
וגגישותדיועורכיש
-בעיר"האחרוןהדיו"עורר
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הקדמה

דיןעורכישלהמקצועיתהאתיקהמתחוםבטוגיהעוטקזהמאמר

עניינים.ניגודשלבמצבלהימצאדיןעורכיעלהמוטלהאיטור-

המדיניותמתחוםלשאלהזיקתובחינתתוךייערךהאתיבכללהדיון

משפטיבייצוגלזכותשונותקבוצותשליכולתןהמשפטית-ציבורית:

המשפט.שמעניקומהזכויותמההגנותליהנותובכךדין,עורךשל

לביןדיןעורכישלמקצועיתאתיקהביןמהלשאול:ניתןלכאורה

אטעןזהבמאמר ?) Access to Justice (הצדקלמערכתנגישות

בפטקדיוןבאמצעותאבטטטיעונייאתזה.מטוגקשרשללקיומו

מחוזועדשלהמשמעתיהדיןביתידיעל 2001בשנתשניתןדין

/18דב"מאביב,תל האתיקהכללייכוליםכיצדמדגיםזהדיןפטק . 98

לזכותאדםשליכולתועללהשפיעהדיןעורכישלהמקצועית

למימושתנאיקרובותלעתיםהמהווהייצוגדין,עורךשלבייצוג

המשמעתיהדיןשביתהיאבמאמרהמרכזיתטענתימשפטיות.זכויות

לנגדכאשרהנדון,האתילכללמצמצםפירושנתןכאשרכדיןנהג

זופרשנותדרךלאזן.ביקששביניהםשוניםאינטרטיםעמדועיניו

האתיקהכלליאתלפרשיששלפיהיותרכלליתגישהעםמתיישבת

ההקשרפיעלעניינים,ניגודדבברהכלללרבותהדין,עורכישל

במקרההקיימיםהשוניםלאינטרטיםובהתאםמתעורריםהםשבו

פרשנותלהםלתתנכוןולעתיםלהרחיבםנכוןלעתיםהנדון.

חשוביםלנוהנראיםציבורייםאינטרטיםלממשמנתעלמצמצמת,

וראויים.

הדיןביתידיעלשנדוןהמקרהאתאציגהמאמרשלא'בחלק

/8(בד"מהדיןעורכילשכתשלהמשמעתי בטיטהמשמש ,) 1 98

האתיקהדיניביןהקשראתאציגב'בחלקזו.ברשימהלדיון

תוךהצדק,למערכתהנגישותטוגייתלביןדיןעורכישלהמקצועית

אטקורו-ד'ג'בחלקיםעניינים.ניגודבדברהאתיבכללהתמקדות

המדיניותואתענייניםניגודדבברהכללבבטיטהעומדהרציונלאת

בנוגעהמשפטובתיהדיןעורכילשכתמוטדותשלהפורמלית

השוניםוהפרמטריםהשיקוליםאתאפרוטה'בחלקלפרשנותו.

ניגודדבברהכללשלוהעיצובהפרשנותבמהלךלהתחשביששבהם

הפקולטהקליני,למשפטלחינוןהתכניותומנהלתבכירהמרצהלמשפטים,דוקטור

 .תל'אביבאוניברסיטתלמשפטים,
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האתיקהכלליעלכולללמבטבהצעהאטייםו'בחלקעניינים.

חלוקתיותשאלותלביןבינםהזיקהועלדיןעורכישלהמקצועית

יותר.רחבות

עגייגימגיגוד- 18/98בד"מא.

משפטיתעזרההמבקשוהלקוח
בזכויותהעוטקלארגוןאףטייעעצמאי,משרדשלודיןעורךהמקרה:

(להלן:-1972תשל"במשולב],[נוטחהדיירהגנתחוקלפידיירים

טמליבשכר(אובהתנדבותהקדישהדיןעורךהדייר").הגנת"דיני

שביקשומוגניםלדייריםלטיועבשבועכשעההארגון)לוששילם

הדיירהגנתבדיניבקיהיההדיןעורךזכויותיהם.מצבאתלברר

כעורךעיטוקובמטגרתרבותשניםזהבתחוםעוטקשהואמאחר

בלב,דכלליהיההארגוןאלשהגיעולאנשיםשנתןהייעוץפרטי.דין

דיןעורךאותואלהגיעאחת,פעםכלל.דברךדקותכמטפרוארך

טבתוהתגוררהשבהבדירהזכויותיומצבאתלבררשביקשדייר

תנאיםבאילולדעתביקשהנכדנפטרה.שזולאחרמוגנת,כדיירת

שאלותמטפראותושאלהדיןועורךדבירה,להתגוררזכאיהוא

אםטבתו,למותעוברדבירההתגוררזמן(כמההדבריםמצבלגבי

אחרים),רלוונטייםמועדיםאחרת,מגוריםדבירתזכויותבעלהוא

להמשיךזכאישהואנראההדיןלפיכיהשיחהשלבטופהלוואמר

התייעצותשיחתולאחרהמקרה,קרה-והנהבמקום.ולהתגורר

להתייעץוביקשהדיןעורךאלהדירהאותהשלהביתבעלפנהזו

שנערכהשנייהבפגישהדייר.אותוכלפידבירה,זכויותיובענייןעמו

מלהמשיךמנועהואכיהדיןעורךלוהודיעהדיירלביןהדיןעורךבין

בהמשךאליו.הביתבעלשלפנייתובשלהענייןעלאתוולשוחח

בתביעתלייצגוהדיןעורךשלכוחואתהביתבעלייפההדברים

בשמופעלאכןהדיןועורךהדירה,מןהדיירשלידוטילוקפינוי

פינוי.תביעתוהגישכאמור

הלשכהשלהאתיקהועדתהודיעההפינויתביעתניהולכדיתוך

לניגודחששבשלבתיק,הייצוגמהמשךלהימנעעליוכיהדיןלעורך

בתביעתשדןהמשפטביתבפניהדיירכוחבאהעלהכןכמו . 2עניינים

בעלבייצוגלהמשיךרשאיאינוהדיןשעורךהטענהאתהפינוי

מניעהאיןכיהחליטבבקשהשדןהשופטעניינים.ניגודבשלהבית

הדיירלביןבינונוצרושלאמכיווןהדין,עורךידיעלהייצוגלהמשך



• 
L 

וראו/צדרייור:א

החלטתאחרלמלאשלאמצדובחרהדיןעורןדין-לקוח.עורןיחסי

משמעתי.לדיןהועמדכןועלהייצוג,אתלהפסיקהוועדה

לכלליר 6סעיףהוראתסביבנסבהמשמעתיבהליןהדיוןעיקר

אוסרזהכלל . 3ר-986תשמ"ומקצועית),(אתיקההדיןעורכילשכת

וכן , 4הלקוחלמעןטיפלשבובענייןלקוח""נגדלטפלדיןעורןעל

שלזיקהיששבובענייןלקוחנגדבמידעשימושלעשותעליואוסר

 • 5מטעמואוהלקוחמןדיןעורןאותושקיבללמידעממש

 ...דין-עורןיחסישלקיומםאפואהואהאתיהכלללתחולתתנאי

18דב"מ /  58ואתיקהעטדין"הכרעת-עורך-דיןשלילקוחוילהגדרת"ועוד 98

18"דב"מ(להלן: 5(תש"ט) / 98 "(. 

מטפרלוועדהפנההדיירעניין.באותוהאתיקהועדתשלהשנייהההחלטההייתהזו

רק .בייצוגלהמשיךמניעהאיןכיוקבעהדעתה,לכךנתנהוזולכן,קודםחודשים

ימשיךלאהדיןשעורךהראוימןכיהוועדהקבעהמחדש,ושקילהנוספתפנייהלאחר

 .בתיקבייצוג

האתיקה"."כללילהלן:

האתיקה.לכללי )א( 16ט'

 .)ב( 16בסישמ,

 65המשפט
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השאלהבבירורהדיוןאתמיקדהמשמעתיהדיןביתואכן,לקוח,

עורןלביןהדיירביןדין-לקוחעורןיחטינקשרוהאםהראשונית:

כמשמעםמשפטיים,דעתוחיוויייעוץלדיירנתןהאחרוןואםהדין,

 . 61961תשכ"א-הדין,עורכילשכתלחוק ) 4 ( 20טעיףבהוראת

התקיימולאכיוקבעשליליתלכןשהתשובההחליטהדיןבית

דיןפטקיהדיןביתטקרבהכרעתודין-לקוח.עורןיחטיזהבמקרה

עורכיבהםדומיםבמצביםשעטקוהעליון,המשפטביתשלשונים

ארגוןבאמצעותמשפטיתלעזרההנזקקלציבורשירותנתנודין

הקשרמהותלגבישאלהוהתעוררהדיור),ארגוןאועודבים(ארגון

אדםשבומצבכיטברהדיןבית . 7עזרתםאתשקיבלומילביןבינם

שבהחד-פעמית,כללדברןקצרה,להתייעצותדיןעורןאלמגיע

אףהדיןעורןלעתיםושבהזכויותיו,מצבאתלבררמבקשהוא

דין-עורןיחטיליצורכדיבואיןהמתייעץ,שלשמואתיודעאינו

דעתחוותאומשפטיייעוץניתןהמפגששבמהלןאףלקוח,

עלהאתיקהלכללי 16טעיףכיהדיןביתהטיקמכאן . 8משפטיות

אינו-במידעהשימושוהןלקוחנגדהישירהייצוגהן-פניושני

בגדראדםשלהיותוהואלתחולתותנאישכןהאמור,במקרהחל

"לקוח".

ומתי"לקוח"ייחשבמיההכרעהכילזכור,חשובזהבהקשר

 ) Essentiai (מהותניתהחלטהאיננהדין-לקוחעורןיחטינוצרים

עורןכיחטיהיחטיםהגדרתמאליה.ברורהאחתתשובהלהשיש

שלהמשמעות ) Construction (הבנייתשלפעולההנהדין-לקוח

היהניתןתאורטיבאופןהדין.אתהמפרשהגורםידיעלזהמונח

נוצריםמהם,המשתמעכלעלדין-לקוח,עורןיחטיכילקבועלמשל

בחובוכוללאליוהפונהלביןהמקצועבעלביןשהקשראימתכל

עורןשלעזרתואתשמבקשמימצדוציפייהאמוןיחטישלממד

דיןעורכיעללהטילכדיבהישזותוצאהולמטירות.לנאמנותהדין

אכןוהיאמבחינתםלרצוימעבראולישהיאמחויבויותשלמערכת

גםזאת,עם . 9הקובעהמשפטיכמבחןדברשלבטופואומצהלא

מיכלפימחויבותמכלפטורדיןעורןשלפיהההפוכה,התוצאה

שכןמשפטית,מדיניותמבחינתרצויהאיננהכלקוחו,מוכרשאינו

משפטית.עזרהלקבלתהפוניםעלמטפקתהגנהבהאין

שלחובותיואתהמגדירותשונותהלכותהתפתחוכ,ןמשום

עצהמבקשלהיותיכולזהאדםלקוחו.שאינו rגדצכלפיהדיןעורן

במצבשמצוימיאובמאמר,הנדוןבמקרההדברשהיהכפיומידע,

מקצועיותמחובותהדיןעורןאתלפטורלאהראוימןשבואחר

 • 1אליוסהפונהאדםכלפיומטוימות

הפונההדיירכיקביעתוהמשמעתי.הדיןביתהלןזובדרןואכן,

לטייםכדיבההיהלאלקוחבגדרנחשבאינומשפטיתעזרהלקבל

טברהדיןביתכלפיו.הדיןעורןשלמחויבויותיובהיקףהדיוןאת

שאינםאףזהמטוגבמצביםפוניםעללהגןציבוריאינטרטשיש

עלחלוהמקרהבנטיבותאםלבררהמשיןהואכןעללקוחות.

