פרק שלישי
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לשכת עורכי הדי
פעולות הביקורת
בלשכת עורכי הדי בדק משרד מבקר המדינה את תפקוד של מוסדותיה
העיקריי  בה הוועד המרכזי והוועדי המחוזיי  .בי היתר נבדקו ביצוע
תפקידי החובה שהחוק הטיל על הלשכה; יחסי הגומלי בי הוועד המרכזי ובי
הוועדי המחוזיי והיבטי מינהליי וכספיי בפעילות מוסדות לשכת עורכי
הדי .בדיקות השלמה נעשו במחלקת ייעו וחקיקה במשרד המשפטי .

תקציר
 .1לשכת עורכי הדי בישראל )להל  הלשכה( הוקמה בשנת  1961על פי חוק לשכת
עורכי הדי ,התשכ"א) 1961להל  החוק( ,במטרה לאגד את כל עורכי הדי באר,
ולשמור על רמתו וטוהרו של מקצוע עריכת הדי בישראל.
התפקידי שעל הלשכה למלא על פי החוק )להל  תפקידי החובה( :לנהל רישו של
מתמחי במקצוע ולפקח על התמחות ולבחו אות בסו! תקופת ההתמחות;
להסמי $עורכי די חדשי; לנהל רישו של עורכי די זרי; לקיי שיפוט משמעתי
לעורכי די ולמתמחי; לתת סיוע משפטי למתדייני מעוטי אמצעי .נוס! על כ$
רשאית הלשכה ,בי השאר ,לפעול להגנת ענייניה המקצועיי של חברי הלשכה;
לייסד קרנות ביטוח ,קרנות פנסיה ומוסדות אחרי של עזרה הדדית לחבריה; לעסוק
בפעולות של חקר המשפט ובהוצאת ספרות משפטית.
 .2מוסדות הלשכה ה ראש הלשכה ,המועצה הארצית ,הוועד המרכזי ,הוועדי
המחוזיי )ירושלי ,תל אביב ,חיפה ,דרו וצפו( ,בית הדי המשמעתי הארצי ,בתי
הדי המשמעתיי המחוזיי ,ועדת האתיקה הארצית ,ועדות האתיקה המחוזיות
ומבקר הלשכה .ראש הלשכה והמועצה הארצית נבחרי ,אחת לארבע שני ,בידי כל
עורכי הדי באר ,וכל ועד מחוזי נבחר בידי כל עורכי הדי במחוזו .הוועד המרכזי
נבחר בידי המועצה הארצית מבי חבריה .ללשכה יש ג כמה גופי הקשורי אליה
)חברות בנות( ,וביניה :ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדי ,המכו להשתלמויות
עורכי הדי וקר הגמלאות של עורכי הדי.
 .3הלשכה ממלאת תפקידי חשובי בהסדרת המקצוע ובפיקוח על האתיקה של
העוסקי בו ,ולפיכ $מייחס הציבור חשיבות מרובה להתנהלותה התקינה .הלשכה
היא תאגיד ציבורי המנהל כספי ציבור ,ולכ ראוי שתפעל לפי כללי הניהול והבקרה
של ממשל תאגידי שיבטיחו את ההתנהלות התקינה ,השקיפות והנשיאה באחריות
של דרגי הניהול.
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פעולות הביקורת
בחודשי ינוארדצמבר  2010בדק משרד מבקר המדינה את התפקוד של מוסדותיה
העיקריי של הלשכה ואת פעולותיה העיקריות .בי היתר נבדקו תפקידי החובה
שהוטלו עליה בחוק ופעולות נוספות שהיא מקיימת ביזמתה; יחסי הגומלי בי הוועד
המרכזי ובי הוועדי המחוזיי; היבטי מינהליי וכספיי בפעילות מוסדותיה.
הבדיקה נעשתה בוועד המרכזי של הלשכה ,בוועדי המחוזיי ,במכו להשתלמויות
עורכי הדי ובקר הגמלאות של עורכי הדי.

עיקרי הממצאי
מבנה הלשכה
המועצה הארצית היא "הזרוע המחוקקת" של הלשכה ,הקובעת את המדיניות
ועקרונות היסוד של פעולותיה; בי היתר היא קובעת את ההצעות שהלשכה מגישה
למשרד המשפטי לתיקוני חקיקה ולכללי חדשי ,ומאשרת את תקציב הלשכה
ואת דמי החבר בה; הוועד המרכזי הוא "הזרוע המבצעת" של הלשכה ,ובידיו נתונות
כל סמכויות הלשכה שלא יוחדו בחיקוק למוסד אחר ממוסדותיה .1על פי החוק מכה
ראש הלשכה כיו"ר הוועד המרכזי; לוועד המחוזי מנגנו מינהלי משלו ,והוא מוסמ$
לקבוע את תקציבו בכפו! לאישור המועצה הארצית .תחומי פעולתו ה :אתיקה ודי
משמעתי ,השתלמויות ,פעולות רווחה ותרבות ועוד.
 .1ה ב ח י ר ו ת ל מ ו ס ד ו ת ה ל ש כ ה  :התגברות הדרישה הציבורית לשקיפות
ולנשיאה באחריות של נבחרי ציבור הביאה לידי הסדרת מימו המפלגות ומימו
הבחירות של מועמדי למשרות ציבוריות .היא כוללת ,בי היתר ,חקיקה המטילה
הגבלות על סכומי התרומות וההוצאות למימו הבחירות ועל סוגי התורמי המורשי
לתרו ,וכ חובת דיווח על התרומות ועל ההוצאות.
סדרי הבחירות למוסדות הלשכה נקבעו בחוק ובכללי לשכת עורכי הדי )בחירות
למוסדות הלשכה( ,התשמ"ב .1982ואול לא נקבעו בה הוראות בדבר היבטי
כספיי הנוגעי למימו הבחירות למוסדות הלשכה ולדיווח על הכספי שהוצאו
לצור $הבחירות.
מבקר המדינה כבר קבע בדוח מאפריל  21999כי ראוי לקבוע הוראות מפורטות למכלול
הענייני הכספיי הכרוכי בבחירות למוסדות הלשכה .בעיקר יש לקבוע הגבלות על
סכו ההוצאה המותרת למימו תעמולת בחירות ,על קבלת תרומות מתורמי שוני
ועל סכו התרומה .עוד המלי כי מ הראוי שההוראות האמורות יעוגנו בחוק.
עלה כי במהל $השני יזמו חברי הלשכה ומחלקת ייעו וחקיקה במשרד המשפטי
הצעות לתיקו החוק להסדרת נושא מימו הבחירות למוסדות הלשכה ,א $הצעות אלה
לא הבשילו לכדי הסדרה כוללת בחקיקה או בכללי של הלשכה .וכ ,$עד מועד סיו
הביקורת בדצמבר  ,2010לא הסדירו הלשכה ומשרד המשפטי את הנושאי הנוגעי
__________________

1
2

סעי )11א( לחוק.
מבקר המדינה ,Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,אפריל  ,1999עמ' .8

לשכת עורכי הדי

287

למימו הבחירות למוסדות הלשכה ,והבחירות למוסדות הלשכה התקיימו בלי
שהוסדרו כללי בנושא המימו .מצב זה הביא לידי חוסר שקיפות בנושא מימו
הבחירות ולהיעדר בקרה על תרומות ,עד כדי חשש לפגיעה בטוהר המידות .משרד
מבקר המדינה מציי שראוי להסדיר נושא זה בהקד.
 .2י ח ס י ה ג ו מ ל י  ב י  ה ו ו ע ד ה מ ר כ ז י ו ב י  ה ו ו ע ד י 
ה מ ח ו ז י י   :זה כמה שני שוררת מחלוקת קשה בי הוועד המרכזי ובי ועד מחוז
ת"א בנוגע לחלוקת הסמכויות והתפקידי ביניה .הוועד המרכזי נסמ $על סעיפי
החוק הקובעי כי בידיו נתונות כל סמכויות הלשכה שלא יוחדו בחיקוק למוסד אחר
ממוסדותיה ,וכי ועד מחוזי לא יפעל בניגוד להחלטות הוועד המרכזי .3לפיכ $החליט
הוועד המרכזי בדצמבר  2003כי ועדי מחוזיי יפעלו א $ורק בענייני הנוגעי
במישרי לחברי המחוז ,ולא בענייני הנוגעי לכלל חברי הלשכה או לחברי מחוזות
אחרי ,אלא על פי הסמכה מפורשת מראש של הוועד המרכזי .בנובמבר  2007החליט
הוועד המרכזי כי נושא הצרכנות בלשכה יהיה בטיפולו הבלעדי ,וכל פעילות של
המחוזות בנושא זה חייבת לקבל את אישורו.
לעומת זאת ,הפרשנות של מחוז ת"א לחוק גורסת כי סמכויותיו השיוריות של הוועד
המרכזי נוגעות לתפקידי הסטטוטוריי של הלשכה )תפקידי החובה( ולא לפעולות
רשות ,שאות רשאי כל ועד מחוזי ליזו כראות עיניו .מחוז ת"א פעל לפי תפיסה זו
בנושאי הנוגעי לכלל חברי הלשכה ובכלל זה פנייה לגופי ציבוריי בנוגע לגיבוש
מדיניות בנושאי שבאחריות ,הנוגעי לעורכי די .כמו כ פעל לקידו הטבות
צרכניות עבור חבריו בניגוד להחלטת הוועד המרכזי בעניי .לדעת מחוז ת"א פעולות
אלו ה פעולות רשות שכל ועד מחוזי רשאי לעשות לפי הכרתו .משרד מבקר המדינה
סבור כי המחלוקת המתמשכת בי הוועד המרכזי ובי מחוז ת"א פגעה ביכולת של
מוסדות הלשכה לקבל החלטות וליישמ ,ולעתי א! נוצר ייצוג דואלי של הלשכה
כלפי רשויות ציבוריות שונות .הדבר פוגע בקידו ענייניה של עורכי הדי ,ועלול
לפגוע בתדמית הציבורית של הלשכה ובאמו הציבור בה ולהרחיק עורכי די מפעילות
במוסדותיה .משרד מבקר המדינה מדגיש את הצור $לפתור בהקד את המחלוקת
המתמשכת באמצעות הסדרה כוללת של נושא חלוקת הסמכויות ,וא יהיה צור $בכ$
א! באמצעות תיקוני חקיקה במעורבות של משרד המשפטי.

תפקידי החובה של הלשכה
 .1מ ע ר  $ה ה ת מ ח ו ת  :ההתמחות היא הכשרה מעשיתמקצועית והיא תנאי
לגשת לבחינות הלשכה ולקבל הסמכה לעריכת די .4עמידה בבחינות היא תנאי
לקבלת רישיו עריכת די ולחברות בלשכה .מבחינה מהותית ההתמחות ,הנעשית
בפיקוחו של עור $די ותיק )המאמ( ,היא שלב חיוני בהכשרת המשפט למקצוע
עריכת הדי.
)א( הגידול הרב במספר המתמחי בשני העשורי האחרוני חייב בחינה מחודשת
של התאמת מער $ההתמחות לנסיבות החדשות .שרי המשפטי מינו שתי ועדות
__________________

3
4

סעיפי )11א( ו)13ז( לחוק.
סעי  (2)24לחוק.
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ציבוריות 5בשני  1994ו 2000לבדוק את מכלול הסוגיות הנוגעות לנושא .הוועדות
איתרו בעיות במער $ההתמחות ובבחינות ההסמכה של הלשכה ובה :מש $תקופת
ההתמחות ,תכניה ,יעדיה והפיקוח עליה ,מתכונת בחינת ההסמכה ומטרתה ,מבנה
ועדת הבחינות והיק! סמכויותיה ,והמליצו בפני השרי על מתווי לפתרו הבעיות
שהועלו .למרות זאת ,לא הביאו הלשכה ומשרד המשפטי לידי תיקו הליקויי
המרכזיי שעליה הצביעו הוועדות הציבוריות.
)ב( החוק וכללי לשכת עורכי הדי) 6להל  כללי ההתמחות( קובעי שההתמחות
תיעשה בליווי מאמ .על פי החוק נקבעו בכללי ההתמחות שני אמצעי מרכזיי
לפיקוח על ההתמחות :די וחשבו 7שעל המאמ להגיש בכל שישה חודשי )להל 
דוחות המאמני( ,ופיקוח באמצעות מפקח שמונה על ידי הלשכה ,כדי לתת לה חוות
דעת על טיב ההתמחות )להל  דוחות המפקחי( .האפקטיביות של הפיקוח נגזרת
מאופ הטיפול של הלשכה בדיווחיה של המאמני והמפקחי  איסו! ממצאי
הפיקוח ,אימות המידע המדווח בידי המאמני ,הקפדה על שלמותו ועיבודו ומעקב
אחרי תיקו ליקויי ,א נמצאו ,עוד במהל $ההתמחות.
) (1דוחות המאמני  הלשכה לא הפעילה מערכת מידע ממוחשבת שתעבד באופ
שוט! את המידע שבדוחות ,א! שכבר לפני כעשר שני הודיעה על כוונתה לעשות
זאת .בשל כ $לא מופקי נתוני מערכתיי על טיבה של ההתמחות באופ שוט!
ומיידי .לפיכ $ספק א יש תועלת בפיקוח מסוג זה.
) (2דוחות המפקחי  הפיקוח מתקיי באמצעות ריאיו אישי של המתמחה,
ולעתי ג של מאמנו ,במשרדי הלשכה או במשרד המאמ .עלה כי למרות כוונת
הלשכה להגיע לכל מתמחה לפחות פעמיי במהל $ההתמחות ,בשני האחרונות
הקי! הפיקוח רק  70%מהמתמחי בכל שנה .עוד עלה כי א! שהלשכה קבעה לעצמה
יעד להעלות את היק! הפיקוח במשרדי המאמני בהיותו יעיל יותר ,רובו המכריע של
הפיקוח בוצע במשרדי הלשכה ורק מקצתו במשרדי המאמני .כמו כ עלה שהלשכה
לא הפיקה כל מידע מדוחות הפיקוח כגו :שיעור הדוחות שבה הועלו ליקויי
בהתמחות ונתוני סטטיסטיי על התפלגות סוגי הליקויי .במצב זה הלשכה לא
השתמשה בדוחות הפיקוח של המפקחי למעקב אחר ליקויי בהתמחות ,להפקת
לקחי על טיב ההתמחות ולמעקב אחר תיקו ליקויי.
)ג( החוק וכללי ההתמחות מחייבי את המאמ לעמוד בתנאי ס! :ותק של חמש
שני בעריכת די והיעדר הליכי משמעתיי או הרשעות בדי משמעתי .הוועד
המרכזי החליט באוגוסט  2009לגבש מתכונת מתאימה לאימו מתמחי ולבנות
פרופיל של הכישורי הדרושי למאמני .הביקורת העלתה שהלשכה אמנ הקימה
צוות שיציע דרכי אימו טובות וראויות ,א $עד מועד סיו הביקורת לא קבעה מסמ$
המעג את הדרכי האלה ואת סטנדרט המאמני הנדרש .בנוס! ,הלשכה לא
העמידה את רשימת המאמני לרשות המתמחי והסטודנטי למשפטי.

__________________

5
6
7

ועדת גלעדי מונתה בשנת  1994בידי השר דאז ,פרופ' דוד ליבאי ,וועדת גרסטל מונתה בשנת 2000
בידי השר דאז ,ד"ר יוס ביילי.
כללי לשכת עורכי הדי )רישו מתמחי ופיקוח על התמחות( ,התשכ"ב.1962
כללי ההתמחות ,סעי .14
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 .2ש י פ ו ט מ ש מ ע ת י ו א ת י ק ה מ ק צ ו ע י ת  :המחוקק הקנה ללשכה
סמכות בלעדית לקיי שיפוט משמעתי לעורכי די ולמתמחי הנחשדי בביצוע
עברות משמעת.
)א( בעבר נמתחה ביקורת על מער $הדי המשמעתי :על התמשכות ההליכי ,מידת
שקיפות הנמוכה של ההליכי והחלטותיה ,היעדר אחידות בטיפול בתלונות וכ על
הרכב בתי הדי המשמעתיי ודר $בחירת השופטי .8על רקע זה הקי בשנת 1995
שר המשפטי דאז ,פרופ' דוד ליבאי ,ועדה ציבורית שבחנה את מכלול ההיבטי של
הנושא והמליצה לשנות מ היסוד את מערכת הדי המשמעתי ,כדי להפו $אותה
לבלתי תלויה ולמקצועית יותר )להל  ועדת אלוני(.
בשנת  ,2008בעקבות המלצות ועדת אלוני ,תוק החוק) 9להל  התיקו בחוק או
התיקו( .התיקו בחוק נועד לחזק את המעמד העצמאי של מערכת הדי המשמעתי
של הלשכה ולנתקה מגורמי בלשכה שנבחרי על בסיס סיעתי; להעלות את הרמה
המקצועית של ועדות האתיקה )להל ג  הקובלי( באמצעות מינוי פרקליט שילווה
את עבודת; להביא לאחידות בטיפול בתלונות ובקובלנות; להגביר את השקיפות של
דיוני בתי הדי המשמעתיי והחלטותיה.
)ב( הביקורת העלתה כי א! שחלפה כשנה ממועד כניסת התיקו לתוק! ,הסדרת
של חלק ממרכיבי המער $על פי התיקו טר הסתיימה ,כמתואר להל:
בכל הנוגע להליכי גניזת תלונות :נמצא כי הקובל במחוז חיפה אינו פועל על פי כללי
הדי המשמעתי וכללי לשכת עורכי הדי )סדרי הדי בבתי הדי המשמעתיי(,
התשכ"ב) 1962להל  כללי סדרי הדי( ומחליט על גניזת תלונה או הגשת קובלנה
בלי לקבל את אישור ועדת האתיקה כנדרש בכללי .באשר להודעה שמקבל המתלונ
שתלונתו נגנזה ,לא נקבעה בכללי או בנוהל חובה ליידעו שהוא זכאי לפנות ל"קובל
נוס!" .10נמצא כי בפועל אי אחידות בי המחוזות בתוכ ההודעות :מחוזות ת"א
וחיפה אינ מודיעי למתלונני שתלונת נגנזה על האפשרות לפנות לקובל נוס!,
בעוד שהקובלי של הוועד המרכזי ומחוזות ירושלי ,צפו ודרו עושי זאת.
)ג( התיקו בחוק קובע כי כל ועדת אתיקה תמנה לעצמה ,בהתא לכללי
שהותקנו ,11פרקליט שיהיה אחראי לבירור כל התלונות המוגשות במחוז וייצגה
בהליכי המתקיימי בבתי הדי המשמעתיי ובבתי המשפט .הביקורת העלתה
שהלשכה לא קבעה אמות מידה אחידות ושוויוניות לסינו ומיו ראשוני של
המועמדי למשרות פרקליטי ועדות האתיקה ,וכל מחוז ביצע אותו על פי שיקול דעתו
ובמרבית המקרי א! לא נימק את הבחירה או הפסילה ,דבר שמעלה חשש שהלי$
המכרז נעשה למראית עי בלבד.
)ד( מש $זמ הטיפול בתלונות נקבע בכללי סדרי הדי ,ולפיה כאשר מוגשת לקובל
תלונה על עברת משמעת של עור $די ,והוא סבור שיש מקו להגיש קובלנה ,עליו
לשלוח העתק מהתלונה לעור $הדי ולאפשר לו להשיב עליה בכתב בתו 14 $יו ,או
פרק זמ ארו $יותר לפי שיקול דעתו .החלטת הקובל א להגיש קובלנה או לא תינת
בתו 90 $יו מקבלת התשובה ,אלא א כ קיימות נסיבות המצדיקות שיהוי.
__________________

8
9
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11

מהמסקנות של ועדה ציבורית בראשות השופט בדימוס יעקב מל $משנת .1994
תיקו חוק לשכת עורכי הדי )תיקו מס'  ,(32התשס"ח.2008
סעי  63לחוק.
כללי לשכת עורכי הדי )מינוי פרקליטי ליד ועדות האתיקה והפסקת כהונת( ,התש"ע.2010
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אול הבדיקה העלתה כי הטיפול ברוב הגדול של התלונות שהוגשו לוועד המרכזי
ולוועדי המחוזות שהטיפול בה הסתיי במהל  2009 $היה ארו $במידה ניכרת
מפרק הזמ המרבי שנקבע בכללי סדרי הדי .הזמ הממוצע לטיפול בתלונה היה ארו$
פי שניי ויותר מהזמ המרבי שנקבע בכללי .אמנ יש תלונות שהטיפול בה
מתאר $בשל נסיבות מיוחדות המחייבות זאת ,אול הבדיקה העלתה כי ברוב
המקרי נעשה הטיפול בתלונה תו $חריגה ניכרת מהזמ הנדרש לפי כללי סדרי הדי.
התמשכות ההליכי כאמור גורמת לעינוי די לנילוני ופוגעת באמו של המתלונני
והציבור כולו במער $הדי המשמעתי של הלשכה.
 .3ס י ו ע מ ש פ ט י ל מ ע ו ט י א מ צ ע י   :הלשכה מפעילה תכנית "שכר
מצווה" למת סיוע משפטי למעוטי אמצעי )להל  התכנית( .התכנית גובשה בשנת
 2002במטרה להרחיב את הנגישות למערכת המשפטית ,ולהג על זכותו של מי שאי
בידו האמצעי לשכור שירות משפטי מקצועי .התכנית מעניקה סיוע משפטי ללא
תשלו בתחומי אזרחיי שנקבעו ,והיא משלימה את הייצוג המשפטי הנית על ידי
לשכת הסיוע המשפטי של משרד המשפטי .12עד נובמבר  2009הפעילה הלשכה את
התכנית באופ וולונטרי ,ובאותו חודש אושר תיקו לחוק 13והוס! תפקיד חובה ללשכה
לפיו הלשכה" :תית סעד משפטי למעוטי אמצעי שאינ זכאי לכ $מהמדינה לפי
חוק".14
הביקורת העלתה כי א! על פי שבשני  20092005גדל מספר הפוני לקבלת סיוע
בתכנית האמורה פי יותר משלושה )מכ 1,200לכ ,(4,000מספר מקבלי הייצוג מכלל
הפוני עלה מ 234בשנת  2005ל 244בלבד בשנת  .2009עוד עלה שהלשכה ניצלה רק
חלק מתקציבי הפרסו שהוקצו לה מדי שנה ,כדי להגביר את המודעות הציבורית
לתכנית .בשני  20092006נעשה שימוש רק ב 42%מהתקציב הכולל לפרסו
התכנית .ספק א רמת הפרסו של התכנית והיק! הסיוע שנית במסגרתה הולמי
את החשיבות של מת סיוע משפטי למעוטי אמצעי ,על א! הפיכתו לאחד מתפקידי
החובה של הלשכה.

תפקידי רשות של הלשכה
 .1מ ע ר  $ה ה ש ת ל מ ו י ו ת  :הלשכה ,כגו! המקצועי האמו על השמירה של
רמת המקצוע ,מפעילה מער $של השתלמויות מקצועיות באמצעות המכו להשתלמות
עורכי הדי )להל  המכו( ובאמצעות יזמות של ועדי המחוזות.
)א( בשנת  2004הקימה הלשכה את המכו כחברה לתועלת הציבור .מטרותיו ,כפי
שצוינו בתקנו שלו ,ה ,בי היתר ,ליזו ולקיי באופ שוט! השתלמויות מקצועיות,
הרצאות ,כנסי ,וימי עיו לעורכי די בענפי משפט שוני ברמה אקדמית ומקצועית
נאותה; לפעול לכל מטרה מועילה אחרת בתחו המשפט בישראל ,כפי שיראה לנכו
דירקטוריו המכו.
למכו יש הכנסות משכר הלימוד בגי ההשתלמויות שהוא מעביר .עיקר הוצאותיו ה
תשלומי השכר לעובדיו והוצאות תפעול .מאז הקמתו סיי המכו כל שנת עבודה
__________________
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ראו מבקר המדינה ,(2011) ·61 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1131
חוק לשכת עורכי הדי )תיקו מס'  ,(34התש"ע.2009
סעי  (4)2לחוק.
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בעוד! הכנסות על הוצאות )להל  עוד!( .בסו! שנת  2009הגיע העוד! המצטבר של
המכו לסכו של כ 1.7מיליו ש"ח ,השקול ל 70%כמעט מהכנסותיו באותה שנה.
אול דירקטוריו המכו לא קבע באיזה אופ ינוצלו העודפי שנצברו .הלשכה
ומוסדותיה הנבחרי לא דנו בסוגיית ניצול עודפי המכו לצור $קידו מטרותיו
כחברה לתועלת הציבור ,לרווחת של כל חברי הלשכה.
)ב( ביצוע השתלמויות באמצעות המכו נועד להבטיח מת השתלמויות ברמה
מקצועית גבוהה לכל חברי הלשכה בכל רחבי האר .משרד מבקר המדינה בדק את
התפלגות ההשתלמויות שקיימו המכו והמחוזות בשני .20092007
) (1מבדיקת נתוני ההשתלמויות שארג המכו במחוזות בשני הללו עולה כי רוב
הגדול התקיימו במחוז ת"א .אמנ במחוז זה מצויי רוב עורכי הדי ,והדבר מצדיק
את קיומו של חלק ניכר מההשתלמויות בתחומו ,ואול המכו לא דאג לספק לחברי
הלשכה במחוזות האחרי ,המרוחקי ממרכז האר ,מגוו של השתלמויות.
) (2מבדיקת נתוני ההשתלמויות וימי העיו שארגנו המחוזות עצמ באות שני
עולה כי המחוזות דרו וירושלי ארגנו השתלמות קצרה אחת בלבד בשנה ,וספק א
יש בה די כדי לתת מענה בתחו זה לציבור של אלפי עורכי די במחוזות אלה.
 .2ק ר  ה ג מ ל א ו ת ש ל ע ו ר כ י ה ד י   :ללשכה יש קר גמלאות )להל 
הקר( .הקר החלה לפעול ב 1979וגייסה חברי עד שנת  .1995במר  1995הפכה
הקר ,לפי החלטת הממשלה ,15ל"קר סגורה"  קר שאינה מקבלת חברי חדשי.
בסו!  2009מנתה הקר  2,504חברי ,מה  1,794פעילי ו 710פנסיונרי .הער$
הכולל של נכסי הקר הסתכ בסו! שנת  2009בכ 354מיליו ש"ח .הקר נמצאת
בבעלותה המלאה של הלשכה ,והוועד המרכזי ממנה את הדירקטוריו שלה.
)א( בקר קיי ,מיו הקמתה ,מסלול של פנסיית ִזקנה בלבד ,ולחברי הקר אי
אפשרות לבחור במסלול של פנסיה מקיפה )הכוללת ,נוס! על פנסיית הזקנה ,ג
ביטוח נכות וביטוח שארי( .עוד בשנת  2005ביקש מנכ"ל הוועד המרכזי ממנכ"ל
הקר להסדיר הוספת ביטוח שארי לעמיתי הקר ,ומנכ"ל הקר השיב כי בכוונתו
לקד את הטיפול בנושא .ואול עד מועד סיו הביקורת טר הוסדרה הוספת רכיב
ביטוח השארי לחברי הקר.
)ב( בהתא לדרישת משרד האוצר הוסיפה הקר לתקנונה בשנת  2003פרק הנוגע
למנגנו של איזו אקטוארי אוטומטי .מנגנו זה מאפשר לקר ,בשנה שבה ייווצר בה
עוד! אקטוארי מעל רמה מסוימת ,להגדיל את זכויות העמיתי ,ובשנה שבה ייווצר
גירעו אקטוארי מעל רמה מסוימת  תהיה הקר חייבת לאז בי נכסיה ובי
התחייבויותיה על ידי הקטנת זכויות העמיתי א יהיה צור $בכ.$
מדי שנה נהגה הקר להציע לעמיתיה לרכוש יחידות גמול נוספות בחשבונ .בדצמבר
 2007שלחה הקר מכתבי לעמיתיה ,והציעה לה לרכוש יחידות גמול נוספות
בציינה כי הקר יציבה ,מאוזנת ומנוהלת ביעילות .בסו! שנת  2007נוצר בקר גירעו
אקטוארי ובסו!  2008הוא הגיע לכ 18%מההתחייבויות האקטואריות .כתוצאה מכ$
נאלצה הקר להפעיל את מנגנו האיזו האקטוארי ולהפחית את זכויות העמיתי בכ
 13.5%בממוצע.
__________________
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הביקורת העלתה כי ביולי  2007כבר ידעה קר הגמלאות על הגירעו האקטוארי הצפוי
לה בשנה זו העלול לפגוע בזכויות החברי .למרות זאת היא פנתה לחבריה בסו! אותה
שנה והציעה לה כאמור לרכוש יחידות גמול נוספות ,בלי לציי את הגירעו הצפוי
וא! הציגה את הקר כמאוזנת וא! בעלת עוד! אקטוארי ונתנה לה להבי שזהו
העתיד הצפוי לקר .סביר להניח שהצגת החשש לגירעו הייתה משפיעה באופ
מהותי על שיקולי העמיתי ברכישת יחידות גמול נוספות בקר.
)ג( עוד העלתה הביקורת כי א! שהקר היא בבעלות הלשכה ,מיעט הוועד המרכזי
לדו בענייניה .עוד הועלה כי משנת  2001לא הוצגו בפני הוועד המרכזי דוחותיה
הכספיי והאקטואריי של הקר ,וממילא לא נדונו על ידו.

