משפטיייצוגלקבלהיכולתלביןמקצועיתאתיקהשלשאלות
ביכולתםשוויםאינםצדדיםשניכאשרהמתחדדתזיקה,למשפטהנגישותסוגיית
.בכסףמשפטייםשירותיםלשכור

הצדקלמערכתוהנגישותמקצועיתאתיקה.ג

בשיחמרכזימקוםותופסתהולכת)Justice0)Access(למשפטהנגישותסוגיית

פןהיאדיןעורךידיעללייצוגהזכות.האחרונותבשניםוהמשפטיהמקצועי
למימושתנאיקרובותלעתיםשהרי:הנגישותסוגייתשל(בלעדילאכיאם)חשוב

.'הבחלקלהלןראו12
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למשפטונגישותדיןעורכישלהענייניםניגודכללי

בית.13במשפטהבקי,דיןעורךשלסיועלקבלהיכולתהואמשפטיותזכויות
זכות"למעשה-יסודזכותהנהמשפטילייצוגהזכותכיקבעהעליוןהמשפט

Enabling("מאפשרת Right(,אחרות14זכויותלמימושתנאיהמהווה.
באחריותהמצויכענייןהייצוגבזכותולמעשהלהלכהמכירההדיןעורכילשכת
עלדיןלעורכישישהמונופולמןהיתרביןהנובעתחובה,המקצועיתהפרופסיה

"מצווהשכר"פרויקטבהפעלתלמשלביטוילידיבאהזועמדה.משפטיתייצוג
(תמורהללא)בונופרומשפטיסיועלמתןדיןעורכילרתוםשנועד,2002משנתהחל

נושאלבדיקתצוות2000בשנתהמשפטיםמשרדהקים,אחרמכיוון.16לנזקקים
.זהשירותשלומבנהומטרותיואתמחדשלבחוןכדיהממלכתיהמשפטיהסיוע
.17היבטיהכלעל,לצדקלנגישותבזכותנרחבדיוןישהצוותשלהסיכוםבמסמך

לאוכלוסיותמשפטיתעזרהבמתןהעוסקיםרביםחברתייםארגוניםישנםכןכמו
.שונים18משפטייםבתחומיםחלשות

המשפטייםהמשאביםמוקציםשבוהאופןאחרמתחקהלמשפטהנגישותסוגיית
,המשפטיתבמערכתזכויותיואתולמצותהחוקמהגנתליהנותיכולמי:בחברה
,משפטיייצוגלקבליותרטובסיכויקבוצהולאיזואדםלאיזה;נמנעהדברוממי

כבוד:יסודחוק"לוין'שראומשפטיותלערכאותונגישותלמשפטנגישותעלכלליבאופן13
דבריראו;451,452-455(ה"תשנ)מבהפרקליט"האזרחייםהדיןוסדריוחירותוהאדם
פיך-פתח.חלוף-בניכלדין-אללאלםפיך-פתח")"לאלםפיךפתח"טירקל'י(בדימוס)השופט
שלומשפטחוק,חוקהכועדתעיףמיוםדברים.(ט-ח,לא,משלי"ואביוןעםודיןצדק-שפט

,"הפעריםוסגירתמדיניות"עלבמושב,"משפטייםלשירותיםבנגישותשוויון":בנושאהכנסת
l002hukaQ6[http://w~rw-15-01.[ףם(2002.1.12,1851מיום .knesset .gov . iVprotocols/data/rt

זכותמלבדאחריםרביםנושאיםבחובהכוללתלמשפטהנגישותסוגיית.visitedמס2005.9.18)
,משפטיותזכויותעללאזרחיםהניתןהמידערמתזהובכלל,הייצוגוזכותלערכאותהגישה

מחסומים,משפטיייצוגהיעדר,(פיזייםמכשולים,שפה,מרחק)זכויותלמימוששוניםמחסומים
כגון)המהותיכדיןמהסומים,(ערבויות,אגרותזהוככלל)לערכאותלנגישותביורוקרטיים
הבנקמטעםמסמךראולמשפטהנגישותסוגייתשלעולמילהיבט.בזהוכיוצא(התיישנות
Justice0)Improving:העולמי Accessב:/[http ://ww.worldbank.org/publicsectorflegal

aastמס2005.9.18) visited]2#access.hUn.
97/6810א"רע;577(3)נאר"פ,מ"בעתעשיותקליל'נמ"בעאלומיניוםארפל95/733א"ע14

"אזרחיבהליךמשפטיוסיועלייצוגהזכות"רבין'י;375(5)נאד"פ,שושןבן'נשושןכן
.(ח"תשנ)חוקתיתיסודכזכותלערכאותהגישהזכותרבין'י;225(א"תשס)והמשפט

.88(2001)1נוסףמשפט"ספרנובביתלא?בונופרו"ארנון'ילמשלראו15
.14(2002)32הדיןעורך"לדרךיוצאת-הלשכהשל'מצווהשכר'תוכנית"16
הוועדהח"דו:המשפטיםמשרד,ישראלמדינת)עיבודבהליכימצויוהואפורסםטרםהמסמך17

.(כמערכתשמורעותק)(בישראלהאזרחיהמשפטיהסיועבמערכתלרפורמההצעותלגיבוש
שירות)ל"שי:ובכללם,משפטיוייצוגייעוץ,מידעבמתןהעוסקיםשוניםארגוניםישנם18

לשלוםהלאומיתהמועצה,"לעובדקו",בישראלהאזרחלזכויותהאגודה;(לאזרחייעוץ
;(מובטליםזכויות)חברתיולצדקלשלוםמחוייבותעמותת;בישראלהנשיםשדולת;הילד

עםאנשיםשלאדםלזכויותהמרכז-בזכות;חברתיצדקלמעןמשפטניות-"איתך"
וכן,בעונילמלחמההתנועה-.ב.ל.ה;"קהילתיסינגור";(זכויותמרכזי)ידיד;מוגבלות
.הארץברחבילמשפטיםבפקולטתקליניותתכניות
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קבוצותכיהיאידועהעובדה:לשוויוןנגישותמתקשרתקרובותלעתים.ומדוע

עללהשפיעאףוכך,קלותביתרהמשפטמערכתעםלהתמודדיכולותחזקות
מנקודתהבעייתיות.משפטייםשירותיםולשכורזכויותיהןעלמידעלקבל,המשפט

הדרךההאאשרתהא,בחברהחזקיםלביןחלשיםביןבפערלפיכךמצויהזומבט
.אלו19קבוצותנגדירשבה
ולמוסדותלמערכותהתייחסותתוךלמשפטבנגישותהעיסוקנעשהכהעד

הסיוע,המשפטבתימערכת:ישירבאופןלציבורמשפטישירותהמעניקים

הפרטיבסקטורהפועליםדיןעורכיוכןהציבוריתהסנגוריה,הממלכתיהמשפטי
הצדקלמערכתהנגישותסוגיית,הדיןעריכתלמקצועהנוגעבכל.האזרחיתובחברה
,נוטמן-זרלימורשמסבירהכפי.הדיןעורכישל"הנאמנויותצומת"לנושאנקשרת

חובה:זמנית-בועליהםהפועליםכיווניםמשלושהחובותמוטלותדיןעורכיעל

אתלהגדירניתן.20עצמםכלפיוחובההמשפטביתכלפיחובה,הלקוחכלפי
להבדיל)כולההמשפטלמערכתכחובהרחבבמובןהמשפטביתכלפיהחובה
מחויבותאתלגזורוממנה,(בומעורבהדיןשעורךספציפילהליך-הצרמהמובן
הזכויותאתלממשהציבורלכלללאפשרכלומר,הצדקמערכתאתלהנגישהמקצוע

.הניתןככלשוויוניבאופןהמשפטיות
הפרורעיוןבאמצעותישירותכאמורמוגשמתזו"משפטית-חברתית"חובה

העומדיםלנזקקיםמשפטיוסיועייצוגדיןעורכינותניםשבמסגרתו,בונו
עלכי,נטעןבונוהפרוברעיוןבתמיכה.כספיתתמורהללאשוניםבקריטריונים
המשפטאתלהנגישמוגברותחובותמוטלות,כקולקטיב,המשפטיתהפרופסיה
לעורכישישהמונופולהואהראשוןהטעם.טעמיםמספרבשל,חלשותלקבוצות

עלשגםמכיוון.21משפטיותזכויותמימושעל-פקסוודהיורהדה-דין
,המשפטבמערכתלפעולכדיחיוניתדיןלעורכיההיזקקותבפועלוגםחוקפי

לעשותיוכלאכןהציבורשכלללכךלדאוגהחובה-"מחיר"ישזהלמונופול
עורכישלהפרופסיונליהעיסוקשללבולב,שהמשפטבכךנעויןהשניהטעם.כן
Public(ציבורימשאבהנו,דין Resource(כולוהציבורנחלתלהיותצריךוככזה,
הפרופסיהשלהראשוניתתשובתה.עבורותלשלםשיכולמישלנחלתורקולא

שכרגבייתללאדיןעורכישלעבודהשעותבהקצאתאפואהתבטאהאלולטיעונים
ללקוחניתןהואשבואופןבאותונזקקללקוחמשפטיסיועבמתןכלומר;טרחה
אולם,לעודדהוישחשובהבונוהפרופעילות.טרחהשכרגבייתללאאך,משלם

(א"תשס)במשפטעלי"?משפטיםולימודיחברתיצדק,דיןעריכתביןמה"זיו'נלמשלואו19
253.