במצבלהימצאאדםעלהאוטרהכלליהדיןמכוחמגבלותהדיןעורן

עניינים.ניגודשל

 66המשפט

הקשריםמערכתאתלבחוןהיהנכוןראוי.היהזהניתוחלדעתי,

בשאלתלהטתפקולאלגופה,הדיןועורןהדיירהבית,בעלבין

דין-עורןיחטישלקיומםשאלת .דין-לקוחעורןיחטישלקיומם

אםגםאולםהאתיקה,כלליתחולתלענייןבעיקררלוונטיתלקוח

אליה),הגיעהדיןשבית(מטקנהחליםאינםשאלולמטקנהמגיעים

חובההדיןעורןעללהטילראוילאאםלבחוןמקוםנותרעדיין

הואזהבמקרההאינטרטאחר.משפטיממקורהדיירכלפיכלשהי

עזרהאצלולקבלשבאמילביןהדיןעורןביןאמוןיחטיעלהגנה

הדין:ביתצייןוכן"לקוח".שללדרגההגיעלאאםאףמשפטית,

להבטיחישדינועורןשאינויועץאלומידעעיצהדורשבבוא"אף

מגלהשהואמטמכיםאודבריםכימוראאוחששעליויהאלאכי

הדברים,מטבעאני,מניחנגדו.פעםאיישמשוהייעוץפגישתבמהלן

אמוןמידתאותההדיןלעורןמייחטומידעעיצהדורשאףכי

והקפדההגינותיושר,מבחינתדיןלעורןלרחושהציבורשרשאי

 • 11שכנגד"צדדיםועםלקוחותעםהתנהגותכלליעל

בחןחיצונימקורמכוחענייניםניגודהתעורראםלבררמנתעל

לעורןהדיירשמטרהמידעהאםהאחת,שאלות:שתיהדיןבית

וחטויכמהותילראותושניתןהמעדימטוגהואהייעוץבפגישתהדין

מגלההואכאשרבטודלשמורמבקשאדםהדבריםמטבעאשר

עשההדיןעורןאםשנית,עמו.מתייעץשהואדיןלעורןאותם

בתביעתלושנתןהייעוץבמהלןהדיירמןקיבלאשרבמידעשימוש

בבטיטהעומדותהמהותיתהשאלותשתיאכןאלונגדו.שניהלהפינוי

הדבראיןכאמור,כי,אףהאתיקה,לכללי 16בטעיףהגלוםהרעיון

ייצוגהאוטרהאתיקה,לכללי )א( 1 6טעיףישירות.המקרהעלחל

עללהגןנועדלקוח,למעןבוטיפלדיןשעורןבענייןלקוחנגד

 )ב( 16טעיףהצדדים.ביןהאמוןמראיתועלעצמםהאמוןיחטי

דיןעורןקיבלאשרבמידעשימושלמנוענועדהאתיקהלכללי

לאחרישמשולאהדיןלעורןמגלהשהואהדבריםכישהניחמאדם

דווקא(ולאוהטודיותחובתעלאפואדגששםהדיןביתנגדו.מכן

מבררשהואתוןהמקרה,ניתוחבמהלןכללית)נאמנותחובתעל

אתוכןהדיןלעורןהדיירביןשהוחלףהמידעשלאופיואתלעומק

מכן.לאחרשבאההפינויתביעתבמהלןהמידעשלהרלוונטיות

היהיכולשלאדברהדיןלעורןנמטרלאכילמטקנההגיעהדיןבית

השהייה(תקופתלקוחושהואהביתמבעלעצמאיבאופןלגלות

הטיקאףמכאןאחרת).דירהעלבעלותבנכט,והנכדהטבתאשל

ענייניםניגודשלבמצבמצויהדיןעורןהיהלאענייןשללגופוכי

הפינוי.בתיקהביתבעלייצוגאתלהגבילמקוםראהולאמהותי

למשמעויותאףערהדיןביתהיהזה,דוקטרינרילניתוחמעבר

עורןשלחבותוהיקףבענייןלהחלטהשישוהציבוריותהחברתיות

הקביעההמשפטיים.שירותיואתשביקשוהצדדיםשניכלפיהדין

נאמנותחובתכלפיוחלהלאכןומשוםלקוחאיננוהדיירשלפיה

תחולתמבחינתמצמצמתקביעההיאלקוח,כלפיהנדרשתב"רמה"

מןמטוימתטטייהבהישלהלן,שיובהרכפיהעניינים.ניגודכלל

עורכיעלזהבתחוםהכלליםתחולתאתלהרחיבהכלליתהמגמה



אתבחשבוןלוקחתכזוהחלטההדין,ביתשצייןכפיזאת,עמדין.

ייעוץמלתתהמידהעליתרדיןעורכילהרתיעשלאהאינטרט

לשירותיהמ.הנזקקלציבורבהתנדבות

לשאלותהןהדיןבפטקשנקבעהההלכהאתמחברשכזהניתוח

בפונההכרה-גיטאמחדלמשפט.הנגישותלטוגייתוהןחלוקתיות

לוחייבדיןעורךשכןעליו,ההגנהאתמחזקתכלקוחמידעלקבלת

לביןבינועניינימניגודשללמצבנקלעהואאמגמנאמנותחובת

אינוחלש)צדכללזברך(שהואהדיירזהבמובן . 12הביתבעל

ושניהמיותר),חזקצדכללזברך(שהואהביתבעלפניעלמועדף

זבייראי-הכרהדווקאמידה.באותההדיןעורךשללנאמנותוזכאימ

איכותומבחינתהביתבעללעומתבנחיתותאותומעמידהכלקוח

מאידךכלכלי.בטיטעלאותוומפלההמשפטי,השירותשלורמתו

היאכלקוחבדיירהכרהשלהאפשריותהתוצאותאחת-גיטא

הלקוחכללבדרךשהואהבית,בעלאתמלייצגייפטלהדיןשעורך

אמהדייר,כלפיהדיןלעורךשישקודמתמחויבותבגללהמשלמ,

להניחטביראלובנטיבותלכן.קודמלייעוץאותופגשוהואקרה

לדיירימ,תמורהללאמשפטיימשירותימממתןיירתעהדיןשעורך

שבעטיהעניינימ,ניגודשללמצבבכניטהולהטתכןלהטתבךשלאכדי

קללאהמשלמ.הרגיל,לקוחואתמלייצגמנועלהיותעלולהוא

העדפתלטובתהכריעהדיןוביתאלו,נוגדימאינטרטימביןליישב

הדיירנפגעלאהזההמיוחדבמקרהכישהשתכנעלאחרהנגישות,

נכונה.הייתהזוהכרעהלדעתיהבית.בעלאתלייצגההיתרממתן

מקצועיתאתיקהשלשאלותביןהקיימתהזיקהאתממחישההיא

טוגייתשלאחדהיבטשהואמשפטי,ייצוגלקבלהיכולתלבין

שווימאינמצדדימשניכאשרהמתחדדתזיקהלמשפט,הנגישות

בכטף.משפטיימשירותימלשכורביכולתמ

והגגישותמקצועיתאתיקהב.

הצדקלמערכת
ותופטתהולכת ) Access to Justice (למשפטהנגישותטוגיית

הזכותהאחרונות.בשנימוהמשפטיהמקצועיבשיחמרכזימקומ

טוגייתשלבלעדי)לאכי(אמחשובפןהיאדיןעורךידיעללייצוג

משפטיותזכויותלמימושתנאיקרובותלעתימשהריהנגישות:

המשפטבית . 13במשפטהבקידין,עורךשלטיועלקבלהיכולתהוא

למעשה-יטודזכותהנהמשפטילייצוגהזכותכיקבעהעליון

זכויותלמימושתנאיהמהווה ) Enabling Right (מאפשרת""זכות

 ~ • 14אחרות

הכרחהיהלאכייוער,הלשכה")."חוק(להלן: 1961תשכ"א-הדין,עורכילשכתחוק

בתיק.שהתעוררההאתיתהשאלהאתלבררמנתעלהלשכהבחוק 20לסעיףלהיזקק

פעולותאילולהגדירומטרתודין-לקוח,עורךביחסיעוסקאינוהלשכהלחוק 20סעיף

מסוגהםמשפטיתדעתוחוותמשפטיייעוץמתןדין.עורךשאינומיעלאסורות

לשאלתבהכרחקשוראיננו 20סעיףזאת,עםדין.לעורכירקהחוקשמייחדהפעולות

להיווצר,יכוליםזהמסוגיחסיםהדיון:בבסיסשעמדהדין-לקוח,עורךיחסישלקיומם

חוותשתינתןיכולההפך:גםוכך,כלשהומשפטישירותניתןטרם,עודבהסכםלמשל

 .דין-לקוחעורךיחסישלקיומםללאאףמשפטיתדעת

/2עמ"מ על"ע ; 311טופ"דהמשפטית,המעוצהרחבירראשיושבניפלוניעוד" 60

12 /  ; 185 ) 1כו(פ"דפלוני,ניבתראיבי-בפועורכי-ידהןלשכתשלהמחחיהודעו 71

/3על"ע כייצוין . 828 ) 1כח(פ"דעורינ-ידהן,לשכתשלהמחחיהודעונימאייר 73

וכןשידולעלאיסורובהןאחרותאתיותהוראותאגבהתעוררההשאלהאלובמקרים

עניינים.ניגודבענייןולאאסורהפרסומת

סמנטיולפעמיםדק,הואמשפטיתדעתחוותלביןמשפטימידעמתןביןהקוכידוע,

דבירהשהותשלחודשיםשישהלאחרכיקובעהחוקלאדם:האומרדיןעורךבלדב.

התגוררתאםהאומר:דיןמעורךשונהרברעושהינואממשי,ךדיידלהיחשבזכאיאתה

נראהבה.לגורהזכאיממשיךדיירנחשבאתהסבתךמותלפניחודשיםשישהדבירה

אללהתייחסישכןועלואקראי,מלאכותיהואאלומציבםביןלהבחיןניסיוןכלכי

משמעות.כלבואיןשלעתיםאחראוכזהניסוחפיעלולאסיב,רבאופןלגופם,הרברים

37בע"אהעליוןהמשפטביתלביןהמחוזיהמשפטביתביןהמחלוקתהייתהזו / לוי 86

המשפטביתאתהובילהנסיבותניתוחליר).עניין(להלן: 446 ) 4מד(פ"דשרמן,ני

רוכשהסתמכותשלמהטעםבעיקרדין-לקוח,עורךיחסינוצרוכילקבועהמחוזי

נקבעושםההלכה,התהפכההעליוןהמשפטבביתזאת,לעומתהדין.עורךעלהרירה

דין-לקוח.עורךביחסיהמשפטיתההכרהלכדיהיחסיםהגיעולאהענייןבנסיבותכי

באחריותהדיוןאתלסייםכדיבהאיןזוקביעהכיוצייןהמשיךהמשפטביתכייצוין

נסיבותבהתקייםלקוח,שאיננומיכלפיגםמחויבותלוקמהלעתיםשכןהדין,עורך

העסקהמהותהדין,עורךעלוהסתמכותציפייהעצמאי,ייצוגהיעדר(למשלמסוימות

חובתקיימתהייתהלאג'כצדהרוכשכלפיגםכיהייתההמסקנהזהבמקרהוכדומה).