מינהל ותקצוב
 .1מ כ ר ז י  ו ה ת ק ש ר ו י ו ת  :הלשכה היא כאמור תאגיד ציבורי ,וככזאת חל
עליה חוק חובת המכרזי ,התשנ"ב .1992יתר על כ ,בהיותה לשכה של עורכי די
האמוני על החוק ,חובתה הציבורית היא א! כפולה ומכופלת.
תקנות חובת מכרזי ,התשנ"ג ,1993קובעות כי בגו! שחל עליו חוק חובת מכרזי
תמונה ועדת מכרזי שתפקידיה ,בי השאר ,ה :קבלת החלטה על סוג המכרז,
אישור מסמכי המכרז ,בדיקת ההצעות שהוגשו ובחירת ההצעה המתאימה .עוד
קובעות התקנות כי התקשרות בסכו העולה על  50,000ש"ח מחייבת קיו מכרז,
והתקשרויות בסכומי של  50,00035,000ש"ח אינ מחויבות במכרז ,א $מחויבות
בהלי $קבלת הצעות בידי ועדת המכרזי.
הביקורת העלתה כי רק הוועד המרכזי ומחוז ת"א מינו ועדות מכרזי ,ואילו מחוזות
ירושלי ,חיפה ,דרו וצפו לא מינו ועדות מכרזי ,וההתקשרויות במחוזות אלה אינ
נעשות באמצעות ועדת מכרזי ,ג כאשר הדבר נדרש על פי החוק .בהקשר זה לא
הכריעה הלשכה בסוגיה א כל ההתקשרויות )שחלה עליה חובת מכרזי( ה של
הוועד המרכזי וה של הוועדי המחוזיי  ייעשו באמצעות ועדת מכרזי אחת
משותפת ,או שכל מחוז יבצע את התקשרויותיו בעצמו ויידרש למנות ועדת מכרזי.
עוד הועלה כי הוועד המרכזי ביצע התקשרויות מסוימות שלא באמצעות מכרז ,א!
שעל פי היקפ נדרש לפי החוק לקיי מכרז; בהתקשרויות של  50,00035,000ש"ח
מתבצע הלי $הפנייה לקבלת הצעות בידי המנכ"לי של הוועד המרכזי ושל הוועדי
המחוזיי ,ולא בידי ועדות מכרזי ,וה בוחרי את ההצעה המועדפת.
 .2ת ק צ ו ב ו ת כ נ ו  ) :א( הוועד המרכזי והמחוזות מגבשי מדי שנה את
הצעות התקציב שלה ומעבירי אות לאישור המועצה הארצית .הצעת התקציב
כוללת פירוט של הכנסות הלשכה והוצאותיה ,ולצד ההוצאות מפורטי סעיפי
ההוצאה של הוועד המרכזי והסכו הכולל המועבר לכל אחד מהמחוזות .תקציב
הלשכה הכולל לשנת  2010עמד על כ 58מיליו ש"ח .המקור העיקרי הוא הכנסות
מדמי חבר )כ.(70%
התקציב כולל מידע בעל ער $רב בעבור חברי הלשכה ,והוא מתפרס כדי להודיע
מה סדרי העדיפויות של הלשכה ,והאופ שבו היא מתכוונת להשתמש בכספי
הנגבי מחבריה לש שיפור רווחת וביצוע תפקידיה .הביקורת העלתה כי השקיפות
התקציבית בלשכה היא נמוכה; תקציב הלשכה מתפרס באתר האינטרנט של
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הלשכה א $אינו כולל דיווח על הביצוע של הפעולות שנכללו בתקציב השנה הקודמת;
תקציבי המחוזות אינ מתפרסמי כלל באינטרנט או בכל פורו ציבורי אחר.
)ב( תכנו ארו $טווח ותכנו שנתי ה כלי ניהוליי חשובי לתפקודו הנאות של
ארגו; תכנו ארו $טווח  באמצעות תכנית עבודה רבשנתית  חשוב לקביעת בסיס
ריאלי לתקצוב ,לקביעת סדרי עדיפויות ולהערכת תוצאות הפעילות ,והוא מאפשר
גיבוש מדיניות מקיפה לטווח ארו .$תכנו שנתי  באמצעות תכנית עבודה שנתית 
חשוב לצור $השגת היעדי של הארגו ומימוש מטרותיו .על תכנית העבודה השנתית
לכלול פירוט של היעדי ,תיאור של תהליכי העבודה המתוכנני לצור $השגת,
ופירוט המשאבי הדרושי; זאת ,לצור $מעקב אחר התקדמות יישומה של התכנית
ולבחינת השגת יעדיה.
הביקורת העלתה שהוועד המרכזי והמחוזות אינ מכיני תכניות עבודה רבשנתיות
ותכניות שנתיות .היעדר תכנו ארו $טווח ותכנו שנתי בוועד המרכזי ובמחוזות יוצר
איודאות מתמשכת בנוגע למידת האפקטיביות במילוי תפקידי החובה והרשות
שלה.
 .3נ י ה ו ל כ ו ח א ד  ) :א( המינהל התקי מחייב כי לכל ארגו יוכ תק כוח
אד הקובע את המשרות ,את דרגותיה ואת היחס ביניה ,כלומר  את מבנהו של
הארגו .התק כולל רשימת משרות ומפרט את תואר המשרה ,דרישותיה ,תיאור
התפקיד ודרגת המשרה )שממנה נגזר השכר( .16לוועד המרכזי ולכל אחד מהוועדי
המחוזיי יש מנגנו מינהלי משלו .כל אחד מהמוסדות האלה הוא אוטונומי בכל
הנוגע לניהול כוח האד במנגנונו :הוא קובע בעצמו ,בנפרד מהמוסדות האחרי ,את
המשרות הנדרשות לו ,את אופ קבלת העובדי וצורת העסקת ,את הגדרת תפקיד
ואת שכר .הביקורת העלתה ,כי הוועד המרכזי והמחוזות לא קבעו תקני למשרות
הנדרשות לה ולא הגדירו את תחומי הפעילות ,הסמכות והאחריות של כל אחת
מהמשרות הללו.
היעדר של תק והגדרה של המשרות בוועד המרכזי ובמחוזות עלול לפגוע
באפקטיביות וביעילות של פעילות המנגנו המינהלי בשל חוסר בהירות בחלוקת
העבודה הפנימית ,ולהביא לידי חוסר שוויו ,בזבוז משאבי ,ניגודי ענייני ושקיפות
נמוכה בפעילות המנגנו המינהלי של הלשכה כלפי גורמי חיצוניי.
)ב( נוהל כוח אד של הוועד המרכזי ממר  2009קבע מדרג שכר לבעלי תפקידי
בוועד המרכזי )להל  מדרג השכר( .לכל תפקיד נקבע שכר התחלתי ושכר מרבי .כ
נקבעו כללי בדבר מתח דרגות השכר בכל תפקיד ,תוספת ותק ,ומש $השהייה בדרגת
שכר .ואול מדרג השכר חל על הוועד המרכזי בלבד ,ואינו מחייב את המחוזות או
מותא למנגנוניה ,לצורכיה ולתקציב .א! אחד מהמחוזות לא קבע מדרג שכר
בעבור עובדי המנגנו שלו .משרד מבקר המדינה סבור כי ראוי שהלשכה תגבש מדרג
שכר אחיד לוועד המרכזי ולמחוזות ,תו $שיתו! פעולה ביניה  מדרג שכר אשר ימנע
פערי שכר בלתי סבירי בי בעלי תפקידי דומי במוסדות הלשכה ורמות שכר
חריגות לבעלי תפקידי בכירי.
 .4מ ע ר כ ו ת ה מ י ד ע  :מערכת מידע ממוחשבת היא נדב $מרכזי בתשתיתו של
ארגו ,משו שהיא מאפשרת את תפעולו המינהלי ואת מכלול פעילויותיו .הוועד
__________________
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המרכזי והמחוזות מפעילי מערכות מידע נפרדות ,ואי ללשכה מערכת מידע אחידה
המקיפה את כל מוסדותיה .במצב זה יש חסרונות ניכרי וביניה חוסר התאמה
במידע ובנתוני ,כפילויות בעלויות הפיתוח וחוסר יכולת לנצל את יתרונות הגודל
בפיתוח ובהטמעת של מערכות מתקדמות .17למרות קיומה של הסכמה בי
המנכ"לי של הוועד המרכזי והמחוזות בדבר הצור $בהתאמה ובסנכרו בי מערכות
המידע בלשכה ,לא חלה התקדמות בנושא זה.
משרד מבקר המדינה מציי כי א! שבלשכה קיימי מוסדות שוני  ארציי
ומחוזיי שעיקר עיסוק בתחו המקצועי ,מ הראוי היה שבתחו המינהלי יוחלו
דפוסי אחידי של סדרי עבודה ותקינת משרות .אי זה סביר שיהיה שוני כה גדול
בי מוסדות הלשכה בתחומי הפעילות המינהליי .הדבר עלול לפגוע בתוצאות
פעילותה של הלשכה כגו! המאגד את כל עורכי הדי.
 .5ב י ק ו ר ת פ נ י מ י ת  :בלשכה פועל מבקר פני )להל  מבקר הלשכה( מכוח
החוק .18על פי נוהל הביקורת הפנימית של הלשכה ממר ) 1997להל  הנוהל(,
תפקידה העיקרי של הביקורת הפנימית בלשכה 19הוא לבדוק את תקינות הפעולות של
הלשכה ומוסדותיה ושל נושאי משרה וממלאי תפקידי מבחינת השמירה על החוק,
על הנוהל התקי ,על טוהר המידות ועל החיסכו והיעילות.
)א( בבדיקת סדרי ניצול תקציב הביקורת הפנימית בשני  20092007עלה כי שיעור
המימוש של התקציב הכולל בשלוש השני הללו עמד על כ 37%בלבד .נוכח הפער
הגדול בי תקציב הביקורת הפנימית ובי ביצועו מתעוררת השאלה הא התקציב אכ
משק! את צרכי הביקורת הפנימית בלשכה .משרד מבקר המדינה סבור ,כי על הלשכה
לגבש את צרכי הביקורת הפנימית ובהתא לקבוע את תקציבה ולדאוג לביצועו.
)ב( מבקר הלשכה וממלא מקומו נבחרי בידי המועצה הארצית .שניה ממלאי
את תפקיד בהתנדבות .מבקר הלשכה מבצע את הביקורות בעיקר באמצעות שני
משרדי של רואי חשבו שעמ הוא מתקשר כנותני שירותי ביקורת.
מאחר שהתפקיד של מבקר פנימי הוא אחד מתפקידי הליבה בארגו ציבורי ,ובמיוחד
בגו! סטטוטורי ,חשוב שהעוסק בו יוכל להקדיש לו את מרב זמנו כדי למלאו כראוי.
משרד מבקר המדינה סבור כי על הלשכה לתקנ תפקיד זה כמשרה בשכר כחלק
ממנגנו הלשכה.
)ג( על פי הנוהל יש להקי ועדת ביקורת בלשכה .הנוהל קובע תפקידי חשובי
לוועדת הביקורת ,כגו :אישור תכנית העבודה של מבקר הלשכה; דיו בהצעת
התקציב של מבקר הלשכה ,גיבוש המלצות בעניינה והגשת למועצה הארצית; דיו
בממצאי דוחות הביקורת של מבקר הלשכה והגשת סיכומי הדיו לוועד המרכזי
ולמועצה הארצית.
למרות חשיבותה של ועדת הביקורת בתהלי $הביקורת בלשכה ,והקביעה בנוהל שעל
המועצה הארצית לבחור ועדה זו ,מאז שאושר הנוהל במועצה הארצית ועד סיו מועד
הביקורת  למעלה מ 13שנה  עדיי לא בחרה המועצה הארצית ועדת ביקורת
__________________
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ד"ר ישי דרור" ,תפיסת מערכות המידע של לשכת עורכי הדי ומוסדותיה  ניתוח והמלצות" ,סיב
)סיוע במערכות מידע( בע"מ.2009 ,
סעי 18א לחוק.
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בלשכה .בהיעדר ועדת ביקורת בלשכה לא מתבצע כראוי הלי $תכנו הביקורת ,לא
מתקיימי דיוני סדירי בוועד המרכזי ובמועצה הארצית בנוגע לממצאי הביקורת
ולהמלצותיה ,ולא מתקיי מעקב אחר תיקו הליקויי.

סיכו והמלצות
לשכת עורכי הדי ממלאת שליחות ציבורית חשובה בהסדרת מקצוע עריכת הדי
ובפיקוח על האתיקה של העוסקי במקצוע שהוא אחד מעמודי התוו $של מערכת
המשפט והמשטר הדמוקרטי בישראל .לפי הגדרת תפקידיה בחוק אמורה הלשכה
לפעול לקידו ענייניה של כל העוסקי במקצוע ,לעמוד על משמר שלטו החוק
במדינה ולהג על האינטרסי של הציבור כולו .לפיכ $נודעת חשיבות רבה מבחינה
ציבורית להבטחת תפקודה התקי.
משרד מבקר המדינה מדגיש את הצור $להסדיר את חלוקת הסמכויות והתפקידי
בי הוועד המרכזי ובי המחוזות ,ולהגיע לפתרו מוסכ בנושאי השנויי במחלוקת
בלשכה מתו $התחשבות בצורכי המחוזות בכל הנוגע למת השירותי לחבריה.
משרד מבקר המדינה מציי כי הלשכה ומשרד המשפטי עדיי לא השלימו את
הסדרת מימו הבחירות למוסדות הלשכה ,למרות חשיבות הנושא והמלצותיו של דוח
מבקר המדינה שפורס באפריל  .1999מאז א! התקיימו מערכות בחירות למוסדות
הלשכה ללא כללי בנושא המימו ,א! שאי לכ $כל הצדקה ,תו $פגיעה בשקיפות
הנדרשת למניעת מצבי של מימו והוצאות בלתי ראויי במערכת בחירות ,עד כדי
חשש לפגיעה בטוהר המידות .לפיכ ,$על הלשכה ומשרד המשפטי להסדיר בהקד
את מימו הבחירות של המועמדי לתפקידי במוסדות הלשכה; בכלל זה ראוי לקבוע
את סכו התרומה המרבי ,האנשי הרשאי לתרו ,הסכומי שמותר למועמדי
להוציא למימו הבחירות ,ולהסדיר את אופ הדיווח הנדרש מהמועמדי .כיוו
שהלשכה היא תאגיד ציבורי בעל סמכויות נרחבות שתחומי פעילותו הוסדרו בחוק ,מ
הראוי שההנחיות האמורות יעוגנו א! ה בחקיקה.
בתחו תפקידי החובה של הלשכה  עליה לחזק את מער $הפיקוח על המתמחי
ולהגביר את האפקטיביות שלו; לוודא כי הטיפול בתלונות בכל ועדות האתיקה נעשה
באופ אחיד ושוויוני ,ובמסגרת פרק הזמ המרבי הקבוע בכללי; ולבחו א
הקריטריוני למת ייצוג משפטי חינ למעוטי אמצעי ,שהוס! לתפקידי החובה של
הלשכה ,אכ הולמי את ייעוד .בתחו תפקידי הרשות של הלשכה  עליה לקבוע
מדיניות אשר תגביר את השוויו בי המרכז ובי הפריפריה בכל הנוגע להיצע קורסי
ההשתלמות אשר מארגני המכו להשתלמויות והוועדי המחוזיי; כמו כ עליה לחזק
את הפיקוח והבקרה של מוסדות הלשכה על הפעילות של קר הגמלאות של עורכי הדי.
על הלשכה להקפיד על תכנו עבודה רבשנתי ושנתי ,ה בוועד המרכזי וה במחוזות;
לנהל את מער $ההתקשרויות בהתא לחוק חובת מכרזי; לתקנ את מנגנוני הוועד
המרכזי והמחוזות ולגבש מערכת שכר אחידה; לחזק את הבקרה ,הדיווח והשקיפות
כלפי חבריה בפעולותיה המינהליות והתקציביות .משרד מבקר המדינה מדגיש כי
בהיעדר הסדרה של הנושאי הללו המצב הקיי בלשכה אינו תקי ,ומחובתה של
הלשכה להסדיר בהקד.

♦
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מבוא
 .1לשכת עורכי הדי בישראל )להל  הלשכה( הוקמה בשנת  1961על פי חוק לשכת עורכי
הדי ,התשכ"א) 1961להל  החוק( ,כדי לאגד את עורכי הדי בישראל ולשמור על רמתו וטוהרו
של מקצוע עריכת הדי.
התפקידי שעל הלשכה למלא על פי החוק )להל  תפקידי החובה( ה :לרשו מתמחי במקצוע,
לפקח על ההתמחות שלה ולבחו אות לאחר מכ; להסמי! עורכי די חדשי; לנהל מרש של
עורכי די זרי ;20לקיי שיפוט משמעתי לעורכי די ולמתמחי; לתת סעד משפטי למעוטי
אמצעי .21נוס $על תפקידי חובה אלה הלשכה רשאית ,בי השאר ,לחוות דעתה על הצעות חוק
בענייני בתי משפט וסדרי די; לשמש בורר ולמנות בוררי; לפעול להגנת ענייניה המקצועיי של
חברי הלשכה; לייסד קרנות ביטוח ,קרנות פנסיה ומוסדות אחרי של עזרה הדדית לחבריה; ליזו
פעולות ומפעלי של חקר המשפט בכלל והמשפט העברי בפרט ,ולהשתת $בה; לעסוק בהוצאת
ספרות משפטית.
להקמת הלשכה על פי חוק מיוחד היו כמה סיבות .22אחת מה היא ההכרה בחשיבותו של מקצוע
עריכת הדי במדינה דמוקרטית שבה נדרש עור! הדי לייצג את האזרח ולהפעיל את מערכת ההגנה
על זכויותיו .כדי לאפשר לעור! הדי לעשות זאת כראוי ,הוחלט לנתק את ניהול המקצוע מהממסד
השלטוני :עורכי הדי ינהלו את ענייני המקצוע ואילו הבקרה והפיקוח יוטלו על שר המשפטי,
והלשכה תהיה כפופה לביקורת של מבקר המדינה .23סיבות נוספות היו ההכרה בצור! לאפשר
לציבור עורכי הדי להשתת $בניהול המקצוע על ידי בחירת נציגיו למוסדות הלשכה ,וביטול
הכפילות בתפקוד של שני המוסדות שקדמו ללשכה  המועצה המשפטית )שהוקמה בשנת 1938
כשנחקקו פקודת עורכי הדי ופקודת המועצה המשפטית( והסתדרות עורכי הדי.
 .2בשני העשורי האחרוני עבר מקצוע עריכת הדי שינויי מרחיקי לכת וביניה :עלייה חדה
במספר עורכי הדי עקב "פתיחת" לימודי המשפטי לסטודנטי רבי ,באמצעות הקמת מכללות
ללימודי משפטי שהורשו להעניק לה תואר במשפטי .התחרות הגוברת בי עורכי הדי שהציפו
את השוק אמנ הוזילה את מחיר של שירותי משפטיי ,אבל הגבירה את חוסר הביטחו כלכלי
בקרב עורכי הדי ,ועוררה טענות על ירידה ברמת המקצועית .בה בעת הרחיבו תהליכי כלכליי
וחברתיי את תחומי העיסוק של עורכי די .למשל :התרחבות הייצוג בנושאי כלכליי כמו
עסקאות בילאומיות ,ניירות ער! ,הייטק ,זכויות יוצרי ועוד .כל אלה הציבו אתגרי חדשי
לפתחה של הלשכה.
 .3תפקידיה וסמכויותיה המרובי של הלשכה בהסדרת מקצוע עריכת הדי ובפיקוח על האתיקה
של העוסקי בו  מקני לה מעמד מרכזי מבחינה ציבורית .לפיכ! יש להקפיד הקפדה יתרה על
התנהלותה התקינה כדי שתמלא בנאמנות את תפקידיה המוגדרי בחוק ,תקד את ענייניה של כל
העוסקי במקצוע ותג על האינטרסי של הציבור כולו.
 .4מוסדות הלשכה ה :24ראש הלשכה ,המועצה הארצית ,הוועד המרכזי ,הוועדי המחוזיי
)ירושלי ,תל אביב ,חיפה ,דרו וצפו( ,בית הדי המשמעתי הארצי ,בתי די משמעתיי מחוזיי,
ועדת אתיקה ארצית ,ועדות אתיקה מחוזיות ומבקר הלשכה .ראש הלשכה והמועצה הארצית
__________________

20
21
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חוק לשכת עורכי הדי )תיקו מס'  ,(33התשס"ט.2009
ב 23.11.09אושר בכנסת תיקו לחוק ,אשר מוסי תפקיד חובה ללשכה ולפיו הלשכה "תית סעד
משפטי למעוטי אמצעי שאינ זכאי לכ -מהמדינה לפי חוק"  חוק לשכת עורכי הדי )תיקו מס' ,(34
התש"ע.2009
דוח פעילות לשכת עורכי הדי בישראל  ) 31.8.081.9.07שנת המשפט תשס"ח( ,עמ' .7
סעי  5לחוק.
סעי  6לחוק.
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נבחרי בידי כל עורכי הדי באר) ,וכל ועד מחוזי נבחר בידי ציבור עורכי הדי במחוזו .הוועד
המרכזי נבחר בידי המועצה הארצית מבי חבריה.
ללשכה קשורי כמה גופי )חברות בנות( :ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדי המפרסמת ,בי
היתר ,ספרות משפטית ותקליטורי פסקי די ומקיימת קורסי הכנה לבחינות ההסמכה; המכו
להשתלמות עורכי הדי המקיי השתלמויות מקצועיות ולימודי תעודה לעורכי הדי; קר הגמלאות
של עורכי הדי; קר "שכר מצווה בע"מ" המגייסת תרומות עבור פרויקט "שכר מצווה" שמפעילה
הלשכה )סיוע משפטי למעוטי אמצעי(.
לשכת עורכי הדי היא תאגיד שהוק על פי חוק  לפי סעי 4 $לחוק "הלשכה היא תאגיד כשר לכל
חובה זכות ופעולה משפטית" .הלשכה היא תאגיד ציבורי  תאגיד הפועל לקידו אינטרסי
ציבוריי ולצור! כ! מופקדות בידיו סמכויות שלטוניות מסוימות .25בי השאר מנהלת הלשכה כספי
ציבור מכוח הסמכות שנתנה לה המדינה .לפיכ! מ הראוי שתפעל לפי מיטב כללי הניהול והבקרה
הנקראי כיו "כללי ממשל תאגידי" ,המחייבי שימוש בכלי בקרה ופיקוח יעילי שיבטיחו
שקיפות ונשיאה באחריות ה מצד של דרגי הניהול וה מצד דרגי הפיקוח והבקרה.26
 .5בחודשי ינוארדצמבר  2010בדק משרד מבקר המדינה את אופ התפקוד של מוסדותיה
המרכזיי של הלשכה ואת פעולותיה העיקריות .בי היתר נבדקו ביצוע של תפקידי החובה
שהוטלו עליה בחוק ותפקידי הרשות שלה כגו :קיו השתלמויות לעורכי הדי ופיקוח על קר
הגמלאות שבבעלותה; יחסי הגומלי בי הוועד המרכזי ובי הוועדי המחוזיי; היבטי מינהליי
בפעילות הלשכה ,וביניה התקשרויות ע נותני שירותי ,מנגנו הלשכה ,תקצוב הלשכה ,פיקוח
ובקרה בתו! הלשכה .משרד מבקר המדינה בדק את הנושאי הללו לפי כללי ממשל תאגידי.
הבדיקה נעשתה בוועד המרכזי של הלשכה ,בוועדי המחוזיי של הלשכה  ועד מחוז תל אביב,
ועד מחוז ירושלי ,ועד מחוז חיפה ,ועד מחוז דרו וועד מחוז צפו; במכו להשתלמויות עורכי
הדי ובקר הגמלאות של עורכי הדי.

מבנה הלשכה
בשנת  2003הגישה המועצה לתאגידי ציבוריי 27למשרד המשפטי דוח מקי 28$בנוגע לנורמות
המבניות והתפקודיות ולהסדרי הפיקוח הראויי להחלה על התאגידי הציבוריי בישראל.
המועצה לתאגידי ציבוריי המליצה ,בי היתר" ,להכפי $את התאגידי הציבוריי למערכת בקרה
ופיקוח כוללת ויעילה יותר ,ה מ ההיבט של הניהול הפנימי וה מ ההיבט של הבקרה והפיקוח
__________________

25
26

27
28

לעניי המאפייני הכללי של תאגיד ציבורי ראו המועצה לתאגידי ציבוריי- ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ,
„ ,ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈיוני .2003
"ממשל תאגידי" הוא ש כולל למארג נורמות היסוד לניהול ,לפיקוח ולבקרה בתאגיד .על פי רוב,
מארג הנורמות מגוו למדי ויכול שיכלול חיקוקי כדוגמת דברי חקיקה ראשית ,תקנות ונורמות
הנגזרות מפסיקת בתי המשפט לצד נהלי ,הוראות עבודה והסדרי פנימיי נוספי שקובע התאגיד
עצמו .מארג כללי זה מגדיר וקובע את מתכונת ניהול התאגיד ,ובי היתר מסדיר את פעולת מרכיבי
התאגיד ואת תפקידיה .חשיבותו היא ,בי היתר ,ביצירת מנגנוני ניהול ,פיקוח ובקרה ראויי,
המבטיחי כי התאגיד יתנהל כיאות ויפעל בשקיפות על פי עקרו השוויו וכללי דיווח ובקרה ראויי,
וכי המנהלי וגורמי הפיקוח והבקרה ישאו באחריות לפעילות )מתו -מבקר המדינה˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ,
 ,(2010) ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚעמ' .(200
גו שהוק בשנת  1992בידי שר המשפטי דאז ,ואחד מתפקידיו היה להתוות מדיניות לניהול
ולפעילות של התאגידי הציבוריי.
המועצה לתאגידי ציבוריי ,ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ - ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ,יוני .2003
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החיצוניי" .בעניי מועצת התאגיד קבעה המועצה לתאגידי ציבוריי" :מועצת התאגיד היא הגו$
בעל הסמכות העליונה בתאגיד הציבורי .תפקידיה של המועצה ה לקבוע את מדיניות התאגיד
הציבורי ולפקח על התנהלותו התקינה והיעילה ומימוש מטרותיו ...מתפקידה של מועצת התאגיד
לפרש את מטרות התאגיד ולמלא תוכ ,תו! 'תרגו' הוראות החוק המקי ]את התאגיד[ ליעדי
אופרטיביי .כמוסד העליו של התאגיד ,ראוי כי מועצת התאגיד תאשר ,מדי שנה ,תכנית רב שנתית
לפעולות התאגיד; תכנית עבודה שנתית; תקציב שנתי של התאגיד ואת תק עובדי התאגיד
והמועסקי בשירותו" .עוד המליצה המועצה לתאגידי ציבוריי להחיל על עובדי התאגידי
הציבוריי את עיקרי ההסדרי החוקיי שנועדו להבטיח את טוהר המידות בשירות המדינה; למנות
ועדת ביקורת לתאגיד מקרב חברי מועצת התאגיד; לחייב את התאגיד בהעסקת רואה חשבו מבקר,
יוע) משפטי ומבקר פנימי.29
מאחר שלשכת עורכי הדי היא תאגיד ציבורי ,בח משרד מבקר המדינה את התאמתה של לשכת
עורכי הדי  מבחינת המבנה ,התפקוד והפיקוח עליה  לכללי ממשל תאגידי כפי שה משתקפי
בדוח המועצה לתאגידי ציבוריי.

הסמכויות של מוסדות הלשכה
ע המוסדות הנבחרי של הלשכה שנקבעו בחוק נמני ,כאמור ,ראש הלשכה ,המועצה הארצית,
הוועד המרכזי והוועדי המחוזיי .30המועצה הארצית היא "הזרוע המחוקקת" של הלשכה,
הקובעת את המדיניות ועקרונות היסוד של פעולותיה; נדונות בה הצעות לשינויי ותיקוני בחוק
ובכללי המותקני לפיו ונקבעות בה ההצעות שהלשכה מגישה למשרד המשפטי לתיקוני חקיקה
ולכללי חדשי .המועצה הארצית בוחרת את חברי הוועד המרכזי מבי חבריה ;31קובעת דמי חבר
ואגרות ;32מאשרת מדי שנה את תקציב הלשכה ואת דמי החבר ,33קובעת את התערי $המזערי 34ואת
התערי $המרבי 35לשכר טרחה בעבור שירותי עור! די ובוחרת את נציגי הלשכה 36לוועדות לבחירת
שופטי ,דייני ,קאדי ושופטי צבאיי .כמו כ נקבע בחוק 37כי "המועצה הארצית של הלשכה
רשאית ,באישור שר המשפטי ,להתקי כללי בכל עניי הנוגע לארגו הלשכה ופעולותיה ,במידה
__________________

29

30
31
32
33
34
35

36
37

הדוח מהווה בסיס לתזכיר חוק התאגידי הציבוריי ,התשע"א ,2011מטע הממשלה .לפי התזכיר
הלשכה היא "תאגיד ציבורי" ויחולו עליה ההוראות והחובות הקבועות בו .תזכיר החוק גובש במר$
 2011בידי רשות החברות הממשלתיות .לפי התזכיר על תאגיד ציבורי לפעול להגשמת מטרותיו
ותפקידיו לפי החוק המקי בהתא לכללי המחייבי אד הממלא תפקיד ציבורי על פי כל די,
ביעילות ובחסכו .התזכיר מפרט את החובות המיוחדות שיחולו על תאגיד ציבורי לרבות חובת אמוני
של נושא משרה בתאגיד; החובה למנות בעלי תפקידי מיוחדי ,בה יוע $משפטי ומבקר פני
וחובות בנוגע לאופ הניהול הכספי של תאגיד ציבורי ונכסיו.
מוסדות אלה נבחרי על ידי חברי הלשכה הרשומי באותו מחוז.
סעי )11ב( לחוק.
סעי )93א( לחוק.
כללי לשכת עורכי הדי )קביעת תקציב ואגרות( ,התשנ"ה.1994
לפי סעי  81לחוק" ,המועצה הארצית של הלשכה רשאית לקבוע תערי מינימאלי לשכר טרחה בעד
שירותי עורכי די ,שיהיה בבחינת המלצה לחברי הלשכה ,א -לא יחייב".
לפי סעי  82לחוק" ,קבע שר המשפטי בתקנות סוגי שירותי מסוימי שיש לקבוע בעד תערי
מכסימלי לשכרטרחה ,תקבע המועצה הארצית של הלשכה את התערי; משנקבע בתערי שכר
מכסימלי לשירות מסוי ,לא יתנה ולא יקבל עור-די שכר גבוה ממנו ,אלא ברשות שניתנה על ידי
הוועד המחוזי לעניי מסוי".
כללי לשכת עורכי הדי )בחירת נציגי הלשכה בוועדות בחירה ובוועדות מינויי( ,התשנ"ז.1997
סעי  109לחוק.
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שלא נקבעו הוראות בחוק זה ובמידה שסמכות זו לא ניתנה בחוק זה לשר המשפטי ,ולרבות
ענייני אלה (1) :בחירת ,הרכב וסדריעבודת של מוסדות הלשכה ,וחלוקת סמכויות הלשכה
ביניה; ) (2סדריקבלת של מתמחי ורישומ ,ודרכיהפיקוח על התמחות; ) (3סדרי קבלת
חברי ללשכה ,לרבות חידוש החברות לפי חוק זה; ) (4כללי האתיקה המקצועית; ) (5סדרי
הדי לפני בתיהדי המשמעתיי; ) (6מת סעד משפטי למעוטיאמצעי; ) (7מדי עורכיהדי
וסדרילבישת; ) (8חובותיה וזכויותיה של עורכידי בקשר למילוי תפקידיה המקצועיי;
) (9חובת עורכידי לבייל יפוייכוח הניתני לה בבול הלשכה בסכו שייקבע; ) (10תשלו
לנציגי ציבור בוועדת האתיקה הארצית ובוועדות אתיקה מחוזיות".
חברי המועצה הארצית 38ה ראש הלשכה המכה וראש הלשכה שקד לו ,מנכ"ל משרד
המשפטי ,פרקליט המדינה ,הפרקליט הצבאי הראשי 28 ,חברי לשכה שנבחרי בידי כל עורכי
הדי בבחירות כלליות ,שוות ,יחסיות ,חשאיות ,ישירות וארציות; שלושה חברי לשכה מכל מחוז
)יו"ר הוועד המחוזי ושני חברי לשכה מאותו מחוז( ,שנבחרו בידי הוועד המחוזי בבחירות חשאיות.
הוועד המרכזי הוא "הזרוע המבצעת" של הלשכה .בידיו מרוכזות כל סמכויות הלשכה שלא יוחדו
בחיקוק למוסד אחר ממוסדותיה .39הוועד המרכזי הוא המוסמ! ,בי השאר ,לבצע את תפקידי
החובה של הלשכה )למעט טיפול באתיקה מקצועית ושיפוט משמעתי המוקני לפי החוק ג
לוועדי המחוזיי .(40נוס $על כ! הוועד המרכזי ד בהצעות חוק הנוגעות לפעילות הלשכה
וחבריה ובנושאי שוני הנוגעי לפעילותה השוטפת של הלשכה.
על פי החוק 41מכה ראש הלשכה כיו"ר הוועד המרכזי .בוועד המרכזי מכהני  17חברי :ראש
הלשכה 11 ,מ 28חברי המועצה הארצית הנזכרי לעיל שנבחרי בבחירות שוות ,יחסיות וחשאיות
וחמישה נציגי מחוזות  נציג אחד משלושת הנציגי של כל מחוז במועצה הארצית הנבחר על
ידיה.
בלשכה פועלי חמישה ועדי מחוזיי) 42להל  ועדי מחוזיי או מחוזות( שחבריה ויושבי
הראש שלה נבחרי ישירות בידי כל עורכי הדי בכל מחוז )מחוז תל אביב ,מחוז ירושלי ,מחוז
חיפה ,מחוז צפו ומחוז דרו( .ייצוג של המחוזות במועצה הארצית ובוועד המרכזי הוא "ייצוג
שווה"  מספר שווה של נציגי לכל מחוז ללא קשר לגודלו היחסי 43מכלל חברי הלשכה.
לוועד המרכזי ולכל אחד מהוועדי המחוזיי יש מנגנו מינהלי משלו שבראשו עומד מנכ"ל ,והוא
כולל עובדי בתחומי שוני .ביניה :מינהל כללי )מזכירות ,הנהלת חשבונות ,תחזוקה ,ספרייה(,
השתלמויות ופעולות רווחה ותרבות ,אתיקה )קבלת תלונות על עורכי די( ,מינהל בתי הדי
למשמעת ועוד .לוועד המחוזי יש סמכות לקבוע את תקציבו בכפו $לאישור המועצה הארצית.
יחסי הגומלי שבי הוועד המרכזי לוועדי המחוזיי
 .1בדוח הביקורת הקוד שער! משרד מבקר המדינה בלשכה שפורס באפריל ) 1999להל 
הדוח הקוד( 44נכתב שאי בחוק הוראה כללית המפרטת את מכלול סמכויותיה של הוועדי
המחוזיי ,וכל ועד מחוזי נוהג כישות משפטית בפני עצמו .עוד נכתב בדוח" :לדעת משרד מבקר
המדינה ...שומה על משרד המשפטי ועל המועצה הארצית לשקול את ארגונה מחדש של פעילות
__________________
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סעי  9לחוק.
סעי )11א( לחוק.
ראו ,בי השאר ,סעי  63לחוק.
סעי  11לחוק.
סעיפי  12ו 13לחוק.
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מבקר המדינה ,(1999) Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,עמ' .3534