"הלקוחכלפיוחובתוהמשפטביתכלפיהדיןעורךחובתביןהיחסלשאלת"גוטמן-זר'ל20
.3(2001)57הממגור

כישראלהדיןעורכילשכתעל:הישראליהמשפטניםקשר"זלצברגר'ע;הלשכהלחוק20'ס21

.43,44-53,62-68(ב"תשס)לבמשפטים"בריתהובעלי
22Fordham67

~

"

Lawyers

: and

~

Law

i

Students']106080Rhode

'

"Cultures

,

ofl' Commitment: Ptol.]
2415(1999).Rev.1;88'בע,15הערהלעיל,ארנון.
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.למשפטשוויוניתלנגישותדיןבעריכתהעיסוקביןהקשראתלמצותכדיבהאין
עורכיעלהחליםהמקצועיתהאתיקהבלליבאמצעותגםמתקייםכזהקשר,לטענתי

בהמשך.ענייניםניגודשלבמצבלהימצאדיןעורכיעלהאוסרהכללובכללם,דין
.98/18מ"בדעלהסתמכותתוךזהטיעוןאפתחהמאמר
האתיקהדינישהרי?למשפטלנגישותמקצועיתאתיקהביןמה:השואלישאל
המשפטביתעם,הלקוחעםביחסיוהדיןעורךשלהתנהגותואתלהסדירנועדו
כלי"להיותנועדולאהמקצועיתהאתיקהכללי.למקצועוחברותיוחבריוועם

חלוקהנעשיתאובחברההמשפטייםהמשאביםמוקציםשבאמצעותו"חלוקתי
.בההעושרשלמחדש
צריךמשפטייםשירותיםבקבלתשוויון-אישלבבעיותהטיפול,זוגישהלפי

הסיועמערךהגדלת:לעילהזכרתישאותןמוסדיות-המבניותבדרכיםלהיעשות

החובההטלתאומשפטלבתינגישותעלהמקשיםמכשוליםהסרת,המשפטי
שוויוןליתרלהביאניתןזובדרך;לנזקקיםחינםייצוגליתןהפרטיהסקטורעל

.המשפטיותהזכויותבמיצוי
בנגישותהשוויוןערךאתלהגשיםכדיזהמסוגבהסדריםלהסתפקאין,לגישתי
פעריםלצמצםמנתעלהמקצרעיתהאתיקהבדיניאףשימושלעשותוניתן,למשפט
השלכותהמשפטמענפיאחדלכלשלפיהתפיסהעלמבוססתזועמדה.זהבתחום

.בעתבהעליהלהשפיעויכוליםמסוימתחלוקתיתתפיסהמשקפיםהם:חלוקתיות
עלהשלכההקניין25ולדיניהמסים24לדיני,23החוזיםלדיני,הנזיקיןשלדיניכפי

המקצועיתהאתיקהדיניגםיכוליםכך,חברתיעושרשלמחדשחלוקהועלחלוקה
קרי,בחברהלחלשיםחזקיםביןהפעריםהקטנתשמטרתוחלוקתיאמצעילשמש
שלהמקצועיתהאתיקהדינישהרי,רבהיגיוןבכךישלכאורה.השוויון26קידום

-במשפטשפועליםמרכזייםסוכניםשלהתנהגותםאופןאתמסדיריםדיןעורכי
.המשפטשלותכניופניובעיצובחשובמשאבשהם,הדיןועורכימשפטנים

לתחומישבדומהלכךקשורההמקצועיתהאתיקהדינישלהחלוקתיתהמשמעות
אובייקטיביות,ניטרליותאינןידםעלהמוסדרותההתנהגותנורמות,אחריםמשפט

דינימגלמים,במפורשכךעלמצהיריםאינםכיאף.בתחילהשנדמהכפי,טכניותאו
מכיליםוהם,מסוימתעולםתפיסת(זהבכללהאתיקהוכללי)המקצועיתהאתיקה
.המשפטייםהשירותיםשוקהתנהלותדרךבדברהנחות

.Yale89"500~7A.Tן..[(1980-1979)23,472 Kronman "Contract Law and Dishibutive

503.
מאוטנר'מ)בישראלחלוקתיצדק"מיסיםבדיניהנסתרותהחלוקתיותההשלכות"דגן'צ24

.261(א"תשס,עורך
.491,509-513כאמשסטעיוני"מקרקעיןשלשלטוניתנטילהבדיניחלוקתייםשיקולים"דגן'ח25
בתחוםרקולא,כלליתחלוקתיתהשלכההמקצועיתהאתיקהלדיניכיהנההכלליתעמדתי26

ישנןאולם,משפטיייצוגלקבלביכולתבשוויוןמתמקדתאניזהבמאמר.למשפטהנגישות
בתחומיםזכויותעללהשפיעיכולותדיןעורכישלהאתיותהנורמותשבהןנוספותדרכים
.בהרחבהזהטיעוןלפתחאוכללאאולם,זובנקודהנוגעתאניזהמאמרשלכסיכום.אחרים
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מכוחהואשר,המקצועיתהאתיקהדינימבוססיםשעליהןהיסודמהנחותאחת
הרצוןאוטונומייתהיאהדיןעורכיהתנהגותאתהמסדירותההוראותמןחלקנגזרות
לולבחורהלקוחשלחירותואתהןבחובהכוללתהפרטיהרצוןאוטונומיית.הפרטי
לטיפולוענייןלקבללסרבאולקבלהדיןעורךשלחירותואתוהן,כלבבודיןעורך

שוקשבההנוהגתהמציאותלנוכח.27(הדיןעורךשל"העיסוקחופש"בבחינת)
Private(הפרטיבתחוםבעיקרומתנהלהמשפטייםהשירותים Market(שבמסגרתו

עורךשלוחירותודיןעורךלבחורהלקוחשלשחירותוהרי,בכסףנקנהמשפטיייצוג
,התלויותוחירותאוטונומיההיאלדחותואולטיפולוענייןלקבלאםלהחליטהדין
דוגמה.הדין28עורךשלרצונולשביעותהלקוחשלהתשלוםביכולת,היתרבין
ההתקשרותבדרךהעוסקים,המקצועיתהאתיקהמתחוםכלליםכיצדממחישהזו
שלחלוקתועלישירבאופןמשליכים,זוהתקשרותובתנאידיןעורךלביןלקוחבין

רשאידיןעורךכי,לכולברי.שונותחברתיותקבוצותבין"המשמטיהשירות"משאב

טרחתושכרתשלוםעלהלקוחעםלהסכמההגיעלאאםלטיפולוענייןלקבלשלא
אומינימליטרחהשכרתעריפיגם.הלקוחשלכיסחסרוןמחמתלרבות,סיבהמכל

עלמשפיעים(הדיןעורכיביןפנימיתתחרותלהגבלתאמצעילהיותםפרט)מקסימלי
מתערביםשהםבכך,דיןעורךשירותילשכורהיכולתועלהמשפטייםהשירותיםשוק

.בפועל29הטרחהשכרגובהעלומשפיעיםהצדדיםביןההתקשרותבחופש
הכלל.חלוקתיותהשלכותענייניםבניגודהעוסקיםלכלליםאף,דומהבאופן
בכללינוסףיסודמעקרוןהנובע)ענייניםבניגודלהימצאדיןעורכיעלהאוסר

ייצוגלהעניקיוכללאאחדדיןעורךאםכימניח,(ללקוחהנאמנותחובת:האתיקה
.אותושייצגאחרדיןעורךימצאהלקוה,ענייניםמניגודהנובעתההגבלהבשל
דיןעורךעלהאוסרהאתיהכללמןמשתמעתאףהיא;מאליהברורההיאזוהנחה

,הענייניםניגודמחמתקודםדיןעורךעלשחלהמגבלהבשללייצוגוענייןהמקבל
.כלל30בדרךומקובלנהוגשהואדבר,הראשוןהדיןעורךאתטרחתובשכרלשתף

בשלאחדדיןעורךידיעלמיוצגלהיותיכולאינולקוחשאםהואהצפוי"תרחיש"ה

לאהנראהככלהאתיקהכללי.שייצגואחרדיןעורךלווימצאיתכבד,ענייניםניגוד
לעבוריכולאיננוהלקוחשבהןבנסיבותייצוגפסילתשלהאפשרותעלדעתםנתנו

.31השניהדיןלעורךלשלםבידושאיןמשוםלמשל,דיןלעורךדיןמעורך
ברקהשופטביססשם,221(4)נד"פ,הדיועורכילשכת'נגאנם93/4330ץ"בגזהבענייןראו27

שלהעיסוקחופשובראשם,אלוערכיםעלהדיןעורכישלהאתיקהלכללי27סעיףפסילתאת
דיןעורך"כיבקביעתםזותפיסהמשקפיםהדיןעורכילשכתשלהאתיקהכללי.הדיןעורך
.האתיקהלכללי12'ס,"לטיפולועניןלקבלשלא,דעתושיקוללפי,רשאי

הפרטיבשוקבעיקרוהמתנהלחופשיכמקצועבישראלהדיןעריכתמקצועהתפתחותעל28
the8():Building:ראו and eablic Serviceח840א.Professionalism01עת4ל5ת]..Ziv.א
162(2003).Fordham ] Rev71"2002-1928Professional P~oject oflthe Israeli Bar.