כלשהי.משפטיתאחריותהדיןעורךעלהוטלהלאכןועלנאמנות,

עורךידיעלמיוצגהשניהצדשבהעסקהבמהלךדיןעורךעלהמסתמךג'צדלמשל 10

751;ע"א 9הערהלעיללוי,ענייןדין. / (להלן: . 529 ) 4מו(פ"דשוחט,נימוטהפור 89

2625ע"אמוטהפור).עניין /  .) 1.3.2004ביוםניתןפורסם,(טרםדורבכאוםנינחום 02

נחום).עניין(להלן: 1788 ) 1 ( 2004עליוןתקדין

18דב"מ 1 1 /  . 9בע' , 1הערהלעיל , 98

 '.הבחלקלהלןראו 1 2

יסוד:"חוקלויןש'ראומשפטיותלערכאותונגישותלמשפטנגישותעלכלליבאופן 1 3

 'י ; 455-452 , 451(תשנ"ה)מבהפקרליטהאזרחיים"הדיןוסדריוחירותוהאדםכבוד

ואביון"עניודיןצדקשפטפיךפתחחלוף.בניכלדיןאללאלםפיך"פתחטירקל

"מדיניותעלבמושבמשפטיים",לשירותיםבנגישות"שוויוןעלעיוןביוםדברים

 15.1.02תשס"ב,שבטב'ומשפט,חוקהחוקה,ועדתהכנסת,הפעריםי.'וסגירת

] http: //www.knesset.gov.il/protocols/dataihtml/hukal2002-01-15.htm [ 

) 30.5.04 Iast visited on (. רביםנושאיםבחובהכוללתלמשפטהנגישותסוגיית

לאזרחיםהניתןהמידערמתזהובכללהייצוג,וזכותלערכאותהגישהזכותמלדבאחרים

פיזיים),מכשוליםשפה,(מרחק,זכויותלמימוששוניםמחסומיםמשפטיות,זכויותעל

אגרות,זה(ובכלללערכאותלנגישותביורוקרטייםמחסומיםמשפטי,ייצוגהיעדר

שלעולמילהיבט .בזהוכיוצאהתיישנות)(כגוןהמהותידביןמחסומיםערבויות),

 lmproving Access toהעולמי:הבנקמטעםמסמךראולמשפטהנגישותטוגיית

] Justice [http://www.worldbank.org/publicsector/legal/access.htm#2 

) 30.5.04 Iast visited on (. 

733ע"א 14 / רע"א ; 577 ) 3נא(פ"דעב"מ,תעשיותקלילניבע"מאלומיניוםארפל 95

6810/ משפטיוסיועלייצוג"הזכותרביןיי ; 375 ) 5נא(פ"דשושן,בןנישושןבן 97

יטדרמכותלערכאותהגישהזכיתרביןיי ; 225(תשס"א)והמשפטאזרחי"בהליך

(תשנ"ח).חוקתית
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כענייןהייצוגבזכותולמעשהלהלכהמכירההדיןעורכילשכת

מןהיתרביןהנובעתחובההמקצועית,פרופסיההבאחריותהמצוי

לידיבאהזועמדה , l5משפטיייצוגעלדיןלעורכישישהמונופול

 , 2002משנתהחלמצווה""שכרפרויקטבהפעלתלמשלביטוי

תמורה)(ללאבונופרומשפטיסיועלמתןדיןעורכילרתומשנועד

צוות 2000בשנתהמשפטיממשרדהקימאחר,מכיוון , l6לנזקקימ

אתמחדשלבחוןבמטרההממלכתיהמשפטיהסיוענושאלדביקת

ישהצוותשלהסיכומבמסמךזה,שירותשלומבנהומטרותיו

בקרבגמ , l7היבטיהכלעללצדק,לנגישותלזכותנרחבתהתייחסות

עזרהבמתןרבימחברתיימארגונימעוסקימהאזרחיתהחברה

 , l8שוניממשפטיימבתחומימחלשותלאוכלוסיותמשפטית

מוקצימשבוהאופןאחרמתחקהלמשפטהנגישותסוגיית

ולמצותהחוקמהגנתליהנותיכולמיבחברה:המשפטיימהמשאבימ

אדמלאיזהנמנע;הדברוממיהמשפטית,במערכתזכויותיואת

לעתימומדוע,משפטי,ייצוגלקבליותרטובסיכויקבוצהולאיזו

קבוצותכיהיאידועהעודבהלשוויון:נגישותמתקשרתקרובות

להשפיעהמשפט,מערכתעמלהתמודדקלותביתריכולותחזקות

מ,משפטיישירותימולשכורזכויותיהןעלמידעלקבלהמשפט,על

לביןחלשימביןבפערלפיכךמצויהזומבטמנקודתהבעייתיות

 , l9אלוקבוצותנגדירשבההדרךתהאאשרתהאבחברה,חזקימ

למערכותהתייחסותתוךלמשפטבנגישותהעיסוקנעשהכהעד

מערכתישיר:באופןלציבורמשפטישירותהמעניקימולמוסדות

וכןהציבוריתהסנגוריההממלכתי,המשפטיהסיועהמשפט,בתי

הנוגעבכלהאזרחית,ובחברההפרטיבסקטורהפועלימדיןעורכי

לנושאנקשרתהצדקלמערכתהנגישותסוגייתהדין,עריכתלמקצוע

זר-גוטמן,לימורשמסבירהכפיהדין,עורכישלהנאמנויות""צומת

בו-עליהמהפועלימכיווניממשלושהחובותמוטלותדיןעורכיעל

כלפיוחובההמשפטביתכלפיחובההלקוח,כלפיחובהזמנית:

רחבבמובןהמשפטביתכלפיהחובהאתלהגדירניתן , 20עצממ

להליך-הצרמהמובן(להדבילכולההמשפטלמערכתכחובה

המקצועמחויבותאתלגזורוממנהבו),מעורבהדיןשעורךספציפי

אתלממשהציבורלכלללאפשרכלומרהצדק,מערכתאתלהנגיש

הניתן,ככלשוויוניבאופןהמשפטיותהזכויות

באמצעותישירותכאמורמוגשמתזו"חברתית-משפטית"חובה

משפטיוסיועייצוגדיןעורכינותנימשבמסגרתובונו,הפרורעיון

בתמיכהכספית,תמורהללאשונימבקריטריונימהעומדימלנזקקימ

כקולקטיב,המשפטית,הפרופסיהעלכינטעןבונוהפרוברעיון

חלשות,לקבוצותהמשפטאתלהנגישמוגברותחובותמוטלות

דיןלעורכישישהמונופולהואהראשוןהטעמטעמימ,מספרבשל

2משפטיותזכויותמימושעל-פקטוודהיורהדה- l , מכיוון

לפעולכדיחיוניתדיןלעורכיההיזקקותבפועלוגמחוקפיעלשגמ

לכךלדאוגהחובה-"מחיר"ישזהלמונופולהמשפט,במערכת

שהמשפט,בכךנעוץהשניהטעמכן,לעשותיוכלאכןהציבורשכלל

ציבורימשאבהנודין,עורכישלהפרופסיונליהעיסוקשללבולב
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) Public Resource ( ולאכולו,הציבורנחלתלהיותצריךוככזה

שלהראשוניתתשובתה , 22עבורולשלמשיכולמישלנחלתורק

עבודהשעותבהקצאתאפואהתבטאהאלולטיעונימהפרופסיה

משפטיסיועבמתןכלומרטרחה;שכרגבייתללאדיןעורכישל

ללאאךמשלמ,ללקוחניתןהואשבואופןבאותונזקקללקוח

טרחה,שכרגביית

למצותכדיבהאיןאולמלעודדה,וישחשובהבונוהפרופעילות

למשפט,שוויוניתלנגישותדיןבעריכתהעיסוקביןהקשראת

המקצןעיתהאתיקהכלליבאמצעותגממתקיימכזהקשרלטענתי,

להימצאדיןעורכיעלהאוסרהכללובכללמדין,עורכיעלהחלימ

תוךזהטיעוןאפתחהמאמרבהמשךנימ,ענייניגודשלבמצב

18דב"מעלהסתמכות / 98 , 

שהרילמשפט?לנגישותמקצועיתאתיקהביןמההשואל:ישאל

ביחסיוהדיןעורךשלהתנהגותואתלהסדירנועדוהאתיקהדיני

כללילמקצוע,וחברותיוחבריוועמהמשפטביתעמהלקוח,עמ

שבאמצעותוחלוקתי""כלילהיותנועדולאהמקצועיתהאתיקה

מחדשחלוקהנעשיתאובחברההמשפטיימהמשאביממוקצימ

בה,העושרשל

שירותימבקבלתאי-שוויוןשלבבעיותהטיפולזו,גישהלפי

הזכרתישאותןהמבניות-מוסדיותדברכימלהיעשותצריךמשפטיימ

עלהמקשיממכשולימהסרתהמשפטי,הסיועמערךהגדלתלעיל:

ליתןהפרטיהסקטורעלהחובההטלתאומשפטלבתינגישות

הזכויותבמיצוישוויוןליתרלהביאניתןזודברךלנזקקימ;חינמייצוג

המשפטיות,

ערךאתלהגשימכדיזהמסוגבהסדרימלהסתפקאיןלגישתי,

האתיקהבדיניאףשימושלעשותוניתןלמשפט,בנגישותהשוויון

מבוססתזועמדהזה,בתחומפערימלצמצממנתעלהמקצועית

חלוקתיות:השלכותהמשפטמענפיאחדלכלשלפיהתפיסהעל

בהעליהלהשפיעויכוליממסוימתחלוקתיתתפיסהמשקפימהמ

ולדיני 24המסימלדיני , 23החוזימלדיניהנזיקין,שלדיניכפיבעת,

כךחברתי,עושרשלמחדשוחלוקהחלוקהעלהשלכה 25הקניין

שמטרתוחלוקתיאמצעילשמשהמקצועיתהאתיקהדיניגמיכולימ

 , 26השוויוןקידומקריבחברה,לחלשימחזקימביןהפערימהקטנת

עורכישלהמקצועיתהאתיקהדינישהרירב,היגיוןבכךישלכאורה

שפועליממרכזיימסוכנימשלהתנהגותמאופןאתמסדירימדין

פניובעיצובחשובמשאבשהמהדין,ועורכימשפטנימ-במשפט

המשפט,שלותכניו

לכךקשורההמקצועיתהאתיקהדינישלתיתהחלוקהמשמעות

עלהמוסדרותההתנהגותנורמותאחרימ,משפטלתחומישדבומה

בתחילה,שנדמהכפיטכניות,אואובייקטיביותניטרליות,אינןידמ

האתיקהדינימגלמימבמפורש,כךעלמצהירימאינמכיאף

והממסוימת,עולמתפיסתזה)בכללהאתיקה(וכלליהמקצועית

המשפטיימ,השירותימשוקהתנהלותדרךבדברהנחותמכילימ

המקצועית,האתיקהדינימבוססימשעליהןהיסודמהנחותאחת



התנהגותאתהמטדירותההוראותמןחלקנגזרותמכוחהואשר

הפרטיהרצוןאוטונומייתהפרטי.הרצוןאוטונומייתהיאהדיןעורכי

כלבבו,דיןעורךלולבחורהלקוחשלחירותואתהןבחובהכוללת

לטיפולוענייןלקבללטרבאולקבלהדיןעורךשלחירותואתוהן

הנוהגתהמציאותלאור . 27הדין)עורךשלהעיטוק""חופש(בבחינת

הפרטיבתחוםבעיקרומתנהלהמשפטייםהשירותיםשוקשבה

) Private Market ( הריבכטף,נקנהמשפטיייצוגשבמטגרתו

להחליטהדיןעורךשלוחירותודיןעורךלבחורהלקוחשלשחירותו

התלויות,וחירותאוטונומיההיאלדחותואולטיפולוענייןלקבלאם

עורךשלרצונולשביעותהלקוחשלהתשלוםביכולתהיתר,בין

 • 28הדין

המקצועית,האתיקהמתחוםכלליםכיצדממחישהזודוגמה

ובתנאידיןעורךלביןלקוחביןההתקשרותבדרךהעוטקים

ה"שירותמשאבשלחלוקתועלישירבאופןמשליכיםזו,התקשרות

רשאידיןעורךכילכול,ברישונות.חברתיותקבוצותביןהמשפטי"

עלהלקוחעםלהטכמההגיעלאאםלטיפולוענייןלקבלשלא

הלקוח.שלכיטחטרוןמחמתלרבותטיבה,מכלטרחתושכרתשלום

אמצעילהיותם(מעברמקטימליאומינימליטרחהשכרתעריפיגם

השירותיםשוקעלמשפיעיםהדין)עורכייבןפנימיתתחרותלהגבלת

מתעריבםשהםבכךדין,עורךשירותילשכורהיכולתועלהמשפטיים

הטרחהשכרגובהעלומשפיעיםהצדדיםביןההתקשרותבחופש

 • 29בפועל

השלכותענייניםבניגודהעוטקיםלכלליםאףדומה,באופן

(הנובעענייניםבניגודלהימצאדיןעורכיעלהאוטרהכללחלוקתיות.