300

קוב $דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

הוועדי המחוזיי על כלל היבטיה ,לרבות יחסי הגומלי הראויי בי הוועדי לבי יתר מוסדות
הלשכה; עליה ג ליזו תיקוני חקיקה ,א יתחייבו מכ!".
 .2תחומי הפעולה של הוועדי המחוזיי ויחסי הגומלי שבינ ובי הוועד המרכזי לא הוסדרו,
וזה כמה שני ששוררת מחלוקת קשה בי הוועד המרכזי ובי ועד מחוז ת"א בדבר חלוקת
הסמכויות והתפקידי ביניה .הוועד המרכזי נסמ! על סעיפי החוק הקובעי כי בידיו נתונות כל
סמכויות הלשכה שלא יוחדו בחיקוק למוסד אחר ממוסדותיה ,45וועד מחוזי לא יפעל בסתירה
להחלטות הוועד המרכזי .46כ! קיבל הוועד המרכזי החלטה בדצמבר  2003כי "ועד מחוז יפעל א!
ורק בענייני הנוגעי במישרי רק לחברי המחוז ,ולא יפעל בכל עניי הנוגע לכלל חברי הלשכה,
או לחברי מחוזות אחרי ,אלא על פי הסמכה מפורשת מראש של הוועד המרכזי .ועד מחוז לא
ינקוט פעולות ,לרבות צעדי משפטיי ,אלא על פי הסמכה מפורשת בחוק ...או על פי הסמכה
מראש של הוועד המרכזי .ועד מחוז שפעל או הפועל בניגוד לאמור לעיל  יחדל מפעילותו זו.
במקרה שפתח בהליכי משפטיי בניגוד לאמור לעיל  יפסיק אותה מיד .א לדעתו מדובר
באינטרס הנוגע לכלל עורכי הדי במדינה  יעביר את החומר לידי הוועד המרכזי על מנת שזה
יחליט א להמשי! בהלי! או בפעולה ,א לאו".
ואול ,עמדתו של מחוז ת"א היא כי סמכויותיו השיוריות של הוועד המרכזי נוגעות לתפקידי
הסטטוטוריי של הלשכה )תפקידי החובה( ולא לפעולות שברשות שאות רשאי כל ועד מחוזי
ליזו כראות עיניו .בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממר)  2011ציי מחוז ת"א" :לשכת עורכי
הדי איננה גו $ריכוזי שמוסדותיו המרכזיי מנהלי אותו במלוא רוחב יריעתו וככל שעולה על
דעת .לשכת עורכי הדי היא ,כעולה חד משמעית מ החוק ,גו $פדרטיבי כאשר כל אחד
ממחוזותיה נהנה מעצמאות רבה לנהל את ענייניו לטובת חבריו כראות עיניו .אמנ הסמכות
השיורית ,בכל הנוגע לתפקידי החובה של הלשכה ,הופקדה על ידי המחוקק בידי הוועד המרכזי ,א!
סמכות שיורית זו משתרעת על חלק בלבד ממכלול פעילות של גופי הלשכה .בכל המרחב המרכזי,
זה המוסדר במפורש בחוק ,ישנה חלוקת תפקידי ברורה בי הוועד המרכזי לבי המחוזות וחלוקה
זו מניחה למחוזות בקעה רחבה מאוד של סמכויות אוטונומיות שאינ כפופות כלל לוועד המרכזי...
החוק קובע את סמכויות מוסדות הלשכה ,אול אי הוא מגדיר את סמכויותיה של הוועדי
המחוזיי ואיננו תוח את מידת האוטונומיה שבמסגרתה ה יכולי לפעול ...בכל הנוגע
לפעילויות הרשות ,שחלק מנוי בסעי 2 $לחוק ,לא קנה הוועד המרכזי סמכות להורות לוועדי
המחוזות לנקוט בדר! פעולה מסוימת או להימנע ממנה".
)א( על פי תפיסתו זאת פעל מחוז ת"א כלפי גופי חיצוניי ללשכה בנושאי הנוגעי לכלל
חברי הלשכה .למשל :ביוני  2009החליט מחוז ת"א להגיש בקשה להצטר $כידיד בית המשפט
להלי! משפטי ;47באוגוסט  2009פנה יו"ר מחוז ת"א לשר המשפטי בנושא שכר של היועצי
המשפטיי בחברות הממשלתיות; בנובמבר  2009פנה יו"ר מחוז ת"א ליו"ר ועדת הפני של
הכנסת בנושא חוזר מנכ"ל משרד הפני בעניי נוהל מינוי יוע) משפטי חיצוני לרשות המקומית,
מינוי יוע) משפטי קבוע לתאגיד מקומי ונוהל מסירת עבודות משפטיות לעורכי די חיצוניי;
בפברואר  2010פנה יו"ר מחוז ת"א למנכ"לית המוסד לביטוח לאומי בעניי מדיניות המוסד
לביטוח לאומי בנוגע להעברת תכתובות ישירות לעורכי די המייצגי קרבנות עברה .כמו כ
התקשר מחוז ת"א לפני כמה שני ע חברה העוסקת בתחו של קשרי ממשל ולובינג לקידו
יזמות חקיקה בכנסת ,ללא כל תיאו ע הוועד המרכזי .מחוז ת"א סבור כי פעולות אלו אינ
נכללות בתפקידיה הסטטוטוריי של הלשכה ,וה פעולות רשות שכל ועד מחוזי רשאי לעשות לפי
הבנתו.
__________________
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סעי )11א( לחוק.
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Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ,˙Á‡ ‰„ÓÚÓ ¯˙ÂÈ ‰Î˘Ï‰ ‰ÚÈ·Ó ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂ¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
¯˜·Ó „¯˘Ó ÍÎÈÙÏ .‰˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,˙Â„‚ÂÓ ˙Â„ÓÚ
‰Â‚¯‡ ˙‡ ÂÏ˜˘È ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˘È‚„ÓÂ ·˘ ‰È„Ó‰
ÔÈ· ÌÈÈÂ‡¯‰ ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙Â·¯Ï ,‰ÈË·È‰ ÏÏÎ ÏÚ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˘„ÁÓ
.‰˜È˜Á· ÌÂ‚ÈÚ ˙‡ ÂÓÊÈÈ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯˙È ÔÈ·Ï ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰
)ב( מחלוקת קשה בי הוועד המרכזי ובי מחוז ת"א קיימת ג בעניי חלוקת הסמכויות ביניה
בנושא פעולות הלשכה לקידו הטבות צרכניות לחבריה )להל  פעולות צרכנות( .ללשכה וללשכת
רואי החשבו בישראל יש מועדו צרכנות משות) $להל  מועדו הצרכנות( המופעל עבור בידי
חברה חיצונית .בי ההטבות הצרכניות הנחות ברכישה של מוצרי צריכה שוני )ביגוד ,תכשיטי,
כלי בית( ,חבילות נופש ואירועי תרבות .הוועד המרכזי מרכז את פעילות הלשכה כלפי מועדו
הצרכנות.
בד בבד ע זה מקיימי ג המחוזות )שהבולט בה הוא מחוז ת"א( פעולות צרכנות עבור חבריה
המתמקדות בעיקר בהשגת הנחות בגופי מסחריי ובאירועי תרבות .גודלו של מחוז ת"א מאפשר
לו להשיג הטבות צרכניות אטרקטיביות לחבריו ,וביניה הטבות בביטוח פנסיוני בקר פנסיה,
ביטוח חיי )ריסק( בחברת ביטוח במחיר מוזל ,רכישת מנוי לעיתו כלכלי במחיר מוזל ,הנחות
ברכישת ציוד משרדי מחברה לציוד משרדי ועוד.
בנובמבר  2007החליט הוועד המרכזי שטיפול הלשכה בנושא הצרכנות ייעשה א! ורק על ידי הוועד
המרכזי ,וכל פעילות יזומה של מחוזות הלשכה חייבת להיעשות באמצעותו .החלטה זו אושרה
מחדש בפברואר  .2009לעומת זאת טוע מחוז ת"א כי הוועד המרכזי אינו יכול למנוע מהמחוזות
לנהל פעולות צרכנות כראות עיניה משו שלא מדובר בתפקיד סטטוטורי של הלשכה .לפיכ!
מחוז ת"א המשי! לנהל את פעילותו הצרכנית.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממר)  2011ציי הוועד המרכזי כי הוא "סיפק לוועדי המחוזות
וללשכה בכללותה הנחיות ברורות באשר לנושא הצרכנות ופעל באופ ראוי ומסודר .הלשכה
סבורה ,כי תועלת של עורכי הדי במחוז תל אביב ובלשכה בכלל מושגת דווקא באופ מרוכז מ
הלשכה .כוחה של הלשכה ויכולתה להשיג תנאי מטיבי עבור חבריה נובע ,בי היתר מגודלה
וממעמדה .סביר להניח כי התנאי והמבצעי שיושגו על ידי הלשכה יטיבו ע חברי ועד המחוז
וע חברי הלשכה בכלל".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי מחוז ת"א כי "אי לאמ) את השקפת הוועד המרכזי ,שלפיה
הוא רשאי לכפות על ועד מחוז ת"א "ליישר קו" ע פעילויות הוועד המרכזי בתחו הצרכנות.
הוועד המרכזי פעל בחוסר סמכות בנסותו לכפות על ועד מחוז ת"א להימנע מטיפול עצמאי בנושא
צרכנות ,שכ הפעילות בתחו הזה חוסה תחת כנפי סעי 2 $לחוק לשכת עורכי הדי ,ואינה אלא
פעילות שברשות .במקרה הזה ,אפילו הטענה ,שלפיה הסמכות לפעול בענייני הנוגעי לכלל
עורכי הדי מסורה לוועד המרכזי ,איננה רלבנטית ,שכ ועד מחוז ת"א פועל למע חבריו שלו.
הוועד המחוזי פועל ,א כ ,בתחו האוטונומיה שלו ,כגו $הנבחר של עורכי הדי במחוז ת"א
והמרכז ,ובמסגרת פעולות הרשות המוסדרות בסעי 2 $לחוק".
˙ÈÈ·Â ‡"˙ ÊÂÁÓ ÔÈ·Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙¯„Ò‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˙ÂÈÎ¯ˆ ˙Â·Ë‰ ˙‚˘‰· ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÂ ‰˙ÓˆÂÚ ˙‡ ÏÈ„‚È ÈÎ¯ˆ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È
˙ÂÈÎ¯ˆ‰ ˙Â·Ë‰Ï ÛÒÂ· ,‰Î˘Ï‰ È¯·Á ¯Â·Ú ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÂÈ‚˘È‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÈÂ˘ÚÂ
˘.Ì‰È¯·Á ¯Â·Ú ÌÈ‚È˘Ó ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰

302

קוב $דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

˙ÂÚˆÓ‡· ˙Î˘Ó˙Ó‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ¯Â˙ÙÏ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ˜È˙ ˙ÂÚˆÓ‡· Û‡ ÍÎ· Í¯Âˆ ‰È‰È Ì‡Â ,˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ‡˘Â Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰¯„Ò‰
.ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ· ‰˜È˜Á

שינוי מבנה הלשכה
בנובמבר  2007הקי הוועד המרכזי ועדה בראשות המשנה ליו"ר הלשכה ,כדי "להציע שינויי
נדרשי במבנה לשכת עורכי הדי" )להל  הוועדה לשינויי מבניי או הוועדה( .ביוני 2009
הגישה הוועדה לוועד המרכזי דוח ובו המלצות לשינויי במבנה הלשכה .בדוח צוי ,בי היתר ,כי
"כמות חברי הלשכה הגדלה והולכת ,והשני אשר חלפו מאז הקמתה ומאז חקיקת חוק לשכת
עורכי הדי ,דורשות מבנה חדש ללשכה שיאפשר לשרת את הצרכי דהיו באופ יעיל ...כיו
המצב הוא שרוב ציבור עורכי הדי אינו מעורב דיו ,א בכלל ,בפעילות הלשכה" .עוד צוי כי
נדרשי שינויי מבניי "על מנת לגרו למעורבות של חברי הלשכה בפעילותה ולהתייעלות של
מוסדותיה ,שיפור שירותה לחבריה וביסוס מעמדה הציבורי".
באוקטובר  2010אישר הוועד המרכזי ,לאחר שד בהמלצות הוועדה ,שורת שינויי מבניי
ותפקודיי בלשכה וביניה שינויי בקוורו הנדרש לקבלת החלטות בוועד המרכזי ובמועצה
הארצית ,שינויי בהרכב המועצה הארצית והוועד המרכזי ,שינויי ארגוניי במנגנו הוועד המרכזי
ובהרכב ועדת הכספי )להל  החלטת הוועד המרכזי(.
בעניי חלוקת סמכויות בי הוועד המרכזי ובי המחוזות החליט הוועד המרכזי ,בי השאר בהסתמ!
על המלצות הוועדה ,על כמה צעדי שנועדו לקבוע חלוקת סמכויות ברורה יותר בי הוועד המרכזי
ובי המחוזות (1)" :ועד מחוז יעסוק בקשרי של חברי המחוז ובקשרי ע המחוז בתחומי
הבאי :בתי משפט ובתי די במחוז ,טריבונלי שיפוטיי במחוז ,שירותי של משרדי ממשלה
ורשויות שלטוניות במחוז ,ספריה במחוז ,אתיקה ודי משמעתי במחוז ,שירותי פנאי ותרבות במחוז.
) (2בענייני השתלמויות ,השמה וצרכנות ,יעסוק ועד המחוז בתיאו ע השירותי והפעילויות
בתחומי אלה של הוועד המרכזי (3) .בכל עניי אחר יעסוק הוועד המרכזי .הוועד המרכזי יוכל
להאציל סמכויות נוספות בנושאי שוני לוועדי המחוז ,לפי העניי (4) .הוועד המרכזי יכלול
בגופיו המקצועיי נציגי של המחוזות ,אשר יבטאו עמדת המחוזות בתחומי אלה".
בעניי יישו הצעדי צוי בהחלטת הוועד המרכזי" :יישומ של ההחלטות ייבח במיידית .אלה
מביניה שנית ליישמ לאלתר ,תיושמנה .האחרות תופנינה להחלטות ביצועיות בגופי השוני:
מועצה ארצית ,משרד המשפטי ,הצעות חוק בכנסת וכו'" .יש לציי כי החלטת הוועד המרכזי
התקבלה תו! התנגדות חריפה של מחוז ת"א החולק על הוועד המרכזי בנוגע למבנה הנחו) ללשכה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי הוועד המרכזי "החלטות המתקבלות בוועד המרכזי או
במועצה הארצית מתקבלות באופ דמוקרטי וברוב קולות .הלשכה אינה נדרשת להתפשר ע
המיעוט החולק על החלטת הרוב או להסכי איתו על עקרונות החורגי מהחלטת הרוב )ובלבד
שהחלטת הרוב אינה חורגת מ הסביר או אינה עומדת בעקרונות מינהל תקי( .המיעוט נדרש לקבל
על עצמו את החלטת הרוב ולנהוג על פיו )זאת מבלי לפגוע ,כמוב ,בזכותו לתקו $את ההחלטות
באמצעי המוקני לו בדי(".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי מחוז ת"א כי א $שרוב חברי הלשכה משתייכי למחוז ת"א,
ייצוגו במועצה הארצית ובוועד המרכזי נמו! ביותר ולפיכ! "במצב יחסי הכוחות הקיי היו,
לנוכח המבנה המפלה של מוסדות הלשכה ,אי סיכוי לכ! שהוועד המרכזי יגיע להבנה ראויה ע
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המחוזות" .המחוז חזר והדגיש כי "במסגרת חוק הלשכה כפי שהוא בתוק $היו אי לוועד המרכזי
סמכות כופה אלא בתחומי שהמחוקק הפקיד בידיו ,דהיינו באותו חלק של סמכויות הלשכה
שבחובה שלא הופקדו בידי הוועדי המחוזיי ולא ביד גו $אחר ,כגו המועצה הארצית .לעומת
זאת ,בכל הקשור לסמכויות שברשות  אי לו ,לוועד המרכזי ,לא סמכות חוקית ולא מעמד מוסרי
לכפות את רצונו ,המושפע ,מדר! הטבע ,מהאינטרסי של המיעוט אותו הוא מייצג ,על רוב
המוחלט של חברי הלשכה ,החיי ופועלי במחוז ת"א והמרכז".
‡"˙ ÊÂÁÓ ÔÈ·Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ Ï˘ ‰˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÂ˘ÈÈ ÚÂÓÏÂ ,È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÓÚÓ·Â ‰Î˘Ï‰ „Â˜Ù˙· ˙Â˘˜ ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÔÈÈÚ
˘˙‡ Â¯È·‚ÈÂ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ Â¯Ù˘È˘ ,‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓ ·Î¯‰· ÌÈÈÂÈ˘ Ï
˘È ‰Î˘Ï· ÌÈÈ·Ó ÌÈÈÂÈ˘ Ï˘ ÔÈ˜˙ ÌÂ˘ÈÈ ÁÈË·‰Ï È„Î .‰Î˘Ï‰ ˙ÂÏÈÚÙ· Ì˙Â·¯ÂÚÓ
,Ì‰ÈÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁÏ Ú‚Â· ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰ ˙‚˘‰· ÌÈˆÓ‡Ó‰ ·¯ÈÓ ˙‡ ÚÈ˜˘‰Ï
ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ .Í¯Âˆ ÍÎ· ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓÈ‡˙Ó ‰˜È˜Á ÈÂ˜È˙· ¯ÊÚÈ‰Ï Û‡Â
·.‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‡ÏÓÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î ,Ì„˜‰

הבחירות למוסדות הלשכה
 .1הדרישה הציבורית הגוברת לשקיפות ולהטלת אחריות על נבחרי ציבור הביאה ,בי היתר,
להסדרת כללי מימו הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות .ביניה :הסדרת מימו המפלגות ומימו
המועמדי בבחירות מקדימות במפלגות לתפקידי שוני או מטעמ ,המתבטא בעיקר בהגבלת
סכומי התרומות וההוצאות למימו תעמולת הבחירות והתורמי המותרי בתרומה; חיוב בדיווח
על התרומות ועל ההוצאות ויצירת שקיפות כלפי הציבור בנוגע לאופ מימו מערכת הבחירות.
ההסדרה נועדה למנוע את הסיכו שהנבחר יעדי $את האינטרסי האישיי של האנשי שתרמו
סכומי גדולי לבחירתו על פני האינטרס הציבורי ,להגביל את ההוצאה הציבורית ולצמצ את
יתרונ של בעלי הממו.
 .2העקרונות לבחירת של חברי מוסדות הלשכה נקבעו בחוק וכ בכללי לשכת עורכי הדי
)בחירות למוסדות הלשכה( ,התשמ"ב) 1982להל  כללי הבחירות( .הבחירות למוסדות הלשכה
נערכות אחת לארבע שני .בהלי! בחירת של ראש הלשכה ,חברי המועצה הארצית וחברי
הוועדי המחוזיי זכאי להשתת $כל חברי הלשכה .בבחירות מתמודדות רשימות של מועמדי
שהתארגנו לש כ! ,וכ עורכי די המתמודדי באופ אישי לתפקידי של ראש הלשכה ויושבי
ראש הוועדי המחוזיי.
‰¯˘Ó‰ È‡˘Â˘ ÌÈ·ˆÓ ˙ÚÈÓ· Í¯Âˆ ˘È ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÈË¯˜ÂÓ„‰ ‰ÂÈ·ˆ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î
˙Î¯ÚÓ· Ì˙Â„„ÂÓ˙‰ ÔÂÓÈÓÏ ÂÓ¯˙˘ ÈÓ Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ˙‡ ÂÙÈ„ÚÈ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÌÈ¯Á·‰
ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰Î˘Ï‰ È¯·Á ¯Â·Èˆ Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯ÈÁ·‰
‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÔÂÓÈÓ Ï˘ ‰¯„Ò‰ ‡Â‰ ‰Ï‡Î ÌÈ·ˆÓ ˙ÚÈÓÏ È·ËÈÓ‰ ÔÂ¯˙Ù‰
·Ú·˜˙ ‰Î˘Ï‰˘ ÈÂ‡¯ ˙‡ÊÎ ‰¯„Ò‰ ¯„ÚÈ‰· Ì‚ Í‡ ;‰Î˘Ï‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÏÏÎ·Â ˜ÂÁ
˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙‡Â ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘ ÌÈÏÏÎ
˘.˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· Ì˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ,ÛÒÎ ‰ÂÂ˘·Â ÛÒÎ· ,Ì‰Ï
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קוב $דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

 .3יש להדגיש כי בעניי זה ציי מבקר המדינה עוד בדוח הקוד 48כי "ראוי לקבוע הוראות
מפורטות למכלול הענייני הכספיי הכרוכי בבחירות למוסדות הלשכה ,ובעיקר לקבוע הגבלות
על סכו ההוצאה המותרת למימו תעמולת הבחירות; על קבלת תרומות מסוגי שוני של
תורמי; ועל סכו התרומה .כיוו שהלשכה היא גו $סטטוטורי בעל סמכויות נרחבות שתחומי
פעילותו הוסדרו בחוק ,ראוי שההנחיות האמורות יעוגנו א $ה בדבר חקיקה".
˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ‡˘Â ÌÏÂ‡Â ,49‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÎ¯ÚÓ ‰ÓÎ ÂÓÈÈ˜˙‰ Ê‡Ó
.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰
)א( מחלקת ייעו) וחקיקה במשרד המשפטי )להל  מחלקת ייעו) וחקיקה( גיבשה בסו $שנת
 2002טיוטת תיקו לחוק  חוק לשכת עורכי הדי )תיקו  דוח על תרומות והוצאות בבחירות
למוסדות הלשכה( ,התשס"ג ,2002הכולל הוספת סעי13 $א" :חובת הגשת דוח על תרומות
והוצאות" ,ובו נאמר ,בי היתר)" :א( שמות מועמדי לתפקיד ראש הלשכה ,שמות מועמדי
לתפקיד יושב ראש ועד מחוזי ורשימות מועמדי למועצה הארצית ולוועדי המחוזיי ,אשר
מוגשי ליושב ראש ועדת הבחירות למוסדות אלה ,יוגשו בצירו $דוח הכולל פרטי אלה:
) (1רשימה של כל התרומות שהתקבלו בעבור מועמד או רשימת מועמדי כאמור במש! השנה
שלפני יו הגשת המועמדות בציו סכו התרומה ,שמו של כל תור ופרטי מזהי אודותיו ,למעט
תרומה מצטברת מאותו אד ובני ביתו הסמוכי לשולחנו ששיעור נמו! מ 1000ש"ח; ) (2ס!
ההוצאות למימו מערכת הבחירות שהוצאו עד ליו האמור בפסקת משנה )."(1
·˘˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‰˜È˜ÁÂ ıÂÚÈÈ ˙˜ÏÁÓ ‰˙ÒÈ 2003
.‰È˙ÂÂÈÒÈÓ ‰Ï„Á ‰„ˆÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ‰˙ÎÊ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó Í‡ ,‰Î˘Ï‰ ÌÚ ˙Â¯·„È‰
)ב( בינואר  ,2005בפגישה של נציגי מחלקת ייעו) וחקיקה ע נציגי הלשכה ,שב משרד
המשפטי והעלה את נושא הסדרת מימו הבחירות למוסדות הלשכה .ביוני  2005מסר משרד
המשפטי ללשכה כי יקד הצעה בעניי שקיפות מקורות המימו של הבחירות למוסדותיה .בינואר
 2006העבירה מחלקת ייעו) וחקיקה ללשכה מסמ! ובו נוסח עקרונות ראשוני בנושא .הלשכה
הציגה עקרונות אלה והצעות נוספות של חברי הלשכה בנושא במועצה הארצית ,כפי שמתואר
בהמש!.
Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘ ¯ÂˆÈÈ ¯˘‡ ,˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙‡ Ì„˜Ï ÍÈ˘Ó‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó˘ ‡ˆÓ ‡Ï
·˘ 2005 ˙˘·˘ ˙Â¯ÓÏ ;‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó
˙Â¯Â˜Ó Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘ ˙¯ÈˆÈ Í¯ÂˆÏ ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ Ì„˜È ÈÎ ‰Î˘ÏÏ ÚÈ„Â‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó
.‰˘Â¯„‰ ‰¯„Ò‰‰ È„ÈÏ ‡È·‰ ‡Ï ‡Â‰ ,˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÔÂÓÈÓ‰
)ג( ג חברי לשכה ,וביניה בעלי תפקידי בכירי ,יזמו הצעות לתיקו החוק לצור! הסדרת
מימו הבחירות למוסדות הלשכה .במר)  2005העלה חבר ועד מרכזי לפני יו"ר המועצה הארצית
הצעה לכמה תיקוני חוק בתחו הבחירות למוסדות הלשכה ,וביניה ג בנושא מימו הבחירות.
בפברואר  2006נשלחה הצעה נוספת ליו"ר המועצה הארצית להסדרת מימו הבחירות ,ובאפריל
 2006העלו המשנה לראש הלשכה וסג יו"ר ועד מחוז ירושלי הצעה לתיקו חוק בנושא.
__________________

48
49

מבקר המדינה ,(1999) Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,עמ' .8
בשני  2003ו ,2007ומערכת הבחירות האחרונה התקיימה ביוני   2011לאחר סיו הביקורת.
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בדברי ההסבר להצעה מאפריל  2006צוי ,בי היתר ,כי "בהיות לשכת עורכי הדי גו $ציבורי אשר
יש לו נגיעה ומעמד בענייני רגישי דוגמת מינוי שופטי ודייני ,קיי פג חמור בכ! שמקורות
המימו של המועמדי ורשימות המועמדי אינ גלויי ,דבר הפותח פתח רחב ל'הרצת' מועמדי
ורשימות מועמדי על ידי גורמי בעלי עניי ,מבלי שציבור עורכי הדי ידע על כ! .בד בבד ,היעדר
כל מגבלות ביחס לתעמולת הבחירות פוגע קשות בשוויוניות הבחירות ,המהווה את נשמת אפו של
התהלי! הדמוקרטי ...נוצר אי שוויו בי מועמדי בעלי אמצעי לבי מועמדי אשר אי ביכולת
להוציא סכומי כס $גדולי לצור! הבחירות" .ההצעה כללה כללי בנושאי הסדרת מימו הבחירות
למוסדות הלשכה ,ניהול חשבונות וביקורת עליה ,תקרת הוצאות וכ סנקציות על הפרת הכללי.
Í‡ ,˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ ¯„Ò ÏÚ 2007-2006 ÌÈ˘· ÂÏÚÂ‰ ÏÈÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÚˆ‰‰
˙Î¯ÚÓ ÔÂÓÈÓ Ï˘ ÈÂˆ¯‰ ‰¯„Ò‰‰ ÔÙÂ‡ ¯·„· ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰„ÓÚ ˘Â·È‚Ï ‡È·‰ ‡Ï ¯·„‰
.‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰
)ד( בשנת  2008גיבש מנגנו הלשכה ,על פי בקשתו של ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא רו ,שתי
הצעות לשינויי חקיקה להסדרת מימו הבחירות למוסדות הלשכה .הצעה אחת נועדה לקבוע
הגבלות על תרומות ועל הוצאות של המועמדי ,וההצעה השנייה נועדה לקבוע את אופ ניהול
החשבונות בידי המועמדי והדיווח עליה .ביוני  2010שלח ראש הלשכה את ההצעות הללו ליו"ר
המועצה הארצית ,עו"ד עמוס ואמד ,בצירו $בקשה "להביא ההצעות לדיו במועצה הארצית
מוקד ככל האפשר ,על מנת שנית יהיה להשלי את התקנת התיקוני עוד לפני הבחירות למוסדות
הלשכה בקי)  ...2011מדובר באחד הנושאי החשובי ,שסיכמנו שנעסוק בה ושנסדיר במסגרת
דיוני המועצה במהל! הקדנציה הנוכחית ,דבר שלצערי טר ארע".
‰ˆÚÂÓ· ÂÂ„ ‡Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈÏ ‰Î˘Ï‰ ˘‡¯ ‰Ê ‡˘Â· ˘È‚‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰
ÔÂÓÈÓÏ Ú‚Â‰ ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰Úˆ‰ ‰˘·È‚ ‡Ï ‰Î˘Ï‰Â ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ˙Èˆ¯‡‰
ÈÂÈ˘ Úˆ·Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ‰Î˘Ï‰ .ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ‰˘È‚‰Ï È„Î ‰È˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·‰
·¯·Â„Ó˘Î „ÁÂÈÓ· ,‰ÓÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏÂ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰Úˆ‰ ˘·‚Ï ‰ÎÈ¯ˆÂ ‰ÏÂÎÈ ‡È‰ Í‡ ,‰˜È˜Á
·˙ÓÈÈ˜˙Ó‰ - ˙Â¯ÈÁ· - ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ˙Â„ÈÓ ¯‰ÂË ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ - ÈÂ¯˜Ú ‡˘Â
·.‰È˙Â„ÒÂÓ
במר)  2011השיב משרד המשפטי למשרד מבקר המדינה כי מצא שיש קושי בקביעת הסדר מקי$
בנושא הבחירות למוסדות הלשכה כדוגמת ההסדר הקיי בחוק מימו מפלגות הכולל ג פיקוח,
בקרה ואמצעי אכיפה מצד מבקר המדינה .לפיכ! שקל את האפשרות לקבוע הוראות בעניי שקיפות
התרומות וההוצאות ,וא $הכי טיוטה של הצעה לתיקו החוק .עוד מסר שבאוקטובר  2007הודיעה
לו הלשכה כי היא פועלת להסדרת מימו הבחירות למוסדותיה ,והוא סבור שעל הלשכה להוביל
תיקוני חקיקה בנושא .משרד המשפטי הוסי $כי לאחר הבחירות למוסדות הלשכה ביוני  2011יש
בכוונתו לשוב ולפעול לקידומה של הצעת התיקו לחוק שיז המתמקדת בשקיפות מקורות המימו
של המועמדי בבחירות למוסדות הלשכה.
הלשכה מסרה בתשובתה כי היא תומכת בהסדרת נושא מימו הבחירות למוסדות הלשכה בחקיקה,
א! היכולת לבצע זאת היא בידי משרד המשפטי בלבד ,וכל מה שביכולתה לעשות הוא  להביא
בפניו את המלצותיה .עו"ד ד"ר שלמה כה 50ועו"ד אורנה לי 51ציינו בתשובת למשרד מבקר
המדינה בנוגע לפעילות הלשכה בשני  ,20072003כי הלשכה פעלה באופ עקבי ורצי $כדי לתק
__________________