.245,258(א"תשס)דיןכעריכתאתיקהקלינג'ג29
.האתיקהלכללי30'ס30
ניגודמכלליהנובעתאחתתוצאההיאייצוגלתתוסירובעצמיתפסילה,בהמשךשיובהרכפי31
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כלשהואדםלייצגיכולאשרנוסףדיןעורך-בפועל-איןשבוהמצב

.Lawyer]85,1)32תוTown(=בעירהאחרוןהדיןעורך"ומכונה,בספרותמוכר
מצא"שלהפתרוןשבהםמצביםמייצגהואאולם,כמובןמטפוריבביטוימדובר

עורכישלהאתיתהדילמהמתחדדתזהכגוןבמצב.מתקייםאינו"אחרדיןעורךלך
לקוחותכלפיסותרותמחויבויותעםישירותלהתמודדהצורךשעולהמשום,דין

לעורךהייצוגהעברתידיעלאותןלפתורשניתןמבלי,המשפטיתהמערכתוכלפי
.קייםאיננו-רעיוניבאופןוביןמעשיבאופןבין-כזהדיןעורך.אחרדין

משוםלקוחשייצגדיןעורךלמצואמאודקשהשבהםמצביםישנם,למשל,כך
קשות34ביטחוניותבעברותנאשמים,בעלילתפופולריתבלתיבעברהשמרובר

עםמזוהיםואלובלבדמועטיםדיןעורכיישנםשבהםקטניםמקומות,להבדיל,או
.35ההוןבעליעםאוהרשות

אשרשנידיןעורךלמצואיכולאינוהלקוחשבומצבלהתעורריכולבמציאות
עורךאם,למשל-ענייניםניגודבשלכןמלעשותמנועכשהראשוןבויטפל

יכולאשרנוסףדיןעורךואין,תשלוםללאאותוייצגאולויעץהראשוןהדין
שתואר98/18מ"בבדהסיטואציההייתהזו.דומיםבתנאיםהשירותאתלולתת
ללקוחמומחיותובתחוםתמורהללאמשפטיסיועאוייעוץנותןהדיןעורך:לעיל
לקוחאוקבועלקוחכלפיענייניםלניגודחשששללמצבונקלע,אמצעיםחסר
.בתשלום,מייצגהואאותואחר

עלישירההשלכהישענייניםניגודבענייןהכללתחולתלהיקףכאלובנסיבות
ונכלולמרחיבבאופןהכללאתשנפרשככל.משפטיתעזרהלקבלהצדדיםיכולת

ענייניםלניגודמחששמייצוגלהימנעהדיןעורךעלשבהםיותררביםמצביםבו
אנשיםשנישל=ענייןבאותו"ייצוגאו,אחרלאדםנאמנותחובתשלקיומהבשל)

פוגעיםנימצא,36(קבועלקוחנגדמזדמןלקוחייצוגאו,נוגדיםאינטרסיםשלהם

אלובנסיבות.האתיהכללעלועוברים,עצמםפוסליםאינםדיןעורכילעתים,זאתעם.העניינים
.הכללהפרתכדיתוךייצגםדינםשעורךהלקוחותשלמעמדםלגבישאלהלהתעוררעלולה

The:בלובןדיווידידיעלהוטבעהמונח32 Good Lawyer: la]tyers

'

Roles(.08)Luban.0
c.w. Wolfram Modetn Legal;111(1984,and La~]ers

'

Ethics (Totowa, New Jersey

Conilicts of Interest and the"]10,78.D .H;578-569(1986,.06Paul , student.51)ואהלו

theתותש0ז"Ariz37.[ןשע(1995) Last Lawyer0),0000שClient : Barring)188180מ

1.Found. Res:1.Advocate" Am1711]M.L. Schwaa "The Zeal of the;619-577,577

8D.B . Wilkins "Race, Ethics , and the First Amendment : Should;563-562,543(1983)

1038,1030(1995).George Wash. ] Rev63"?Klan%188~ Black~

Lawyer

. Represent

I

the Ku

'נפדרמן93/4162ץ"בבג("דמיאניוקמשפט")האיוםאיוואןשלמקרהוהיאלכךדוגמה33

.309(5)מזר"פ,מ"הי
עורכישלמסויגבלתילסיווגדרישהמשלגםקיימתמסוימותביטחוניותעברותעלההגבלה34

.1955-ו"תשט,הצבאיהשיפוטלחוק316-318'סראו,דין
:Represent:ראו35 Must the Last Lawyer0)Duty6ע)Common Good and1ח011"טון].T. S

To~m?"40ן1(1[.צ(ו(1999)154,137 Take Any Caseתו.
.'דבפרקלהלןראו36
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צרבאופןשנגדירככל:ולהפך.משפטיתעזרהלקבלהחלשהלקוחשלביכולתו
הדיןמעורךנמנעולאענייניםניגודבדברההגבלותחלותשבהםהמצביםאתיותר
לאפשרנוכל,הנזקקהלקוחשללזהקרובעניינוכאשרהמשלםללקוחוייצוגלתת

שלמחויבותוביןמסויםמתחבהתקייםאף,משפטיתעזרהלקבלחלשיםללקוחות
.37המשלםללקוחמחויבותולביןאליהםהדיןעורך

והקשריתגמישהתפיסהבאימוץמצויאלומתחיםביןלאיזוןהפתרוןלדעתי
היקףכיהיאעמדתי,להלןשיפורטכפי.דיןעורכיעלהמוטלתהחובהלהיקף
כלללאמץואין,הללוהנוגדיםהאינטרסיםשניביןמאיזוןלהיגזרצריךהחובה
.38אליהןנקלעיםדיןשעורכיהסיטואציותכלעלנוקשהבאופןיחולאשרקשיח

רעיוניכסיס-ענייניםניגודבדברהכלל.ד

,39"ישראלנוסחמקובלמשפט"מכחלקפותחאשרעיקרוןהנוענייניםניגוד
צריךזולתועבורבנאמנותלפעולהחייבאדםאוגוף.הנאמנותמחובתנגזרוהוא

הפועלזרשיקולוישקולזוחובתולמלאיוכללאשבובמצבמהימצאותלהימנע

במסגרתאלודיניםהתפתחוכךמשום.טובתו40עלאמוןשהואמילטובתשלא
שבהםאחריםבמצביםוכן,4!ציבורייםתפקידיםנושאיוכלפיהציבוריהמשפט
.42צדדיםשניביןאמוןיחסיעללהגןמבקשהמשפט

יסוד"הואענייניםניגודשלבמצבלהימצאדיןעורכיעלהמוטלהאיסור
ביותרהעתיקיםהכלליםמןוהוא,עליהםהחליםהמקצועייםהעקרונותשל"מוסד

ענייניםניגודשלבמצבלהימצאהאיסורבבסיס.43פעולותיהםאתהמסדירים
עורךשלפעולותיובכלמרכזיכצירהפועלת-ללקוחהנאמנותחובתעומדת

משלםלקוחביןבהתנגשותרקמתעורריםאינםהענייניםניגודכללישלהחלוקתייםההיבטים37
שבהםבמצביםגםלהתעורריכוליםהם.(בונופרו)בהתנדבותסיועהמקבללקוחלבין
ענייניםבניגודעצמואתמוצא,נזקקיםללקוחותמשפטיייעצןהנותןבלבדאחדדץעורך
בהקשרמשפטיסיועהמבקשיםאמצעיםחסריזוגבנילמשל,זהמסוגלקוחותשניבין

זהמסוגדילמותהתעוררואכןהברית-בארצות.אחריםקונפליקטמצביאוגירושיןלהליכי
,מרוחקיםאוקטניםביישוביםהממלכתיהמשפטיהסיועבמסגרתהמועסקיםדיןעורכילגבי

,Taylor.32,אק.577:זהבענייןראו.בנמצאאחדדיןעורךאלאהיהלאשכהם supra note

צרמבחןנקבעששם,(בשירעניין:להלן)456(3)נאד"פ,י"מ'נבשיר95/2130פ"עהשוו38
לבטלישכיטענהשלבהקשר(דיןלעיוותלגרוםכדיבושיש,בפועלענייניםניגוד)יותר

.ענייניםניגודשלבמצבהדיןעורךשלהיותומחמתהרשעה
.5,524!6(2)מטר"פ,גלעד'נכרם-עיןהדסה14!94/2א"ברעברקהנשיאכדברי39
.8!7(6)נזד"פ,הממשלהראש'נבישראלהשלטוןאיכותלמעןהתנועה!03/993ץ"בג40
סיעת79/531ץ"בג;11(ם"תש)ימשפטים"תפקידבמילויאינטרסיםניגוד"ברק'א41

86/244ץ"בג;566(2)לדד"פ,תקווה-פתחעירייתמועצת'נתקווה-פתחבעיריית"הליכוד"