מניחללקוח),הנאמנותחובתהאתיקה:בכללינוטףיטודמעקרון

הנובעתההגבלהבשלייצוגלהעניקיוכללאאחדדיןעורךאםכי

זוהנחהאותו.שייצגאחרדיןעורךלוימצאהלקוחעניינים,מניגוד

עלהאוטרהאתיהכללמןמשתמעתאףהיאמאליה;ברורההיא

דיןעורךעלשחלהמגבלהבשללייצוגוענייןהמקבלדיןעורך

הדיןעורךאתטרחתובשכרלשתףהעניינים,ניגודמחמתקודם

הצפויה"תרחיש" . 30כללבדרךומקובלנהוגשהואדברהראשון,

בשלאחדדיןעורךידיעלמיוצגלהיותיכולאינולקוחשאםהוא

האתיקהכללישייצגו.אחרדיןעורךלווימצאיתכבדעניינים,ניגוד

בנטיבותייצוגפטילתשלהאפשרותעלדעתםנתנולאהנראהככל

משוםלמשלדין,לעורךדיןמעורךלעבוריכולאיננוהלקוחשבהן

 • 3השניוהדיןלעורךלשלםבידושאין

אדםלייצגיכולאשרנוטףדיןעורך-בפועל-איןשבוהמצב

 Last (בעיר"האחרוןהדין"עורךומכונהבטפרות,מוכרכלשהו
32(Lawyer in Town . הואאולםכמובן,מטפוריבביטוימדובר.. 

 • 88 ) 2001 ( 1ניטףמשפטטפרנו"בביתלאבונו?"פרוארנוןיילמשלראו 15

 . 14 ) 2002 ( 32דהיןעירילדרן"יוצאת-הלשכהשלמצווהיישכר"תוכנית 1 6

דו"חהמשפטים:משרדישראל,(מדינתעיבודבהליכימצויוהואפורטםטרםהמטמן 17

(עותקבישראל)האזרחיהמשפטיהטיועבמערכתלרפורמההצעותלניבושהוועדה

במערכת).שמור

(שירותשי"לובכללם:משפטי,וייצונייעוץמידע,במתןהעוטקיםשוניםארנוניםישנם 18

לשלוםהלאומיתהמועצהלעודב","קויבשראל,האזרחלזכויותהאנודהלאזרח);ייעוץ

(זכויותחברתיולצדקלשלוםמחוייבותעמותתבישראל;הנשיםשדולתהילד;

אדםלזכויותהמרכז-בזכותחברתי;צדקלמעןמשפטניות-"איתן"מובטלים);

התנועה-ה.ל.ב.קהילתי""טיננורזכויות)(מרכזיידידמונבלות;עםאנשיםשל

הארץ.ברחבילמשפטיםבפקולטותקליניותתכניותוכןבעוני,למלחמה

במשפטלעימשפטים?"ולימודיחברתיצדקדין,עריכתבין"מהזיונ'למשלראו 19

 . 253(תשט"א)

כלפיוחובתוהמשפטביתכלפיהדיןעורןחובתביןהיחט"לשאלתזר-נוטמןלי 20

 . 3 ) 2001 ( 57הטניגירהלקוח"

הדיןעורכילשכתעלהישראלי:המשפטנים"קשרזלצברנרע'הלשכה;לחוק 20טי 21

 • 68- 62 , 53- 44 , 43(תשט"ב)לבמשפטיםבריתה"ובעליבישראל

22 L. Rhode "Cultures ofCommitment: Pro Bono for Lawyers and Law 

2415 ) 1999 ( . Students" 67 Fordham L. Rev ; ,88בע' , 15הערהלעילארנון . 

23 1979-( . A.T. Kronman "Contract Law and Distributive Justic" 89 Yale L. J 

503 , 472 ) 1980 . 

מאוטנר 'מ(יבשראללחיקתיקדצמיטים"דביניהנטתרותהחלוקתיות"ההשלכותדנןצ' 24

 • 261תשט"א)עור.ן

 ) 3כא(משפטיעינימקרקעין"שלשלטוניתנטילהדביניחלוקתיים"שיקוליםדנןחי 25

491 , 509 -513 . 

רקולאכללית,חלוקתיתהשלכההמקצועיתהאתיקהלדיניכיהנההכלליתעמדתי 26

משפטי,ייצונלקבלביכולתבשוויוןמתמקדתאניזהבמאמרלמשפט.הננישותבתחום

עללהשפיעיכולותדיןעורכישלהאתיותהנורמותשבהןנוטפותדרכיםישנןאולם

אוכללאאולםזובנקודהנונעתאניזהמאמרשלבטיכוםאחרים.בתחומיםזכויות

בהרחבה.זהטיעוןלפתח

4330בנ"ץזהבענייןראו 27 / ביטטששם , 221 ) 4נ(פ"דדהין,עיריכלשכתניאננם 93

אלי,ערכיםעלהדיןעורכישלהאתיקהלכללי 27טעיףפטילתאתברקהשופט

משקפיםהדיןעורכילשכתשלהאתיקהכלליהדין.עורןשלהעיטוקחופשובראשם

לטיפולו".עניןלקבלשלאדעתו,שיקוללפירשאי,דין"עורןכיבקיבעתםזותפיטה

האתיקה.לכללי 12ט'ראו

בשוקבעיקרוהמתנהלחופשיכמקצועיבשראלהדיןעריכתמקצועהתפתחותעל 28

 N. Ziv "Combining Professionalism, Nation Building andראו:הפרטי

" 1928-2002 Public Service: On the Professional Project ofthe !sraeli Bar 

162 ) 2003 ( . 71 Fordham L. Rev . 

 • 258 , 245(תשט"א)יוןבעיוכתאתיקהקלינננ' 29

האתיקה.לכללי 30ט' 30

הנובעתאחתתוצאההיאייצונלתתוטירובעצמיתפטילהבהמש.ןשיובהרכפי 31

עלועובריםעצמם,פוטליםאינםדיןעורכילעתיםזאת,עםהעניינים.נינודמכללי

שעורןהלקוחותשלמעמדםלנבישאלהלהתעוררעלולהאלובנטיבותהאתי.הכלל

 .הכללהפרתכדיתוןייצנםדינם

ב:לובןדיווידידיעלהוטבעהמונח 32

D. Luban (ed.) The Good Lawyer: Lawyers' Roles and Lawyers'Ethics 

Totowa, New Jersey, 1984) 111 ; C.W. Wolfram Modern Legal Ethics ( 

icts וtSt. Paul, Minn.: West, student ed., 1986) 569-578; D.H. Taylor "Con ( 

of !nterest and the !ndigent Client: Barring the Door to the Last Lawyer 

in Town" 37 Ariz. L. Rev. (1995) 577, 577-619; M.L. Schwarz "The Zeal 

. ofthe Civil Advocate" Am. B. Found. Res. J. (1983) 543, 562-563; D.B 

Wilkins "Race, Ethics, and the FirstAlnendlnent: Should a Black Lawyer 

, 1030 ) 1995 ( . Represent the Ku Klux Klan?" 63 George Wash. L. Rev 

1038 . 
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אינואחר"דיןעורךלך"מצאשלהפתרוןשבהממצביממייצג

דין,עורכישלהאתיתהדילמהמתחדדתזהכגוןבמצבמתקיימ.

כלפיטותרותמחויבויותעמישירותלהתמודדהצורךשעולהמשומ

עלאותןלפתורשניתןמבליהמשפטית,המערכתוכלפילקוחות

באופןבין-כזהדיןעורךאחר.דיןלעורךהייצוגהעברתידי

קיימ.איננו-רעיוניבאופןוביןמעשי

שייצגדיןעורךלמצואמאודקשהשבהממצבימישנמלמשל,כ,ן

נאשמימ , 33בעלילפופולריתבלתיבעברהשמדוברמשומלקוח

שבהמקטניממקומותלהדביל,או, 34קשותביטחוניותבעברות

עמאוהרשותעממזוהימואלובלבדמועטימדיןעורכיישנמ

 • 35ההוןבעלי

עורךלמצואיכולאינוהלקוחשבומצבלהתעורריכולבמציאות

ניגודבשלכןמלעשותמנועכשהראשוןבויטפלאשרשנידין

ללאאותוייצגאולויעץהראשוןהדיןעורךאמלמשל,-עניינימ

בתנאימהשירותאתלולתתיכולאשרנוטףדיןעורךואיןתשלומ,

18בבד"מהטיטואציההייתהזודומימ. / עורךלעיל:שתואר 98

מומחיותובתחומתמורהללאמשפטיטיועאוייעוץנותןהדין

כלפיעניינימלניגודחשששללמצבונקלעאמצעימ,חטרללקוח

בתשלומ.בעבר,שייצגאחרלקוחאוקבועלקוח

בענייןהכללתחולתלהיקףישירההשלכהישכאלובנטיבות

שנפרשככלמשפטית.עזרהלקבלהצדדימיכולתעלעניינימניגוד

עלשבהמיותררביממצבימבוונכלולמרחיבבאופןהכללאת

שלקיומה(בשלעניינימלניגודמחששמייצוגלהימנעהדיןעורך

אנשימשנישלעניין""באותוייצוגאואחר,לאדמנאמנותחובת

 , 36קבוע)לקוחנגדמזדמןלקוחייצוגאונוגדימ,אינטרטימשלהמ

משפטית.עזרהלקבלהחלשהלקוחשלביכולתופוגעימנימצא

חלותשבהמהמצבימאתיותרצרבאופןשנגדירככלולהפך:

ייצוגלתתהדיןמעורךנמנעולאעניינימניגודבדברההגבלות

נוכלהנזקק,הלקוחשללזהקרובעניינוכאשרהמשלמללקוחו

מתחבהתקיימאףמשפטית,עזרהלקבלחלשימללקוחותלאפשר

ללקוחמחויבותולביןאליהמהדיןעורךשלמחויבותוביןמטוימ

 • 37המשלמ

גמישהתפיטהבאימוץמצויאלומתחימביןלאיזוןהפתרוןלדעתי

להלן,שיפורטכפידין.עורכיעלהמוטלתהחובהלהיקףוהקשרית

האינטרטימשניביןמאיזוןלהיגזרצריךהחובההיקףכיהיאעמדתי

עלנוקשהבאופןיחולאשרקשיחכלללאמץואיןהללו,הנוגדימ

 • 38אליהןנקלעימדיןשעורכיהטיטואציותכל

ענייניםניגודבדברהכללג.