50
51

עו"ד שלמה כה כיה כיו"ר הלשכה בשני .20071999
עו"ד ארנה לי כיהנה כיו"ר המועצה הארצית בשני .20072003
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את החוק כ! שיובטחו טוהר הבחירות למוסדות הלשכה ושקיפות ,א! בפני הלשכה עמדו קשיי
ניכרי בפעילותה זו .ביניה :המחלוקות בי הסיעות במוסדות הנבחרי של הלשכה; העובדה
שנבחרי הלשכה פועלי בתפקיד בלשכה בהתנדבות נוס $על עבודת כעורכי די; הצור! של חלק
מנבחרי הלשכה שזו הייתה קדנציה ראשונה שלה ,ללמוד את הלשכה ואת צרכיה ,בטר יקבלו
החלטות בנושא הבחירות למוסדות הלשכה; העובדה שמשרד המשפטי הוא הגור המוסמ! לקד
את תיקו החוק וקצב עבודתו וסדרי עדיפויותיו אינ בשליטת הלשכה.
Ï˘ Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ Ê‡Ó ‰ÙÏÁ˘ ‰ÎÂ¯‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ·˘Á˙‰· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˘Â‰ ˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏÂ ,˙Â¯ÈÁ·‰ ÔÂÓÈÓ ˙¯„Ò‰ ‡˘Â· ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Â ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
Ë˜˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ - Â˙¯„Ò‰· Í¯Âˆ‰ ¯·„· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·Â ‰Î˘Ï· ‰·Á¯‰ ‰ÓÎÒ‰‰Â
‰ÏÚÙ ‡Ï ‰Î˘Ï‰Â ,˙Â‡ˆÂ˙ Â·È‰ ‡ÏÂ ,È„Ó ˙ÂÈËÈ‡Â ˙ÂËÚÂÓ ÂÈ‰ ÔÈÈÚ· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó
·.ÂÊ ‰¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙Ï ‰Úˆ‰ ˘Â·È‚Ï ˙˘¯„‰ ‰„ÈÓ
)ה( במסגרת הביקורת ביקש משרד מבקר המדינה לבדוק את נושא מימו מערכת הבחירות של
המועמדי שנבחרו לראשות מוסדות הלשכה בשנת  .2007לצור! כ! פנה משרד מבקר המדינה
לראש הלשכה וליושבי ראש הוועדי המחוזיי וביקש מכל אחד מה להמציא לידיו פירוט של
התרומות שקיבל ושל ההוצאות שהוציא לצור! מערכת הבחירות שהתקיימה בשנת .2007
בתשובה לפניית משרד מבקר המדינה המציא יו"ר ועד מחוז ת"א ,עו"ד דורו ברזילי ,למשרד מבקר
המדינה נתוני מפורטי בדבר תרומות שקיבל והוצאות שהוציא לצור! מערכת הבחירות האמורה,
שבה התמודד לתפקיד יו"ר הוועד .יו"ר ועד מחוז ת"א ציי כי "מערכת הבחירות הקודמת ,בשנת
 ,2007התנהלה בעול שנעדרה ממנו לחלוטי הסדרה של דרכי המימו" .ע זאת הדגיש כי
"חייבי לפעול מיידית לתיקו חקיקתי שיחייב את לשכת עורכי הדי לפעול תחת חוקי מימו
בחירות נוקשי ,ברורי וגלויי ,כפי שא $נהוג בבחירות הארציות ובגופי אחרי ...חוק שיקבע
כללי ברורי להתנהלות במערכת הבחירות בלשכה .חוק שיגביל את גובה התרומות ויגביל את
ההוצאות המותרות .חוק שיחשו $תחת אור השמש את שמות התורמי וגובה התרומה שנתנו לבעל
התפקיד שנבחר".
לעומת זאת ,בתשובה משותפת מ 13.12.10של ראש הלשכה ויושבי ראש הוועדי המחוזיי של
מחוז ירושלי ,מחוז צפו ,מחוז דרו ומחוז חיפה ,עורכי הדי אשר אקסלרוד ,ח'אלד זועבי ,דני
אליגו ורחל ב ארי )בהתאמה( ,ה דחו את בקשתו של משרד מבקר המדינה .בתשובת טענו
יושבי הראש של מוסדות הלשכה ,בי היתר" :ככל רשות שלטונית פעולותיו של מבקר המדינה
תחומות ומוגבלות לאות פעולות שהוסמ! כדי לבצע .חוק מבקר המדינה ,תשי"ח 1958אינו
מסמי! את מבקר המדינה לבחו או לבקר את דרכי מימו מערכת הבחירות של מועמדי לראשות
הלשכה או לראשות מחוזותיה ממקורות חיצוניי".
˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ÏÈÚÏ ÂÚ·Â‰˘ ÈÙÎ ˙ÂÚ„‰Â ˙ÂÙ˜˘‰‰ ÈÏ„·‰˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì˘Ï ˙ÈËÙ˘Ó ‰ÈÁ·Ó ‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÔÂÓÈÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙¯„Ò‰· ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰
.ÌÈÓ¯Â˙ÏÂ ˙ÂÓÂ¯˙Ï ,˙Â‡ˆÂ‰Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ¯Â·Èˆ‰Â ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÈÙÏÎ ˙ÂÙÈ˜˘ ˙¯ÈˆÈ
ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ˙Î˘Ó‰ ˙Â‰˙˘‰‰ Ï˘· ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·È·‚Ï ÌÈÂ˙ ÊÎ¯Ï ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ËÂ˜ÏÓ ‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙ÂÚÓÈ‰ Ï˘· ÔÎÂ ‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰
ÈÏÚ· Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÔÂÓÈÓ È¯„Ò ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È„È· ÔÈ‡ ,‰È¯Á· Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÔÂÓÈÓ
.ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˘‡¯ È·˘ÂÈÂ ‰Î˘Ï‰ ˘‡¯ Ì‰·Â ,‰È˙Â„ÒÂÓÏ Â¯Á·˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰
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ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÌÈ˘ ‰ÊÓ ˙ÈÂ¯˜Ú‰ ‰¯Î‰‰ ÁÎÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰Î˘Ï· ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÔÂÓÈÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ ¯·„· ÔÈ„‰
ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â˙‰ È‚ÂÒ ,È·¯Ó‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ‡˘Â‰ ˙‡ Ì„˜Ï
˘¯„‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ;˙Â¯ÈÁ·‰ ÔÂÓÈÓÏ ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÌÈ‡˘¯˘ ÌÈÓÂÎÒ‰Â
˙Â·Á¯ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÚ· È¯ÂËÂËËÒ ÛÂ‚ ‡È‰ ‰Î˘Ï‰˘ ÔÂÂÈÎ .‰Ê ‡˘Â· ‰Î˘ÏÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó
˘˙Û‡ Â‚ÂÚÈ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ‰‰˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,˜ÂÁ· Â¯„ÒÂ‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ
˙‡ ¯È·‚˙ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÔÂÓÈÓ È¯„Ò· ˙ÂÙÈ˜˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰˜È˜Á ¯·„· Ô‰
˘;ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ·¯˜· ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË ˙‡ ˜ÊÁ˙ ;‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·· ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ
˙‡Ï˘Â ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÔÂÓ‡‰ ˙˘ÂÁ˙ ˙‡ ˜ÊÁ˙Â ;Ô¯‰ÂË ÏÚÂ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰Î˘ÏÏ ¯˘Ù
.Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ˙ÎÈ¯Ú ÚÂˆ˜Ó ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰Î˘Ï‰ È¯·Á

תפקידי חובה של הלשכה
כאמור ,תפקידי החובה של הלשכה ה 52:לרשו מתמחי ,לפקח על התמחות ולבחו אות;
להסמי! עורכי די על ידי קבלת כחברי הלשכה; לנהל מרש של עורכי די זרי; לקיי שיפוט
משמעתי לחברי הלשכה ולמתמחי; לתת סיוע משפטי למעוטי יכולת .טיב הטיפול של הלשכה
בתחומי אלה משפיע באופ ישיר על הרמה המקצועית של עורכי הדי ועל איכות השירות
המשפטי שנית לציבור .הוועד המרכזי אחראי לביצוע תפקידי החובה 53והוא מסתייע לש כ! ,בי
השאר ,במנגנו הלשכה ובגופי נוספי שהוקמו מטעמו ובמסגרתו ,כמו ועדת ההתמחות.

מער ההתמחות
ההתמחות היא השלב הראשו לאחר סיו הלימודי במוסדות האקדמיי השוני ,והיא תנאי
לבחינה ולהסמכה כעור! די .54ההתמחות היא הכשרה מעשיתמקצועית שבה לומד המתמחה
להכיר מקרוב את העבודה השוטפת במקצוע ורוכש את המיומנויות הדרושות לכ! .איכות
ההתמחות חיונית להבטחת היכולת המקצועית של המשפט לשמש כעור! די המספק שירות
מקצועי ללקוחותיו.
ÏÂ„È‚ ·˜Ú ¯˜ÈÚ· ,ÌÈÁÓ˙Ó‰ ¯ÙÒÓ ‰ÏÚ ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘ ˙ÏÈÁ˙Ó
·Ì‡˙‰· ‰‰Â·‚ ˙ÈËÙ˘Ó ‰ÏÎ˘‰ ˙Â˜‰Ï ÌÈ‡˘¯‰ ÌÈÈÓ„˜‡‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ
.3,453 ‰È‰ 2010 ˙˘· ÌÈÁÓ˙Ó‰ ¯ÙÒÓ ;551991 ˙˘Ó ‰Î˘Ï‰ ˜ÂÁ ÔÂ˜È˙Ï

__________________
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סעי  2לחוק.
האחריות לתחומי האתיקה והשיפוט המשמעתי מוטלת על הוועד המרכזי ועל הוועדי המחוזיי .
סעי  (2)24לחוק.
תיקו חוק לשכת עורכי הדי ,התשנ"א )מ.(20.6.91

308

קוב %דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

איתור בעיות במער ההתמחות והמלצות לתיקונ
בעקבות הגידול הניכר במספר המתמחי היה על הלשכה ועל משרד המשפטי לבחו ,בסמו
לתיקו האמור בחוק ,את מידת ההתאמה של מתכונת ההתמחות ,מער הפיקוח עליה ומתכונת
הבחינה לנסיבות החדשות .משרד מבקר המדינה בדק א הלשכה ומשרד המשפטי בחנו את מידת
ההתאמה של מתכונת ההתמחות והבחינה לנסיבות החדשות ,וא נדרשו בה שינויי  הא בוצעו.
להל פירוט:
 .1בינואר  ,1994כשלוש שני אחרי תיקו החוק ,מינה שר המשפטי דאז ,פרופ' דוד ליבאי,
ועדה לבדיקת נושא ההתמחות בראשות השופט בדימוס ישראל גלעדי )להל  ועדת גלעדי(.
הוועדה התבקשה לבדוק את נושא ההכשרה המקצועית הדרושה להסמכת המתמחי לעסוק בעריכת
די )תוכנה ,אורכה ,ואופ הפיקוח עליה( .ביולי  1994הגישה הוועדה לשר דוח ובו ציינה כי מער
ההתמחות לוקה בחסר בהקניית ידע מקצועי למתמחה ובפיקוח על ההתמחות .בשל כ המליצה
הוועדה ,בי היתר ,לקיי למתמחי קורס של שישה חודשי במקצועות מעשיי ,ולמנות לש כ
צוות שיגבש בהקד המלצות בנוגע לתוכ הקורס .המלצות נוספות של הוועדה נגעו לחובות
ולזכויות של המתמחי ,לפיקוח על ההתמחות ולבחינת ההסמכה )ראו להל(.
.È„ÚÏ‚ ˙„ÚÂ ‰¯˙È‡˘ ˙ÂÈÚ·‰ ·Â¯Ï ˙ÂÂ¯˙Ù Â˘·È‚ ‡Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ ÌÏÂ‡Â
 .2כשבע שני לאחר מכ ,בעקבות פסק די של בית המשפט העליו )להל  פסק די
קורינאלדי( 56מינואר  ,1999שהצביע על ליקויי בבחינת ההסמכה ובמתכונתה ,מינה במאי 2000
שר המשפטי דאז ,ד"ר יוסי ביילי ,ועדה נוספת .בראש הוועדה עמדה השופטת הילה גרסטל
)להל  ועדת גרסטל( ,והיא התבקשה לדו שוב במכלול הסוגיות הנוגעות לתוכ ההתמחות,
הפיקוח עליה ובחינות ההסמכה .במאי  2002הגישה ועדת גרסטל דוח ובו הצביעה ,כקודמתה
)ועדת גלעדי( ,על ליקויי במער ההתמחות וביניה :הלי הכשרת המתמחי לוקה בחסר; מעמד
מנגנוני הפיקוח וסמכויותיה של המפקחי אינ מוסדרי כראוי; בחינות ההסמכה מחטיאות את
מטרת מאחר שלא נבדקת בה יכולתו האמיתית של המתמחה לתפקד כעור די.
ועדת גרסטל המליצה ,בי היתר ,לשפר ולחזק את ההכשרה המקצועית של המתמחה ולהאריכה;
לחייבו לעבור קורס מעשי במהל תקופת ההתמחות; להרחיב את הסמכויות הנתונות למפקח
וללשכה; לקבוע את תנאי הכשירות לכה כמפקח; להעמיד בראש מער הפיקוח של הלשכה שופט
בדימוס; למנות נציב קבילות מתמחי )א) הוא שופט בדימוס( שסמכויותיו יוגדרו בחקיקה .כמו כ
המליצה הוועדה להסדיר את ההכנות לבחינות ההסמכה ולשנות את מתכונת.
בשנת  2005הוכ תזכיר חוק לשכת עורכי הדי )תיקו  שינויי במתכונת ההסמכה והוראות
אחרות( ,התשס"ו ,2005שנועד לייש את המלצות ועדת גרסטל .מאחר שלא חלה התקדמות
ביישו ההמלצות על א) הזמ שחל) מאז הוצעו ,הוכ תזכיר חוק לשכת עורכי הדי )תיקו 
שינויי במתכונת ההסמכה( ,התש"ע ,2009שבא להחלי) את תזכיר החוק משנת  .2005בנובמבר
 2009הגישה הלשכה את תגובתה לטיוטת תזכיר החוק מ ,2009ובינואר  2010התקבלו הערותיו
של שר המשפטי ,פרופ' יעקב נאמ .במר 2010 +גובש נוסח נוס) של התזכיר) 57להל  תזכיר
החוק( שעודכ על פי הערותיו של שר המשפטי והחלי) את תזכיר החוק משנת  .2009עיקריו:
הארכת תקופת ההתמחות משנה לשנתיי; חיוב הלשכה בביצוע קורס מעשי מטעמה במהל
ההתמחות; מינוי נציב פיקוח על ההתמחות בידי השר שיקבע את הרכב ועדת הבחינות.
__________________

56
57

בג" ,Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ' È„Ï‡È¯Â˜ ,7505/98 %פ"ד נג) ,(1עמ'  ,169בעתירה שעסקה בהלי+
ההשגה בבחינות ההתמחות.
חוק לשכת עורכי הדי )תיקו  שינויי במתכונת ההסמכה( ,התש"ע.2010
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˙„ÚÂ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï ˜ÂÁ‰ ¯ÈÎÊ˙ ˘‚Â‰ Ì¯Ë ,2010 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡Â
.ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â ‰Î˘Ï‰ ÔÈ· Â¯˙Ù ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ Ï˘· ‰˜È˜Á ÈÈÈÚÏ ÌÈ¯˘‰
Â¯˙È‡ ,ÍÏÈ‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘Ó ,ÌÈ˘ ÈÙÏ ¯·Î ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˘˙ÔÎÂ˙Â ‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ,˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙ÂÎ˙ÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ÏÂÏÎÓ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÚÂ È
·ÌÈ˘‰ Û‡ ÏÚ .ÌÂ¯˙ÙÏ ÌÈÂÂ˙Ó ÏÚ ÌÈËÙ˘Ó‰ È¯˘ ÈÙ· ÂˆÈÏÓ‰Â ,‰ÎÓÒ‰‰ ˙ÂÈÁ
˘‰˘‚Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú .ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ Â‡È·‰ ‡Ï Ê‡Ó ÂÙÏÁ
˙ÂÂ¯˙Ù ÂÓ„Â˜ ‡Ï Û‡Â ,˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˜ÂÁ ˙Úˆ‰
˘‡‡Ï ;(˙Á‡ ‰˘) ÂÈÚ· ˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ Í˘Ó ¯˙Â ÍÎÈÙÏ .˜ÂÁ· ÔÂ˜È˙ ÌÈÎÈ¯ˆÓ ÌÈ
;˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· È˘ÚÓ Ú„È Ì‰Ï ˙Â˜‰Ï „ÚÂ˘ ÌÈÁÓ˙ÓÏ È˘ÚÓ Ò¯Â˜ ÌÈÈ˜˙Ó
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÂ¯˜Ú ÌÈÈÈÚ· ‰Î˘ÏÏ ıÚÈÈÏ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ·Èˆ ‰Ó˙‰ ‡Ï
.‰˙Â‡ ¯È„ÒÓ‰ Í¯ÚÓ‰Â ˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙ÂÎ˙Ó· ˘ÓÓ Ï˘ ÈÂÈ˘ ÏÁ ‡ÏÂ ˙ÂÁÓ˙‰‰
בתשובתה מאפריל  2011מסרה הלשכה כי היא פועלת נמרצות לקד את נושא ההתמחות באופ
שיבטיח הכשרה נאותה למתמחי ובכלל זה הסדרת הנושא בחקיקה בשיתו) משרד המשפטי.
משרד המשפטי מסר בתשובתו ממר 2011 +כי אכ ראוי לקד בהקד את הליכי החקיקה לשינוי
מתכונת ההתמחות וההסמכה לעריכת די ברוח המלצות ועדת גרסטל ,א נושא מורכב זה מצרי
בחינה קפדנית והתייעצות ע גורמי רבי .תוכ תיקו החוק מושפע מתפיסות העול השונות של
שרי המשפטי שכיהנו במש השני במשרד .כמו כ הוסי) המשרד כי עדי קיימי חילוקי דעות
משמעותיי בנוגע לתזכיר :קושי מרכזי נעו +בשינוי שחל בעמדת הלשכה בנוגע למתכונת
האחרונה של התזכיר ,בעיקר בקשר לקורס החובה המעשי להכשרת מתמחי ,שלפי התזכיר אמור
להתבצע על ידה ובסבסודה.
‰ÎÓÒ‰‰Â ˙ÂÁÓ˙‰‰ Ï˘ Ô·ÈË· ˙ÂÓ‚ÂÙ‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÏÂÏÎÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â¯È˘‰ ·ÈË· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÚÂÂ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ô‰ÈÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰˘ ÔÈ„ ˙ÎÈ¯ÚÏ
˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰‰Â ˙Â˜È„·‰ Û˜È‰Â ÌÈ‡˘Â‰ ˙Â·Î¯ÂÓÓ ËÚÓÏ ÈÏ· .¯Â·ÈˆÏ Ô˙È‰ ÈËÙ˘Ó‰
˘Ì„˜‰· ‡È·‰Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ - ‰˜È˜Á· ‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰ ÈÙÏ ÌÈÈ˜Ï ˘È
.ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈÒÏ

רישו מתמחי
58

59

60

 .1בחוק המטיל על הלשכה לרשו מתמחי נקבעו תנאי לרישו מתמחה  ,וא) נקבע בו
שהלשכה רשאית ,לאחר שנתנה למועמד הזדמנות לטעו טענותיו לפניה ,שלא לרשו מועמד
כמתמחה א התגלו עובדות שבגינ סבורה הלשכה שהוא אינו ראוי לשמש עור די .סירבה
הלשכה לרשו מתמחה ,תודיע למועמד את נימוקיה בכתב .כללי לשכת עורכי הדי )רישו
מתמחי ופיקוח על התמחות( ,התשכ"ב) 1962להל  כללי ההתמחות( המסדירי ומפרטי את
__________________

58
59

60

סעי  (1)2לחוק.
לפי סעי  26לחוק ,אלה התנאי לרישו מתמחה :מי שקיבל תעודת בוגר או אישור שמילא את
דרישות הפקולטה או המכללה לקבלת תעודת בוגר ,או אישור שסיי את תקופת לימודיו ונותרו לו לא
יותר משתי בחינות; בוגר בלימודי משפטי במוסד בחו %לאר %לאחר שהוכיח ידיעה מספקת בשפה
העברית ועמד בבחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל; מי שהוסמ +במשפטי בחו %לאר %וכיה כעור+
די לפחות שנתיי .
סעי  27לחוק.
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קוב %דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

סמכויות הלשכה בכל הנוגע לקליטת מתמחי ולפיקוח על ההתמחות קובעי ג את אופ הגשת
הבקשה לרישו התמחות.61
לצור יישו תפקידיה בדי מפעילה הלשכה מער רישו מתמחי ארצי .כמו כ מינה הוועד
המרכזי את ועדת ההתמחות הארצית )להל  ועדת ההתמחות( שתסייע לו ותייע +לו בביצוע
סמכויותיו בתחו ההתמחות .ועדת גלעדי המליצה בשנת  1994להקנות בחוק לוועדת ההתמחות
את כל הסמכויות בעניי המוקנות כיו ללשכה.
 .2בתי המשפט דנו בסוגית חלוקת הסמכויות בי הוועד המרכזי ובי ועדת ההתמחות ,ובכלל זה
בסוגיית סמכות הדיו בסירוב לרשו מועמדי להתמחות ,וקבעו שעל הוועד המרכזי להימנע
מלהאציל את הסמכויות שהקנה לו החוק בנושא זה .62כ למשל ,בפסק די מדצמבר  2009קבע בית
המשפט המחוזי בירושלי בשבתו כבית משפט לענייני מינהליי 63כי "ועדת ההתמחות איננה
ועדה סטטוטורית ...בהסתייעו בוועדת ההתמחות ,על המשיב ]הוועד המרכזי[ לנהוג בהתא
לעקרונות המשפט המינהלי העוסקי באצילת סמכות ובהסתייעות בגורמיעזר .עקרונות אלו סוכמו
בפסיקה ועל פיה ,במקו שהרשות המוסמכת מעניקה לאחר תפקיד של שיקול דעת ,היא עשויה
להיחשב כמי שאוצלת )כדי או שלא כדי( את הסמכות לאחר .לעומת זאת ,כאשר התפקיד המוענק
לאחר הוא בעל אופי טכני ,ואילו שיקול הדעת המינהלי נשאר בידי הרשות השלטונית ,עשויה
הפעולה להיחשב כביצוע התפקיד באמצעות אחר כאצילת הסמכות עצמה .בהיעדר הוראת האצלה
מפורשת ,וכאשר מתכלית החקיקה עולה כי על בעל הסמכות לבצע את הסמכות בעצמו ,אי בעל
הסמכות רשאי לאצול את מלוא סמכותו לזולתו ,בי היתר ,להעביר את החלק העיקרי של שיקול
דעתו אל הגו) האחר ,או לאמ +את עמדת הגו) האחר ללא בחינה מחודשת של העניי .אשר
לחלוקת הסמכויות בי המשיב לבי ועדת ההתמחות ,הרי שרוב ככול של הסמכויות המוקנות
למשיב בכללי ההתמחות ...ה סמכויות הדורשות הפעלת שיקול דעת רחב ,ומתכלית עולה כי אי
המשיב רשאי לאצול אות במלוא לגופיעזר ...מרוח הדברי ,כמו ג מההלכה העקרונית בנוגע
לביצוע הסמכות ע"י גו) מוסמ ,נית לקבוע כי ככלל ,מקו בו המשיב מפעיל את סמכויותיו על
פי כללי ההתמחות ,אי הוא רשאי להתפרק לגמרי משיקול דעתו ולהעבירו לוועדת ההתמחות".
˙ÂÁÓ˙‰Ï „ÓÚÂÓ ÌÂ˘¯Ï ˙·¯ÒÓ ‰Î˘Ï‰˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
‰˘˜·· ‰„ ‡È‰Â ,˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙„ÚÂ ÏÂÙÈËÏ ÂÈÈÚ ¯·ÚÂÓ ,64˙‡Ê ‰˙ËÏÁ‰ „‚Î ÔÚÂË ‡Â‰Â
ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘˜·Ï ·¯ÒÏ Â‡ ÌÂ˘È¯‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂÏ ıÈÏÓ‰Ï Ì‡ ‰ËÈÏÁÓÂ
˙Â‡·ÂÓ ,·Â¯ÈÒÏ Â‡ ¯Â˘È‡Ï ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ Ï˘ ˙ÂÓÈ˘¯ .ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÈË¯ÂÙÓ‰
˜¯ ÈË¯Ù ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Â ˙ÂÓÈ˘¯‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‚‰ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ .ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï
·,¯ÂÓ‡‰ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ ˙Â·˜Ú· .ÂÈ¯·ÁÓ ÈÓ È„È ÏÚ È‰˘ÏÎ ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ‰˙ÏÚÂ‰˘ ‰¯˜Ó
˙‡ ÌÂ˘¯Ï ·¯ÒÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÎ· Ì‚ ÔÂ„Ï ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÁ‰ ,652009 ¯·Óˆ„Ó
¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÈÈÚ Ï˘ ÂÙÂ‚Ï Ô„ ‡Â‰ ÔÈ‡ ˙‡Ê ÌÚ .66˙ÂÁÓ˙‰Ï „ÓÚÂÓ‰
ÔÈ„‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó ÔÎ‡ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ¯¯ÂÚ˙Ó ÍÎ· .˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙È·¯Ó Ô‰˘ ÌÂ˘È¯‰
˘˜·‰˜‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÏÈˆ‡‰Ï ‰˘ÚÓÏ ÍÈ˘ÓÓ ‡Â‰ ÌÈ¯˜Ó‰ Ì˙Â‡·˘ Â‡ ,‰˜ÈÒÙ· Ú
.˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙„ÚÂÂÏ ˜ÂÁ‰ ÂÏ
__________________
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כללי ההתמחות ,סעיפי  2 ,1ו.16
על"ע  ,ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ' ‰¯Ò‡Ò Ï‡ 8856/00נו) ;258(1על"ע 10320/02
· ,Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ' ÒÂÏÂפ"ד נח) ;695 ,(5על"ע ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ' '‚¯Â'‚ ÔÏÈ‡ 6038/04
 ,Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰נט) ;(2005) 212 ,202(6עת"מ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ' ÔËÈÈ¯ ÛÒÂÈ 1296/09
) Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰לא פורס (.
עת"מ  ,Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ' ÔËÈÈ¯ 1296/09עמ'  3ו) 4לא פורס (.
סעי  27לחוק.
עת"מ .Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ' ÔËÈÈ¯ 1296/09
דברי יו"ר ועדת ההתמחות ,עו"ד אור פרסקי בפרוטוקול ישיבת הוועד המרכזי מ ;9.5.10ודברי ראש
הלשכה ,עו"ד יורי גיארו בפרוטוקול ישיבת הוועד המרכזי מ.27.4.10
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בתשובתה מסרה הלשכה כי היא פועלת באופ התוא את החלטות בית המשפט ,והיא מבחינה
בבירור בי ההמלצות של ועדת ההתמחות ובי החלטות הוועד המרכזי .ועדת ההתמחות ממליצה
על המתמחי באופ בלתי מחייב בפני הוועד המרכזי ,והוא בוח את ההמלצות ומפעיל את שיקול
דעתו לפני קבלת ההחלטות בהתא להוראות החוק .הלשכה הוסיפה כי "בכוונתה לקד ולהציג
בפני משרד המשפטי תיקו לחוק באופ שיעניק לוועדת ההתמחות מעמד סטטוטורי ואת היכולת
לקבל החלטות ולהפעיל שיקול דעת בכל הנוגע לתחו ההתמחות".
ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ „ˆÈÎ ‰Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ ÈÎ ‰Î˘ÏÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈË¯Ù ÔÙÂ‡· ÔÂ„Ï ÂÈÏÚ ‰ÈÙÏÂ ,˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙ÈÁ·· ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï
··¯ÒÏ Â‡ ¯˘‡Ï ˙ÂˆÏÓ‰ ˙ÂÏÏÂÎ ÂÏ‡ ¯ÂÓ‡Î ;ÔÙÂ‚Ï ˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ
Ì‡ Ì‚ .ÛÒ‰ È‡˙ ÏÎ Ô‰È·‚Ï ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ÌÈ˙ÈÚÏ˘ ˙ÂÁÓ˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â‚È¯Á ˙Â˘˜·Ï
‰ÏÂÚ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó - „·Ï· ˙ÂˆÏÓ‰ Ô‰ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆ‰
˘„ÌÂ˘¯Ï ·¯ÒÏ ‰ˆÈÏÓÓ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰Ï‡ - ÌÈ¯˜Ó‰ ËÂÚÈÓ· ˜¯ ÌÈÈ˜˙Ó ÈË¯Ù ÔÂÈ
.˙ÂÁÓ˙‰Ï „ÓÚÂÓ

הפיקוח על המתמחי
לצור קיומו של הפיקוח על ההתמחות כחוק נקבעו בכללי ההתמחות שני אמצעי עיקריי :דוח
המוגש על ידי המאמ אחת לשישה חודשי ,או בתו התמחותו של המתמחה אצל המאמ א היא
נמשכה פחות משישה חודשי )להל  דוח על ההתמחות( ,67ופיקוח באמצעות מפקח שממנה
הלשכה 68המוסמ לחוות בפניה את דעתו בנוגע לטיב ההתמחות.69
החוק וכללי ההתמחות קובעי ,בי השאר שההתמחות תיעשה בליווי מאמני .יכולתו של
המתמחה להיות עור די בעתיד מתגבשת ,במידה רבה ,במהל התנסותו בעבודה השוטפת של
עריכת הדי הנעשית בליוויו ובפיקוחו של מאמ .לפי החוק ,70מאמ יכול להיות שופט 71או עור
די חבר לשכה בעל ותק של חמש שני לפחות שאושר על ידי הלשכה לאמ .הלשכה נותנת אישור
לאמ מתמחי ואינה מגבילה אותו בזמ ,והיא רשאית לבטלו בהתקיי התנאי לכ בחוק.72
) : Ì È  Ó ‡ Ó ˙ Â Á Â „ ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ · Á Â ˜ È Ù .1א( כאמור חלה על המאמ חובה להגיש
ללשכה דוח על ההתמחות .בדוח זה על המאמ לפרט ,בטופס מובנה שהכינה הלשכה ,את תחומי
העיסוק של משרדו ,סוגי הנושאי והפעולות המשפטיות שבה הועסק המתמחה ,פירוט שעות
העבודה של המתמחה ועיסוק בעבודה נוספת .באמצעות דוחות המאמני נית לפקח על טיב
ההתמחות ועל טיב של המאמני .האפקטיביות של הפיקוח באמצעות דוח כזה תלויה במידה רבה
במעקב של הלשכה אחר קבלת הדוחות ובריכוז ועיבוד שיטתי של המידע המצוי בה.
בדוח הביקורת הקוד הוער כי "הלשכה לא עקבה בשיטתיות אחר הדוחות התקופתיי של
המאמני ואחר ההודעות על גמר התמחות של מתמחיה ,ולא הקפידה שייעשו באופ סדיר
__________________