,פרץ'נפחימה94/6983א"ע;183(3)מבד"פ,אופקיםהמקומיתהמועצהראש'נרכיבו
.577(4)נזד"פ,ירושליםעיריתמבקרת'נאלוני00/7805ץ"בג;829,835(5)נאד"פ

.!965-ה"תשכ,השליחותלחוק(5)8'סלמשלראו42
,32Wolfram,אק.312;163-204'בע,29הערהלעיל,קלינג43 supra note.
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אינטרסיםשלהם"אדונים"שניזמנית-בונאמנהלשרתקשהאדםלכל,אכן.44הדין
שבהםנוספיםובעיסוקיםבמקצועותאףמתעוררתהענייניםניגודסוגיית.נוגדים
,זאתעם.45אדםבנישניביןאמוןעלהמבוססים)Agency[)שליחותיחסיקיימים

תדירותעצמםלמצואעלוליםוהם,ומתעצמתמתחדדתהבעיהדיןלעורכיבאשר

גורמיםכמהביןהשילובבשל,סותרותנאמנויותשלמקצועיובמצבבתפקיד

.להםהמיוחדים
הנתק-הדיןעורךלתפקודבאשרהמוסכמותלאחתקשורהראשוןהגורם

שעורךאף.46לקוחבשםבפעולתוהמקצועיתעמדתולביןהאישיתעמדתובין
אינוהוא,ובדבקותבמסירותעניינואתלייצגועליוללקוחונאמנותחייבהדין

אותומשמיערקאלא,לקותושלהמסרעםמזדההאומסכיםשבהכרחכמימוחזק

אוטענותיו,דבריובאמיתותלהאמיןצריךאינוהדיןשעורךמכיוון.47העולםכלפי
אחרותטענותישמיעשהואעקרוניתמניעהאין,לקוחובשםעצמושלובקשותיו
אףואולי,נכוןאיננוטועןשהואשמהיסבורעצמושהואאו,אחרלקוחשלבשמו
ולאאדםבני,הכולככלות,הםדיןעורכי:גבולותישזהשלנתקאלא.ראויאיננו

הטבעאין,המקצועילביןהאישיביןלניתוקאספירציהשלקיומהאףעל.מכונות

,זמנית-בונעשהכשהדברובמיוחדלחלוטיןהתודעהאתלפצלמאפשרהאנושי
צדפניעלאחדצדיעדיףשבולמצבייקלעהדיןשעורךחששמתעוררכןועל
,קלינגהשופטכדברי,יכולאינודיןעורךכימניחענייניםניגודהאוסרהכלל.אחר

ומעדיףל"הנלנתק"גדר"אפואמציבהוא.48"מחיצותמחיצותמוחו[לעשות]"
קיבלשאותו,לקוחעלמידעבידיושישדיןעורך-כך.ללקוחהנאמנותחובתאת

שישאישיעניין;חייבשהואכפי,ובמסירותבנאמנותלייצגויכולאינו,אחרמלקוח
;הראויהייצוגאתלתתממנולמנועעלוללקוחמייצגהואשבובתיקדיןלעורך

,ובמסירותבנאמנותשולחולטובתדין-עורךיפעלתפקידיובמילוי":הלשכהלחוק54'ס44
לקוחואתייצגדיןעורך":האתיקהלכללי2'ס;"משפטלעשותהמשפט-לביתויעזור

כבודיחסועלהמקצועכבודעל,הגינותעלשמירהתוך,מוראללא,במסירות,בנאמנות
."המשפטלבית

,32Wolfram,אע.313:ראווכן41הערהלעיל,ברקראוכלליבאופן45 supra note.
לביקורתמוקדמהווהמוסרית-המקצועיתהעמדהלביןמוסרית-האישיתעמדתוביןהפער46

Wasserstvm:למשלראו,המקצועכלפיביותרהרבה "Lawyers as Professionals : Some." fact that the lawyer 's words . thoughts and760':1(1975)Human Rights5"Moral Issues

think1helps,ש ust!0%0ט,the service of!8convictions are , apparently,( for sale, and

more than occasionally uniquely directed by lay15which(!05611אunderstand the peculiar

"lawyersאpersons.
Model,הברית-בארצותהדיןעורכילשכתשלהמומלציםהאתיקהכללי47

:

rules of

Professional

Conduct,(6)2.1:14בכללבמפורשקובעים,הברית-בארצותהמדינותברובאומצואשר

!80cEent, including representation by appointment, does8lawyer 's representation of
endorsement of the client ' s political, econoauc, social or moral vlews or%8constitute

actlvlues_1_1.2ש61](visited1857ת2005.9.180) . [http://www.abanet .orVcpr/mrpc/rule.
.163'בע,29הערהלעיל,קלינג48
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אףמשקףנוגדיםענייניםשלהםלקוחותשנישלזמני-בוייצוגעלהאוסרוהכלל
.זהרעיוןהוא

עורךביןהסודיותחובתהואהענייניםניגודסוגייתעלהמשפיעשניגורם
ליצורמבקשת,המקצועשלהיסודמאבניהיאשאף,זוחובה.לקוחלביןדין
,דיןלעורךלקוחביןולפתיחותמידעלהעברת,לבלגילויהמרבייםהתנאיםאת

שהוחלפודבריםשלישילגורםיגלההדיןשעורךהלקוחשלחששואתולצמצם

מוגנתהיא,הסודיותחובתמכוחהניתנתההגנהאתלהרחיבמנתעל.49השנייםבין
ההגבלהאתשמולידהואהסודיותערך.לקוח-דיןעורךיחסישלסיומםלאחראף

כיאףענייניםלניגודבמהותההקרובההגבלה-דיןעורכיעלהמוטלתהנוספת
שטיפללענייןבקשראובענייןלקוחנגדלטפלממנוהמונעת-לוזההאינה
איסוראף.50הלקוחמןשקיבללמידעזיקהבושישבענייןאו,הלקוחלמעןבו
קודמתיחסיםלמערכתלהתנכריכולאינודיןשעורך,הרעיוןאתבתוכומגלםזה

עמדההביעושבמסגרתה,אמוןיחסישלקיומםתוךמארםמידעקיבלשבמהלכה
גבוהופךהואידבהינף-מעולםדבריםהיולאוכאילו,בוהתומכתמהותית
.אדםאותושלהאינטרסיםנגדופועל
שלהייצוגסיוגכיהיאהענייניםניגודכללישליסודהנחת,לעילשצויןכפי
האתיקהכללי.5!אחרדיןעורךידיעלהלקוחשללייצוגויובילאחדדיןעורך

לייצגלאמתי:לפעולכיצדלהםומוריםדיןלעורכימכוונים,מטיבם,המקצועית

אינו,זאתלעומת,הלקוח.בייצוג52להמשיךאוייצוגעצמםעללקבללאומתי
הנורמות,עליולהגן(גם)נועדוהללושההוראותואף,הנורמטיביתבתמונהנראה
,צרכיואתבחשבוןלוקחותאינןוהן,ישירותעליוחלותאינןהענייניםניגודבדבר
.הכלכליתויכולתומצבו

הגיעה:לקוח-דיןעורךוחסיוןהדיןעורךשלהסודיותחובת"גוטמן-זר'ל;405'בע,שם49
.הלשכהלחוק90'ס;האתיקהלכללי!9'ס;168(ב"תשס)מוהפרקליט"להיפרדהשעה

.האתיקהלכללי16'ס50
מעורךייצוגהעברתיששבובמצבלמשל,זהבהקשר,עולותהענייניםניגודבדברשאלות51

,קלינג.(קטניםלמשרדיםגדוליםמשרדיםביןהבחנהתוך)משרדבתוךדיןלעורךדין
בתלהדיןעורכילשכתשלהמחוזיהוועד74/8מ"בדגםראו.194'בע,29הערהלעיל
עלגםענייניםבניגודהימצאותעלהאיסוראתהמחיל,116,120,אם"פדי,פלוני'נאביע
-אסור-נוגדייצוג")(ס"תש)55ואתיקהבעטזהדיןפסקשלואזכור,במשרדשותף

ABA,1(10ט:ראוהבריתבארצותהמצבלגבי.(97/69מ"בד-"דיןהכרעת Model Rules

/htO://www.abanet.org/cpr[;[1!7-1.מ1ן_http :/Iwww.abanet.org/cpr/mrpc/n

~

e[(ן)8.1-7.1

aastמס2005.9.18) visited[1.8-1ת1א_mrpc/rule.
.האתיקהלכללי16-ו14'ס52
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הייןעורכילשכתמוסדותשלומרחיבהמחמירהפרשנות:ענייניםסגוד.ה
המשפטובתי

המקצועיתהאתיקהדיניבתחוםמקיפהלהתייחסותזכתהענייניםניגודסוגיית
המשמעתייםהדיןבתיבפסיקת,האתיקהועדתבהחלטות,הלשכהבכללי
להרחיבמובהקתנטייהישכימעלהאלובמקורותעיון.53המשפטבתיובפסיקת

היאהמקובלתהגישה.ענייניםמניגודהנובעותדיןעורכיעלהמגבלותהיקףאת

למלאיוכלהדיןשעורךולהבטיח,הלקוחעללהגןובראשונהבראשנועדהכללכי
.במסירות54למענולפעולחובתואת