רעיוניבטיט-
נוטחמקובלמ"משפטכחלקפותחאשרעיקרוןהנועניינימניגוד

לפעולהחייבאדמאוגוףהנאמנות.מחובתנגזרוהוא , 39ישראל"

יוכללאשבובמצבמהימצאותלהימנעצריךזולתועבורבנאמנות

ו Oהמשפט

שהואמילטובתשלאהפועלזרשיקולוישקולזוחובתולמלא

המשפטבמטגרתאלודינימהתפתחוכךמשומ . 40טובתועלאמון

אחרימבמצבימוכן , 4ציבוריימןתפקידימנושאיוכלפיהציבורי

 • 42צדדימשניביןאמוןיחטיעללהגןמבקשהמשפטשבהמ

עניינימניגודשלבמצבלהימצאדיןעורכיעלהמוטלהאיטור

והואעליהמ,החלימהמקצועיימהעקרונותשלמוטד""יטודהוא

בבטיט . 43פעולותיהמאתהמטדירימביותרהעתיקימהכלליממן

הנאמנותחובתעומדתעניינימניגודשלבמצבלהימצאהאיטור

אכן, . 44הדיןעורךשלפעולותיובכלמרכזיכצירהפועלת-ללקוח

שלהמ"אדונימ"שניבו-זמניתנאמנהלשרתקשהאדמלכל

במקצועותאףמתעוררתהעניינימניגודוטוגייתנוגדימ,אינטרטימ

 ) Agency (שליחותיחטיקיימימשבהמנוטפימועיטוקימ
דיןעורכילגביזאת,עמ . 45אדמבנישניביןאמוןעלהמבוטטימ

תדירותעצממלמצואעלולימוהמומתעצמת,מתחדדתהבעיה

ביןהשילובבשלטותרות,נאמנויותשלמקצועיובמצבבתפקיד

להמ.המיוחדימגורמיממטפר

עורךלתפקודבאשרהמוטכמותלאחתקשורהראשוןהגורמ

בפעולתוהמקצועיתעמדתולביןהאישיתעמדתוביןהנתק-הדין

לייצגועליוללקוחו,נאמנותחייבהדיןשעורךאף . 46לקוחבשמ

מטכימשבהכרחכמימוחזקאינוהואודבבקות,במטירותעניינואת

 • 47העולמכלפיאותומשמיערקאלאלקוחו,שלהמטרעממזדההאו

אוטענותיודבריו,באמיתותלהאמיןצריךאינוהדיןשעורךמכיוון

ישמיעשהואעקרוניתמניעהאיןלקוחו,בשמעצמושלובקשותיו

שמהיטבורעצמושהואאואחר,לקוחשלבשמואחרותטענות

ישזהשלנתקאלאראוי.איננואףואולינכון,איננוטועןשהוא

אףעלמכונות.ולאאדמבניהכול,ככלותהמ,דיןעורכיגבולות:

הטבעאיןהמקצועי,לביןהאישיביןלניתוקאטפירציהשלקיומה

נעשהכשהדברובמיוחדלחלוטיןהתודעהאתלפצלמאפשרהאנושי

שבולמצבייקלעהדיןשעורךחששמתעוררכןועלבו-זמנית,

כימניחעניינימניגודהאוטרהכללאחר.צדפניעלאחדצדיעדיף

מחיצותמוחו"[לעשות]קלינג,השופטכדברייכול,אינודיןעורך

חובתאתומעדיףזהלנתק"גדר"אפואמציבהוא . 48מחיצות"

שאותולקוח,עלמידעבידיושישדיןעורך-כךללקוח.הנאמנות

שהואכפיובמטירות,בנאמנותלייצגויכולאינואחר,מלקוחקיבל

עלוללקוחמייצגהואשבובתיקדיןלעורךשישאישיענייןחייב;

בו-זמניייצוגעלהאוטרוהכללהראוי;הייצוגאתלתתממנולמנוע

זה.רעיוןהואאףמשקףנוגדימעניינימשלהמלקוחותשנישל

הטודיותחובתהואהעניינימניגודטוגייתעלהמשפיעשניגורמ

המקצוע,שלהיטודמאבניהיאשאףזו,חובהלקוח.לביןדיןעורךיבן

מידעלהעברתלב,לגילויהמרביימהתנאימאתליצורמבקשת

הלקוחשלחששואתולצמצמדין,לעורךלקוחביןולפתיחות

על . 49השניימביןשהוחלפודברימשלישילגורמיגלההדיןשעורך

מוגנתהיאהטודיות,חובתמכוחהניתנתההגנהאתלהרחיבמנת

שמולידהואהטודיותערךדין-לקוח.עורךיחטישלטיוממלאחראף



הקרובההגבלה-דיןעורכיעלהמוטלתהנוספתההגבלהאת

לטפלממנוהמונעת-לוזההאינהכיאףענייניםלניגודבמהותה

בענייןאוהלקיח,למעןבושטיפללענייןבקשראובענייןלקיחננד

בתוכומגלםזהאיסוראף . 50הלקוחמןשקיבללמידעזיקהבושיש

קודמתיחסיםלמערכתלהתנכריכולאינודיןשעורךהרעיון,את

ושבמסגרתהאמון,יחסישלקיומםתוךמאדםמידעקיבלשבמהלכה

מעולםדבריםהיולאוכאילובו,התומכתמהותיתעמדההביע

אדם.אותושלהאינטרסיםנגדופועלגבוהופךהואידבהינף

סיוגכיהיאהענייניםניגודכללישליסודהנחתלעיל,שצויןכפי

דיןעורךידיעלהלקוחשללייצוגויובילאחדדיןעורךשלהייצוג

דיןלעורכימכווניםמטיבם,המקצועית,האתיקהכללי . 51אחר

עללקבללאלטפל,לאלייצג,לאמתילפעול:כיצדלהםומורים

בתמונהנראהאינוזאת,לעומתהלקוח, . 52בייצוגלהמשיךולאעצמם

הנורמותעליו,להגן(גם)נועדוהללושההוראותואףהנורמטיבית,

בחשבוןלוקחותאינןהןישירות,עליוחלותאינןהענייניםניגודזבבר

 ~מסוים.לקוחשלהכלכליתויכולתומצבוצרכיו,את

4162בבג"ץדמיאניוק")("משפטהאיוםאיוואןשלמקרהוהיאלכןדוגמה 33 / פדרמן 93

 . 309 ) 5מז(פ"דהי"מ,ני

שלמסויגבלתילסיווגדרישהבשלגםקיימתמסוימותביטחוניותעברותעלההגבלה 34

 .-1955תשט"והצבאי,השיפוטלחוק 318-316סיראודין,עורכי

 T.S. Collett "The Common Good and the Duty to Represent: Mustראו: 35

, 137 ) 1999 ( . the Last Lawyer in Town Take Any Case?" 40 S. Tex. L. Rev 

154 . 

 '.דבפרקלהלןראו 36

ביןבהתנגשותרקמתעורריםאינםהענייניםניגודכללישלהחלוקתייםההיבטים 37

גםלהתעורריכולהואבונו).(פרובהתנדבותסיועהמקבללקוחלביןמשלםלקוח

והואנזקקים,ללקוחותמשפטיייעוץהנותןבלזבאחדדיןעורןיששבהםבמצבים

אמצעיםחסריזוגבנילמשלזה,מסוגלקוחותשנייבןענייניםבניגודעצמואתמוצא

בארצות-אחרים.קונפליקטמצביאוגירושיןלהליכיבהקשרמשפטיסיועהמבקשים

הסיועבמסגרתהמועסקיםדיןעורכילגביזהמסוגדילמותהתעוררואכןהברית

אחדדיןעורןאלאהיהלאשבהםמרוחקים,אוקטניםביישוביםהממלכתיהמשפטי

 . Taylor, supra note 32, at p . 577זה:בענייןראובנמצא.

2130ע"פהשוו 38 / מבחןנקבעשםבשיר),עניין(להלן: 456 ) 3נא(פ"דמ"י,ניבשיר 95

ישכיטענהשלבהקשרדין)לעיוותלגרוםכדיבושישבפועל,עניינים(ניגודיותרצר

עניינים.ניגודשלבמצבהדיןעורןשלהיותומחמתהרשעהלבטל

1412ברע"אברקהנשיאכדברי 39 /  . 524,516 ) 2מט(פ"דגלדע,נייעדכרםםזהה 94

1993בג"ץ 40 /  ) 6נז(פ"דהממשלה,ראשניבישראלהשלטוןאיכותלמעןהתנעוה 03

817 . 

531בג"ץ ; 11(תש"ם)ימשפטיםתפקיד"במילויאינטרסים"ניגודברקאי 41 טיעת 179

בג"ץ ; 566 ) 2לד(פ"דפתח-תקווה,עירייתמוצעתניפתח-תקווהעביירית"הליכזר"

244 / 6983ע"א ; 183 ) 3מב(פ"דאופקים,המקומיתהמוצעהראשנירביבו 86 / 94 

7805בג"ץ ; 835 ; 829 ) 5נא(פ"דפץר,ניפחימה / ירולשיםעיירתמבקרתניאלוני 00

 . 577 ) 4נז(פ"ד

 • 1 965-תשכ"ההשליחות,לחוק ) 5 ( 8סילמשלראו 42

 . tWolז am, supra note 32 , 312 ; 204-163בע' , 29הערהלעילקלינג, 43

ובמסירות,בנאמנותשולחולטובתעוררדיןיפעלתפקידיו"במילויהלשכה:לחוק 54ס' 44

אתייצגדין"עורןהאתיקה:לכללי 2סעיףמשפט";לעשותלבית-המשפטויעזור

ועלהמקצועכבודעלהגינות,עלשמירהתוןמורא,ללאבמסירות,בנאמנות,לקוחו

המשפטי.'לביתכבודיחס

 . Wolfram, supra note 32,at p . 313 :ראווכן , 41הערהלעילברק,ראוכלליבאופן 45

מוקדמהווההמקצועית-מוסריתהעמדהלביןהאישית-מוסריתעמדתוביןהפער 46

למשל:ראוהמקצוע,כלפיביותרהרבהלביקורת

R. Wasserstrum "Lawyers as Professionals: Some Moral Jssues" 5 Human 

Rights 1 (1975) "The fact that the lawyer's words, thoughts and 

convictions are, apparently, for sale, and at the service of a client helps 

us, J think, to understand the peculiar hostility which is more than 

." occasionally uniquely directed by lay persons at lawyers 

 Model rules ofהברית,בארצותהדיןעורכילשכתשלהמומלציםהאתיקהכללי 47

Professional Conduct , במפורשקובעיםהברית,בארצותהמדינותברובאומצואשר

 : 1.2בכלל

b) A lawyer's representation of a client, including representation by ( 

, appointment, does not constitute an endorsement ofthe client' s political 

economic, social or moral views or activities. [http://www.abanet.org/ 

) 30.5.04 cpr/mrpc/rule_ I_2.html] (Iast visited on . 

 . 163בע' , 29הערהלעילקלינג, 48

דין-לקוח:עורןוחסיוןהדיןעורןשלהסודיות"חובתזר-גוטמןלי ; 405בע'שם, 49

לחוק 90ס'האתיקה;לכללי 19ס' ; 168(תשס"ב)מוהפקרליטלהיפרד"השעההגיעה

הלשכה.