67
68
69
70
71
72

כללי ההתמחות ,סעי .14
כללי ההתמחות ,סעיפי 15א15 ,ב.
אמצעי פיקוח נוס ה הבחינות שאליה ניגש המתמחה בתו תקופת ההתמחות.
סעי  29לחוק.
שופט עליו; שופט מחוזי; שופט בית משפט שלו ; שופט בית די לעבודה; שופט בית די לתעבורה;
שופט צבאי  לפי התנאי הקבועי בסעי  29לחוק.
שה לפי סעי  30לחוק :א הוגשה נגד המאמ קובלנה בידי ועד מחוזי ,היוע %המשפטי לממשלה או
פרקליט המדינה ,על שלא מילא כראוי את תפקידו כמאמ ,או א הורשע המאמ בידי בית די
משמעתי ,ובשל הרשעתו הלשכה סבורה שאי הוא ראוי עוד לשמש מאמ.
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ומלא" .בתשובתה לדוח הקוד הודיעה הלשכה 73למשרד מבקר המדינה כי הסתבר לה שהפיקוח
על קבלת הדוחות על ההתמחות לא היה מלא ,וכי "העניי ייפתר כשתופעל מערכת ממוחשבת
מודרנית ,בעלת אמצעי פיקוח ,בקרה והתראה מתאימי".
··˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙Â¯ÓÏÂ ,1999 ˙˘ Ê‡Ó ,¯Â˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Ì‚ - ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰
ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÚ· ,‰ÓÈ‡˙Ó ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ‰Î˘Ï· ˙ÏÚÂÙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈÂ˙ ˙˜Ù‰ ˜¯ ˙¯˘Ù‡Ó ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ˙Î¯ÚÓ‰˘ ‡ˆÓ .ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ
ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ,ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈÂ˙ ‰ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï Ô˙È ‡Ï Í‡ ,¯Á‡ Â‡ ‰Ê ‰ÁÓ˙Ó ÏÚ ÌÈÈÙÈˆÙÒ
˙ÂÁÂ„‰ ¯ÙÒÓ :ÔÂ‚Î ,ÌÈÁÓ˙Ó‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÎ ÏÚÂ ˙Î¯ÚÓÏ ÂÊÂ‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÎ ÏÚ ,È„ÈÈÓÂ
˘˙ÂÁÂ„‰ ¯ÙÒÓ ,¯ÂÁÈ‡‰ Ï„Â‚ ÏÚ ÌÈÂ˙Â ¯ÂÁÈ‡· Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÙÒÓ ,„ÚÂÓ· Â˘‚Â‰
˘˙Ú„Â ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á .ÁÂ˜ÈÙ‰ È·‡˘Ó Ï˘ ÏÂˆÈ-˙˙ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘È .ÏÏÎ Â˘‚Â‰ ‡Ï
ÏÚ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ·ÈÎ¯Ó ˙ÙÒÂ‰ ÁÎÂ Â„Â·ÈÚÂ ÌÈÓ‡Ó‰ ˙ÂÁÂ„Ó Ú„ÈÓ ÊÂÎÈ¯Ï
.‰ÁÓ˙Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Â ÔÈ„Î ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ Ì‰·Â ÁÂÂ„Ï ÔÓ‡Ó‰
)ב( אשר לכישורי הנדרשי מהמאמ  יש לציי כי מלבד תנאי הס) הקבועי בחוק וקיו
תנאי פיסיי ראויי להתמחות כקבוע בנוהל ,74אי המאמ נדרש לכישורי מקצועיי או לעמידה
בתנאי נוספי שיש בה כדי להצביע על מידת התאמתו ללמד מתמחי בעריכת די וללוות.75
בשנת  2009יז ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיארו ,את הקמת "צוות רמת המקצוע" לגיבוש פעולות
לשמירה על רמה מקצועית גבוהה של עורכי הדי .בהתא להמלצות הצוות שאישר הוועד המרכזי
באוגוסט  2009נקבע כי "הלשכה תחתור להעמדת סטנדרט של מאמני .יישקלו רעיונות שמטרת
לעצב ולשפר את מעמד המאמ ...יוק צוות שייצוק תוכ לדר האימו הטובה והראויה .לשכת
עורכי הדי תפנה לוועדת ההתמחות הארצית ליצירת מסמ המעג את סטנדרט המאמני בלשכה".
‰ÓÈ˜‰ ‰Î˘Ï‰˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ÌÓ‡Â ,‰Î˘Ï‰ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‡Ë·Ó ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
ˆ‰˘·È‚ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú Í‡ ,‰ÈÂ‡¯‰Â ‰·ÂË‰ ÔÂÓÈ‡‰ Í¯„Ï ÔÎÂ˙ ˜ÂˆÈÈ˘ ˙ÂÂ
.˘¯„‰ ÌÈÓ‡Ó‰ Ë¯„ËÒÂ ˙ÂÈÂ‡¯‰ ÔÂÓÈ‡‰ ÈÎ¯„ ˙‡ Ô‚ÚÓ‰ ÍÓÒÓ
בתשובתה לעניי קביעת סטנדרט לאימו מסרה הלשכה כי בספטמבר  2009שלח ראש הלשכה
מכתב לציבור המאמני ובו הדגיש בפניה את חשיבות תפקידו של המאמ בתהלי הכשרתו של
המתמחה ,וקרא לה לשמש מודל מקצועי ,מדרי ,מלווה ויוע +של המתמחה .נוס) על כ היא
שולחת למאמני "מדרי למאמ" המפרט את אחריותו של המאמ ואת חובותיו.
˙‡Â ÈÂ‡¯ ÌÈÓ‡Ó Ë¯„ËÒ ˙ÚÈ·˜Ï ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂ˙ „Ú ‰˙ÓÊÂÈ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‰ÈÏÚ ˙‡Ê ÌÚ .‰ÁÓ˙ÓÏ ÈÚÂˆ˜Ó Ï„ÂÓ ˘Ó˘Ï ÌÈÓ‡ÓÏ ‰˙ÈÈÙ
 .ÂÓ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÓ‡Ó‰ Ë¯„ËÒ ˙‡ Ô‚ÚÓ‰ ÍÓÒÓ ÚÂ·˜Ï ¯ÓÂÏÎ)ג( בלשכה קיי מאגר של שמות עורכי הדי המורשי לאמ )בשנת  2009היו יותר מעשרת
אלפי עורכי די רשומי כבעלי היתר לשמש מאמני( ,א הרשימה אינה מובאת לידיעת חברי
__________________

73
74
75

בשנת .1999
בנוהל "קבלת אישור לאמ מתמחה וביטול אישור לאמ" מפברואר .2010
סעי  33לחוק קובע כי "לא יעסיק מאמ מתמחה אלא בעבודה משפטית".

לשכת עורכי הדי
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הלשכה ולציבור כולו ,ולכ מתמחה שמעוניי להתמחות נדרש לאתר מאמ בכוחות עצמו ,וא)
נאל +לברר בעצמו א יש למאמ היתר לשמש מאמ.
¯˙È‰‰ ÈÏÚ· ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ,ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ,ÌÒ¯Ù˙ ‰Î˘Ï‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÌÈËÙ˘ÓÏ ÌÈË„ÂËÒ‰Â ÌÈÁÓ˙Ó‰ ˙Â˘¯Ï „ÂÓÚ˙˘ ÍÎ ÔÓ‡Ï
 : Ì È Á ˜ Ù Ó ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ · Á Â ˜ È Ù .2סמכותה של הלשכה למנות מפקחי על ההתמחות
מעוגנת בכללי ההתמחות .76המפקחי ה עורכי די עצמאיי אשר ,נוס) על עבודת הפרטית,
מועסקי באמצעות מיקור חו +על ידי הוועד המרכזי כנותני שירות .המפקחי מתמני בידי יו"ר
ועדת ההתמחות הארצית לאחר קיו ריאיו אישי למועמדי העומדי בקריטריוני של חמש שנות
ותק והיתר לאמ מתמחי ,ולפי המלצת ועד המחוז שאליו ה משתייכי .המפקח מוסמ לחוות
את דעתו בפני הלשכה על טיב ההתמחות ,ה על פי הדוחות על ההתמחות וה באמצעות בירור בעל
פה ע המאמני וע המתמחי לפי הצור .כמו כ הוא מוסמ להמלי +בפני הלשכה על הפסקת
ההתמחות ,א ראה שאי בעבודת המתמחה אצל המאמ כדי התמחות מספיקה.77
)‡(  :Â˙„Â·Ú ÈÎ¯„Â Á˜ÙÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯„Ò‰ועדת גלעדי המליצה כי תפקיד המפקח יהיה
תפקיד סטטוטורי ,והוא יתמנה לפרק זמ מוגדר על פי אמות מידה מסוימות על ידי ועדת ההתמחות
של הלשכה ויוכל להיעזר במפקחי מטעמו .ג ועדת גרסטל הדגישה את חשיבותו הרבה של
הפיקוח באמצעות מפקחי "בצורה מושכלת ,מקצועית ,מעמיקה ומתמדת בהיות הפיקוח
]באמצעות מפקחי[ האמצעי היחיד ...המופעל 'בזמ אמת' תו כדי התמחות ולא כסיכו או
בדיקה הנעשי לאחר מעשה" .לש כ המליצה הוועדה להרחיב את הסמכויות הנתונות בדי ה
למפקח וה ללשכה; לקבוע את אופ מינויו של המפקח ואת תקופת כהונתו; להעמיד בראש מער
הפיקוח של הלשכה שופט בדימוס; לקבוע את תנאי הכשירות לכה כמפקח; למנות נציב קבילות
מתמחי )א) הוא שופט בדימוס( שסמכויותיו יוגדרו בחקיקה.
‰Î˘Ï‰ ÏÚ .‰˜È˜Á ÈÎÈÏ‰· ÔÈÈ„Ú ‡ˆÓ˘ ,˜ÂÁ‰ ¯ÈÎÊ˙· ˙ÂÏÏÎ ÂÏÏ‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ È¯˜ÈÚ
ÏÚ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙Â ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ Ï˘ ‰¯„Ò‰Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ
.ÌÈÁÓ˙Ó‰
)·(  :ÌÈÓ‡Ó‰Â ÌÈÁÓ˙Ó‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰המפקחי מקיימי את הפיקוח באמצעות ריאיו אישי
ע המתמחה ולעתי ג ע מאמנו; הריאיו מתוא מראש ויכול להתקיי במשרדי הלשכה
במחוזות השוני או במשרד המאמ .בתו הריאיו ממלא המפקח טופס מובנה ובו הוא מציי
ענייני הנוגעי להתמחות וביניה תנאי העבודה של המתמחה ,תוכ ההתמחות ,תחומי פעילות
המתמחה ,עבודה נוספת וכל בעיה שעלולה לפגו באיכות ההתמחות )להל  דוח פיקוח( .78א
המפקח מתרש שהמתמחה מבצע בעיקר עבודה טכנית ,או שעבודתו אינה כוללת עבודה משפטית
די הצור  נשלח מכתב למאמ בציו ממצאי הפיקוח ובקשת הסבר .לאחר מכ מועברי דוחות
הפיקוח למפקח הארצי האחראי לבדוק ולקבוע א ה תקיני או שיש צור בהשלמות .א מתגלה
חשש לליקוי ממשי בהתמחות )כגו אידיווח על עבודה נוספת ,או היעדרויות לא מדווחות ממקו
ההתמחות( ,מתקיי פיקוח המש )כגו בירורי טלפוניי לאימות או להפרכת החשדות( וא) פנייה
למשרד חקירות במקרה הצור .א החשדות מאומתי מוזמ המתמחה ולעתי א) המאמ לוועדת
ההתמחות הארצית לצור הכרעה על גורל התמחותו.
__________________

76
77
78

סעי 15א.
כללי ההתמחות ,סעיפי  15אג.
קיימי דוחות פיקוח שוני למתמחי בסקטור הפרטי ולמתמחי בבתי המשפט ובפרקליטות.
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) (1בשנת  2007קבעה הלשכה כי יש להעלות את היק) הפיקוח באופ שיגיע לכל מתמחה
ויקיימו עמו לפחות שני ראיונות במהל ההתמחות .79כמו כ נקבע כי הדר האפקטיבית לפיקוח
ולאיתור ליקויי בהתמחות היא באמצעות ביקורי במשרדי המאמני וקיו הריאיו ע המתמחי
בסביבת עבודת .80ביולי  2009הנחה הוועד המרכזי את ועדת ההתמחות הארצית לגבש המלצות
בנוגע להגברת הפיקוח על ההתמחות ולהעמקתו ,לרבות גיוס מפקחי נוספי ,לפי הצור ,והכנת
תכנית לביקורי מפקחי במשרדי המאמני כחלק מהצעדי להעלאת רמת המקצוע.
··,81ÌÈÁÓ˙Ó‰ ÏÏÎÓ 70% ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÛÈ˜‰ 2009-Â 2008 ÌÈ˘· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
„‰ÁÓ˙Ó ÏÎÏ˘ ‰Á‰·) ÂÏ‡ ÌÈ˘· ÁÂ˜ÈÙ ÏÎ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÌÈÁÓ˙Ó‰Ó 30%-Î ÏÚ ÂÈÈ‰
-2006 ÌÈ˘· ÌÈÁÓ˙Ó‰Ó 9%-8% Ïˆ‡ ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ .(‰˘‰ ÍÏ‰Ó· „Á‡ ÁÂ˜ÈÙ ‰˘Ú
ÔÓ‡Ó‰ „¯˘Ó· ÔÂÈ‡È¯ Ï˘ Í¯„· ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙‰ 2009 ˙˘· ÌÈÁÓ˙Ó‰Ó 18%-ÏÂ ,2008
˘·ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰Ï ˙ÂˆÏÓ‰ ‰˘·È‚ ‡Ï ˙Èˆ¯‡‰ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ Ì‚ ‰ÏÚ .ÂÁÓ˙‰ Ì‰ Â
.Â˙˜ÓÚ‰ÏÂ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ÏÚ
).Â˙¯Âˆ·Â ÂÙ˜È‰· „ÈÁ‡ ÂÈ‡ ÌÈÂ˘‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈÁÓ˙Ó‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ (2
:2009 ˙˘· ˙ÂÊÂÁÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰‚ÈˆÓ‰ ‰Ï·Ë ÔÏ‰Ï
2009
המחוז
תל אביב
ירושלי
חיפה
צפו
דרו
*

שיעור המתמחי
שנכללו בפיקוח*

פיקוח במשרדי
הלשכה

פיקוח במשרדי
המאמני

93%
39%
45%
59%
8%

88%
88%
47%
4%
36%

12%
12%
53%
96%
64%

זהו השיעור המרבי של המתמחי שנכללו בפיקוח ,בהנחה שכל מתמחה נבדק פע אחת בלבד.

,¯˙ÂÈ È·ÈË˜Ù‡ ‡Â‰ ÌÈÓ‡Ó‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ ‰¯·Ò ‰Î˘Ï‰˘ ˙Â¯ÓÏ
Ì‰ÈÏÚ ÂÁ˜ÈÙ˘ ÌÈÁÓ˙Ó‰ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÏ„·‰ ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÂ˙‰Ó
ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙‰ ÌÓ‡ ÌÈÁÓ˙Ó‰ ÏÏÎÓ ˘ÈÏ˘ È˘Î ÂÈ‰ Â·˘ ‡"˙ ÊÂÁÓ· :ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÙÂ‡·Â
˜¯ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙‰ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ;ÌÈÓ‡Ó‰ È„¯˘Ó· Ì‰Ó 12% ˜¯ Í‡ ,Ì‰Ó 93% ÏÚ
ÌÈÈ˜˙‰ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· ;ÌÈÓ‡Ó‰ È„¯˘Ó· Ì‰Ó 12% ˜¯ Â· Ì‚Â ,ÌÈÁÓ˙Ó‰Ó 39% ÏÚ
;ÌÈÁÓ˙Ó‰Ó 8% ÏÚ ˜¯ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙‰ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ· ;ÌÈÁÓ˙Ó‰Ó 45% ÏÚ ˜¯ ÁÂ˜ÈÙ
·60%-Ó ˙ÂÁÙ ÛÈ˜‰ ÈÎ Ì‡ ,ÌÈÓ‡Ó‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈ˜˙‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ·Â¯ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ
.ÌÈÁÓ˙Ó‰Ó
__________________

79
80
81

„ ,2007/2008 ˙˘Ï Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ˙ÂÏÈÚÙ ÁÂעמ' .152
דברי יו"ר ועדת ההתמחות בפרוטוקול של כנס מפקחי מ ;18.12.08מכתב רכזת הפיקוח למפקחי
מ  ;4.6.09תכתובת רכזת הפיקוח ללא תארי +בנושא "מער +הפיקוח על המתמחי ".
בשנת  2008הקי הפיקוח  2,511מתמחי )מתו ;(3,529 +בשנת  2,238 2009מתמחי )מתו.(3,041 +
ג נתו זה צוי בדוח פעילות לשכת עורכי הדי האמור לעיל.

315

לשכת עורכי הדי

( האפקטיביות של הפיקוח על המתמחי והמאמני באמצעות דוחות המפקחי תלויה ג3)
בדר האיסו) של ממצאיה ובריכוז ובעיבודו של המידע המצוי בדוחות הפיקוח להפקת לקחי
.על טיב של המאמני ואיכותה של ההתמחות
Û˜È‰Ï Ú‚Â· ÌÈÂ˙ ˙˜Ù‰Â ‰Î˘Ï‰ È„È· ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„ ÊÂÎÈ¯ „·ÏÓ ÈÎ ‰ÏÚ
Ú„ÈÓ ÏÎ ‰Î˘Ï‰ ‰˜ÈÙ‰ ‡Ï ,ÌÈÓ‡Ó‰ È„¯˘Ó·Â ‰Î˘Ï‰ È„¯˘Ó· ‰˘Ú˘ ÁÂ˜ÈÙ‰
,ÔÓÊ È˜¯Ù Ï˘ ÌÈÎ˙Á·) ˙ÂÁÓ˙‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ Ì‰·˘ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂÚÈ˘ :ÔÂ‚Î ,˙ÂÁÂ„‰Ó
ÔÎ .ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ È‚ÂÒ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ÏÚ ÌÈÈËÒÈËËÒ ÌÈÂ˙ ;('ÂÎÂ ÌÈÓ‡Ó ,ÌÈ¯ÂÊ‡
‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„Ó ÌÈÂ˙ ÌÈÊÂÓ ‰ÈÏ‡˘ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ˘ ‰ÏÚ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ Ì‰·˘ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÌÈ„ÈÈÓÂ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÂ˙ ˙˜Ù‰Ï ‰Ó‡˙Â‰
˙Î¯ÚÓ‰ ‰˘ÓÈ˘ ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ· .ÌÂ˜È˙ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ,Ì‰ÈÈÈÙ‡ÓÂ Ì·ÈË ,˙ÂÁÓ˙‰·
:Ô‰ÈÈ· ,„ÚÂ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ ÂÂÂÎÏÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ¯Ù˘Ï ÈÚˆÓ‡ ˙·˘ÁÂÓÓ‰
·˜ÚÓ ÚÂˆÈ·Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ¯Â˙È‡ ˙Â·˜Ú· Â˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÊÂÎÈ¯ ,˙ÂÁÓ˙‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯Â˙È‡
.ÁÂ˜ÈÙ· ˙ÏÚÂ˙ ˘È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ· .ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡
.בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הלשכה שאכ יש צור להעניק מעמד סטטוטורי למפקחי
ע זאת הוסיפה כי מער הפיקוח הקיי מבטיח תוצאות אפקטיביות ומהימנות א) שמגבלות של
 הלשכה. תקציב והיעדר הסדרה בחקיקה אינ מאפשרי ביצוע פיקוח מוחלט או בקרה מלאה,זמ
הוסיפה כי אופ ביצוע הפיקוח נלמד ונבח על ידה לאור השני והוכח כמיטיב וכמבטיח תוצאות
 כמו כ מסרה הלשכה שהיא שוקדת בימי אלה על הכנת נוהל פיקוח שיעסוק בי היתר.מספקות
.באופ ביצוע הפיקוח ובייעולו
 נתוני על מער הפיקוח2010 משרד המשפטי מסר בתשובתו כי שר המשפטי ביקש בנובמבר
 כדי להבטיח שההתמחות תשיג את המטרה של העלאת רמת ההכשרה של,על ההתמחות
. וייתכ שעל פיה ישונה הסדר הפיקוח המוצע בתזכיר החוק,המתמחי
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ‰ÎÙ‰ ‡Ï ‰Î˘Ï‰˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÎÓ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‰Â· Â‡ ˜ÂÁ· ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ‡È‰ :˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰Ï ÏÈÚÈ ÈÏÎÏ ÌÈÁ˜ÙÓ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÍÎ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ‰ÏÏÎÈ˘ ‡Ï ;ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡Â ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡
‰È‡ ‡È‰ ;ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ È„ÈÈÓÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÂÈÁ ÌÈÂ˙ ˙˜Ù‰ ¯˘Ù‡˙˘
˜ÙÒ .Ë¯Ù· ÌÈÓ‡Ó‰ È„¯˘Ó· Á˜ÙÏ ˙ËÚÓÓÂ ,ÏÏÎ· ÌÈÁÓ˙Ó‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÎ ÏÚ ˙Á˜ÙÓ
.˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ÌÂ¯˙Ï È„Î ˘È ‰Ê ÁÂ˜ÈÙ· ‰Î˘Ï‰ ˙˘Ó˙˘Ó Â·˘ ÔÙÂ‡· Ì‡
ÌÏÚÈÈÏ ,‰˙Â˘¯·˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÂ‚Ó ˙‡ ÏÏÎ˘Ï ;ÁÂ˜ÈÙÏ ˙¯„ÂÒÓ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ˘·‚Ï :‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÏÏÎ˘ÏÂ
˙‡ ¯È·‚‰Ï ;ÌÈÁÓ˙Ó‰ ¯ÙÒÓ· ÌÈÈÂÈ˘Ï ÂÈ·‡˘ÓÂ ÂÙ˜È‰ ,ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ
ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‚˘‰ Í¯„ ˙‡Â ÂÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ˙‡ ˙Â˘Ï ;ÌÈÁÓ˙Ó‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÈ˘ È„Î ÁÂ˜ÈÙ‰
,Ì„˜ÂÓ ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ Ú˙Ù È¯Â˜È· Ì‰· Úˆ·ÏÂ ,ÌÈÓ‡Ó‰ È„¯˘Ó· ¯˙ÂÈ Á˜ÙÏ ;˙ÂÁÓ˙‰‰
„¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈÈÚ· Ì‚ .Â˙ÂÈÓ‡ ˙‡Â Ï·˜˙Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÓÏ˘ ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î
˙‡ ¯Ù˘Ï ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,„ÚÂ˘ ˜ÂÁ· ÔÂ˜È˙‰ Ï˘ ‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÂÓÈÏ˘È ÌÈËÙ˘Ó‰
.ÌÈÁÓ˙Ó‰ Ï˘ ‰¯˘Î‰‰ ˙Ó¯ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï È„Î ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ
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הסמכת עורכי הדי
שיטת הבחינות
בתו תקופת ההתמחות עוברי המתמחי בחינות הסמכה מטע הלשכה במקצועות מעשיי ,וה
כוללות בחינה בכתב ובחינה בעל פה .82תכנית הבחינות וסדריה ,לרבות השיטה והמתכונת של כל
בחינה ומועדיה ,מוסדרי בתקנות )להל  תקנות( .83הבחינה בכתב נעשית במתכונת של מבח רב
ברֵרתי ונושאיה מוגבלי לתחומי המשפט הדיוני ,דוגמת סמכויות בתי המשפט ,סדרי די ודיני
ראיות .צירופי הנושאי והפיכת לפרקי וקביעת שאלו הבחינה נעשי בידי ועדה מיוחדת לנושא
)להל  ועדת הבחינות( .הרכב הוועדה נקבע בחוק והיא כוללת שופט המכה כיושב ראש הוועדה,
85
עור די מהמגזר הציבורי ועור די מהמגזר הפרטי .84מתמחה שעבר בהצלחה את הבחינה בכתב
86
זכאי לגשת לבחינה בעל פה שנערכת בפני ועדה בוחנת .נבח שעבר בהצלחה את הבחינה בעל פה
מוסמ כעור די.
בתי המשפט דנו לא פע בסוגית תכנית בחינות ההסמכה הנדרשת לפי החוק ,87ההשגה עליה
והרכבה של ועדת הבחינות במסגרת הערעורי על תוצאות בחינות ההסמכה שהוגשו אליה .בפסק
די קורינאלדי מינואר  1999ד בית המשפט העליו ג במתכונת של בחינות ההסמכה .בית המשפט
ראה לנכו להסב את תשומת הלב לבעיות שבבחינות ההסמכה נוכח השינויי שהתרחשו במש
השני ,המעוררות תהיות בנוגע למתכונת הבחינה למרכיביה השוני  שיטת הבחינה ומתכונתה,
הרכב ועדת הבחינות ודרכי ההשגה .ואכ ועדת גרסטל ,שעסקה א) היא בנושאי אלה ,הגיעה
למסקנה כי השיטה הקיימת של בחינות ההסמכה אינה משיגה את המטרות שלשמ נועדו .לדעתה
מחטיאה שיטת הבחינה בכתב ,במתכונתה הנוכחית ,את מטרתה משו שהיא בוחנת רק את הידע
המשפטי של הנבח ואינה משלבת בי הידע המשפטי לאופ יישומו .הוועדה מצאה כי ג הבחינה
בעל פה היא בעייתית ,משו שהיא לוקה בחוסר שוויוניות ובחוסר אחידות בפוטנציאל ההערכה,
מפאת היעדר של קריטריוני ברורי ,והדבר מאפשר השפעה של גורמי זרי שמונעת הערכה
אובייקטיבית.
בשל כ ראתה ועדת גרסטל לנכו להמלי +על שיטת בחינה המשלבת את בדיקת הידע המשפטי ע
הערכת יכולת הביצוע והיישו שלו .תפיסה זאת מתבססת על ההנחה שתוצאות הבחינות אמורות
לשק) הערכה של היכולת הפוטנציאלית הנדרשת מעור די לביצוע תפקידיו השוני .לש כ
הציעה הוועדה מודל בחינה דושלבי :מבח ידע רבבררתי שייער בסיו קורס מעשי למתמחי
)שיתקיי במחצית השנה הראשונה להתמחות( ,ומבח של ניתוח מקרה בכתב שיתקיי בסו)
תקופת ההתמחות ויבח את יכולת היישו והביצוע .הוועדה הציעה כי רק מתמחי שלא עברו את
בחינת הערכת הביצוע )ניתוח מקרה( ,ובהתקיי תנאי נוספי ייבחנו בבחינה בעל פה.
‰˙Â˘ ‡ÏÂ ˙Â˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ Â˜Â˙ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡Â
.˙ÂÈÁ·‰ ˙ÂÎ˙Ó
__________________

82
83
84
85
86
87

סעי )38א( לחוק.
תקנות לשכת עורכי הדי )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיי ( ,התשכ"ג.1962
סעי  40לחוק.
על פי תקנה 18ג לתקנות מי שקיבל ציו  60%לפחות בכל אחד מחמשת הפרקי של השאלו ,יראו
אותו כמי שעבר את הבחינה בכתב ,ואול א נבח קיבל פחות מזה בחלק אחד או יותר של השאלו,
יראו אותו כמי שעבר את הבחינה רק א ציונו הכולל היה  65%לפחות.
בבחינה זו לא נית ציו מספרי ,אלא נקבע א הנבח עבר או נכשל בבחינה.
סעי  39לחוק.
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בתשובתה מסרה הלשכה כי משחל עיכוב בקידומו של תיקו החוק הנסמ על המלצות ועדת
גרסטל ,הציעה למשרד המשפטי להעלות את ציו המעבר בבחינות ההסמכה ולחייב בהתמחות
חוזרת את אלו שנכשלו בבחינה שלוש פעמי ,וזאת כפתרו ביניי עד הסדרת הנושא כולו
בחקיקה .משרד המשפטי השיב שהוא מבקש לקד את היזמה לתיקו מער ההתמחות וההסמכה
למרכיביו השוני כמקשה אחת.
משרד מבקר המדינה מעיר ללשכה כי תכנית הבחינות וסדריה ,לרבות שיטת הבחינות ומתכונת,
מוסדרי בתקנות ולא בחוק ה לפי הנוסח הקיי וה לפי הנוסח החדש שגובש בתזכיר החוק.
לפיכ ,אי מניעה להרחיב את מקצועות הבחינה עוד קוד להשלמת הלי תיקו החוק כ שתוכ
הבחינות לא יוגבל רק למקצועות מעשיי ,כפי שהוא כיו .88ראוי שהלשכה תפעל לקידומו של
שינוי התקנות בכל הנוגע לשיטת הבחינות ולמתכונת.
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â˜Â˙ ‡Ï ÌÈ˘ ¯˘ÚÎ Í˘Ó· ÈÎ ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙„ÈÓ È·‚Ï ˙Â˜ÙÒ ¯¯ÂÚÏ ‰ÏÂÏÚ ˙ÂÈÁ·‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ˘ ÔÂÂÈÎÓ .‰ÎÓÒ‰‰ ˙ÈÁ· Ï˘ ˙ÂÎ˙Ó
ÔÂ¯˙Ù Ì„˜‰· ˘·‚Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ,ÔÈ„ ˙ÎÈ¯ÚÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰
.‡˘ÂÏ

השגה על תוצאות הבחינה
החוק ותקנותיו לא קבעו מנגנו המסדיר השגות או ערעורי על תוצאות הבחינות .ע זאת התפתח
במהל השני נוהג בלשכה ולפיו רשאי מי שמעוניי בכ ,לאחר פרסו תוצאות הבחינה בכתב,
להשיג השגה מנומקת 89על ציוניו לפני ועדת הבחינות במועדי שנקבעו לכ .נבח שנכשל בבחינה
בעל פה אינו רשאי להשיג על החלטת הוועדה הבוחנת.
הלי ההשגה העסיק את בתי המשפט :בפסק די קורינאלדי ציי בית המשפט כי "לשכת עורכי הדי
החליטה ,ולא ברור מי החליט ומתי הוחלט ,שהוועדה הבוחנת ]ועדת הבחינות[ תדו ג בערעורי
של מתמחי שנכשלו בבחינה ...חוק לשכת עורכי הדי אינו מקנה זכות ,א) אינו קובע אפשרות,
להגיש ערעור על תוצאות הבחינה .ג אי תקנות לפי החוק הקובעות זכות או אפשרות כזאת .אכ,
בהעדר הוראה בחוק או בתקנות ,אי סמכות לגו) כלשהו לדו בערעור על החלטה של הרשות
המוסמכת על פי החוק ,הלא היא הוועדה הבוחנת ,ולבטל או לשנות את ההחלטה .אול אי בכ
כדי למנוע בעד הוועדה הבוחנת ,היא עצמה ,לשוב ולדו בהחלטתה .מבחינה עיונית אי זה ערעור.
זאת השגה" .בית המשפט העיר על ההסדר הקיי בזו הלשו" :הא אי אפשר ,על א) האילוצי
בה הלשכה נתונה ,לשפר את הסדרי הנהוגי?".
א) משרד מבקר המדינה ,בדוח הביקורת הקוד ,ביקר את נוהג ההשגה או הערעור על בחינות
ההסמכה שמפעילה הלשכה .משרד המשפטי הודיע בתשובתו על הדוח הקוד כי ישקול ,בתיאו
ע הלשכה ,תיקו חקיקתי שבו תיקבע זכות ערעור על בחינות הלשכה.
ועדת גרסטל דנה ג בסוגיית הליכי ההשגה על תוצאות הבחינות בכתב ובעל פה .הוועדה הגיעה
למסקנה כי מ הראוי לאפשר לנבחני שנכשלו בבחינות להשיג על תוצאותיה ,ולש כ המליצה
לעג בחקיקת משנה את הליכי ההשגה לרבות סדרי ההלי.
__________________

88
89

הנוסח המוצע קובע שבחינות ההסמכה יהיו "בעריכת די" ואינו מגביל אות ל"מקצועות מעשיי ".
קבלת השגה בנוגע לשאלה מסוימת חלה על כל הנבחני שלא ענו נכו על אותה שאלה באותה בחינה,
בי א ה עצמ הגישו השגה על שאלה זו ובי א לאו.
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„¯˘Ó ˙·Â˘˙ ,‰Î˘Ï‰ ‰ÏÈÚÙÓ˘ ‰‚˘‰‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ ˙·˜Â‰ ˙¯Â˜È·‰
˙‡Â ‰Î˘Ï‰ ˙‡ Â‡È·‰ ‡Ï ,ÏËÒ¯‚ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰Â Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„Ï ÌÈËÙ˘Ó‰
‡Ï Û‡ Ì‰ .‰ÎÓÒ‰‰ ˙ÂÈÁ· ÏÚ ‰‚˘‰‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó
‚˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ Â‡ ‚È˘‰Ï ÌÈÁ·‰ ˙ÂÎÊ· Ú‚ÂÙ‰ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ‰Úˆ‰ Â˘·È
ÏÎ· Â‡ ‰˜È˜Á ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÂÚ¯Ú Â‡ ‰‚˘‰ ÔÂ‚Ó ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÙÂ‚‰ È˘ ÏÚ .˙ÂÈÁ·‰
„¯.ÔÂÎÏ Â‡¯È˘ ÈÙÎ ˙¯Á‡ ˙ÈÏÓ¯ÂÙ Í