העיקרייםואלו,מצביםבכמהלהתעוררעלולדיןעורכישלענייניםניגוד
ענייניושבהןנסיבות:עצמוהדיןלעורךהלקוחביןענייניםניגוד(א):שבהם

,זמני-בוייצוג(ב);הלקוחשללענייניובניגודעומדיםהדיןעורךשלהאישיים
לעומתמאוחרייצוג(ג);נוגדיםאינטרסיםשלהםלקוחותמספרשל,ענייןבאותו
באותוקודםלקוחנגדחדשלקוחמייצגדיןעורךשבהןנסיבות-מוקדםייצוג
הלקוחעםביחסיםשמקורובמידעשימושזהובכלל)אליוהקשורבענייןאועניין

משפטיתעמדההצגתתוךלקוהייצוג:"עמדתי"ענייניםניגוד(ו);(נגדוהראשון
:"רוחבי"ענייניםניגוד(ה);אחרלקוחשלמשפטיתלעמדהבניגודעומדתאשר

.משרדבאותוהעובדיםדיןעורכיידיעלבייצוגהעולותענייניםניגודשלסוגיות
סעיפיםבאמצעות,האתיתברמה,ענייניםניגודשלהסוגיהמוסדרתבישראל

.האתיקה55לכללי30-ו14,16,17

מראש:לבעיהההתייחסותזמןנקודתפיעלענייניםבניגודהעוסקיםהדיניםאתלחלקניתן53
להתוותמיועדיםהלשכהשלהאתיקהועדתוהחלטותהמקצועיתהאתיקהכללי.בדיעבדאו

שלבמצבהראויההתנהגותלאופןבאשרהדיןעורכיאתמראשולהנחותהתנהגותהוראות
בתיושלהלשכהשלהמשמעתייםהדיןבתיהחלטות,זאתלעומת.ענייניםלניגודחשש

לתתויש,מסוימתפעולהביצעהדיןשעורךלאחר,בדיעבדהסוגיותעםמתמודדיםהמשפט
כללהפרהדיןעורךאםבשאלהעוסקיםהמשמעתייםהדיןבתי.המשפטבעולםמשמעותלה

הדיןעורךהתנהגותשלהאזרחיתבמשמעותכללכדרךדניםהמשפטבתי.כלשהומשמעתי
אחריותהדיןעורךעללהטילכדיבהתנהגותוישאםלבררכדי,בקשרעמושהיהאדםכלפי
דיןשעורךהעובדההאם:למשל,הפליליבמישורגםלהתעוררהשאלהיכולהלעתים.כלפיו
ביטולכדיעדהוגןלייצוגבזכותפוגעתהפליליבהליךייצוגבזמןענייניםכניגודמצויהיה

מחמירמבחןנקבעשם,38הערהלעיל,בשירענייןזהלענייןראו.דיןעיוותמחמתהרשעה
בפועלהתקייםהענייניםניגודכילהוכיחיש:ענייניםניגודמחמתהרשעהביטוללצורך

לבעיותכלליבאופן.הנאשםשלההגנהלהכשלתותרםבייצוגפגעהואכי,(בחששדיולא)
ייצוג"נוטמן-זר'לראופליליבהליךנאשמיםשלמשותףייצוגבזמןהעולותענייניםניגוד

.3(2000)40הסניגור"אחדדיןעורךידיעלנאשמיםשלמשותף
נגזרענייניםלניגודחששקייםכאשרלפעולהאיסור":163'בע,29הערהלעיל,קלינגראו54

."הנאמנותחובתשליותרהרחבמהעיקרון
עללאיסורבנוגע,(ג"תשסבתיקוןבוטלאשר)האתיקהלכלליא11סעיףלענייןשייךכןכמו55

ענייניםניגודקייםאםרקמשפטישאיננולעיסוקהדיןעורךמוגבלכיום.נוספיםעיסוקים
.6238ת"ק,2003-ג"תשס,(אחרעיסוק)הדיןעורכילשכתלכללי1'ס.העיסוקיםשניבין
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:הבאותבנסיבותלקוחייצגלאדיןעורךכיקובע14סעיף

בשלהלקוחכלפיהמקצועיתחובתואתלמלאיוכלשלאחששקייםכאשר.1
אישיענייןבשל":הסעיףכלשון)עצמוהדיןעורךלביןהלקוחביןענייניםניגוד
עומסבשלאו,אחרכלפילושישנאמנותחובתאוהתחייבותבשלאו,שלו

אתממצהואינוביותררחבהנוזהכלל.56("אחרתדומהסיבהבשלאועבודה
.ענייניםניגודלהתעוררעלולשבגינןהעילות

שלאיסור.57ענייןבאותומנוגדיםאינטרסיםבעליצדדיםייצוגשלאיסור.2
.58קבועלקוחנגדמזדמןלקוחייצוג

וכן,בכתבענייניםבניגודההימצאותעללהתנותהמאפשרותהוראותקיימות
לכאורהבושישייצוגבכךולאפשרללקוחהשירותאתמראשלתחוםמאפשרות

.59ענייניםניגוד
שעורךלענייןבקשראובענייןלקוחנגדייצוגאוסר60האתיקהלכללי16סעיף

שקיבללמידע"ממששלזיקה"יששבובענייןוכןלקוחאותולמעןבוטיפלדין
בושדןבענייןאדםלייצגדיןעורךעלאוסר17סעיף.מטעמואומהלקוחהדיןעורך

דירקטוריםשלענייניםבניגודהעוסקותמיוחדותהוראותיש.כבורר61אוכשופט
גופיםלחבריהנוגעיםכלליםוכן,דירות63בעסקאותבייצוג,ציבוריות62בחברות

מפורשבאופןכלוליםאינםאשרמצביםלאותםבאשר,לבסוף.64ונבחריםממונים
מכוחהאסורההתנהגותבגדרנופלתהדיןעורךהתנהגותאםלבחוןיש,בכללים
.דיןעורךהולמתשאיננההתנהגותאתיתכעברההקובע,הלשכהלחוק(3)61סעיף

ניגודמכוחההגבלותאתרחבבאופןלפרשנוטיםהדיןעורכילשכתמוסדות
האתיקהועדתראשיושבהדגיש2002יולימחודשבפרסום,למשל,כך.העניינים

בדברההוראותחשיבותאת(בומבךאילןד"עו)דאזאביבתלמחוזועדשל
הוראותברצינותלקחתדיןעורכיעלהמוטלתהכלליתהחובהואתענייניםניגוד
ניגודהאוסרלכללמרחיבפירושנתנוהלשכהשלהאתיקהועדותהחלטות.65אלו

ייצגאשרקבלןשלדיןעורךכידעתהאתהוועדהחיוותה,למשל,כך.66עניינים
הקבלןאתלייצגיכולאינו,זכויותיהםרישוםלצורךמהקבלןדירהשלקונים

.(א)14'בס,שם56
.(ב)14'בס,שם57
.(ג)4נ'כס,שם58
.(ה)-ו(ד)14'בס,שם59
.16'בס,שם60
.17'בס,שם61
.1988-ט"תשמ,(ציבוריתבחברהדירקטורים)הדיןעורכילשכתכללי62
.1977-ז"תשל,(בדירותבעיסקאותייצוג)הדיןעורכילשכתכללי63
.1969-ט"תשכ,(ממוניםאונבחריםגופיםתברי)הדיןעווכילשכתכללי64
.1(א"תשס)62ואתיקהעט"אתיתכעבירהענייניםניגוד"בומבך'א65
לוועדההפניותריבויעם,זאתעם.בלבדהמלצהשלפורמלימעמדהאתיקהועדותלהחלטות66

בתחוםלפרקטיקהנוהגנורמטיבימקורלהיותהופכותהן,אותןלפרסםהנוהגביסוסועם
.זה
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.67הקונהאתבהייצגשלאאףעל,הרכישהמהסכםהנובעתהרוכשנגדבתביעה
חוקלפיביטוחוחברותאבנראתהמייצגדיןעורךכידעתהחיוותההוועדה

.68זהחוקלפיתאונותנפגעילייצגרשאיאינו,דרכיםתאונותלנפגעיהפיצויים
כבוררשימשמכןולאחרמקרקעיןבענייןלתביעהצדייצגדיןעורךשבובמקרה
ממשרדודיןעורךכלכיהוועדההמליצה,אחרצדלביןלקותושהיהמיביןבסכסוך

.69הלקוחאותואתלייצגימשיךלא
בכלליחשיבותהםאףרואיםהדיןעורכילשכתשלהמשמעתייםהדיןבתי
המונחפרשנותכיקבעוהםדיןפסקישלבשורה.ענייניםניגודבנושאהאתיקה

מרחיבבאופןלהיעשותצריכהענייניםניגודשלבהקשר"ענייןבאותו"
השאלה.70

עורכיעלחלותההגבלותשכן,ענייניםניגודבדינימרכזיתהיא"ענייןאותו"מהו
נגדמלטפלאותםמגביליםאו,לקוחותשניעכורענייןבאותובטיפולהעוסקיםדין

אפואתוצאתהזהמונחשלמרחיבהפרשנות.71למענוטיפלושבובענייןלקוח
רבותמגבלותהדיןעורכיעלומטיל,יותרמרוביםבמקריםחלהאתישהאיסור