האתיקה.לכללי 16ס' 50

ייצוגהעברתיששבובמצבלמשלזה,בהקשרעולות,הענייניםניגודזבברשאלות 51

קטנים).למשרדיםגדוליםמשרדיםביןהבחנה(תוןמשרדבתוןדיןלעורןדיןמעורן

/8בד"מגםראו . 194בע' , 29הערהלעילקלינג, עוריכלשכתלשהמחחיהוודע 74

בניגודהימצאותעלהאיסוראת,המחיל 120 , 116א,פדי"םפלוני,ניאיבבבתלהירן

("ייצוג(תש"ס) 55ואתיקהבעטזהדיןפסקשלואזכורבמשרד,שותףעלגםעניינים

69זב"מ _דין"הכרעת _אסור _נוגד /  ABAראו:הבריתבארצותהמצבלגבי .) 97

/ Model Rules, Rule 1.7-1.8(k) [http://www.abanet.org/cpr/mrpc 

rule _ 1_7.html]; [http://www.abanet.org/cpr/mrpc/rule_ I_8.html] (Iast 

) 30.5.04 visited on . 

 .האתיקהלכללי-16ו 14ס' 52
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Frontier La,v Ojjice , ת.ית-הברוצראהםהוקלואתטיברטינואשלרטואתוך,ם 7899םהוקלהוא

מחמירהפרשנותענייניס:ניגוד .ד

עורכילשכתמוסדותשלומרחיבה

המשפטובתיהדיו
האתיקהדיניבתחוםמקיפהלהתייחטותזכתהענייניםניגודטוגיית

בפטיקת ,האתיקהועדתבהחלטותהלשכה,בכללי-המקצועית

אלובמקורותעיון , 53המשפטבתיובפטיקתהמשמעתייםהדיןבתי

עלהמגבלותהיקףאתלהרחיבמובהקתנטייהקיימתכימעלה

הכללכיהיאהמקובלתהגישהעניינים,מניגודהנובעותדיןעורכי

יוכלהדיןשעורךולהבטיחהלקוח,עללהגןובראשונהבראשנועד

 , 54במטירותלמענולפעולחובתואתלמלא

ואלומצבים,בכמהלהתעוררעלולדיןעורכישלענייניםניגוד

עצמו:הדיןלעורךהלקוחביןענייניםניגוד )א(שבהם:העיקריים

לענייניובניגודעומדיםהדיןעורךשלהאישייםענייניושבהןנטיבות

לקוחותמטפרשלעניין,באותובו-זמני,ייצוג )ב(הלקוח;של

-מוקדםייצוגלעומתמאוחרייצוג )ג(נוגדים;אינטרטיםשלהם

באותוקודםלקוחנגדחדשלקוחמייצגדיןעורךשבהןנטיבות

שמקורובמידעשימושזה(ובכללאליוהקשורבענייןאועניין

"עמדתי":ענייניםניגוד )ד(נגדו);הראשוןהלקוחעםביחטים

לעמדהבניגודעומדתאשרמשפטיתעמדההצגתתוךלקוחייצוג

 72המשפט

שלטוגיות :"רוחבי"ענייניםניגוד )ה(אחר;לקוחשלמשפטית

באותוהעובדיםדיןעורכיידיעלבייצוגהעולותענייניםניגוד

 ,משרד

האתית,ברמהעניינים,ניגודשלהטוגיהמוטדרתבישראל

 , 55האתיקהלכללי-30וך 7ך, 6ך, 4טעיפיםבאמצעות

 :הבאותבנטיבותלקוחייצגלאדיןעורךכיקובעך 4טעיף

המקצועיתחובתואתלמלאיוכלשלאחששקייםכאשרך,

עצמוהדיןעורךלביןהלקוחביןענייניםניגודבשלהלקוחכלפי

חובתאוהתחייבותבשלאושלו,אישיעניין"בשלהטעיף:(כלשון

טיבהבשלאועבודהעומטבשלאואחר,כלפילושישנאמנות

העילותאתממצהואינוביותררחבהנוזהכלל , 56אחרת")דומה

עניינים,ניגודלהתעוררעלולשבגינן

 , 5ךענייןבאותומנוגדיםאינטרטיםבעליצדדיםייצוגשלאיטור , 2

 , 58קבועלקוחנגדמזדמןלקוחייצוגשלאיטור

ענייניםבניגודההימצאותעללהתנותהמאפשרותהוראותקיימות

ולאפשרללקוחהשירותאתמראשלתחוםמאפשרותוכןבכתב,

 , 59ענייניםניגודלכאורהבושישייצוגבכך

בקשראובענייןלקוחנגדייצוגאוטר 60האתיקהלכלליך 6טעיף

יששבובענייןוכןלקוחאותולמעןבוטיפלדיןשעורךלעניין

מטעמו,אומהלקוחהדיןעורךשקיבלדעילמממש"של"זיקה



אוכשופטבושדןבענייןאדמלייצגדיןעורךעלאוטר 17טעיף

שלעניינימבניגודהעוטקותמיוחדותהוראותקיימות . 61כבורר

וכן , 63דירותבעטקאותבייצוג , 62ציבוריותבחברותדירקטורימ

באשרלבטוף, . 64ונבחרימממונימגופימלחבריהנוגעימכללימ

לבחוןישבכללימ,מפורשבאופןכלולימאינמאשרמצבימלאותמ

טעיףמכוחהאטורההתנהגותבגדרנופלתהדיןעורךהתנהגותאמ

הולמתשאיננההתנהגותאתיתכעברההקובע ,הלשכהלחוק ) 3 ( 61

דין.עורך

ההגבלותאתרחבבאופןלפרשנוטימהדיןעורכילשכתמוטדות

הדגיש 2002יולימחודשבפרטומלמשל,כך,העניינימ.ניגודמכוח

אילןד"(עודאזאביבתלמחוזועדשלהאתיקהועדתראשיושב

החובהואתעניינימניגודבדברההוראותחשיבותאתבומבך)

 • 65אלוהוראותברצינותלקחתדיןעורכיעלהמוטלתהכללית

לכללמרחיברושיפנתנוהלשכהשלהאתיקהועדותהחלטות

יכדעתהאתהוועדהחיוותהלמשל,כך, . 66עניינימניגודהאוטר

רישומלצורךמהקבלןדירהשלקונימייצגאשרקבלןשלדיןעורך

הנובעתהרוכשנגדבתביעההקבלןאתלייצגיכולאינוזכויותיהמ,

 • 67הקונהאתבהייצגשלאאףעלהרכישה,מהטכמ

וחברותאבנראתהמייצגדיןעורךכידעתהחיוותההוועדה

לייצגרשאיאינודרכימ,תאונותלנפגעיהפיצויימחוקלפיביטוח

לתביעהצדייצגדיןעורךשבובמקרה . 68זהחוקלפיתאונותנפגעי

שהיהמיביןבטכטוךכבוררשימשמכןולאחרמקרקעיןבעניין

לאממשרדודיןעורךכלכיהוועדההמליצהאחר,צדלביןלקוחו

 • 69הלקוחאותואתלייצגימשיך

המאףרואימהדיןעורכילשכתשלהמשמעתיימהדיןבתי

דיןפטקישלבשורהעניינימ.ניגודבנושאהאתיקהבכלליחשיבות

עניינימניגודשלבהקשרעניין""באותוהמונחפרשנותכיקבעוהמ

היאעניין""אותומהוהשאלה . 70מרחיבבאופןלהיעשותצריכה

ןידעורכיעלחלותההגבלותשכןעניינימ,ניגודדבינימרכזית

אותממגבילימאולקוחות,שניעבורענייןבאותובטיפולהעוטקימ

שלמרחיבהפרשנות . 71למענוטיפלושבובענייןלקוחנגדמלטפל

יותר,מרובימבמקרימחלהאתישהאיטוראפואתוצאתהזהמונח

 / 97בדב"מלמשל,כ,ן .יותררבותמגבלותהדיןעורכיעלומטיל

מעבידלייצגרשאיתדיןעורכתאמלקבועהדיןביתנדרש 69

אותואתייצגהלכןקודמשניממטפראמעודב,לפיטוריבהליך

העובדימועדאתוכןלעבודתו,הקשורבענייןלבג"ץבעתירהעובד

מנועההדיןעורכתאלובנטיבותכיקבעהדיןביתעמ.דשבראשו

 .עניין"ב"אותומדובראיןכיטענתהאתודחההמעבי,דאתמלייצג

והזהירוחזרוהמשפטבתיכיומזכירימחוזרימ"אנו :צייןהוא

ענייןלאבחןמנתעלדקותמלאכותיותלאבחנותלהתפטשאין

מדוברעניין.'ביאותוהמדוברשאיןלומרכדיאחרמענייןאחד

 • 72דווקנית"ולארחבהבהגדרה

המוטלותהאתיותהחובותאתהרחיבאףהמשמעתיהדיןבית

 ...היההדיןכשעורךידמעלוצגויאשרלקוחותכלפידיןעורכיעל

לבעיה:ההתייחטותזמןנקודתפיעלעניינימבנינודהעוטקימהדינימאתלחלקניתן 53

הלשכהשלהאתיקהועדתוהחלטותהמקצועיתהאתיקהכללידביעדב.אומראש

לאופןבאשרהדיןעורכיאתמראשולהנחותהתנהנותהוראותלהתוותמיועדימ

הדיןבתיהחלטותאת,זלעומתעניינימ.לנינודחשששלבמצבהראויההתנהנות

לאחרדביעב,דהטוניותעממתמודדימהמשפטבתיושלהלשכהשלהמשמעתיימ

הדיןבתיהמשפט.בעולממשמעותלהלתתוישמטוימת,פעולהביצעהדיןשעורך

המשפטבתיכלשהו.משמעתיכללהפרהדיןעורךאמבשאלהעוטקימהמשמעתיימ

עמושהיהאדמכלפיהדיןעורךהתנהנותשלהאזרחיתבמשמעותכללדברךדנימ

לעתימכלפיו.אחריותהדיןעורךעללהטילכדיבהתנהנותוישאמלבררכדיבקשר,

מצויהיהדיןשעורךהעודבההאמלמשל:הפלילי,במישורנמלהתעוררהשאלהיכולה

ביטולכדיעדהונןלייצונבזכותפונעתהפליליבהליךייצונבזמןעניינימבנינוד

מבחןנקבעששמ , 38הערהליעלבשיר,ענייןזהלענייןראודין.עיוותמחמתהרשעה

התקיימהעניינימנינודכילהוכיחישעניינימ:נינודמחמתהרשעהביטוללצורךמחמיר

באופןהנאשמ.שלההננהלהכשלתותרמבייצונפנעהואכיבחשש),די(ולאבפועל

ליראופליליבהליךנאשמימשלמשותףייצונבזמןהעולותעניינימנינודלבעיותכללי

 . 3 ) 2000 ( 40הטניגוראחד"דיןעורךידיעלנאשמימשלמשותף"ייצונזר-נוטמן

עניינימלנינודחששקיימכאשרלפעול"האיטור :ו 63בע' , 29הערהליעלקליננ,ראו 54

הנאמנות".חובתשליותרהרחבמהעיקרוןננזר

בנונעתשט"נ),בתיקוןבוטל(אשרהאתיקהלכלליואוטעיףלענייןשייךכןכמו 55

אמרקמשפטישאיננולעיטוקהדיןעורךמונבלכיומ .נוטפימעיטוקימעללאיטור

העיטוקימ.שניביןעניינימנינודקיימ

 .)א(ו 4בכללשמ, 56

 .)ב(ו 4בכללשמ, 57

 .)נ(ו 4בכללשמ, 58

 .)ה(ו )ד(ו 4בכללשמ, 59

ו. 6שמ,בכלל 60

ו. 7שמ,בכלל 6ו

ו.-988תשמ"טציבורית),בחברה(דירקטורימהדיןעורכילשכתכללי 62

 .ו 977-תשל"זדבירות),בעיטקאות(ייצונהדיןעורכילשכתכללי 63

ו.-969תשכ"טממונימ),אונבחרימנופימ(חבריהדיןעורכילשכתכללי 64

 .ו(תשט"א) 62ואתיקהעטאתית"כעבירהעניינימ"נינודבומבךא' 65

הפניותריבויעמזאת,עמבלדב.המלצהשלפורמלימעמדהאתיקהוועדותלהחלטות 66

נוהננורמטיבימקורלהיותהופכותהןאותן,לפרטמהנוהנביטוטועמלוועדה

זה.בתחומלפרקטיקה

איתקהדירות?"רוכשיכננדבהליכימהקבלןאתלייצנקבלןשלעו"דיכול"האמ 67

להיותיכולהשלתביעהבכךהחלטתהאתנימקההוועדה , 3 ) 2001 (ומקצועית

האתיקהועדתהחלטתבה.מלטפלמנועהדיןעורךכןועלהזכויות,רישומעלהשלכה

הונשהזוהחלטהעלהארצית;האתיקהועדתידיעלאושרהאיבבתלמחוזועדשל

רוכשיכננדבהליכימהקבלןאתלייצנדיןעורךיכול"האמראונדחתה,אשרהשנה,

 • 6 ) 2002 ( 3מקצועיתאיתקהדירות?"