הרכב ועדת הבחינות
החוק קבע את הרכב ועדת הבחינות א לא את תפקידה וסמכויותיה .בפועל חלו במהל השני
שינויי בהרכב ועדת הבחינות ככל שהדבר נוגע לבחינה בכתב ,וכיו היא מונה תשעה חברי:
שלושה שופטי ,שלושה עורכי די מהמגזר הפרטי ושלושה עורכי די מהשירות הציבורי.
הרכב ועדת הבחינות לעניי הבחינה בכתב נדו בשנת  1987בבית המשפט העליו בפסק די בלוי,90
וש צוי כי "בקביעת הרכבה של הועדה הבוחנת ביקש המחוקק לתת את ההכרעה בידי גו)
אובייקטיבי ,שע חבריו נמני שופט ועו"ד מהשירות הציבורי ,ולא בידי מוסד ממוסדות הלשכה".91
למעלה מעשור לאחר מכ חזר והעיר בית המשפט בפסק די קורינאלדי כי יש "לתת את הדעת לנושא
הרכב ועדת הבחינות ,כפי שנקבע בחוק וכפי שהוא קיי בפועל ,ה בבחינה בכתב וה בבחינה בעל
פה וזאת בעיקר נוכח השינויי המהותיי שחלו במש השני ,תחילה במתכונת הבחינה ,ולאחר מכ
במספר הנבחני" .92ואכ ועדת גרסטל ,שנדרשה א) היא לנושא הרכב ועדת הבחינות ,המליצה
שהוועדה תורכב משלושה שופטי ,ארבעה עורכי די )שניי מ המגזר הפרטי ושניי מ השירות
הציבורי( ושני "פסיכומטריקני" ,שיתמנו על ידי שר המשפטי בהתייעצות ע הלשכה.
·ÈËÂ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙Â‰Ó ˙‡ Ì‡Â˙‰ ˙ÂÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ·Î¯‰ ˙ÚÈ·˜ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ
ÍÎ ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ È„ÈÏ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ Â‡È·‰ ‡Ï ,‰È˙ÂËÏÁ‰
˘˜ÂÁ ¯ÈÎÊ˙· ÏÏÎ ‰Ê ÔÈÈÚ· ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È .‰·Î¯‰· ÏÁ˘ ÈÂÈ˘Ï ÌÈ‡˙È
˘.˘Â·È‚ ÈÎÈÏ‰· ‡ˆÓÂ 2010 ı¯Ó· ıÙÂ‰

✩
Í¯ÚÓ Ï˘ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÏÂÏÎÓ· ˙ÂÈÚ· ËÙ˘Ó‰ È˙·Â ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÚÂ Â¯˙È‡ ¯·ÎÓ ‰Ê
,‰ÎÂ˙ ,˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ Ï˘ ‰Î˘Ó· ÏÁ‰ - ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰ÎÓÒ‰‰ ˙ÂÈÁ·Â ˙ÂÁÓ˙‰‰
˙ÂÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ·Î¯‰ ,Ô‰È˙Â¯ËÓ ,‰ÎÓÒ‰‰ ˙ÂÈÁ· ˙ÂÎ˙Ó „ÚÂ ‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰È„ÚÈ
Ï˘ Ô˙ÓÂ¯˙Â Ô˙ÈÏÎ˙ ,Ô·ÈËÏ Ú‚Â· ‰Ï‡˘ ÈÓÈÒ ÌÈÏÚÓ ‰Ï‡ ÏÎ .‰È˙ÂÈÂÎÓÒ Û˜È‰Â
Û‡ .ÔÈ„ ˙ÎÈ¯Ú· ˜ÂÒÚÏ ÍÓÒÂÈ˘ ‰ÁÓ˙ÓÏ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÂÎ˙Ó· ‰ÎÓÒ‰‰ ˙ÂÈÁ·Â ˙ÂÁÓ˙‰‰
˘,ÌÈÈ˜‰ ˙ÂÁÓ˙‰‰ Í¯ÚÓ ˙‡ Ô˜˙Ï Í¯Âˆ‰ ¯·„· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·Â ‰Î˘Ï· ‰ÓÎÒ‰ ˘È
È„ÈÏ Â‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ È„ÈÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ Â‡È·‰ ‡Ï
˘.˙¯Á‡ Í¯„· ÈÂÈ
__________________
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91
92

בג" ,'Á‡Â ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ' ÈÂÏ· „ÚÏ‚ 110/87 %פ"ד מא).373 (2
ש  ,עמ'  376ו.378
ש  ,עמ' .170
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Ï˘ ‰ÚÙÂ˙ ‰ÏÂÚÂ ˙¯ÊÂÁ ÌÈÈ˜‰ ‰ÎÓÒ‰‰Â ˙ÂÁÓ˙‰‰ Í¯ÚÓ ÈÂÈ˘·˘ ˙ÂÙÈÁ„‰ ˙Â¯ÓÏ
"‚¯‰ÚÈ‚Ù ,ÈÏÂ‰È Ì‚Ù ˘È ÍÎ· .ÔÈÈÚ‰ ˙¯„Ò‰· ,ÌÈ˘ Í˘Ó· ÌÈÓÚÙÏ ,"ÌÈÈÏ‚¯ ˙¯È
·‡.ÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ· Û‡Â ÌÈÁÓ˙Ó‰Â ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ
ı¯Ó ‰˘Ó· ‰˙Ú ÏÂÚÙÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙„Â˜Î ,Ì‰È·ÈÎ¯Ó ÏÎÏ ‰ÎÓÒ‰‰Â ˙ÂÁÓ˙‰‰ ‡˘Â· ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙ÓÏ˘‰Ï
ÔÈ„‰ ˙ÎÈ¯Ú ÚÂˆ˜ÓÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ‰ Ï˘ ‰ÈÁ·Â ÔÂÓÈ‡ ,‰¯˘Î‰Ï ‰ÈÂ‡¯ ˙È˙˘˙ ˙¯ÈˆÈÏ ‡ˆÂÓ
·.„È˙Ú

שיפוט משמעתי ואתיקה מקצועית
החוק קובע כי עור די או מתמחה שעבר עברת משמעת יישפט בבית די משמעתי של המחוז
שבתחומו הוא רשו )להל  בתי הדי המחוזיי( .ערעור על פסק די של בית די מחוזי נית
93
להגיש לבית הדי המשמעתי הארצי )להל  בית הדי הארצי( .עברת משמעת הוגדרה בחוק
כהפרת הוראה מהוראות סעיפי החוק המטילי חיוב או איסור על עור די בנוגע למקצוע; הפרת
כללי האתיקה המקצועית 94המסדירי את זכויותיו וחובותיו של עור הדי כלפי לקוחותיו ,עמיתיו
למקצוע והמוסדות שהוא מתדיי עמ; כל מעשה או מחדל אחר שאינו הול את מקצוע עריכת
הדי .
לפי התיקו בחוק שנכנס לתוק! בינואר ) 2010ראו להל ( ,רשאי ועדת האתיקה הארצית ,95ועדת
אתיקה מחוזית ,היוע %המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה )להל  הקובלי( להגיש קובלנה לבית
די משמעתי בשל עברת משמעת ,בי ביזמת ובי על פי תלונה של אד אחר .לכל אחד מהקובלי
יש סמכות עצמאית משלו ,והחלטה של אחד מה שלא לקבול אינה שוללת את סמכות של
האחרי לעשות כ  .ע זאת ,הבהיר היוע %המשפטי לממשלה ,בהנחיה שפרס באוגוסט  ,2006כי
"מנוסחו של החוק ותכליתו עולה כי המחוקק הקנה ללשכת עורכי הדי עצמאות רבה בכל הנוגע
להליכי המשמעתיי ,תו מגמה כי הלשכה תהיה בעלת הסמכות המשפטית והחובה המקצועית
לאכו! בעצמה על חבריה את הדי המשמעתי ...לפיכ ...רק במקרי חריגי ונדירי יפעילו היוע%
המשפטי ופרקליט המדינה סמכות ,וזאת כאמצעי פיקוח על פעילותה של לשכת עורכי הדי ".96
במהל השני השתמשו היוע %המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה בסמכות זו במקרי בודדי
בלבד.
הרפורמה בוועדות האתיקה
כללי לשכת עורכי הדי )סדרי הדי בבתי הדי המשמעתיי( ,התשכ"ב) 1962להל  כללי הדי
המשמעתי( ,קובעי ,בי השאר ,את אופ הגשת התלונה על עברת משמעת ואת אופ הגשת
__________________

93
94
95
96

סעי  61לחוק.
כללי לשכת עורכי הדי )אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו.1986
לפי החוק ועדת אתיקה ,ארצית או מחוזית ,היא אחד ממוסדות הלשכה; היא מורכבת מחברי לשכה
ונציגי ציבור ותפקידיה להנחות ולייע %לחברי הלשכה בתחומי האתיקה וכ לשמש קובל.
בהנחיה מוזכרי שני מקרי  :במקרה של חשש ממשי לניגוד ענייני בי ועד מחוזי לוועד המרכזי
בטיפול במקרה מסוי  ,ובמקרה שיש בו אינטרס ציבורי מיוחד ,בי היתר בשל חומרה יוצאת דופ של
המעשה נשוא התלונה.
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הקובלנה לבית די משמעתי וכ נושאי הנוגעי להרכבו של בית הדי ואופ הניהול של הדיו בו.
חברי בית הדי הארצי נבחרו על ידי המועצה הארצית ,וחברי בתי הדי המחוזיי נבחרו על ידי כל
חברי הלשכה הרשומי במחוז הנוגע בדבר .כללי אלה יהיו בתוק! עד להתקנת של הכללי
החדשי.
לפי המתכונת הקודמת של החוק שהייתה בתוק! עד סו!  ,2009הקובלי היו הוועד המרכזי וחמשת
הוועדי המחוזיי לצד של היוע %המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה .97הקובלי היו רשאי
להגיש קובלנה לבית הדי בשל עברות משמעת של עורכי די  ,בי ביזמת ובי על פי תלונה של
אד אחר.
על מער הדי המשמעתי ,אופ הטיפול בתלונות ודרכי הפעולה של הלשכה בכל הנוגע למערכת
השיפוט במתכונת הקודמת של החוק כבר נמתחה בעבר ביקורת בתחומי הבאי :התמשכות של
ההליכי ,שקיפות מצומצמת ,היעדר אחידות בטיפול בקובלנות ותוצאות ההליכי .נשמעה ג
ביקורת על הרכב בתי הדי המשמעתיי ודר בחירת חבריה .במסקנותיה של ועדה ציבורית
בראשות השופט בדימוס יעקב מל) 98%להל  ועדת מל (%משנת  1994נכתב" :בעיני הציבור
מעמד של בתי הדי למשמעת של הלשכה הוא נחות ויוקרת נמוכה ...בענייני אלה ]של די
משמעתי[ נוהגת הלשכה כגילדה סגורה ששופטת את חבריה במידת הרחמי בייחוד בנושאי שבי
עורכי הדי לבי הלקוחות ומרבה 'לטייח' ולהעלי עי מעבירות משמעת חמורות".
על רקע זה הקי בספטמבר  1995שר המשפטי דאז ,פרופ' דוד ליבאי ,ועדה לבחינת הדי
המשמעתי של עורכי הדי בראשות השופט שאול אלוני )להל  ועדת אלוני( .הוועדה המליצה ,בי
היתר ,כי מערכת הדי המשמעתי תישאר במסגרת הלשכה בנימוק ש"הלשכה ,בעיקר באמצעות
ועדות האתיקה שלה ,היא הגו! הקובע באורח שוט! את כללי התנהגות של עורכי הדי ואי סיבה
והיגיו בכ שבחינת מימוש של הכללי ייעשה על ידי גו! זר ,יהיה אשר יהיה" .ע זאת ,הדגישה
ועדת אלוני שעל מערכת הדי המשמעתי של הלשכה להיות נפרדת ,בלתי תלויה ומנותקת לחלוטי
מגורמי שנבחרי על בסיס סיעתי.
במחצית השנייה של שנת  2008קיבלו המלצות ועדת אלוני ביטוי בחקיקה בתיקו חוק לשכת עורכי
הדי )תיקו מס'  ,(32התשס"ח) 992008להל  התיקו או הרפורמה( .אשר להרכב ועדות האתיקה,
סמכויותיה ואופ בירור התלונות  נקבע בתיקו שהסמכות להגיש קובלנה או לגנוז תלונה תועבר
מהוועדי המחוזיי ומהוועד המרכזי לידי ועדות אתיקה מחוזיות וועדת אתיקה ארצית; חברי
ועדות האתיקה ימונו על ידי הוועדי המחוזיי באישור ועדת מינויי בראשות שופט 100לפי מתווה
שנקבע בהוראות החוק החדשות) 101להל  ועדת המינויי( .כמו כ נקבע כי כל ועדת אתיקה תמנה
לעצמה פרקליט בשכר) 102להל  פרקליט ועדת האתיקה( שירכז את פעילותה בשלב הטיפול
בתלונות )יברר את התלונות ויגבש המלצות לגביה ( ,ובשלב ההעמדה לדי )ייצג את ועדת האתיקה
בהליכי המתקיימי בבתי הדי המשמעתיי ובבתי המשפט( .כ נקבע כי הדיו יתקיי בדר כלל

__________________

 97סעי  63לחוק ,לפני התיקו שנעשה בו.
 98ועדה שמונתה בשנת  1993על ידי שר המשפטי דאז ,פרופ' דוד ליבאי ,כדי להמלי %על תיקוני בחוק
לשכת עורכי הדי ,על כל תקנותיו וכלליו ,ולהפקת לקחי מהמשבר שפקד את הלשכה באותה תקופה.
 99פורס ביולי .2008
 100בראש ועדת המינויי יעמוד שופט לשעבר של בית המשפט העליו ,או נשיא לשעבר של בית משפט
מחוזי; כ תכלול הוועדה שני חברי לשכה מהשירות הציבורי ,שני חברי שהתמנו על ידי המועצה
הארצית ושני חברי שהתמנו על ידי הוועד המרכזי או המחוז הרלוונטי.
 101סעי 18ב לחוק.
 102סעי 18ג לחוק.
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בדלתיי פתוחות ,תו פרסו פסקי הדי בציו ש הנאש ,למעט מקרי חריגי שפורטו בהוראות
החוק החדשות.103
מאחר שהחוק וכללי הדי המשמעתי לא הסדירו את כל הנושאי הנוגעי להלי הטיפול בתלונות,
גיבשו הקובלי ,עוד לפני התיקו בחוק ,נוהל לטיפול בתלונות .במאי  2009אישר הוועד המרכזי
נוהל אחיד לטיפול בתלונות )להל  הנוהל הארצי( .הנוהל הארצי ,שהוא עדיי בתוק! ,נועד לקבוע
כללי לטיפול אחיד בתלונות וביניה :הטיפול הראשוני בתלונה ,גניזה על הס! ,דיו בוועדת
105
האתיקה ואופ סיו הטיפול .104כמו כ נקבעו בנוהל השיקולי לגניזת תלונה והעילות לכ
האמורי להנחות את הקובל בהחלטה על גניזה .הנוהל הארצי אינו מחייב וכל מחוז רשאי להחליט
א ברצונו לאמצו.
התיקו בחוק ,הנסמ בעיקרו על ההמלצות של ועדת אלוני ,נועד לחזק את המעמד העצמאי
והבלתי תלוי של מערכת השיפוט המשמעתי של הלשכה; להעלות את הרמה המקצועית של
הקובלי  ועדת האתיקה הארצית וועדות האתיקה המחוזיות  באמצעות ליווי עבודת על ידי
פרקליט; להגביר את האחידות בטיפול בתלונות ובקובלנות ולהגביר את השקיפות של דיוני בתי
הדי המשמעתיי והחלטותיה.
בתחילת  ,2010ע כניסתו לתוק! של התיקו בחוק ,אישרה ועדת המינויי את הרכבי בתי הדי
המשמעתיי )הארצי והמחוזיי( ואת הרכבי ועדות האתיקה )הארצית והמחוזיות( לפי המלצות
שהגישו הוועד המרכזי והוועדי המחוזיי .באפריל  2010מינו הוועד המרכזי והוועדי המחוזיי
את הפרקליטי של ועדות האתיקה.
˙ÒÈÎÓ ‰ÙÏÁ˘ ‰˘· .‰Ó¯ÂÙ¯‰ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ˜„· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ‰¯˘È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ;ËÙÂ˘ ˙Â˘‡¯· ÌÈÈÂÈÓ ˙„ÚÂ ‰˙ÂÓ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ Û˜Â˙Ï ÔÂ˜È˙‰
˙Èˆ¯‡‰ ‰˜È˙‡‰ ˙Â„ÚÂ È·Î¯‰ ˙‡ ÔÎÂ ÌÈÈÊÂÁÓ‰Â Èˆ¯‡‰ - ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ È˙· È·Î¯‰
ÛÒÂ· .‰Ó‡˙‰· ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ Â˘È‚‰˘ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙÏ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰Â
‰˜È„·‰ ˙‡Ê ÌÚ .‰˜È˙‡‰ ˙Â„ÚÂ „ÈÏ ÌÈËÈÏ˜¯Ù ÂÈÓ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰
:ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .‰Ó¯ÂÙ¯‰ È·ÈÎ¯ÓÓ ‰ÓÎ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈÂ Ì˙¯„Ò‰ ‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë˘ ‰˙ÏÚ‰
 : ‰  Â Ï ˙ · Ï Â Ù È Ë ‰ Í È Ï ‰ .1לש בירור התלונה שולח הקובל לעור הדי העתק
מהתלונה על מנת לתת לו אפשרות להשיב עליה בכתב .לפי כללי הדי המשמעתי יברר הקובל את
התלונה ויחליט א לגנוז אותה או להגיש קובלנה לבית הדי המשמעתי; א החליט הקובל לגנוז
את התלונה ,יודיע על כ למתלונ בהודעה מנומקת בכתב  א דרש זאת המתלונ  .106בנוהל הארצי
לא נקבעה חובה ליידע מתלונ כי תלונתו נגנזה והוא זכאי לפנות ל"קובל נוס!".

__________________

103
104
105

106

סעי 65א לחוק מתבסס בעיקרו על הוראות איסור פרסו כפי שנהוג בבתי המשפט ,וה מפורטות
בסעי  70לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד.1984
נושאי שאינ מוסדרי בכללי הדי המשמעתי.
העילות ה .1 :היעדר עניי לציבור ,זוטי דברי  ,עניי יש ביותר והגנה מ הצדק;  .2היעדר ראיות
מספקות והיעדר שיתו פעולה מצד המתלונ;  .3היעדר עברה אתית ,עניינה של התלונה בסכסו+
אזרחי או בשכר טרחה;  .4עניי שאינו מתאי לבירור בוועדת האתיקה ,אלא בערכאה אחרת או בגו
אחר.
עולה במשתמע מסעי  63לחוק ,אשר מונה ארבעה קובלי הרשאי להגיש קובלנה.
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קוב %דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

)‡( ˙Â„ÚÂ - ‡"˙Â ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· ÌÈÏ·Â˜‰ ÈÎ ‡ˆÓ : ˙ Â  Â Ï ˙ ˙ Ê È  ‚ È Î È Ï ‰
Ú‚Â‰ ÏÎ· È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ‡ - ˜ÂÁ· ÔÂ˜È˙‰ ÈÙÏ ‰˜È˙‡‰
,‰Î˘ÏÏ ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÂÏ˙‰ ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ· ÏÙËÓ‰ ,‡"˙ ÊÂÁÓ· :‰ÂÏ˙ ˙ÊÈ‚ ÏÚ ‰ËÏÁ‰Ï
ÏÚ ÛÒÂ ‰„ÚÂ ¯·Á ÌÚ Â‡ ÂÓˆÚ· ËÈÏÁ‰Ï ‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ È‡˘¯ ,ÈÓÈÙ Ï‰Â ÈÙÏ
‚˙·Â˘˙ ÈÙÏ ÈÎ Û‡ ,‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ÈÏÓÏ ÚÈ„Â‰Ï Í¯Âˆ ‡ÏÏ ‰ÂÏ˙‰ ˙ÊÈ
È¯·Á ·¯˜Ó ÌÈ˙ÂÂˆ ÂÓ˜Â‰ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· .ÌÈ¯È„ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ ‰Ê ÍÈÏ‰· Ë˜Â ‡Â‰ ÊÂÁÓ‰
‰¯È·Ú‰Ï Í¯Âˆ ‡ÏÏ ‰ÂÏ˙ ÊÂ‚Ï Â‡ ‰Ï·Â˜ ˘È‚‰Ï Ì‡ ÌÈËÈÏÁÓ Ì‰Â ,‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ
‰Ï‡˘ Â‡ ˙ÂÂˆ‰ ÍÂ˙· ˙˜ÂÏÁÓ ˙¯¯ÂÚ˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ .‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ÈÏÓ ˙ËÏÁ‰Ï
.‰‡ÈÏÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ‰ÂÏ˙‰ ˙¯·ÚÂÓ - ˙ÈÓÈ„˜˙ Â‡ ˙ÈÂ¯˜Ú
)·( Ï˘ ÌÈÏ·Â˜‰ ,ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ˆÓ : ‰  Â Ï ˙ ˙ Ê È  ‚ Ï Ú Ô  Â Ï ˙ Ó Ï ‰ Ú „ Â ‰
Ï·Â˜Ï ˙ÂÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÏÚ ‰Ê‚ Ì˙ÂÏ˙˘ ÌÈÂÏ˙ÓÏ ÌÈÚÈ„ÂÓ ÌÈ‡ ‰ÙÈÁÂ ‡"˙ ˙ÂÊÂÁÓ
ÌÈ˘ÂÚ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓÂ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ ,ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ ,ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏ·Â˜‰˘ „ÂÚ· ,ÛÒÂ
ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ‰ÙÈÁÂ ‡"˙ ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈÂÏ˙Ó‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘-È‡ ¯ˆÂ ÍÎ· .˙‡Ê
.Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÂÏ˙Ó‰ ¯‡˘ ÔÈ·Â ,ÛÒÂ Ï·Â˜Ï ˙ÂÙÏ Ì˙ÏÂÎÈ
 : È ˙ Ú Ó ˘ Ó ‰ Ô È „ ‰ È Ï Ï Î Ô Â Î „ Úבעקבות תיקו החוק היה על הלשכה ,יחד ע
)‚(
משרד המשפטי ,להתאי את כללי הדי המשמעתי לשינויי בהוראות החוק .ואול ,עד מועד
סיו הביקורת לא הושל תיקו כללי הדי המשמעתי כ שיתאימו לשינויי שנקבעו בחוק בנוגע
107
לטיפול בתלונה והגשת קובלנה .יצוי כי הכללי במתכונת הקיימת וכ הכללי בטיוטה המוצעת
אינ מסדירי כמה נושאי מרכזיי הנוגעי לאופ הטיפול בתלונה כגו  :קביעת עילות לגניזת
תלונה ואופ בירורה בידי הקובל )המוסדרי רק בנוהל הארצי שאינו מחייב( .ע זאת ,בטיוטת
הכללי החדשי מוצע לקבוע כי יש ליידע את המתלונ על האפשרות לפנות לקובל נוס! כאשר
מתקבלת החלטה על גניזת תלונה.
Ì¯Ë ˙ÚÓ˘Ó ˙Â¯·Ú ÏÚ ˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰‰˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
‰‡ˆÂ˙ ˘È ‰Ï·Â˜ ˙˘‚‰-È‡ ÏÚ ÔÂÏ˙ÓÏ ‰Ú„Â‰Ï˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ÓÏ˘Â‰
‰ËÏÁ‰· ÛÒÂ ÔÂÈÚÏ ˙ÂÙÏ ˜ÂÁ· ‰ÚÂ·˜‰ Â˙ÂÎÊ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÂÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‡È‰˘ ÍÎ· ˙È˘ÚÓ
˘‰Î˘Ï‰ ÏÚ .ÌÈÂÏ˙Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ‰˘ÂÁ˙ ÚÂÓÏÂ ,‰Ï·Â˜ ˘È‚‰Ï ‡Ï
Â˜ÙÒÈ Ì‰˘ ÁÈË·‰Ï ,ÌÈ˘„Á È˙ÚÓ˘Ó ÔÈ„ ¯„Ò ÈÏÏÎÏ ‰Úˆ‰‰ ˘Â·È‚ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï
‰ÂÏ˙ ˙ÊÈ‚Ï ˙ÂÏÈÚ ÔÂ‚Î ,‰Ï·Â˜·Â ‰ÂÏ˙· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ‡˘Â‰ ÏÂÏÎÓÏ ˙ÂÂ¯˙Ù
.ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡Ï ‰¯È·Ú‰ÏÂ ,ÛÒ‰ ÏÚ
 : ‰ ˜ È ˙ ‡ ‰ ˙ Â „ Ú Â Â Ï Ì È Ë È Ï ˜ ¯ Ù È Â  È Ó È Î È Ï ‰ .2כללי לשכת עורכי הדי )מינוי
פרקליטי ליד ועדות האתיקה והפסקת כהונת( ,התש"ע) 2010להל  כללי פרקליט אתיקה(
מסדירי את אופ המינוי של הפרקליט ותקופת המינוי )לרבות הארכת כהונתו והפסקתה( .עוד
קובעי הכללי כי מועמדות לתפקיד תוגש לוועדת מכרזי אחת שתנהל את כל הליכי המכרזי,
תחליט על הזוכי בה) 108להל  ועדת המכרזי( ותקבע את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה.
מנכ"ל הוועד המרכזי או מנכ"ל המחוז הרלוונטי ימנה פרקליט לוועדת האתיקה לפי החלטת ועדת
המכרזי ,והוא יועסק על ידי הלשכה במשרה מלאה או חלקית ,לפי הצור ,לתקופת כהונה של
חמש שני שנית להאריכה לתקופה נוספת.
__________________

 107כללי לשכת עורכי הדי )סדרי הדי בבתי הדי המשמעתיי ( ,התש"ע.2010
 108לפי סעי  5לכללי פרקליט אתיקה שבעת חברי ועדת המכרזי ה  :יו"ר ועדת האתיקה הארצית ,יושבי
ראש ועדות האתיקה המחוזיות ומנכ"ל הלשכה )מנכ"ל הוועד המרכזי(.
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ב 28.1.10הודיע סמנכ"ל הוועד המרכזי ליושבי ראש ועדות האתיקה המחוזיות ולמנכ"לי של
המחוזות כי עד ההתכנסות הראשונה של הוועדה לש קביעת סדרי עבודתה והעומד בראשה "יבצע
כל יו"ר ועדת אתיקה סינו ומיו ראשוני של המועמדויות שהתקבלו לאיוש משרת הפרקליט....
ויביא רשימה של המועמדי המומלצי מטעמו לידיעת מליאת ועדת המכרזי".
ÏÎÂ ,ËÈÏ˜¯Ù‰ ˙¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÈÂ˘‡¯ ÔÂÈÓÂ ÔÂÈÒÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ
Â‡ ‰¯ÈÁ·‰ ˙‡ ˜ÓÈ ‡Ï Û‡ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙È·¯Ó·Â ,Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ Â˙Â‡ ÚˆÈ· ÊÂÁÓ
:ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .‰ÏÈÒÙ‰
במחוז ת"א הוגשו תשע הצעות של מועמדי .המחוז המלי %רק על הצעתו של אחד מה ,עור די
ששימש קוד לכ "רכז קבילות" של המחוז ,הביא אותה בפני ועדת המכרזי ,והיא בחרה בו למלא
את התפקיד .במחוז חיפה הוגשו שתי הצעות מועמדות לתפקיד .המחוז המלי %רק על הצעתו של
אחד מה ,עור די שהועסק במחוז מתחילת פברואר  2010כ"רכז אתיקה" ,109הביא אותה בפני
ועדת המכרזי וזו בחרה בו למלא את התפקיד .במחוז ירושלי הוגשו תשע הצעות מועמדות
לתפקיד .המחוז המלי %על שניי מה בפני ועדת המכרזי ,והיא בחרה באחד מה למלא את
התפקיד .המועמד שנבחר שימש קוד לכ בא כוח הקובל במחוז .110במחוז דרו הוגשו  16הצעות
מועמדות לתפקיד .המחוז המלי %על שלושה מה בפני ועדת המכרזי ,וזו בחרה באחד מה
לתפקיד .המועמד שנבחר שימש קוד לכ בא כוח הקובל במחוז וטיפל בהכנת קובלנות ובייצוג
המחוז בפני בית הדי המשמעתי .במחוז צפו הוגשו חמש הצעות מועמדות לתפקיד פרקליט ועדת
האתיקה .המחוז המלי %על שלושה מה והביא אות בפני ועדת המכרזי ,והיא בחרה באחד מה
לתפקיד .ואול ,לאחר המינוי ביקש המועמד לבטל את מינויו ,ולפיכ פורס מכרז חדש לתפקיד.
למכרז החדש הוגשו  41הצעות; המחוז המלי %על חמישה מה בפני ועדת המכרזי ,וזו לא מצאה
ביניה א! מועמד מתאי לתפקיד .באוגוסט  2010אישרה ועדת המכרזי את הצעתו של מנכ"ל
המחוז למנות לתפקיד עו"ד שמועסק מ 2007כיוע %משפטי מלווה לפרויקט בניית בית הפרקליט
של מחוז הצפו בנצרת .אותו עו"ד שימש קוד לכ ג בא כוח הקובל במחוז שטיפל בהכנת חלק
מהקובלנות ,וייצג את המחוז בפני בית הדי המשמעתי בכמה מה .
˘‡¯Ó ÂÚ·˜˘ ÈÏ· ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÈÂ˘‡¯ ÔÂÈÓÂ ÔÂÈÒ ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÊÂÁÓ‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‡ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÙ· ıÈÏÓ‰Ï ,‰ÈÂ‡¯ ˙ÂÙÈ˜˘ ‡ÏÏ ,Â¯Á·Â ,˙ÂÈÂÈÂÂ˘Â ˙Â„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ
„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ˜¯ ÚÈˆ‰ ÊÂÁÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .„È˜Ù˙· ¯·Î Â˘ÓÈ˘˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÚ
˘˘„ÓÚÂÓÓ ¯˙ÂÈ ˘È‚‰ Ì‡Â ,ÊÂÁÓ· Ï·Â˜‰ ÁÂÎ ‡· Â‡ ‰˜È˙‡ ÊÎ¯ „È˜Ù˙· ÏÚÂÙ· ˘ÓÈ
‡ÍÈÏ‰˘ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ,ÊÂÁÓ· Ï·Â˜‰ ÁÂÎ ‡· Â‡ ‰˜È˙‡ ÊÎ¯ ÏÚÂÙ· ˘ÓÈ˘˘ ÈÓ ¯Á· „Á
.„·Ï· ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ‰˘Ú Ê¯ÎÓ‰
 : Ì È È ˙ Ú Ó ˘ Ó ‰ Ô È „ ‰ È ˙ · Ï ˘ ˙ Â Ë Ï Á ‰ ‰ ˙ Â È · Ó Â Ù .3עקרו פומביות הדיו
הוא עיקרו יסוד של עשיית צדק במשטר דמוקרטי .ע זאת ,עד התיקו בחוק ,התקיי הדיו בבתי
הדי המשמעתיי בדלתיי סגורות ,ופסקי הדי לא פורסמו לציבור .ברפורמה הוכרה לראשונה
זכות הציבור לדעת על קיומ של הליכי משמעתיי המתקיימי נגד עורכי די ועל תוצאותיה.
כדי לשמור על שקיפות ולאפשר ביקורת ציבורית קבע החוק כי הדיו בבתי הדי המשמעתיי
יתקיי בדר כלל בדלתיי פתוחות ,111תו פרסו פסקי הדי ובציו ש הנאש .112כמו כ הסמי
__________________

109
110
111
112

רכז האתיקה טיפל בבירור תלונות ,מסר חוות דעת לוועדת האתיקה וייצג אותה בהליכי שהתקיימו
בבית הדי המשמעתי.
בא כוח קובל טיפל בעיקר בהכנת קובלנות וייצוג בהליכי לפני בית הדי המשמעתי.
סעי 65א לחוק.
סעי 69ב לחוק.
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החוק
הציבור.