רשאיתדיןעורכתאםלקבועהדיןביתנדרש97/69מ"בבד,למשל,כך.יותר
עובדאותואתייצגהלכןקודםשניםמספראם,עובדלפיטוריבהליךמעבידלייצג

בית.עמדשבראשוהעובדיםועדאתוכן,לעבודתוהקשורבענייןץ=לבגבעתירה
טענתהאתודחה,המעבידאתמלייצגמנועההדיןעורכתאלובנסיבותכיקבעהדין
חזרוהמשפטבתיכיומזכיריםחוזריםאנו":צייןהוא."ענייןאותו"במדובראיןכי

מענייןאחדענייןלאבחןמנתעלדקותמלאכותיותלאבחנותלהתפסשאיןוהזהירו
.72"דווקניתולארחבהבהגדרהמדובר.'ענייןאותו'בהמדוברשאיןלומרכדיאחר

דיןעורכיעלהמוטלותהאתיותהחובותאתהרחיבאףהמשמעתיהדיןבית

.73ענייניםניגודשלבמצבמצויהיההדיןכשעורךידםעליוצגואשרלקוחותכלפי

מקצועיתאתיקה"?דירותרוכשיכנגדבהליכיםהקבלןאתלייצגקבלןשלד"עויכולהאם"67
רישוםעלהשלכהלהיותיכולהשלתביעהבכךהחלטתהאתנימקההוועדה,3(2001)1

אביבתלמחוזועדשלהאתיקהועדתהחלטת.בהמלטפלמנועהדיןעורךכןועל,הזכויות
האם"ראו,נדחתהאשר,השגההוגשהזוהחלטהעל;הארציתהאתיקהועדתידיעלאושרה
.6(2002)3מקצועיתאתיקה"?דירותרוכשיכנגדבהליכיםהקבלןאתלייצגדיןעורךיכול

"ביטוחחברתאותהאתהתובעיםולקוחותביטוחחברתשלבמקבילייצוג:אינטרסיםניגוד"68

ההתנגדותהיעדרלאורכיבהונקבעמכןלאחרסויגהזוהחלטה;6(2002)2מקצועיתאתיקה

שלבמקבילייצוג:אינטרסיםניגוד".מותרהוא,רבזמןבמשך"אבנר"חברתמצדלייצוג
בגיליוןשפורסמהלהחלטהתוספת:ביטוחחברתאותהאתהתובעיםולקוחותביטוחחברת
.8(2003)5מקצועיתאתיקה"2מספר

אתיקה"ענייןבאותולבוררותהצדדיםאחדאתבעברייצגכבוררהמשמשדיןעורך"69
הייצוגכיהמניח,האתיקהלכללי17כללבגדרנופלאינוזהמקרה.4(2002)4מקצועית
.כבוררלייצוגקדםדיןכעורךהייצוגזהבמקרה.דיןכעורךלייצוגקדםכבורר

.321,325אם"פדי77/6(ם-י)מ"בד;93,98כם"פדי9/78(ם-י)מ"ברלמשלראו70
.האתיקהלכללי16-ו(ב)14'ס71
.5,7(ס"תש)55ואתיקהעט"דיןהכרעת-אסור-נוגדייצוג"72
המחוזיהוועד'נפלוני80/2ע"עללמשלראוהמשפטביתידיעלנקבעההחובהעצם73
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אתוהןהקבלןאתהןייצגאשרדיןעורךכי,נקבע02/16מ"בבד,למשל,כך

השנייםהרוכשיםכלפיגםנאמנותחובתחייב,(בטאבורישומהלעניין)דירהרוכשי
הדיןבית.(ישירותהתחייבשכלפיהםהראשוניםמהרוכשיםשרכשואלו,כלומר)

אתוהןהקבלןאתהןנאמנהלשרתהתקשהשבולמצבהדיןעורךנקלעאםכי,ציין
הרוכשיםאתליידעובכללם,שוניםצעדיםלנקוטעליוהיה,שהתחייבכפיהרוכש

להתפטר,הנהיותלקבלתהדיןעורכיללשכתלפנות,בהםמצוישהקבלןהקשייםעל
.74וכדומהלוששולםהכסףאתולהחזיר
בעניין.75ענייניםניגודבדברהאיסורפרשנותאתלהרחיבנטוהמשפטבתיאף
ניגוד"המונחשלוהדווקניתהמצרההפרשנותאתהעליוןהמשפטביתדחהקובלר

שבהן,המשמעתייםהדיןבתישלקודמותהחלטותמספרעלבהישענו,"אינטרסים
במקרה.זהלמונחמרחיבהפרשנותמתןמחייבתללקוחהנאמנותחובתכינקבע
שתהאיכולענייניםניגודשלבמצבשהימצאותאףכיהמשפטביתקבעאחר

הנאמנותחובתממילויהדיןעורךאתלפטורכדיבכךאין,משמעתעברתבבחינת

המשפטביתהרחיבבכך.6יכלפיהםאינטרסיםבניגודמצוישהואהלקוחותלשני
,(משמעתיתלאחריותבנוסף)אזרחיתאחריותדיןעורכיעללהטילהאפשרותאת
.ענייניםניגודשלקיומוכגין

כבדתלהכרהזכתהדיןעורכישלהענייניםניגודסוגייתכיאפוארואיםאנו
.והאזרחיתהמשמעתית,הסטטוטורית:המשפטיתההתייחסותרמותבכלמשקל

כערכיםהסודיותשמירתועלללקוחהנאמנותחובתעלהושםהדגשזובמסגרת
החלוקתיותהמשמעויות,זאתעם.זומשפטיתמדיניותבבסיסהעומדיםמרכזיים

נעשהוהדבר,עיצובובמהלךמפורשביטוילידיבאולאהאתיהכללהרחבתשל

.הייצוגיחסימתקיימיםשבוהחברתיבהקשרשנגעומבלי
המגבלותשהרחבתהייתהזומדיניותבבסיסשעמדהוהסמויההגלויהההנחה

אם,כך.הלקוחלטובתפועלתענייניםניגודשלבמצבלהימצאהאיסורבדבר

עלהמוטלתהחובה":707,708(4)לדד"פ,יפו-אביב-תל,בישראלהדין-עורכילשכתשל
למדיקשהמעמסההדין-עורךעלמטילה,ובמסירותבנאמנותשולחולטובתלפעולהדין-עורך
לשרתםבהסכמתואיןאבל.מנוגדיםאינטרסיםבעלילקוחותשנילשרתמתימרשהואשעה
המשמעתיותבתוצאותלשאתועליו,זואלמנטריתמחובהאותולפטורכדיאחתובעונהכעת

."מהםאחדכלפיהחובהמהפרתהנובעותוהאזרחיות
68ואתיקהעט"דיןהכרעת-משותףביתרישום-לאיהצדקהאינהאינטרסיםהתנגשות"74

.7(ג"תשס)
א"ע;(קובלרעניין:להלן)329(4)מהד"פ,אביבתלהמחוזיהוועד'נקובלר88/6ע"על75

.769,786(4)נאד"פ,שטיל'נמתתיהו95/4612
עלחזרהמשפטבית.365,378-379(נת5ד"פ,אבן'נערד00/6645א"עזהבענייןראו76

ניגודשלכמצבמצויהדיןעורךאםגםלקוחותשנילטובתלפעולהמחויבותבדברההלכה
המשפטביתקבעאחריםבמקרים,זאתעם.לויהשופטשלדינולפסק9בפסקה,שם.עניינים

אם,קמההדיןעורךשלוחובתו,לקוח-דיןעורךיחסישררולא'גצדלביןהדיןעורךכיןכי
,לויענייןלמשלראו.יותרחלשהחובהשהיא,לקוחשאינושלישיצדכלפיכחובה,בכלל
.461-472'בע,9הערהלעיל
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,דיןעורךכלפיאזרחיתתביעהבירורבמהלךלמשל,בדיעבדנעשהבסוגיההדיון

הפרהדיןשעורךהתובעטעןזהבמקרה.אבז77'נערד00/6645א"בעשהיהכפי
כיטעןהדיןעורךואילו,ענייניםבניגודשפעלמכיווןכלפיוהנאמנותחובתאת

המשפטביתשלההכרה.לאחרנאמנותלושהייתהמהטעםלקוחוהיהלאהתובע

כדיבהיש,(האתיהכללהפרתתוךשנעשואף)לקוח-דיןעורךיחסישלבקיומם
באופןנעשהענייניםניגודבדברהבירוראםגםכך.הלקוחעלההגנהאתלחזק
האיסור.(האתיקהמוועדתהנחיהלקבלתפנייהבעקבותלמשל)עתידפניהצופה
לפנותללקוחלאפשרנועדענייניםניגודשלבמצבלייצגהדיןעורךעלהמוטל