חברתאותהאתהתובעימולקוחותביטוחחברתשלבמקבילייצונאינטרטימ:"נינוד 68

לאורכיבהונקבעמכןלאחרטוינהזוהחלטה ; 6 ) 2002 ( 2מקצעויתאיתקהביטוח"

אינטרטימ:נינוד"מותר.הוארב,זמןבמשך"אבנר"חברתמצדלייצונההתנדגותהיעדר

תוטפתביטוח:חברתאותהאתהתובעימולקוחותביטוחחברתשלבמקבילייצונ

 • 8 ) 2003 ( 5מקצעויתאתיקה " 2מטפרבניליוןשפורטמהלהחלטה

אתיקהעניין"באותולבוררותהצדדימאחדאתבעברייצנכבוררהמשמשדין"עורך 69

כיהמניחהאתיקה,לכללי 17כללבנדרנופלאינוזהמקרה . 4 ) 2002 ( 4מקצועית

כבורר.לייצונקדמדיןכעורךהייצונזהבמקרהדין.כעורךלייצונקדמכבוררהייצונ

/9 )מ-י(דב"מלמשלראו 70 /6 )מ-י(בד"מ ; 98 , 93בפדי"מ 78  . 325 , 321אפדי"מ 77

 .האתיקהלכלליו-6ו )ב( 14ט' 71

 7. , 5(תש"ט) 55ואתיקהעטדין"הכרעת-אטור-נונד"ייצונ 72
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(לענייןדירהרוכשיאתוהןהקבלןאתהןייצגאשרדיןעורך

השניימהרוכשימכלפיגמנאמנותחובתחייבבטאבו),רישומה

התחייבשכלפיהמהראשוניממהרוכשימשרכשואלו(כלומר,

התקשהשבולמצבהדיןעורךנקלעאמכיצייןהדיןביתישירות),

עליוהיהשהתחייב,כפיהרוכשאתוהןהקבלןאתהןנאמנהלשרת

הקשיימעלהרוכשימאתליידעובכללמשונימ,צעדימלנקוט

הנחיות,לקבלתהדיןעורכיללשכתלפנותבהמ,מצוישהקבלן

 , 74וכדומהלוששולמהכטףאתולהחזירלהתפטר

ניגודבדברהאיטורפרשנותאתלהרחיבנטוהמשפטבתיאף

הפרשנותאתהעליוןהמשפטביתדחהקובלרבעניין , 75עניינימ

מטפרעלבהישענואינטרטימ","ניגודהמונחשלוהדווקניתהמצרה

חובתכינקבעשבהןהמשמעתיימ,הדיןבתישלקודמותהחלטות

במקרהזה,למונחמרחיבהפרשנותמתןמחייבתללקוחהנאמנות

עניינימניגודשלבמצבשהימצאותאףכיהמשפטביתקבעאחר

עורךאתלפטורכדיבכךאיןמשמעת,עברתבבחינתשתהאיכול

בניגודמצוישהואהלקוחותלשניהנאמנותחובתממילויהדין

להטילהאפשרותאתהמשפטביתהרחיבבכך , 76כלפיהמאינטרטימ

בגיןמשמעתית),לאחריות(בנוטףאזרחיתאחריותדיןעורכיעל

נימ,ענייניגודשלקיומו

זכתהדיןעורכישלהעניינימניגודטוגייתכיאפוארואימאנו

המשפטית:ההתייחטותרמותבכלמשקלכבדתלהכרה

עלהושמהדגשזובמטגרתוהאזרחית,המשמעתיתהטטטוטורית,

מרכזיימכערכימהטודיותשמירתועלללקוחהנאמנותחובת

המשמעויותזאת,עמזו,משפטיתמדיניותבבטיטהעומדימ

מפורשביטוילידיבאולאהאתיהכללהרחבתשלהחלוקתיות

שבוהחברתילהקשרלהתייחטמבלינעשהוזהעיצובו,במהלך

הייצוג,יחטימתקיימימ

הייתהזומדיניותבבטיטשעמדהוהטמויההגלויהההנחה

עניינימניגודשלבמצבלהימצאהאיטורדבברהמגבלותשהרחבת

למשלדביעדב,נעשהבטוגיההדיוןאמכךהלקוח,לטובתפועלת

בע"אשהיהכפידין,עורךכלפיאזרחיתתביעהבירורבמהלך

6645 / הפרהדיןשעורךהתובעטעןזהבמקרה , 77אבוניעדר 00

עורךואילונימ,ענייבניגודשפעלמכיווןכלפיוהנאמנותחובתאת

נאמנותלושהייתהמהטעמלקוחוהיהלאהתובעכיטעןהדין

דין-לקוחעורךיחטישלבקיוממהמשפטביתשלההכרהלאחר,

ההגנהאתלחזקכדיבהישהאתי),הכללהפרתתוךשנעשו(אף

באופןנעשהעניינימניגודבדברהבירוראמגמכךהלקוח,על

מוועדתהנחיהלקבלתפנייהבעקבות(למשלעתידפניהצופה

ניגודשלבמצבלייצגהדיןעורךעלהמוטלהאיטורהאתיקה),

לייצגושיוכלאחרדיןעורךאללפנותללקוחלאפשרנועדעניינימ

חובתלושישדיןעורךשלשירותיועללהטתמךמבלינאמנה,

טותרת,נאמנות
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 74המשפט

לקוח:עלהגנהלביןעניינימניגודבענייןהכללהרחבתביןמוחלטת

שירותימלשכורבכוחוכיההנחהלגביונכונהואמהלקוחמיהותלוי

ביתשהביןכפינימ,ענייבניגודהמצויזהבמקומאחרדיןעורךשל

השלכותהאיטורלהרחבתיששמ,שנדוןבמקרההמשמעתי,הדין

זהבמתחעומדימשלעתימחשובימ,אינטרטיממטפרעלטותרות

לקוחכלפיובמטירותבנאמנותלפעולהחובה-אחדמצדזה:עמ

לצמצמרצוננו-שנימצדדין;מעורךמשפטיתעזרהלקבלהפונה

ככלשוויוניתנגישותולהשיגמשפטיתעזרהלקבלביכולתפערימ

רמתו,מבחינתוהןהשירותזמינותמבחינתהןלמשפט,הניתן

איכותהגאמגות,חובתגיתוח:ה.

המשפטלמערכתוגגישותהשירות
משמעההמשפטיהייצוגניתןשבהןלנטיבותמשמעותישכיההכרה

ותוצאותתחולתוהיקפו,-עניינימניגודדבברהכללשעיצוב

פרמטרימבמטפרהתחשבותתוךלהיעשותצריך-הפרתו

ואינטרטימ,

משפטיימשירותימלהנגישהכלליהאינטרטקיימראשית,

להעניקמתיימרת,אינהואףיכולה,אינההמדינהחלשות,לקבוצות

שלהזכאותכלליבכטף,לרוכשהיכולשאינומילכלמשפטיתעזרה

לקבלתכתנאישוניממבחנימקובעימהממלכתיהמשפטיהטיוע

לזכותהטיכויאתהבודקימומבחנימהכנטהמבחניובכללמטיוע,

מוגבלהממלכתיימלשירותימהתקציבהדבריממטבעבתביעה,

טרבולכן,כמוהקיימימ,המשפטיימהצרכימכללענותיכולואינו

ייעוץפניעלייצוגמתןוהעדפתמהירהזמינותהיעדרביורוקרטי,

למדינהאלטרנטיבותעללהטתמךיששבהלמציאותמובילימומידע

באינטרטמדובר , 78הצדקלמערכתהנגישותאתלהגבירמנתעל

ענייניותלאמגבלותבשלתיחטמלאמשפטיתעזרהשלפיוציבורי

יפעלתגברנה,ייצוגמתןעלשהמגבלותשככלמכאן,מיותרות,או

ייפגע,והואההנגשהאינטרטנגדהדבר

עללהקשותאפואעלולותוהחמרתמעניינימניגודכלליהרחבת

עשויימלכלליממצמצמפירושומתן"הרפייתמ"-ולהפךנגישות,
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עלולהזהמקרהבנטיבותהדיןעורךעלמשמעתיתאחריותהטלת