את הלשכה לקבוע בכללי את מש הזמ  ,המקו והאופ שבו יועמד פסק הדי לעיו

שנתיי וחצי לאחר התיקו בחוק ,מיוני  2008ועד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2010עדיי לא
קבעו הלשכה ומשרד המשפטי כללי בעניי פרסו פסקי הדי המשמעתיי .הלשכה אמנ
גיבשה כללי לפרסו  כללי לשכת עורכי הדי )פרסו פסקי די משמעתיי( ,התשס"ט,2008
ובה הוסדר אופ העמדת פסקי הדי המשמעתיי לעיו הציבור ,ואול בשל חילוקי דעות בי
הלשכה ובי משרד המשפטי בנוגע לאופ פרסו פסקי הדי המשמעתיי והצור להטיל אגרות,
עדיי לא אושרו כללי אלה.
יצוי כי הלשכה החלה לפרס פסקי די משמעתיי באתר האינטרנט שלה באמצעות קישור למאגר
מידע חיצוני של פסקי די ) 114להל  המאגר( ,ואול נמצא שאיתור פסק די באמצעות אתר
האינטרנט של הלשכה הוא תהלי מסורבל ובלתי יעיל :היות והמאגר אינו מפרט את פסקי הדי
המשמעתיי שניתנו לפי סדר מסוי  מחייב איתור פסק די חיפוש לפי פרטי שאינ מצויי תמיד
בידי המחפש; אפשרויות החיפוש ה מוגבלות ,אי אפשרות לאתר פסקי די בעלי מאפייני
משותפי ,ולרוב מתקבל פסק די יש או פסק די ללא ש הנאש.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד המשפטי כי בכוונתו לקד ,בשיתו! ע הלשכה ,את
גיבושו של פתרו מוסכ שיהיה בו כדי לתרו לנגישות ולשקיפות של פרסו פסקי די משמעתיי.
ÌÈÏÏÎ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡· ,¯È„Ò‰Ï ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ÈÎ ÌÈÚËÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·¯˘Ù‡Ï È„Î ,˘È‚Â ÈÂÏ‚ ÔÙÂ‡· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÈÚÏ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ È˜ÒÙ ˙„ÓÚ‰Ï Ú‚Â
˘˜È˙ÚÓ˘Ó‰ ËÂÙÈ˘‰ ÍÈÏ‰· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ,˙È¯Â·Èˆ ˙¯Â˜È·Â ˙ÂÁÈ˙Ù ,˙ÂÙÈ
·.Ë¯Ù· ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ È˜ÒÙ·Â ,ÏÏÎ

מש הטיפול בתלונות
מש הטיפול בתלונות המוגשות נגד עורכי די נקבעו בכללי סדרי הדי  .לפי כללי אלה כאשר נודע
לקובל באמצעות תלונה או בדר אחרת על עברת משמעת שביצע עור די  ,והוא סבור שיש מקו
להגיש קובלנה  עליו לשלוח לעור הדי העתק מהתלונה או הודעה על ידיעה בדבר עברת
משמעת ,ולתת לו אפשרות להשיב עליה בכתב בתו  14יו או פרק זמ ארו יותר לפי שיקול
דעתו .א עור הדי אינו משיב בתו פרק הזמ שהוקצה לו ,רשאי הקובל להגיש קובלנה ג ללא
תשובתו .החלטת הקובל א להגיש קובלנה או לא תינת בתו  90יו מקבלת התשובה ,אלא א כ
קיימות נסיבות המצדיקות שיהוי ,ואז עליו לנמק את השיהוי ולהודיע על כ למגיש התלונה.
משרד מבקר המדינה בדק בוועד המרכזי ובוועדי המחוזיי את מש הטיפול בתלונות מקבלת
התלונה ועד החלטת ועדת האתיקה הארצית וועדות האתיקה המחוזיות על הגשת קובלנה או על
גניזת התלונה .נבדקו תלונות שהוגשו בשני  ,20092006וועדת האתיקה סיימה לטפל בה )קיבלה
החלטה בעניינ ( במהל שנת  .1152009מש הטיפול הושווה לתק של  118יו כפרק זמ מרבי
__________________

 113סעי 69ב)ב( לחוק.
 114חיפוש באמצעות מאגר פדאור גוגל.
 115בדיקת מש +הטיפול בידי ועדות האתיקה בתלונות שהטיפול בה הסתיי בשנת  2009כללה את
התלונות שהוגשו משנת  2006ואיל ,+היות והליכי הטיפול שהסתיימו בשנת  2009בתלונות שהוגשו
לפני שנת  2006ה ברוב מקרי חריגי שהכללת בבדיקה עלולה לעוות את הממצאי ואת
משמעות .
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וללא הארכות מיוחדות כנקבע בכללי :מקד של  14יו להחלטת הקובל א יש מקו להגיש
קובלנה ומשלוח העתק התלונה לעור הדי  14 +יו לקבלת התשובה מעור הדי  90 +יו
לקבלת החלטה בדבר הגשת קובלנה או גניזת התלונה )להל  פרק הזמ המרבי(.
 .1בטבלה שלהל מפורטות תוצאות הבדיקה של מש הטיפול מקבלת התלונה ועד החלטת
ועדת האתיקה על הגשת קובלנה או גניזת התלונה ,בתלונות שהגיעו לוועד המרכזי לטיפול ועדת
האתיקה הארצית ובתלונות שהגיעו למחוזות לטיפול ועדות האתיקה המחוזיות.
‚‰ÊÈ
˙Èˆ¯‡‰ ‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ
מספר התלונות
טופלו מעל  118ימי
מש +טיפול ממוצע )בימי (
‡"˙ ÊÂÁÓ - ‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ
מספר התלונות
טופלו מעל  118ימי
מש +טיפול ממוצע )בימי (
ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ - ‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ
מספר התלונות
טופלו מעל  118ימי
מש +טיפול ממוצע )בימי (
‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ - ‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ
מספר התלונות
טופלו מעל  118ימי
מש +טיפול ממוצע )בימי (
ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ - ‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ
מספר התלונות
טופלו מעל  118ימי
מש +טיפול ממוצע )בימי (
ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ - ‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ
מספר התלונות
טופלו מעל  118ימי
מש +טיפול ממוצע )בימי (

˜‰Ï·Â

Î"‰Ò

236
(75%) 178
214

24
(96%) 23
362

260
(77%) 201
244

1,594
(88%) 1,400
259

243
(97%) 236
355

1,897
(89%) 1,636
271

265
(76%) 202
245

39
(92%) 36
567

304
(78%) 238
265

793
(55%) 436
214

175
(70%) 123
261

968
(58%) 559
222

286
(88%) 253
272

55
(93%) 51
364

341
(89%) 304
287

123
(44%) 54
113

63
(76%) 48
178

186
(55%) 102
135

È„ÚÂÂÏÂ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÂÏ˙‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ Ô·Â¯· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÂ˙‰Ó
Ô‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó˘ ˙ÂÂÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ :ÌÈÏÏÎ· Ú·˜˘ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÓ ÍÂ¯‡ ˙ÂÊÂÁÓ‰
ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ·Â ‡"˙ ÊÂÁÓ· 88%-Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· 44% ÔÈ· Ú È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÏÚ ‰ÏÚ
·˙˙˘‚‰· ÂÓÈÈ˙Ò‰˘ ˙ÂÂÏ˙· ‡"˙ ÊÂÁÓ· 97%-Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· 76% ÔÈ·Â ,ÂÊ‚˘ ˙ÂÂÏ
˜ÌÂÈ 272-Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· ÌÂÈ 113 ÔÈ· Ú ÂÊ‚˘ ˙ÂÂÏ˙· ÚˆÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó .‰Ï·Â
·ÌÂÈ 567-Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· ÌÂÈ 178 ÔÈ· - ‰Ï·Â˜ ˙˘‚‰· ÂÓÈÈ˙Ò‰˘ ˙ÂÂÏ˙·Â ,ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ
·„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÏÏ˜Â˘Ó ÚˆÂÓÓ) ‰ÂÏ˙· ÏÂÙÈËÏ ÚˆÂÓÓ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ,ÏÂÎ‰ ÍÒ .ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ
.113%-· ÌÈÏÏÎ· Ú·˜˘ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÓ ÍÂ¯‡ ‰È‰ (˙ÂÊÂÁÓ‰Â ÈÊÎ¯Ó‰
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˙Â¯˘Ù‡ ˙˙È ÌÈÏÏÎ·Â ,˙‡Ê ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â·ÈÒ Ï˘· Í¯‡˙Ó Ô‰· ÏÂÙÈË‰˘ ˙ÂÂÏ˙ ˘È
Ô˙È‰ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ˙Î¯‡‰· Ì‡ ÔÈ· - ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,‰ÂÏ˙· ÏÂÙÈËÏ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï
ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ Í˘Ó ˙Î¯‡‰· Ì‡ ÔÈ·Â ‰ÂÏ˙Ï Â˙·Â‚˙ ˙‡ ¯ÂÒÓÈ˘ ˙Ó ÏÚ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚÏ
·˙,˙‡Ê ÌÚ .ÔÙÂ„ È‡ˆÂÈ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó ÌÏÂ‡Â ;Â˙·Â‚˙ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ‰ÂÏ
ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÓ ˙¯ÎÈ ‰‚È¯Á Ï˘ ‡Â‰ ‰ÂÏ˙· ÏÂÙÈË Ï˘ ÁÈÎ˘‰ ·ˆÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÂ˙‰Ó
.ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ˘¯„‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה הלשכה ,בי היתר ,כי על ועדות האתיקה מוטל עומס רב,
ונראה כי בנסיבות העניי מש הזמני שאליו מחויבות ועדות האתיקה לפי הכללי איננו ריאלי.
מחוז ת"א ציי בתשובתו כי במקרי לא מעטי נובע העיכוב בטיפול בתלונות מגורמי שאינ
בשליטת ועדת האתיקה המחוזית .למשל  במקרי שהמתלונני אינ משתפי פעולה ,או שיש
צור להשלי ראיות ופרטי בעקבות תגובת הנילוני.
עוד ציינה הלשכה בתשובתה כי לפי נוהל הטיפול בתלונות ,א לאחר הבירור הראשוני ועדת
האתיקה מתרשמת כי יש ממש בתלונה ,ניתנת לנילו הזדמנות נוספת )מלבד התגובה הראשונית(
להגיש תגובה סטטוטורית 116לתלונה בטר תתקבל החלטה א להעמידו לדי  .בנסיבות אלו יש
למנות את  90הימי הנקובי בכללי רק ממועד קבלת התגובה הסטטוטורית .ג מחוזות ת"א
ודרו ציינו בתשובת כי המועדי הנקובי בכללי מתחילי כאשר ועדת האתיקה מוצאת שיש
מקו להגיש תלונה ,והיא מבקשת תגובה סטטוטורית.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל  2011ציי מחוז דרו כי בשל המבנה המיוחד של מער
האתיקה במחוז לפני הרפורמה ,שבו ועדת האתיקה המחוזית לא הייתה חלק מהוועד המחוזי )שלא
כבשאר המחוזות שבה כיה הוועד המחוזי ג כוועדת האתיקה המחוזית( ,הרי שנדרש היה אישור
של הוועד המחוזי לכל החלטה של ועדת האתיקה המחוזית ,והדבר הארי את מש הטיפול
בתלונות .עוד ציי מחוז דרו כי בשני  20092007פעלו הוועד המחוזי וועדת האתיקה המחוזית
בצורה מאומצת כדי להדביק פיגור גדול שהצטבר קוד לכ בטיפול בתלונות ,ורוב התלונות
שטופלו בשנת  2009התקבלו בשני קודמות .המחוז ציי כי כיו עוסקת ועדת האתיקה בטיפול
בתלונות שוטפות.
ÌÈÈÂˆÓ‰ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ÈÙÏ Â˘Ú ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó Ï˘ ˙Â˜È„·‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·È˜¯Ù ¯·„· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ Ì˙ÒÈÙ˙ ˙‡ Ì˙ÚÈ·˜ ˙Ú· ÂÙ˜È˘˘ ,ÌÈÏÏÎ
‰˜È˙‡‰ ˙Â„ÚÂ ÏÎ ÏÚ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÔÓÊ‰
Ì‡ .ÌÈÏÏÎ· ÌÈ·Â˜‰ ÔÓÊ‰ È˜¯ÙÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì·¯˜ÏÂ ˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ÌˆÓˆÏ
ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÏÂÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏÏÎ· ÌÈ·Â˜‰ ˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈËÏ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù˘ ‰¯Â·Ò ‰Î˘Ï‰
·˙.ÌÈÏÏÎ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÔÂÏÈ‰Ó "˙È¯ÂËÂËËÒ‰ ‰·Â‚˙‰" ˙˘˜· ·Ï˘Ó ‰ÂÏ
ÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ‰Â ÌÈÂÏ˙Ó‰ Ï˘ ÔÂÓ‡· ˙Ú‚ÂÙÂ ÌÈÂÏÈÏ ÔÈ„ ÈÂÈÚ ˙Ó¯Â‚ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰
·„ÚÂÂ· ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰˜È˙‡‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰Î˘Ï‰ Ï˘ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ Í¯ÚÓ
ÔÈ„‰ Í¯ÚÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ¯ˆ˜Ï ÂÏÈÎ˘È ˙ÂÊÂÁÓ·Â ÈÊÎ¯Ó‰
.È˙ÚÓ˘Ó‰

__________________

 116לפי נוהל הלשכה לטיפול בתלונות על ידי ועדות האתיקה" ,תגובה סטטוטורית" היא עמדתו של נילו
לגבי תלונה  פנייה שוועדת האתיקה החליטה לראות בה תלונה כמובנה בסעי  1לכללי לשכת עורכי
הדי )סדרי הדי בבתי הדי המשמעתיי ( ,התשכ"ב .1962להבדיל מ"תגובה ראשונית" ,שהיא עמדתו
של נילו בעניינה של פנייה שלא הוחלט לראות בה תלונה.
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✩
ËÂÙÈ˘ ÌÈÈ˜Ï ˙È„ÚÏ·‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ‰Î˘ÏÏ ‰˜‰ ˜˜ÂÁÓ‰ ÈÎ ÌÎÒÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÏÎÂ Ì‰È˙ÈÓÚ ÈÙÏÎ ˙ÚÓ˘Ó ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ·· Â„˘Á˘ ÌÈÁÓ˙ÓÏÂ ‰È¯·ÁÏ È˙ÚÓ˘Ó
‰ˆÈÏÓ‰ ‡˘Â‰ Ï˘ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ 1995 ˙˘· ‰Á·˘ ÈÂÏ‡ ˙„ÚÂ .·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰
ÌÚ .¯˙ÂÈ· ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙¯‚ÒÓ‰ È‰ÂÊ˘ ‰¯·Ò· ‰Î˘Ï‰ ˙¯‚ÒÓ· È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ ˙‡ ¯È‡˘‰Ï
ÈÂÏ˙ È˙Ï· ‰È‰È˘ È„Î È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ Í¯ÚÓ ˙‡ „ÂÒÈ‰ ÔÓ ˙Â˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰ˆÈÏÓ‰ ˙‡Ê
Í¯ÚÓ‰ ˙¯„Ò‰ ÌÏÂ‡Â .‰˜È˜Á· Â‚ÂÚÂ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÂˆÓÂ‡ ‰˘ 13 ¯Á‡Ï .¯˙ÂÈ ÈÚÂˆ˜ÓÂ
‰˜ÂÏ ÔÈÈ„Ú Í¯ÚÓ‰ ÏÚÂÙ·Â ,¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ÌÈ·ÈÎ¯Ó ‰ÓÎ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ ;‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ˘„Á‰
·˙.˙˜ÙÒÓ È˙Ï· ˙ÂÙÈ˜˘Â ˙ÂÏ·Â˜ ˙˘‚‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰· ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁ - ÌÈ˘È‰ ÂÈ‡ÂÏÁ
·˘˙ÂÏ‚˙Ò‰ ,ÔÓÊ ÌÈ˘Â¯„ ‰Ó¯ÂÙ¯· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙ÚÓË‰Ï˘ ÍÎÏ ·Ï ÌÈ
Ï‰Â Â˘·‚È ,˙ÚÓ˘Ó‰ ÈÏÏÎ Ï˘ Ì˙˜˙‰ ˙‡ ÂÓÈÏ˘È ‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙ÂÏ·ÒÂ
‡È·ÈÎ¯Ó ˙‡ ÈÂ‡¯Î ÂÓ˘ÈÈÂ ˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ Â¯ˆ˜È ,˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈËÏ ‰ˆÓÓÂ „ÈÁ
.È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ Í¯ÚÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯‰

סיוע משפטי למעוטי אמצעי
תכנית "שכר מצווה" שמפעילה הלשכה למת סיוע משפטי למעוטי אמצעי )להל  התכנית(,
החלה לפעול בשנת  2002במטרה להרחיב את הנגישות למערכת המשפטית ג לאלו שאי ביכולת
לשכור שירות משפטי מקצועי .התכנית מעניקה סיוע משפטי ללא תשלו בתחומי אזרחיי,117
והיא משלימה את פעילותה של לשכת הסיוע המשפטי במשרד המשפטי המעניקה ייצוג משפטי
על פי אמות מידה כלכליות שנקבעו בחוק .118לצד התכנית פועלת קר "שכר מצווה בע"מ"  קר
התרומות של התכנית )להל  קר התרומות או הקר ( .119עד נובמבר  2009הפעילה הלשכה את
התכנית באופ וולונטרי ,ובחודש זה אושר תיקו לחוק 120והוס! תפקיד חובה ללשכה ,ולפיו היא
"תית סעד משפטי למעוטי אמצעי שאינ זכאי לכ מהמדינה לפי חוק" .121בספטמבר 2009
אישרה המועצה הארצית כללי למת סיוע משפטי למעוטי אמצעי ,שבמועד סיו הביקורת טר
אושרו בידי שר המשפטי וועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת.
תכנית "שכר מצווה" היא תכנית ארצית המיושמת בחמשת מחוזות הלשכה .בכל מחוז פועלי
מרכזי זכויות למת ייעו %משפטי ראשוני )להל  מרכזי הזכויות( ובה עורכי די מתנדבי .מנגנו
__________________

117

118
119
120
121

בי השאר בתחומי מעמד אישי ומשפחה )גירושי ,החזקת ילדי  ,אבהות ,אימו ,%אפוטרופסות ,צווי
מניעה ,צווי הגנה וכו'( ,פשיטת רגל ,הוצאה לפועל ,שטרות ,דיני עבודה ,דיור ציבורי ופינוי מדירה,
סכסוכי שכני  ,תביעות כספיות )כאשר הפונה הוא הנתבע( ,סיוע לעובדי זרי  ,צרכנות .התכנית אינה
מעניקה סיוע בתחו הפלילי ובתחומי התעבורה ,תביעות נזיקי ,הכנת צוואות ,מסי  ,רישו בטאבו
ותביעות נגד עורכי די וכ בתיקי שנית לנהל תמורת שכר טרחה מותנה.
ראו בדוח מבקר המדינה 61ב ,בפרק "מת סיוע משפטי בתחו האזרחי".
ראו להל בתתהפרק "קר התרומות של התכנית".
חוק לשכת עורכי הדי )תיקו מס'  ,(34התש"ע ,2009שאושר בכנסת ב .23.11.09התיקו התבסס על
הצעת חוק לשכת עורכי הדי )תיקו מס' ) (34סעד משפטי למעוטי אמצעי ( ,התש"ע.2009
סעי  (4)2לחוק.
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התכנית כולל את מינהלת התכנית ,רכזת ארצית ורכזי מחוזיי .התכנית ג מפעילה קו טלפו
כללארצי לטיפול בפוני המאויש בידי סטודנטי למשפטי.122
במרכזי הזכויות נותני עורכי די מתנדבי ייעו %משפטי ראשוני והכוונה כללית לפוני ללא
תשלו .מרכזי הזכויות נמצאי במתנ"סי ובלשכות רווחה ברחבי האר .%הפוני מגיעי ישירות
למרכזי ,או מופני לפגישת ייעו %לאחר שפנו טלפונית.
לצור קביעת זכאותו של הפונה לייצוג בידי עור די במסגרת התכנית ,נבדקת הכנסתו של הפונה
מכל מקור שהוא .כאשר הכנסתו של הפונה )ומשפחתו( נמוכה מרמה מסוימת ,וגבוהה מרמת
ההכנסה המרבית המזכה בסיוע של לשכות הסיוע המשפטי של המדינה ,הוא זכאי לסיוע
מהתכנית 123כל עוד שווי הרכוש שבבעלותו אינו עולה על גובה מסוי.
È„È· "‰ÂÂˆÓ ¯Î˘" ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰Â ‰„ÂÒÈÈ ˙‡ ·¯ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈËÙ˘Ó‰ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰‚‰· ¯˙ÂÈ· ‰·Â˘Á ˙ÂÏÈÚÙ ‰· ˙È˘Ú ÈÎ ¯Â·Ò ‡Â‰Â ,‰Î˘Ï‰
˘„¯˘Ó ˙˜È„· ,ÌÏÂ‡Â .ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ ¯ÂÎ˘Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ ÈÏÎÏÎ‰ Ì·ˆÓ˘ ÂÏ‡ Ï
.ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙ÓÎ È„ÓÏ ÌˆÓÂˆÓ Û˜È‰· ‰ÏÚÙÂ‰ ˙ÈÎ˙‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
 : ˙ È  Î ˙ ‰ Ì Â Ò ¯ Ù .1על פי נתוני הלשכה )המפורטי בהמש( עלה מספר הפוני למרכזי
הזכויות מכ 1,200בשנת  2005לכ 4,000בשנת  .2009ע זאת ,מישיבת דירקטוריו קר התרומות
של התכנית מספטמבר  ,2009עולה כי אמצעי הפרסו של התכנית והיקפו אינ מספיקי ,ויש
להרחיב אות כדי לידע את מעוטי האמצעי בדבר האפשרות להסתייע בה .באותה ישיבה הציעה
מנהלת התכנית לעשות זאת באמצעות פרסומה בטלוויזיה ובמקומוני.
ÌÂÒ¯ÙÏ ‰˘ È„Ó Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ Ì‡ÂÏÓ· ‰ÏˆÈ ‡Ï ‰Î˘Ï‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
2006 ˙˘· .‰˙¯ËÓÏÂ ‰ÓÂÈ˜Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ Ì˙ÂÚˆÓ‡· ¯È·‚‰Ï Ô˙È ‰È‰˘ Û‡ ,˙ÈÎ˙‰
;54% - 2007 ˙˘· ;26% ˙ÈÎ˙‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÏÂˆÈ‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰
·˘˙ 267,000 ÏÂÎ‰ ÍÒ· Âˆ˜Â‰ 2009-2006 ÌÈ˘· .63% - 2009 ˙˘·Â 28% - 2008
˘".(42%) Á"˘ 113,000 ˜¯ ÂÏˆÂ Ì‰ÓÂ ,˙ÈÎ˙‰ ÌÂÒ¯ÙÏ Á
ÈÎ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÈÏ"ÎÓ ‰ÈÈˆ ÏÈÚÏ ‰¯ÎÊÂ‰˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
"ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰È¯·„ ."[ÌÂÒ¯Ù] ˙ÂÈÎ˙ ÂÈ‰ ‡Ï ÈÎ ˘ÓÂÓÓ ‡Ï ÌÂÒ¯Ù‰ Ï˘ ‰Ê‰ ·Èˆ˜˙‰
ÌÈÎÏ‰Ó‰ ˙‡ ‰Î˙ ‡Ï Í‡ ,˙ÈÎ˙‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÈ·‡˘Ó ‰˙ˆ˜‰ ÌÓ‡ ‰Î˘Ï‰˘ ÍÎ
ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ ÌÏÂ‰ ÏÂˆÈ ÍÂ˙ ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ È·ÈË˜Ù‡ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÓÂÒ¯Ù‰
˘.ÍÎÏ Âˆ˜Â‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה הלשכה כי הביקורת מתעלמת מפרסו שאינו כרו בעלויות
כספיות ,כמו פרסו בבתי המשפט או באמצעות לשכות הרווחה .בחירתה שלא לנצל את מלוא
התקציב שהקצתה לפרסו נבעה מהבנה כי די בפרסו הקיי כדי להבטיח חשיפה אפקטיבית של
התכנית לציבור הרחב ולגורמי הנזקקי בפרט.
__________________

 122תכנית "שכר מצווה"  ,2009לשכת עורכי הדי.
 123באמות המידה נקבעו רמות הכנסה מזערית ומרבית המזכות בסיוע מהתכנית לפי מספר הנפשות
במשפחה .כ ,+למשל ,לפי אמות המידה שנקבעו בינואר  2009רמת ההכנסה החודשית המזכה בסיוע
מהתכנית למשפחה בת ארבע נפשות נעה בי  5,927ש"ח ל 7,389ש"ח .בכללי למת סעד משפטי
שגיבשה הלשכה נקבעו אמות מידה חדשות לזכאות לקבלת סיוע מהתכנית.
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˙·È˘È· ‰ÏÚÂ‰˘ Í¯Âˆ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ ‰Î˘Ï‰ ˙·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ˙ÈÎ˙‰ ÌÂÒ¯Ù ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï 2009 ¯·ÓËÙÒÓ ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô¯˜ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È
„ÚÂÂ‰ ˙ÈÏ"ÎÓ Ï˘ ‰È¯·„ ÌÚ Ì‚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ ‰Î˘Ï‰ ˙·Â˘˙ .˙ÈÎ˙Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰
- ÂÈÈ‰„ ;ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÈÎ˙ ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ˘ÓÂÓ ‡Ï ÌÂÒ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙ ÈÎ ‰·È˘È ‰˙Â‡· ÈÊÎ¯Ó‰
‡ÂÈ‰ ‡Ï ‰Î˘ÏÏ˘ ÍÎÓ ‡Ï‡ ,ÌÈÈ˜‰ ÌÂÒ¯Ù· È„ ÈÎ ‰·‰Ó Ú· ‡Ï ÌÂÒ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙ ÏÂˆÈ-È
˙."‰ÂÂˆÓ ¯Î˘" ˙ÈÎ˙ ÌÂÒ¯ÙÏ ˙ÂÈÎ
 : Ì È  Â Ù ‚ Â ˆ È È .2להל נתוני על מספרי הפוני למרכזי הזכויות ותיקי הייצוג שאושרו
בה בשני :20092005

פוני למרכזי הזכויות
תיקי ייצוג
שיעור המיוצגי מס +הפוני
הופנו ללשכות הסיוע המשפטי של המדינה
יתרת הפוני
שיעור המיוצגי מיתרת הפוני

2005

2006

1,269
234
18.4%
592
677
34.6%

1,197
191
16.0%
703
494
38.7%

2007
3,223
199
6.2%
770
2,453
8.1%

2008
3,890
176
4.5%
1,022
2,868
6.1%

2009
4,095
244
6.0%
2,588
1,507
16.2%

˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .‰˘ÂÏ˘ ÈÙÓ ¯˙ÂÈ Ï„‚ 2009-2005 ÌÈ˘· ÌÈÂÙ‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÂ˙‰Ó
.˘ÈÏ˘ È˘Î· ÂÏ‡ ÌÈ˘· „¯È Û‡Â ,ÌÈÂÙ‰ ÏÏÎÓ ‚ÂˆÈÈ‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘ ‰Ó‡˙‰· ‰ÏÚ ‡Ï
‡‰Ï‡ Ï˘ ¯˜ÈÚ·Â ,ÌÈÂÙ‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ Í‡ ,2009 ˙˘· ‰ÏÚ ‚ÂˆÈÈ‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÙÒÓ ÌÓ
˘˜.124ÍÂÓ ¯˙Â ,‚ÂˆÈÈ ÂÏ·È
˙ÂÓ‡˘ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ‚ÂˆÈÈ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÂÙ‰ Ï˘ ÍÂÓ‰ Ì¯ÙÒÓ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì„È ÔÈ‡˘ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ÌÈ˜˜ÊÏ ˜ÙÒÓ ‰ÚÓ ˙Â˙Â ÔÈ‡ ÌÈÂÙÏ ‚ÂˆÈÈ Ô˙ÓÏ ‰„ÈÓ‰
˙Ó¯ Ì‡ ˜ÙÒ .ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜Ï ÌÈÚ„ÂÓ ÌÈ‡ Ì‰Ó ÌÈ·¯˘ Â‡ Â¯Â·Ú· ÌÏ˘Ï ˙‚˘Ó
ÚÂÈÒ‰ Ô˙ÓÏ ‰˙˜Â‰˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ÌÈÓÏÂ‰ ‰· Ô˙È˘ ÚÂÈÒ‰ Û˜È‰Â ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù‰
Ï˘ ‰·ÂÁ‰ È„È˜Ù˙Ó „Á‡Ï Â˙ÎÈÙ‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ ,‰Î˘Ï‰ È„È· ÌÈÚˆÓ‡ ÈËÂÚÓÏ
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ Ô˙ÓÏ ‰˘·È‚˘ ÌÈÏÏÎ· ˙Â˘„Á‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰Î˘Ï‰ ÏÚ .‰Î˘Ï‰
.˘„Á‰ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ˘ÓÓÏ ‰Ï Â¯˘Ù‡È ÔÎ‡ ÌÈÚˆÓ‡ ÈËÂÚÓÏ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הלשכה כי היא זו שקידמה את תיקו החוק באופ שיחייב
אותה להעניק לציבור שירות שעלותו תמומ על ידה ,מתו הבנה כי מקצוע עריכת הדי כולל בחובו
ג שליחות חברתית .הלשכה הוסיפה שהיא עושה כמיטב יכולתה לחזק את תוכנית "שכר מצווה"
ולהבטיח סיוע משפטי לפלח נרחב ככל האפשר מהאוכלוסייה הזקוקה לו.