דיןעורךשלשירותיועללהסתמךמבלי,נאמנהלייצגושיוכלאחרדיןעורךאל
.סותרתנאמנותחובתלושיש

ביןמוחלטתחפיפהאין,98/18מ"מבדשעולהכפי.תמידהמצבזהאיןאולם
ואםהלקוחמיהותלוי:לקוחעלהגנהלביןענייניםניגודבענייןהכללהרחבת
המצויזהבמקוםאחרדיןעורךשלשירותיםלשכורבכוחוכיההנחהלגביונכונה
להרחבתיש,שםשנדוןבמקרה,המשמעתיהדיןביתשהביןכפי.ענייניםבניגור
זהבמתחעומדיםשלעתים,חשוביםאינטרסיםמספרעלסותרותהשלכותהאיסור

לקבלהפונהלקוחכלפיוכמסירותבנאמנותלפעולהחובה-אחדמצד:זהעם
עזרהלקבלביכולתפעריםלצמצםרצוננו-שנימצד;דיןמעורךמשפטיתעזרה

השירותזמינותמבחינתהן,למשפטהניתןככלשוויוניתנגישותולהשיגמשפטית

.רמתומבחינתוהן

המשפטלמערכתונגישותהשירותאיכות,הנאמנותחובת:ניתוח.ו

הכללשעיצובמשמעההמשפטיהייצוגניתןשבהןלנסיבותמשמעותישכיההכרה
תוךלהיעשותצריך-הפרתוותוצאותתחולתו,היקפו-ענייניםניגודבדבר

להנגישהכלליהאינטרסקיים,ראשית.ואינטרסיםפרמטריםבמספרהתחשבות
,מתיימרתאינהואף,יכולהאינההמדינה.חלשותלקבוצותמשפטייםשירותים
שלהזכאותכללי.בכסףלרכשהיכולשאינומילכלמשפטיתעזרהלהעניק
ובכללם,סיועלקבלתכתנאישוניםמבחניםקובעיםהממלכתיהמשפטיהסיוע

הדבריםמטבע.בתביעהלזכותהסיכויאתהבודקיםומבחניםהכנסהמבחני
המשפטייםהצרכיםכלעללענותיכולואינומוגבלהממלכתייםלשירותיםהתקציב

עלייצוגמתןוהעדפתמהירהזמינותהיעדר,ביורוקרטיסרבול,כןכמו.הקיימים

למדינהאלטרנטיבותעללהסתמךיששבהלמציאותמוביליםומידעייעוץפני
שלפיוציבוריבאינטרסמדובר.78הצדקלמערכתהנגישותאתלהגבירמנתעל

.שם,76הערהלעיל,00/6645א"ע77
הסקטורוהןקהילתייםארגוניםהן,כאמור.17הערהלעיל,המשפטיםמשרדח"דוראו78

דיןעורכישלבתפקידםהדיוןהחלאלומגבלותלאור.אלומצרכיםחלקממלאיםהפרטי
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שככל,מכאן.מיותרותאוענייניותלאמגבלותבשלתיחסםלאמשפטיתעזרה
.ייפגעוהואההנגשהאינטרסנגדהדבריפעל,תגברנהייצוגמתןעלשהמגבלות
,נגישותעללהקשות,אפוא,עלולותוהחמרתםענייניםניגודכלליהרחבת

להרחבתלפעולעשוייםלכלליםמצמצםפירושומתן"הרפייתם"-ולהפך
עלמשמעתיתאחריותהטלת:בבהירותזונקודהמדגים98/18מ"בד.הנגישות

,הסתםומן)דיןעורךשאותוכךלידילהובילעלולהזהמקרהבנסיבותהדיןעורך
כלומר.נזקקיםלפוניםבהתנדבותמשפטיתעזרהלתתשלאיעדיפו(אחריםכמוהו

המידעדורשאתוהן"רגיל"ההלקוחאתהןלייצגיוכללאאחדדיןעורךאם
כימובהקאינטרסקיים,מנגד.ייצרגללאיימצאשהאחרוןהסיכויגובר,"נזקק"ה

מזותיפולולא,טובהובאיכותברמהתהיהנזקקלקוחשמקבלהמשפטיתהעזרה
ספץ[)"אמצעיםדלילאנשיםדלשירות"במעונייניםאנואין.חזקיםלקוחותשל

Service for voor People(.האתיקהשכללילכךלשאוףיש,זאתלהבטיחמנתעל

כאשרמידהבאותהיחולו("רגילים")משלמיםלקוחותכלפידיןעורכיעלהחלים
אותן,אחרותבמילים.אמצעיםמיעוטבשלתשלוםללאניתןהמשפטיהשירות
-הדיןעורךנאמנותאתולחזקהמסירותאתלשמרהמיועדותאתיותהוראות
כאשרלהתרופףיכולותאינן-ענייניםניגודשלבמצבלהימצאהאיסורלמשל
דווקאאותנויובילזהאינטרס.משפטיתלעזרההזקוקאמצעיםדלבאדםמדובר
ניתןהשירותכאשרענייניםניגודמטעמידיןעורכיעלההגבלותאתלהרחיב
בעלאתלייצגהדיןלעורךהיתרמתן,98/18מ"בדשלבמקרה,כך.נזקקלאדם
,הדיירשלעניינועלפחותההקפדהשלרושםיוצרלדיירייעוץשנתןאחריהבית
להעניקהאינטרס.רגיללקוחשלמזונופלתכלפיווהסודיותהנאמנותחובתכאילו
.הנגישותהרחבתשללאינטרסההפוךבכיווןאפואלפעולעלולאיכותישירות

האתיקהכללי,כללבדרך.היחסיולכוחםהלקוחותלזהותחשיבותישזהבדיון
שלומהותןהיקפןאתגוזריםואינם,לקוחותסוגיביןמבחיניםאינםדיןעורכישל

הדעתאתלתתעלינואולם.79הלקוחשלממיהותודיןעורכישלהאתיותהחובות
למצבנקלע98/18מ"בבדהדיןשעורךמקרהזהאין.זהלענייןמשמעותשישלכך
בהתנדבותשירתשאותואדםנגד-הביתבעל-המשלםבלקוחטיפלהואשבו
ללאלציבורמשפטיייעוץהמעניקיםדיןעורכי,רביםבמקרים.המוגןהדייר-

המרכזיתמטרתוהריוו;יחסיתחלשיםפוניםמשרתים,מומחיותםבתחוםתשלום

לעורכילפנותההצדקהעל.בונוהפרופרויקטבאמצעותלמשל,המשפטבהנגשתפרטיים
.'ככפרקלעילראוזהבענייןפרטייםדין

אתיותחובותדיןעורכיעלהמטיליםמיוחדיםלמצביםספורותהבחנותקיימותבישראל79
בעיסקאותייצוג)הדיןעורכילשכתכללי,למשל,כך.הלקוחזהותבגללמיוחדות
,(ציבוריתבחברהדירקטורים)הדיןעורכילשכתשלהאתיקהוכללי,1977-ז"תשל,(בדירות
קבלןלביןדירהרוכשביןהקייםמהפערנגזרואכןאלומיוחדותחובות.1988-ט"תשמ

במפורשקבועיםוהם,בודדיםמקריםאלו,זאתעם.ציבוריתחברהשלהציבוריותומהחובות
ובלחיכללייםמצביםבחשבוןלקחתומבקשאלוממצביםחורגזוכרשימההדיון.בכללים
.המקצועיתהאתיקהבתחוםכלליםעיצובעלהשלכתםאתולבחוןמראשלצפייהניתנים
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.בכסףמשפטיתעזרהלרכושיכוליםשאינםלמילסייע-זהמסוגייעוץשל
,(הנושיםולא)החייבים,(המשכנותהחברות/בתיםבעליולא)הדייריםהםאלו

וכיוצא(לאומילביטוחהמוסדולא)הקצבאותמקבלי,(המעבידיםולא)העובדים
השירותאתנותןהואשבהבמטריהובקימצויהדיןעורךקרובותלעתים.באלו

,החזקהצדאתייצגשבמהלכו,פרטידיןכעורךשצברניסיוןמתוךבהתנדבות
למצואעלוליםדיןעורכישאותם,מכאן.(הביתבעלאת:זהבמקרהכמו)ובתשלום

לקוחשהואבין)משלםלקוחביןענייניםניגודשלבמצב,באקראיולא,עצמםאת
.בהתנדבותעזרהלקבלשבאהאדםלבין80(בעברלקוחשהיהאועכשווי

שאינםמיכלפידיןעורכישלחובתםלהיקףמתקשרתזוסוגיה,לבסוף
כלפידיןעורכישלשונותחובותמכברזהעוגנוהמשפטבתיבפסיקת.לקוחות

שאיננו'גצדכלפיבנזיקיןזהירותחובתקיימתלמשלכך.לקוחותיהםשאינםמי
ומתןמשאבמהלךשכנגדהצדכלפילבבתוםלפעולחובהקיימת;81לקוחנחשב
לעורךהבאאדםכלפיסודיותחובתגםוקיימת;החוזים82לחוק12סעיףמכוח
הבשילולאהיחסיםאםאף,משפטייםשירותיםלמתןעמולהתקשרבמטרהדין

.83מלאהלהתקשרות
באדםכשמדוברלחולצריכותהענייניםניגודמכוחהמגבלותאף,בדומה

לייצגדיןעורךעלאוסרהאתיקהלכללי(א)14סעיף,למעשה.לקוחנחשבשאינו
עורךכילטעוןאפואניתן.אחרכלפיהתחייבותאונאמנותחובתלוישאםלקוח
חובתנוצרהאםלקוחמלייצגמנועלסיועשנזקקלאדםומידעעצהשנתןדין