יעדיפואחרימ)כמוהוהטתמ,(ומןדיןעורךשאותוכךלידילהוביל

אמכלומרנזקקימ,לפונימבהתנדבותמשפטיתעזרהלתתשלא

דורשאתוהןה"רגיל"הלקוחאתהןלייצגיוכללאאחדדיןעורך

ייצוג,ללאיימצאשהאחרוןהטיכויגוברה"נזקק",המידע

לקוחשמקבלהמשפטיתהעזרהכימובהקאינטרטקייממנג,ד

חזקימ,לקוחותשלמזותיפולולאטובה,ובאיכותברמהתהיהנזקק

 Poor Service (דלימ"לאנשימדלב"שירותמעוניינימאנואין

for Poor People (, שכללילכךלשאוףישזאת,להבטיחמנתעל

("רגילימ")משלמימלקוחותכלפידיןעורכיעלהחלימהאתיקה

בשלתשלומללאניתןהמשפטיהשירותכאשרמידהבאותהיחולו



המיועדותאתיותהוראותאותןאחרות,במילימאמצעימ.מיעוט

האיטורלמשל-הדיןעורךנאמנותאתולחזקהמטירותאתלשמר

כאשרלהתרופףיכולותאינן-עניינימניגודשלבמצבלהימצא

יובילזהאינטרטמשפטית.לעזרההזקוקאמצעימדלבאדממדובר

ניגודמטעמידיןעורכיעלההגבלותאתלהרחיבדווקאאותנו

שללמקרהנחזוראמנזקק.לאדמניתןהשירותכאשרעניינימ

/18דב/מ הביתבעלאתלייצגהדיןלעורךהיתרשמתןהרי , 98

עניינועלפחותההקפדהשלרושמיוצרלדיירייעוץשנתןאחרי

שלמזונופלתכלפיווהטודיותהנאמנותחובתכאילוהדייר,של

אפואלפעולעלולאיכותישירותלהעניקהאינטרטרגיל.לקוח

הנגישות.הרחבתשללאינטרטההפוךבכיוון

כלל,דברךהיחטי.ולכוחמהלקוחותלזהותחשיבותישזהדביון

ואינמלקוחות,טוגיביןמבחינימאינמדיןעורכישלהאתיקהכללי

ממיהותודיןעורכישלהאתיותהחובותשלומהותןהיקפןאתגוזרימ

לענייןמשמעותשישלכךהדעתאתלתתעלינואולמ . 79הלקוחשל

/18בדב/מהדיןשעורךמקרהזהאיןזה. הואשבולמצבנקלע 98

שירתשאותואדמנגד-הביתבעל-המשלמבלקוחטיפל

המעניקימדיןעורכירבימ,במקרימהמוגן.הדייר-בהתנדבות

משרתיממומחיותמ,בתחומתשלומללאלציבורמשפטיייעוץ

זהמטוגייעוץשלהמרכזיתמטרתוהריזו Jיחטיתחלשימפונימ

המאלובכטף.משפטיתעזרהלרכושיכולימשאינמלמילטייע-

(ולאהחייבימהמשכנות),החברות/בתימבעלי(ולאהדיירימ

המוטד(ולאהקצבאותמקבליהמעבידימ),(ולאהעודבימהנושימ),

ובקימצויהדיןעורךקרובותלעתימבאלו.וכיוצאלאומי)לביטוח

שצברניטיוןמתוךבהתנדבותהשירותאתנותןהואשבהבמטריה

(כמוובתשלומהחזק,הצדאתייצגשבמהלכופרטי,דיןכעורך

למצואעלולימדיןעורכישאותממכאן,היבת).בעלאתזה:במקרה

משלמלקוחביןעניינימניגודשלבמצבבאקראי,ולאעצממ,את

שבאהאדמלבין 80בעבר)לקוחשהיהאועכשווילקוחשהוא(בין

בהתנדבות.עזרהלקבל

מיכלפידיןעורכישלחובתמלהיקףמתקשרתזוטוגיהלבטוף,

שונותחובותמכברזהעוגנוהמשפטבתיבפטיקתלקוחות.שאינמ

חיבתקיימתלמשלכךלקוחותיהמ.שאינממיכלפידיןעורכישל

חיבהקיימת j81לקוחנחשבשאיננוגיצדכלפיבנזיקיןזהירית

 12טעיףמכוחומתןמשאבמהלךשכנגדהצדכלפילבבתיםלפעיל

לעורךהבאאדמכלפיסדרייתחיבתגמוקיימת j82החוזימלחוק

היחטימאמאףמשפטיימ,שירותימלמתןעמולהתקשרבמטרהדין

 • 83מלאהלהתקשרותהבשילולא

כשמדוברלחולצריכותהעניינימניגודמכוחהמגבלותאףדבומה,

האתיקהלכללי )א( 14טעיףלמעשה,לקוח.נחשבשאינובאדמ

התחייבותאונאמנותחובתלוישאמלקוחלייצגדיןעורךעלאוטר

לאדמומידעעצהשנתןדיןעורךכילטעוןאפואניתןאחר.כלפי

קודמתנאמנותחובתנוצרהאמלקוחמלייצגמנועלטיועשנזקק

בדב/מהתעוררהאשרהטיטואציהדביוקזוהיואכן,אדמ.אותוכלפי

18/ כאמור,(נכונה,למטקנהדברשלבטופוהגיעהדיןבית . 98

שהוחלףהמידעשלהכלליאופיו(בשלהופרהלאזוחובהכילדעתי),

כזוכלליתחובהכיהניחהשלוהניתוחדרךאולמהצדדימ).בין

העוטקימהאתיקהכללילקוח.בבחינתהיהלאהדייראמאףקיימת

צדעללהגןבצורךכמכירימלפרשנותאפואניתנימעניינימבניגוד

כלקוח.מוגדראינואמאף ,'ג

אתלעצבבהצעההואזהבהקשרלהציעמבקשתשאניהחידוש

אתבחשבוןשתיקחבדרךהעניינימניגודמכלליהנובעותהמגבלות

לשכורג'צדשליכולתומידתלעיל:שצוינוהאינטרטיממכלול

ללקוחותאיכותישירותלתתהרצוןבכטף,משפטיימשירותימ

באופןלההנזקקימלכלהצדקמערכתהנגשתשלוהאינטרטחלשימ

 ..פיעלהכללשלתחולתווהגדרתפרשנותוהניתן.ככלשוויוני
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עורכישלבתפקידםהדיוןהחלאלומגבלותלאוראלו.מצרכיםחלקממלאיםהפרטי
ע

לפנותההצדקהעלבונו.הפרופרויקטבאמצעותלמשלהמשפט,בהנגשתפרטייםדין
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J' 

י-ב.יבפרקלעיל,ראוזהבענייןפרטייםדיןלעורכי
ח

חובותדיןעורכיעלהמטיליםמיוחדיםלמצביםספורותהבחנותקיימותבישראל 79

 ;:cבעיסקאות(ייצוגהדיןעורכילשכתכללילמשל,כ.ןהלקוח.זהותבגללמיוחדותאתיות
rובחברה(דירקטוריםהדיןעורכילשכתשלהאתיקה,וכללי 1977-תשל"זדבירות),

C 
ערוכשביןהקייםמהפערנגזרואכןאלומיוחדותחובות .-1988תשמ"טציבורית),

Cובודדים,מקריםאלוזאת,עםציבורית.חברהשלהציבוריותומהחובותקבלןלביןדירה

לקחתומבקשאלוממצביםחורגזוברשימההדיוןבכללים.במפורשקבועיםוהם
:ג

עיצובעלהשלכתםאתולבחוןמראשלצפייהניתניםובלתיכללייםמצביםבחשבון

המקצועית.האתיקהבתחוםכללים

לקוחלמעןדיןעורןטיפלשבובענייןלקוחבדנטיפולאוסרהאתיקהלכללי 16כלל 80
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 75המשפט



בשניחלוקתיימממדימהכללימתוךאלמפנימימאלופרמטרימ

העומדכמשאב"המשפט"אלההתייחסותבעצמראשית,אופנימ:

(הכלכליבכוחבהתחשבותשנית,הניתן.ככלשוויונית-לחלוקה

מפעולתהמושפעימאנשימשלהיחסיוהןהמוחלטהןהחברתי)או

בבד"מבהחלטהכאמור,הדין.עורךשמעניקהייעוץאוהייצוג

18 / כךהומשגולאכיאףבחשבון,הובאוהללוהשיקולימ 98

במפורש.

ישזה,מסוגמקריממתעוררימכאשרזו:נקודהשללסיכומה

ביןבזבובדייצוגקבלתעללהקשותשלארצוננוביןאיזוןלערוך

הצדדימלשניהדיןעורךשנותןהשירותאיכותאתלקפחלאהרצון

אחדכלשליכולתואתבחשבוןלהביאישלשירותיו.הנזקקימ

זה,בסיסעלתאורטי.באופןרקולאבפועל,דיןעורךלשכורמהמ

לגזורישומקרה,מקרהכלשלהמיוחדותהנסיבותשקלולותוך

שלבמצבלהימצאשלאהדיןעורךשלהאתיתחובתוהיקףאת

 .עניינימניגוד

שלהמקציעיתהאתיקהכלליי.

חליקתיכלידיו:עירכי
המשפטלתחומיבדומהכיהיאשליהמוצאהנחתלעיל,שצויןכפי

משמעותדיןעורכישלהמקצועיתהאתיקהלכלליאףהאחרימ,

זבברהכלליכולשבההדרךאתהדגמתיזוברשימהתית.חלוק

חלקשהואמשפטי,ייצוגלקבלהיכולתעללהשפיעעניינימניגוד

אחרימבהקשרימגמכיהיאטענתיהמשפטית.הנגישותמסוגיית

הנסיבותמןלהיגזרוצריכימיכולימהאתיקהכללישלוהיקפמתוכנמ

המצויימשונימציבוריימלאינטרסימבהתאמהייצוג,נעשהשבהן

בפנינו.

במונחימהאתיקהכלליעללחשובניתןשבההמרכזיתהדוגמה

בנאמנותלפעולדיןעורכישלהבסיסיתהחובהביןהמתחהיאאלו

צדדימכלפיחובתממולאלללקוחותיהמ,מרביתובמסירות

האתיקה,כלליהתפתחושבתוכההדומיננטיתהפרדיגמה . 84שלישיימ

ומסירותנאמנותשלהבסיסילכללהמרכזיתההצדקהאתוהמהווה

מהמצבימבחלקמתקיימתאיננה-האדברסריתהשיטה-ללקוח

מתקיימתאיננההיאכול,קודממשפטי.ייעוץאוייצוגניתןשבהמ

ההתדיינותלמסגרתמחוץניתנימוייצוגייעוץשבהמהמקרימבכל

קרובותלעתיממשפטבביתהתדיינותבמהלךגמאךהמשפטית.

באופןטובפחותבאופןמיוצגשהואאומיוצגאיננוהצדדימאחד

כלליבבסיסהעומדהרציונלאלובנסיבותשנג.זהצדמןמשמעותי

ורקאךדואגאשרדיןעורךידיעלמיוצגצדכלשלפיוהאתיקה,

מתקיימאינוביניהמ,פוסק(שופט)ניטרליגורמואילוללקוחו

 • 85אתיתהנחהלאותההבסיסנשמטוממילא

לחובהלתתשישהמשקלזבברספקלהעלותנכוןאלובנסיבות

אינועצמוהמשפטאמולבחוןללקוח,מרביתבנאמנותלפעול

אףבחשבוןלקחתהדיןעורךעלשבמסגרתואיזוןלערוךמחייב

 76המשפט

והחד-הנוקשההכללבמקומאחרות,במילימג.יצדשלעניינואת

התקיימותמאתלבחוןישמחיר","בכלללקוחנאמנותשלממדי

העיקרוןתחולתהיקףאתבהתאמולקבועשונימ,פרמטרימשל

צדדימכלפיוהחובההלקוחכלפיהחובהביןהאיזוןואתהאתי

(למשל,הצדדיממיהותאתלכלוליכולימאלופרמטרימ . 86שלישיימ

מהותחלש),צרכןמולאלענקחברתכגוןחזקבלקוחמדוברהאמ

אחרת),זכותאובסיסיתזכות(האממדוברשבההזכות

הייצוגבמהלךהדיןעורךהחלטתעלבקרהמנגנונישלהאפקטיביות

מיוצגהשניהצדשלהיותואחר),מבקרגורמאושופט(למשל

החוקשביקשהמהותיהאינטרסדין,עורךלולשכורבפועלויכולתו

 • 87השיטהשלהיסודוערכילהשיג

חלוקתי:צדקשלמובהקממדהאתיקהלכללימוענקזובדרך

מןכלשהוצדזוכהלהההגנהמידתאתבאמצעותמלעצבניתן

(אומתקיימתאיננההאדברסריתהשיטהשבהןבנסיבותהמשפט.

הדיןעורךבחובותשנמעיטככלרצון),משביעבאופןפועלתאיננה

לטובתרקלפעוללוונתירמיוצג,בלתיאוחלששלישיצדכלפי

המשפט,מעניקאשרהזכויותמןפחותייהנהג'צדאותולקוחו,

צדדימכלפימוגברותחובותהדיןעורךעלשנטילככלולהפך.

לזכויותנגישותמאתנגדילחלשימ,אומיוצגימבלתישלישיימ
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