התעוררהאשרהסיטואציהבדיוקזוהי,ואכן.אדםאותוכלפיקודמתנאמנות
כי,(לדעתי,כאמור,נכונה)למסקנהדברשלבסופוהגיעהדיןבית.98/18מ"בבד
אולם.(הצדדיםביןשהוחלףהמידעשלהכלליאופיובשל)הופרהלאזוחובה
בבחינתהיהלאהדייראםאףקיימתכזוכלליתחובהכיהניחהשלוהניתוחדרך
כמכיריםלפרשנותאפואניתניםענייניםבניגודהעוסקיםהאתיקהכללי.לקוח
.כלקוחמוגדראינואםאף,'גצדעללהגןבצורך

המגבלותאתלעצבבהצעההואזהבהקשרלהציעמבקשתשאניהחידוש
האינטרסיםמכלולאתבחשבוןשתביאבדרךהענייניםניגודמכלליהנובעות
הרצון,בכסףמשפטייםשירותיםלשכור'גצדשליכולתומידת:לעילשצוינו
לכלהצדקמערכתהנגשתשלוהאינטרסחלשיםללקוחותאיכותישירותלתת

עלהכללשלתחולתווהגדרתפרשנותו.הניתןככלשוויוניבאופןלההנזקקים

:אופניםבשניחלוקתייםממדיםהכלליםתוךאלמפנימיםאלופרמטריםפי

שטיפלבענייןלקוחנגדלענייןבקשראובענייןלטפלדיןעורךעלאוסרהאתיקהלכללי16'ס80
.רגיליםלקוהותהיושבעכרלקוחותלגביגםקיימתהבעייתיותולכן,לקוהאותולמעןבו

.469-471'בע,9הערהלעיל,לויעניין81
.10הערהלעיל,מוסהפורעניין;1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםחוק82
תקרין,(פורסםלא)גזית'נפייראיזן96/2163(א"ת)פ"ה;425'בע,29הערהלעיל,קלינג83

.146(2)1997מחוזי
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זיונטע

שוויונית-לחלוקההעומדכמשאב"המשפט"אלההתייחסותבעצם,ראשית
היחסיוהןהמוחלטהן(החברתיאוהכלכלי)בכוחבהתחשבות,שנית.הניתןככל
,כאמור.הדיןעורךשמעניקהייעוץאוהייצוגמפעולתהמושפעיםאנשיםשל

כךהומשגולאכיאף,בחשבוןהובאוהללוהשיקולים98/18מ"בבדבהחלטה
.במפורש

ביןאיזוןלערוךיש,זהמסוגמקריםמתעורריםכאשר:זונקודהשללסיכומה
השירותאיכותאתלקפחשלאהרצוןלביןייצוגקבלתעללהקשותשלארצוננו

יכולתואתבחשבוןלהביאיש.לשירותיוהנזקקיםהצדדיםלשניהדיןעורךשנותן
,זהבסיסעל.תאורטיבאופןרקולא,בפועלדיןעורךלשכורמהםאחדכלשל

חובתוהיקףאתלגזוריש,ומקרהמקרהכלשלהמיוחדותהנסיבותשקלולותוך
.ענייניםניגודשלבמצבלהימצאשלאהדיןעורךשלהאתית

חלוקתיכלי:דיןעורכישלהמקצועיתהאתיקהכללי.ז

אף,האחריםהמשפטלתחומיבדומהכיהיאשליהמוצאהנחת,לעילשצויןכפי

הדגמתיזוברשימה.חלוקתיתמשמעותדיןעורכישלהמקצועיתהאתיקהלכללי
ייצוגלקבלהיכולתעללהשפיעענייניםניגודבדברהכלליכולשבההדרךאת

בהקשריםגםכיהיאטענתי.המשפטיתהנגישותמסוגייתחלקשהוא,משפטי
הנסיבותמןלהיגזרוצריכיםיכוליםהאתיקהכללישלוהיקפםתוכנם,אחרים
.בפנינוהמצוייםשוניםציבורייםלאינטרסיםבהתאם,הייצוגנעשהשבהן

המתחהיאאלובמונחיםהאתיקהכלליעללחשובניתןשבההמרכזיתהדוגמה
,ללקוחותיהםמרביתובמסירותבנאמנותלפעולדיןעורבישלהבסיסיתהחובהבין
.84שלישייםצדדיםכלפיחובתםמולאל

ההצדקהאתוהמהווה,האתיקהכלליהתפתחושבתוכההדומיננטיתהפרדיגמה
-האדברסריתהשיטה-ללקוחומסירותנאמנותשלהבסיסילכללהמרכזית

,כולקודם.משפטיייעוץאוייצוגניתןשבהםמהמצביםבחלקמתקיימתאיננה
למסגרתמחוץניתניםוייצוגייעוץשבהםהמקריםבכלמתקיימתאיננההיא

אחדקרובותלעתיםמשפטבביתהתדיינותבמהלךגםאך.המשפטיתההתדיינות
הצדמןמשמעותיבאופןטובפחותבאופןמיוצגשהואאומיוצגאיננוהצדדים
מיוצגצדכלשלפיו,האתיקהכלליבבסיסהעומדהרציונלאלובנסיבות.שכנגד

פוסק(שופט)ניטרליגורםואילו,ללקוחוורקאךדואגאשרדיןעורךידיעל
.85אתיתהנחהלאותההבסיסנשמטוממילאמתקייםאינו,ביניהם

מוסריותמידהאמותמפעיליםשאינםכךעלדיןעורכיעלהמושמעתביקורת,למשל,נך84
R:לציבורהנגרםהנזקאתבחשבוןלקחתמבליהלקוחותאתומייצגים .C . Cramton

,435(2001).Rev.1Depaul51"kThe Tabacco Warsתן"Commentary, Lawyer Conduct

441.
ביקורתהושמעה,האדברסריתהשיטהעובדת,לכאורה,שבהםכמקריםגמ,מזאתיתרה85
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בנאמנותלפעוללחובהלתתשישהמשקלבדברספקלהעלותנכוןאלובנסיבות

עלשבמסגרתואיזוןלערוךמחייבאינועצמוהמשפטאםולבחון,ללקוחמרבית

הכללבמקום,אחרותבמילים.'גצדשלעניינואתאףבחשבוןלהביאהדיןעורך
התקיימותםאתלבחוןיש,"מחירבכל"ללקוחנאמנותשלממדי-והחדהנוקשה

האיזוןואתהאתיהעיקרוןתחולתהיקףאתבהתאםולקבוע,שוניםפרמטריםשל
יכוליםאלופרמטרים.86שלישייםצדדיםכלפיוהחובההלקוחכלפיהחובהבין

אלענקחברתכגוןחזקבלקוחמדוברהאם,למשל)הצדדיםמיהותאתלכלול
,(אחרתזכותאובסיסיתזכותהאם)מדוברשבההזכותמהות,(חלשצרכןמול

שופטלמשל)הייצוגבמהלךהדיןעורךהחלטתעלבקרהמנגנונישלהאפקטיביות
עורךלולשכורבפועלויכולתומיוצגהשניהצדשלהיותו,(אחרמבקרגורםאו
.87השיטהשלהיסודוערכי,להשיגהחוקשביקשהמהותיהאינטרס,דין

לעצבניתן:חלוקתיצדקשלמובהקממדהאתיקהלכללימוענקזובדרך
שבהןבנסיבות.המשפטמןכלשהוצדלהשזוכהההגנהמידתאתבאמצעותם

ככל,(רצוןמשביעבאופןפועלתאיננהאו)מתקיימתאיננההאדברסריתהשיטה

לפעוללוונתיר,מיוצגבלתיאוחלששלישיצדכלפיהדיןעורךבחובותשנמעיט

,המשפטמעניקאשרהזכויותמןפחותייהנה'גצדאותו,לקוחולטובתרק

בלתישלישייםצדדיםכלפימוגברותחובותהדיןעורךעלשנטילככל.ולהפך
כללימשמשיםזובדרך.במשפטלזכויותנגישותםאתנגדיל,חלשיםאומיוצגים
.בהםהאוחזיםהדיןועורכיהם,עצמוהמשפטמןמהותיחלקהמקצועיתהאתיקה

,האמתאתלגלותכדיבהשאיןמשוםלהצדקהניתנתאיננההיאכימלומדיםידיעלנוקבת
:זהבענייןראו.חמורמוסריעיוותיוצרתוהיא,המשפטכללילקידוםמביאהאיננההיא

,81,32Lubanק.83 supra note.
מתקיימותשבעיקרןבסיטואציותזובדרךלפסועהחלוכבדבישראלהמשפטבתיכילציץיש86

.10הערהלעיל,נחוםעניין;9הערהלעיל,לויענייןראו,האדברסריתלמסגרתמחפן
מופיעהוהיא,מאמריםשלבשורהפיתחאותה,Simonהמלומדשלהמרכזיתהתזהזוהי87

Theo~y:בספרובשלמותה of La~yers ' Ethics1/,W.B . Simon The Practice of Justice

(1988,.Cambridge, Mass(.
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