__________________

 124נית ללמוד על כ +א נשווה זאת למספר הפוני למרכזי הסיוע המשפטי של משרד המשפטי  ,שבשנת
 2009היו לה כ 60,000פוני .
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ÚÂÈÒ ˜ÈÚ‰Ï ‰ÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ï ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰ÎÂ¯·‰ ‰˙ÓÊÈ ˙‡ ÍÈ¯ÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È·ÂÈÁ ¯ÒÓÂ ˙È˙¯·Á ˙Â·È˘Á ÍÎÏ ˘È .˜ÂÁ· ‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ „È˜Ù˙Î ˙ÏÂÎÈ ÈËÂÚÓÏ ÈËÙ˘Ó
˙‚˘Ó ‰È‡ Â„È˘ ÈÓ ÏÎÏ Â˜ÈÚ‰Ï ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡˘ Ô·ÂÓ .ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ¯Â·ÈˆÏ
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰·ÂÁ‰ È„È˜Ù˙Ó „Á‡Ï ÍÂÙ‰È ÔÎ‡˘ È„Î Í‡ ,Â˙Â‡ ˘ÂÎ¯Ï
˙ÈÎ˙ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù‰ Û˜È‰ ˙·Á¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‡Ê - ÂÓÓ ÌÈ‰‰ ¯Â·Èˆ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ·Â˘Á
"˘.ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ÂÚ·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ÈÁ· ˙ÂÚˆÓ‡·Â "‰ÂÂˆÓ ¯Î
 : ˙ È  Î ˙ ‰ Ï ˘ ˙ Â Ó Â ¯ ˙ ‰ Ô ¯ ˜ .3קר התרומות "שכר מצווה בע"מ" שהוקמה כחברה
לתועלת הציבור )ראו להל ( מרכזת כספי שתורמי עורכי די כדי לתמו במער התכנית ולמימו
ההוצאות הנלוות לניהול הליכי משפטיי )אגרות משפט ,שכר עדי מומחי ,חוות דעת
מקצועיות וכיו"ב(.
)א( חברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנו שלה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד ,ונאסרה בו
חלוקת רווחי או כל חלוקה אחרת לבעלי המניות .125על חברה לתועלת הציבור לפעול להשגת
מטרותיה הציבוריות באמצעות שימוש מתאי במקורותיה הכספיי .צבירת עודפי כספיי בידי
החברה לאור זמ אינה עולה בקנה אחד ע פעילות הולמת להשגת מטרותיה הציבוריות.
·˘Ô¯˜‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ˘ÂÎ¯‰ ‰È‰ 2007 ˙˘· .ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÙ„ÂÚ Ô¯˜‰ ‰¯·ˆ 2009-2007 ÌÈ
)˘Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÈÂÎÈ·Â ,Á"˘ 191,000-Î (ÌÈÏÈÊ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈÒÎÓ ·Î¯Â‰
ÛÂÒ· ;Á"˘ 244,000-Î ‰¯˙È‰ ‰˙ÈÈ‰ 2008 ˙˘· ;Á"˘ 184,000-Î ‰È„È· Â¯˙Â Ô¯˜‰
˘˙ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Á"˘ 252,000-Î Ï˘ ‰¯˙È Ô¯˜‰ ˙Â˘¯Ï ‰„ÓÚ 2009
ˆ·˙ÈÎ˙· ‰ÎÈÓ˙Ï Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÈÏ· ,ÂÏÏ‰ ÌÈ˘· Ô¯˜‰ È„È· ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙¯È
"˘.¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯·ÁÎ ‰„ÂÚÈÈ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ,"‰ÂÂˆÓ ¯Î
בתשובתה ממר 2011 %למשרד מבקר המדינה מסרה הלשכה כי הקר "נועדה בי היתר לצור
מימו אגרות וחוות דעת מומחי הנלווי להליכי המשפטיי שמתקיימי במסגרת תוכנית שכר
מצווה .אי ביכולתה של הקר לצפות את מספר הפוני ואת ההליכי שתידרש לממ ומשכ היא
נדרשת לצבור עודפי ולהבטיח את יכולתה להמשי לפעול א! ככל שתידרש למימו הליכי רבי
או יקרי יותר".
‰ÈÁ· ¯Á‡Ï ,˘È¯Ù‰Ï ‰ÈÏÚ Ô¯˜· ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙¯È·ˆ ÁÎÂÏ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ Ï˘ ˙ÂÈÏ‡ÈˆËÂÙ ˙ÂÈÂÏÚ ÔÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ Ì‰Ó ¯„‚ÂÓ ¯ÂÚÈ˘ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó
·.˙ÈÎ˙‰ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰· ,˙ÂÙÒÂ ÌÈÎ¯„· ,ÚÈÈÒÏ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙¯˙È·Â ˙ÈÎ˙‰ ˙¯‚ÒÓ
)ב( ביוני  2007נכנס לתוק! תיקו התשס"ז )מס'  (2לחוק החברות ,התשנ"ט) 1999להל  חוק
החברות( ,ולפיו חברה לתועלת הציבור תמנה ועדת ביקורת ,שבי שאר תפקידיה 126עליה לבדוק את
תקינות פעולות החברה ומוסדותיה ,לרבות התאמת למטרותיה; את השגת יעדי החברה ביעילות
ובחיסכו ; לעקוב אחר ביצוע החלטות האספה הכללית של החברה והדירקטוריו שלה; להציע
לדירקטוריו דרכי לתיקו ליקויי בניהול החברה; לבדוק את ענייניה הכספיי של החברה ,את
פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר לרבות אופ השימוש שלה בכספיה לקידו מטרותיה.
__________________

 125חוק החברות ,התשנ"ט ,1999סעי 345א)א(.
 126סעי 345ח ס"ק )ה( לחוק החברות.
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בדצמבר  2007מינה דירקטוריו הקר ועדת ביקורת ובה שלושה חברי .באפריל  2008התכנסה
ועדת הביקורת לישיבה ראשונה .בישיבה העלו יו"ר הוועדה ואחד מחבריה הסתייגויות עקרוניות
מעצ הקמת הקר ופעילותה.
ÏÚ ¯˙È .·Â˘ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÒÎ˙‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ Ê‡Ó
,‰Â˘‡¯‰ Ì˙·È˘È· Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÂÏÚ‰˘ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰ ˙Â¯ÓÏ ,ÔÎ
‰Á· ‡Ï Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ,Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÔÂÈ„ ÏÎ ÔÈÈÚ· ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï
.˘„ÁÓ
˙„˜Ù˙Ó ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ,Ô¯˜‰ ˙ÏÚ·Î ,‰Î˘Ï‰ ÏÚ .Ô¯˜‰ Ï˘ ‰È˜˙ ˙ÂÏ‰˙‰ ÁÈË·‰Ï È„Î ÈÂ‡¯Î
ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ,Ô¯˜‰ Ï˘ ‰ÏÂ‰È· ÌÈ˙Â‡ ÁÂÂÈ„Â ‰¯˜· ,ÁÂ˜ÈÙ - È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÓ¯Â
˘ÈÂ‡¯Î ˙ÏÚÂÙ ‡È‰ ÈÎ ‡„ÂÂÈÂ ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˘„ÁÈ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
Ô¯˜‰˘ ‡„ÂÂÏ Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Â ‰Î˘Ï‰ ÏÚ .˜ÂÁ· ˘¯„Ï Ì‡˙‰· ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ˙‡ÏÓÓÂ
.‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ ‰‚È˘ÓÂ ÔÈ˜˙ ÔÙÂ‡· ˙Ï‰˙Ó
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ‡˘ ÌÈÚˆÓ‡ ÈËÂÚÓÏ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ Ô˙ÓÏ ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÎÈÙ‰
,‰˙ÏÂÎÈ ˙„ÈÓ· ,ÁÈË·‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ‰ÏÈËÓ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰·ÂÁ „È˜Ù˙Ï ‰È„Ó‰Ó
˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î .ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ‰ÈÏ‡ ÌÈÂÙ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÈËÂÚÓÏ È·ÈË˜Ù‡ ‰ÚÓ
˘˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·ÏÂ ,ÂÏ˘ ÌÂÒ¯Ù‰ Û˜È‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ˘È ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ
.Â˙Ï·˜Ï ÂÚ·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ Ï˘ Ô˙Ó‡˙‰

תפקידי רשות של הלשכה
לצד תפקידי החובה מתיר החוק ללשכה לעסוק בפעולות נוספות בכמה מישורי :שמירה על
האינטרסי של עורכי הדי וקידומ )באמצעות ההרשאה "לפעול להגנת ענייניה המקצועיי של
חברי הלשכה"" ,לייסד קרנות ביטוח ,קרנות פנסיה ומוסדות אחרי של עזרה הדדית לחברי
הלשכה" ,ו"לשמש בורר ולמנות בוררי"(; פיתוח מקצוע עריכת הדי )באמצעות ההרשאה "ליזו
פעולות ומפעלי של מחקר המשפט בכלל ,והמשפט העברי בפרט ,ולהשתת! בפעולות ומפעלי
כאלה" ו"לעסוק בהוצאה לאור של ספרות משפטית"( והשפעה על הזירה הציבורית )באמצעות
ההרשאה "לחוות דעה על הצעות חוק בענייני בתי משפט וסדרי די "(.
החוק לא הגביל את תפקידי הרשות של הלשכה ,והלשכה אכ פועלת בנושאי נוספי וביניה:
ארגו השתלמויות מקצועיות ,ימי עיו וכנסי לעורכי הדי  ,ה באמצעות המכו להשתלמות עורכי
די  ,וה באמצעות ועדי המחוזות; ארגו פעילות רווחה ותרבות לחברי הלשכה וכ פעולות בתחו
הצרכנות כגו השגת הנחות לחברי הלשכה בגופי עסקיי.
ממגוו תפקידי הרשות של הלשכה בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה בתחו ארגו
ההשתלמויות המקצועיות וימי העיו לעורכי הדי במכו להשתלמויות עורכי די ובמחוזות ,ואת
הפיקוח של הלשכה על קר הפנסיה של עורכי הדי שבבעלותה.
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מער ההשתלמויות של הלשכה
הלשכה ,כגו! המקצועי האמו על שמירת רמת המקצוע ,מפעילה מער של השתלמויות מקצועיות
הכוללות קורסי השתלמות )לימודי תעודה( ,סדנאות וימי עיו  ,כנסי מקצועיי ,השתלמויות נופש
)השתלמויות מקצועיות המשלבות שהות במקו נופש( ואת הכנס השנתי של לשכת עורכי הדי .
ההשתלמויות מתקיימות מטע המכו להשתלמות עורכי די )גו! ההשתלמות המרכזי של הלשכה(,
או ביזמת של הוועדי המחוזיי .התפיסה שעמדה בבסיס העברת השתלמויות באמצעות מכו
ארצי להשתלמויות )ובייחוד השתלמויות ארוכות כמתואר להל ( הייתה להבטיח מת השתלמויות
ברמה מקצועית גבוהה ואחידה לכל חברי הלשכה ובאופ נגיש בכל רחבי האר  127%שירות שלו
זכאי חברי הלשכה.
המכו להשתלמות עורכי די
המכו להשתלמות עורכי די )להל  המכו ( הוק בידי הלשכה כחברה לתועלת הציבור בשנת
 .2004מטרותיו ,כפי שצוינו בתקנו שלו ,ה " :ליזו ולקיי באופ שוט! השתלמויות מקצועיות
לעורכי די בענפי משפט שוני ברמה אקדמית ומקצועית נאותה; ליזו ולארג הרצאות ,כנסי,
השתלמויות ,סמינריוני ,ימי עיו  ,סדנאות ,השתלמויות נופש וכל פעולה אחרת בתחו המשפט
ובכל תחו אחר ,לעורכי די  ,למשפטני ולכלל הציבור; לטפח ולהוציא לאור ספרות עזר
מקצועית; ליזו ולקיי פעולות נוספות בתחו ההשתלמות המקצועית והפעילות המשפטית;
לארג ולקיי פעולות השתלמות של מתמחי וסטודנטי; לייסד ,להקי ,לקד ולעודד פעולות
תרבות; הקמה ,קיו ,הפעלה ,רכישה ,תמיכה ,שיתו! פעולה וכל צורה אחרת של מעורבות
המתייחסת לקיומ של מוסדות לחינו ,להשכלה ,להכשרה מקצועית לרבות קיומה של פעילות
אקדמית או שאינה אקדמית וקיומ של קורסי בכל אחד מהתחומי כאמור; החברה תהיה רשאית
לפעול לכל מטרה מועילה אחרת ,בתחו המשפט בישראל ,כפי שיראה לנכו דירקטוריו החברה;
החברה תהיה זכאית לפעול לשמ של כל אחת מהמטרות המנויות לעיל כול או מקצת ובלבד שכל
רווח או הכנסה אשר יתקבלו מפעולותיה ישמשו א ורק לש קידו מטרותיה האמורות".
 : Ô Â Î Ó ‰ È Ù „ Â Ú · ˘ Â Ó È ˘ ‰ .1למכו יש הכנסות משכר הלימוד שהוא גובה
מהמשתתפי בהשתלמויות .הוצאות המכו כוללות בעיקר את תשלומי השכר לעובדיו וכ הוצאות
בגי תפעול ההשתלמויות .יש לציי כי רוב המרצי בהשתלמויות עושי זאת בהתנדבות .מאז
הקמתו סיי המכו כל שנת עבודה בעוד! הכנסות על הוצאות )להל  עודפי(.
העודפי שעמדו לרשות המכו  128הצטברו מדי שנה ,והמכו לא השתמש בה לקידו מטרותיו:
בשנת  2007ה עמדו על כ 1.1מיליו ש"ח ,שהיו  53%מהכנסותיו של המכו באותה שנה; בשנת
 2007כ 1.6מיליו ש"ח   63%מהכנסותיו; ובשנת  2009ה הגיעו לסכו של כ 1.7מיליו ש"ח 
 69%מהכנסותיו של המכו .

__________________

 127בתכנית הוועד המרכזי לייעול פעילות הלשכה שהתקבלה בהחלטת הוועד המרכזי מ 10.10.10צוי
בנושא ההשתלמויות כי" :מכו השתלמות ארצי' ,האוניברסיטה של הלשכה' ,מקפיד על קיומו של
חינו +לרמה מקצועית גבוהה .השמירה על הרמה המקצועית ועל אחידותה דרושה והכרחית והינה חלק
מתוכנית הלשכה למצוינות המקצוע ולהגברת מעמדו בקרב הציבור".
 128עודפי אלה מצויני בדוחות הכספיי של המכו כ"נכסי נטו לשימוש לפעילויות" השקולי
לעודפי הצבורי בניכוי הו המניות של המכו והנכסי נטו שה רכוש קבוע.
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‡Ï ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ Â˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰Ï ˙ÈÒÁÈ ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÙ„ÂÚ Â¯·Ëˆ‰˘ Û‡ ÏÚ
˜·,ÔÂÎÓ· ˙È„ÚÏ·‰ ‰ËÈÏ˘‰ ˙ÏÚ· ,‰Î˘Ï‰ .Ì‰· ˘ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÈÈ„Ó ÔÂÎÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ú
˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯·ÁÎ ÂÈ˙Â¯ËÓ ÌÂ„È˜Ï ÔÂÎÓ‰ ÈÙ„ÂÚ Ï˘ Ì„ÂÚÈÈ· ÌÈ¯Á·‰ ‰È˙Â„ÒÂÓ· ‰„ ‡Ï
.‰Î˘Ï‰ È¯·Á ÏÎ ˙ÁÂÂ¯ÏÂ ¯Â·Èˆ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממר 2011 %ציי המכו כי צפה במש השני שיחול גידול
בהוצאות שונות של המכו מעבר לגידול בהכנסותיו ,ולפיכ נקט מדיניות פיננסית זהירה ושמר על
עודפיו למימונ בעת הצור .עוד ציי המכו בתשובתו כי "המכו הוא גו! עצמאי ונפרד מהלשכה.
בהתא לכ ,על פי חוק החברות ועל פי תקנו המכו  ,ניהולו השוט! וניהולו הכלכלי בפרט של
המכו מסורי לסמכותו של דירקטוריו המכו  ...דירקטוריו המכו הוא הגו! המופקד בלעדית על
התוויית מדיניות החברה וקבלת ההחלטות המקצועיות המתחייבות מפעולתו של המכו וביצוע .
מכא  ,שסמכות ההחלטה בקשר לשימוש בעודפי הצבורי של המכו  ,מסורה לדירקטוריו
המכו ".
È‰˘ÏÎ ‰˜È„· ÌÈÈ˜ ‡Ï ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ,ÔÂÎÓ‰ ˙·Â˘˙Ï ‰·Â‚˙· ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙ˆ·ÌÈ¯·ËˆÓ‰ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÍÂ˙Ó ¯ÂÓ˘Ï ˘È˘ "˙ÈÒÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙È¯Î" Ï„Â‚ ÏÚ ÚÈ
·˘ÏÂ„È‚Ï ¯·ÚÓ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰· ÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰ ÏÂ„È‚‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ Í¯ÂˆÏ ,Â˙ÂÏÈÚÙ ˙Â
.ÂÈ˙ÂÒÎ‰· ÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰
˘ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÈÈ„Ó ÚÂ·˜Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ÔÂÎÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„ÚÈÈÏÂ ,ÂÂ˜˙· ÔÈÂˆÓÎ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯·ÁÎ ÂÈ˙Â¯ËÓ ÌÂ„È˜ Ì˘Ï ÌÈ¯Â·ˆ‰ ÌÈÙ„ÂÚ
˘‰Î˘Ï‰ ÏÚ .ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ Â˙ÂÏÈÚÙÏ "˙ÈÒÈÙ ÔÂÁËÈ· ˙È¯Î"Ï Ì‰Ó ÌÈÂÒÓ ¯ÂÚÈ
ÔÂ„ÏÂ ‡˘Â· ÔÂÎÓ‰Ó ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï ,ÔÂÎÓ‰ ÈÙ„ÂÚ· ‰ÊÎ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ÔÎ‡˘ ‡„ÂÂÏ ‰È‰
·˙‡ÏÚ‰ .ÔÂÎÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÚÂ Â˙Â‡ÓˆÚ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ,‰È˙Â„ÒÂÓ· Ì‰
.ÔÂÎÓ‰ „ˆÓ ‰¯Â¯· ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜· ÚÈÈÒÏ ‰ÏÂÎÈ ‰˙ÈÈ‰ ‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÔÂÈ„Ï ‡˘Â‰
 : È ˙  ˘ ‰ Ò  Î ‰ Ô Â ‚ ¯ ‡ .2המכו הוא המארג העיקרי של הכנס השנתי של לשכת עורכי
הדי משנת ) 2005להל  הכנס השנתי( .בנובמבר  2005נדו בישיבת הדירקטוריו של המכו
הצור בהסדרת הקשרי שבי המכו ללשכה בנושא כוח האד המטפל בארגו הכנס השנתי
ובהשתקפות בדוחות הכספיי .משנת  2007הלשכה מחזירה למכו את עלויות הארגו של הכנס
השנתי  הוצאות משרדיות ושכר לעובדות המכו שעסקו בארגו הכנס.
Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Â·ÈÂÁ 2009-2006 ÌÈ˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ·˘ ÔÂÎÓ‰ ÔÈÈˆ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· .ÔÂÎÓ‰
.È˙˘‰ ÒÎÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â‡ˆÂ‰ È¯ÊÁ‰ ÔÈ‚· ˙ÂÈ„¯˘Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ¯Î˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÙÈÚÒ
„¯˘Ó .‰Î˘Ï‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÏÂ„È‚ ˙ÓÂÚÏ ÔÂÎÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ‰˙ÁÙ‰Î ÂÚˆÂ· ÂÏÏ‰ ÌÈ·ÂÈÁ‰
ÒÎ ‡ÏÂ ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ‡¯Â˜˘ ÈÂˆÈÁ Ì¯Â‚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÈÙÒÎ‰ ¯„Ò‰‰ ÏÚ ÏÏÎ ÂÓÓ „ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ ‡Ï - ÂÏ˘ ÌÈÈË¯Ù‰ ˙ÂÂ·˘Á‰ ˙Ï‰‰ ÈÓÂ˘È¯Ï
˙ÂÁÂ„· ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ ‰Ê ¯„Ò‰Ï ˙˙Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰Î˘Ï‰ ÔÈ·Â ÔÂÎÓ‰ ÔÈ· ‚‰Â‰
.ÌÓˆÚ ÌÈÈÙÒÎ‰
 : ˙ ¯ Â ˜ È · ˙ „ Ú Â È Â  È Ó .3בתקנו של המכו הקובע ג את מוסדותיו מופיעה ועדת
ביקורת המתמנה על ידי דירקטוריו המכו מבי חבריו .בי שאר תפקידי הוועדה עליה לבקר את
מצבו הכספי של המכו על בסיס דוחותיו הכספיי וספרי החשבונות שלו ,לעמוד על ליקויי
בניהול העסקי של המכו ולהציע לדירקטוריו דרכי לתיקונ.
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¯Á‡Ï ÌÈ˘ ˘˘Î - 2010 ÏÈ¯Ù‡· ˜¯ ,2004 ˙˘· ÏÂÚÙÏ ÏÁ‰ ÔÂÎÓ‰˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
,˙‡Ê .Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÏÁ‰˘ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ÂÏ ‰˙ÂÓ - ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ÏÁ˙‰
.ÂÏ˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ Â„Â˜Ù˙ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏ

חלוקת העבודה בי המכו ובי המחוזות בארגו ההשתלמויות
 .1משרד מבקר המדינה בדק את התפלגות ההשתלמויות ,שקיימו המכו והמחוזות ,בשני
) 2006/7ספטמבר   2006אוגוסט ) 2007/8 ;(2007ספטמבר   2007אוגוסט 2008/9 ;(2008
)ספטמבר   2008אוגוסט  .129(2009כ"השתלמות ארוכה" הוגדרה השתלמות בת  40שעות
אקדמיות ומעלה .יש לציי את חשיבות הרבה של השתלמויות אלה בהיות השתלמויות
המאפשרות העמקת ידע והתמחות בתחומי המשפט השוני מעבר להתעדכנות בחידושי.
כ"השתלמות קצרה" הוגדרה השתלמות בת יותר ממפגש אחד ,א פחות מ 40שעות אקדמיות.
להל נתוני ההשתלמויות שארג המכו בתחומי המחוזות:
˙"‡
˘˙ 2008/9
השתלמויות ארוכות
השתלמויות קצרות
ימי עיו

13
15
4

‰ÙÈÁ
3
5
0

ˆÔÂÙ
1
4
0

„¯ÌÂ
1
1
0

ÌÈÏ˘Â¯È
1
4
0

Î"‰Ò
19
29
4

˘˙ 2007/8
השתלמויות ארוכות
השתלמויות קצרות
ימי עיו
˘˙ 2006/7
השתלמויות ארוכות

12
17
1

1
6
0

1
3
0

1
2
0

1
2
0

16
30
1

10

1

1

1

1

14

השתלמויות קצרות
ימי עיו

21
0

4
0

3
0

2
0

0
0

30
0

מהנתוני עולה כי המכו קיי השתלמויות ארוכות וקצרות .רוב הגדול של ההשתלמויות הארוכות
התקיימו בתחומי מחוז ת"א ) 71%בשנת  75% ,2006/7בשנת  2007/8ו 68%בשנת  .(2008/9ג
רוב ההשתלמויות הקצרות התקיימו בתחומי מחוז ת"א ,א כי בשיעור נמו יותר ) 70%בשנת
 57% ,2006/7בשנת  2007/8ו 52%בשנת .(2008/9

__________________

 129הסיבה לחלוקה זו של תקופות היא ההישענות על נתוני דוחות הפעילות של הלשכה החופפי לתקופות
של "שנת המשפט" ,דהיינו מספטמבר של שנה מסוימת ועד לאוגוסט )כולל( של השנה שלאחריה.
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˜ÏÁ ÌÂÈ˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯È·ÒÓ ¯·„‰Â ,ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ·Â¯ ÌÈ‡ˆÓ ‡"˙ ÊÂÁÓ ÈÓÂÁ˙· ÌÓ‡
Ú„È ˙Â˜‰Ï Â˙¯ËÓ˘ ÛÂ‚Î ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ,ÌÏÂ‡Â .ÂÓÂÁ˙· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰Ó ¯ÎÈ
ı¯‡‰ ÊÎ¯ÓÓ ÌÈ˜ÁÂ¯Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ‰Ó ‰Î˘Ï‰ È¯·ÁÏ Ì‚˘ ÁÈË·‰Ï ‡Â‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏ ÈÚÂˆ˜Ó
(˙ÂÓÏ˙˘‰ ÏÂÓ‚Ï ˙¯ÎÂÓ‰ ‰„ÂÚ˙ Ì‚ ˙Â˜Ó‰) ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ Ï˘ ÔÂÂ‚Ó Ô˙ÈÈ
¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ˘ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙Â¯ˆ˜ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Â
Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó ‰Ï‡ ˙ÂÊÂÁÓ· ‰Î˘Ï‰ È¯·ÁÏ ˜ÙÒÏÂ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ¯‡˘· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰
.˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰
:(להל נתוני ההשתלמויות וימי העיו שארגנו המחוזות בתחומ )כולל בשלוחותיה
Î"‰Ò

ÌÈÏ˘Â¯È

ÌÂ¯„

ÔÂÙˆ

‰ÙÈÁ

.2

‡"˙

11
25
193

0
1
22

0
0
32

1
5
14

2
2
32

8
17
93

3
37
160

0
1
19

0
1
13

0
0
18

1
10
24

2
25
86

9
42
145

0
2
12

0
0
15

0
6
15

5
5
22

4
29
81

2008/9 ˙˘
השתלמויות ארוכות
השתלמויות קצרות
ימי עיו
2007/8 ˙˘
השתלמויות ארוכות
השתלמויות קצרות
ימי עיו
*2006/7 ˙˘
השתלמויות ארוכות
השתלמויות קצרות
ימי עיו

. בלבד2007 נתוני מחוז ירושלי חלי על החודשי ינואראוגוסט

*

מהנתוני עולה כי חלק ניכר מפעילות של המחוזות בתחומי ההשתלמות הוא קיו ימי עיו לחברי
  למשל. ע זאת קיימי פערי ניכרי בי המחוזות. ואכ ה מספקי היצע נאה לחבריה,המחוז
מחוז ת"א ארג מער מגוו של השתלמויות ארוכות וקצרות בעוד שמחוזות דרו וירושלי ארגנו
השתלמויות קצרות מועטות ביותר שאי בה די לסיפוק צרכיו של ציבור ב אלפי עורכי די
.במחוזות אלה
˙ÂÊÂÁÓÏ ˙Â¯ˆ˜Â ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ˙ÙÒÂ‰· ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÚÂÈÒ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ‚„Ó ‰Ê ·ˆÓ
˙ÂÊÂÁÓ· ÔÂÎÓ‰ Ô‚¯‡˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ Ï˘ Û¯ˆÓ‰ ˙ÈÁ·· .˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÔÂ‚¯‡· ÌÈËÚÓÓ‰
˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ Â‚ÏÙ˙‰ 2008/9 ˙˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÓˆÚ· Â‚¯‡ Ì‰˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ Ï˘Â
ÊÂÁÓ· ˙Á‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ,ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· ÌÈÈ˙˘ ,‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· ˘ÓÁ ,‡"˙ ÊÂÁÓ· 21 :ÍÎ ˙ÂÎÂ¯‡‰
,‡"˙ ÊÂÁÓ· 32 :ÍÎ Â‚ÏÙ˙‰ ˙Â¯ˆ˜‰ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ .ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ˙Á‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰Â ÌÂ¯„
.ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ· ˙Á‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ˘ÓÁ ,‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· Ú·˘ ,ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· Ú˘˙
Ì˙ÏÂÎÈ ÏÎÎ ÏÈ„‚‰Ï ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ Ô‚¯‡Ï ÌÈËÚÓÓ‰ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡Â ˙ÂÊÂÁÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÂÈÎ¯ˆ ˙‡ ˜Â„·Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚÂ ,ÂÊ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡
.Ì‰È¯·ÁÏ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÌÈÈ˜Ï ÍÎ· ÌÈ˘˜˙Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓÏ ÚÈÈÒÏÂ ,Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰
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בתשובת המכו למשרד מבקר המדינה נמסר כי יש הבדלי ניכרי בנכונות להשתת! בהשתלמויות
בי המחוזות השוני של הלשכה .כ מחוז ת"א ,שלו מספר עורכי הדי הגדול ביותר ,בולט במספר
המעונייני להשתל במגוו תחומי ההשתלמויות ,המשקפי את כל קשת הגווני בתחומי העיסוק
של עורכי הדי במחוז זה .עוד הוסי! המכו כי "מספר המשתלמי במחוזות הול וגדל בהתמדה...
בצד זה ,ג מספר ההשתלמויות שהמכו עור במחוזות גדל בהתמדה" .עוד מסר המכו בתשובתו
כי הוא פועל בתיאו ע המחוזות ובהתא לרצונותיה.
‡Â‰˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ Û˜È‰· ÏÂ„È‚Ï ÔÂÎÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˜ÙÒÓ ‰ÚÓ Ô˙È ÌÈÈÏ‡È¯ÙÈ¯Ù‰ ˙ÂÊÂÁÓÏ Ì‚ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ˙‡Ê ÌÚ ;˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈÈ˜Ó

קר הגמלאות של עורכי הדי
קר הגמלאות של עורכי הדי בישראל בע"מ )להל  קר הגמלאות או הקר ( הוקמה על ידי
הלשכה מכוח סעי!  (5)3לחוק שבו נאמר " .3פעולות הלשכה שברשות (5) ...לייסד קרנות ביטוח,
קרנות פנסיה ומוסדות אחרי של עזרה הדדית לחברי הלשכה" .הקר היא חברה פרטית מוגבלת
בערבות שאי לה הו מניות .היא החלה את פעילותה בתחילת  ,1979וקיבלה על עצמה את כל
העסקי ,הנכסי ,הזכויות וההתחייבויות של הקר הקודמת  קר גמולי וביטוח הדדי של חברי
לשכת עורכי הדי בישראל שהייתה אגודה עותומאנית ופעלה בשני  .19781964הקר היא
בבעלותה המלאה של הלשכה ,והוועד המרכזי ממנה את דירקטוריו הקר .
קר הגמלאות גייסה חברי עד שנת  .1995על חברי הלשכה הוטלה חובה בחוק להיות מבוטחי
בקר  ,א רק מיעוט הצטרפו אליה .במר 1995 %הפכה הקר  ,לפי החלטת ממשלה ,130ל"קר
סגורה"  קר שאינה מקבלת חברי חדשי ,ובשנת  1999בוטלה חובת החברות בקר לחברי
הלשכה .131בסו!  2009מנתה הקר  2,504חברי ,מה  1,794פעילי ו 710פנסיונרי .ס נכסי
הקר הסתכמו בסו! שנת  2009בכ 354מיליו ש"ח.
 : Ì È È Á Â Ë È · Ì È È Â Ò È Î .1מיו הקמתה קיי בקר מסלול של פנסיית זקנה בלבד ,ואי
לחברי הקר אפשרות לבחור במסלול של פנסיה מקיפה )הכוללת ,נוס! על פנסיית הזקנה ,ג ביטוח
נכות וביטוח שארי( .זאת בניגוד למרבית קרנות הפנסיה האחרות ,ה הוותיקות וה החדשות
הכוללות ג מסלול של פנסיה מקיפה )המסלול שבו בוחרי רוב עמיתיה (.
עוד בשנת  2005פנה מנכ"ל הוועד המרכזי למנכ"ל הקר וביקש ממנו להסדיר הוספה של פנסיית
שארי לעמיתי הקר " :להסדרת הנושא חשיבות עליונה בעיניי .אבקש לקבל סקירה מפורטת
)לרבות תאריכי( של הצעדי שננקטו לש טיפול בהסדרת פנסיית השארי לעמיתי ,מה נדרש
עדיי  ,ולוחות זמני לביצוע .בדעתי א! להביא את הנושא בפני הוועד המרכזי" .בתשובתו למנכ"ל
הוועד המרכזי ציי מנכ"ל הקר כי פנה לאקטואר הקר לצור הכנת הצעה לשילוב הכיסוי של
פנסיית שארי בתכנית הפנסיה של הקר  ,והאקטואר הגיש לו טיוטה ראשונית בנושא .הוא הוסי!
כי בכוונתו לעבור על הטיוטה בהקד ,לגבש הצעה מסודרת ,ולהעלות את הנושא לדיו
בדירקטוריו הקר .
__________________

 130החלטת ממשלה מס'  5156מ.29.3.95
 131חוק לשכת עורכי הדי )תיקו מס'  ,(26התש"ס .1999התיקו ביטל את פרק 7ב )סעיפי 89ט89יד(
שהגדיר את חובת החברות של חברי הלשכה בקר )דוח דירקטוריו הקר ל ,31.12.09עמ'  .(3התחלת
תוק הביטול נקבע ל) 29.3.95פדאור(.
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È¯·ÁÏ ÌÈ¯‡˘‰ ˙ÈÈÒÙ ·ÈÎ¯ ˙ÙÒÂ‰ ‰¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë ,2010 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
.‰Ê ÈÂÈÒÙ ·ÈÎ¯ Ï˘ Â˙Â·È˘Á· Ô¯˜‰Â ‰Î˘Ï‰ ÈÏ"ÎÓ Ï˘ Ì˙¯Î‰ Û‡ ÏÚ ,Ô¯˜‰
ÌÓˆÚ ˙‡ ÁË·Ï ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Â·ÈÂÁ Ô¯˜‰ È¯·Á˘ ‰„·ÂÚ‰ - ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˜¯‚Â‡„Ï ¯ÂÓ‡˘ ÈÓ˘¯‰ Ì¯Â‚Î Ô‰Â Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÏÚ·Î Ô‰ ,‰Î˘Ï‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ Ô
ÒÁÈ· ˙ÂÁ ÈÂÈÒÙ ÁÂËÈ·· ÌÈÁËÂ·Ó Ì‰ Â·˘ ·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ,‰È¯·Á Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡Ï
‰ÈÒÙ Ï˘ ÏÂÏÒÓ ˙ÂÏÏÂÎ Ô·Â¯˘ ,ÈÂÈÒÙ‰ ÁÂËÈ·‰ ˜Â˘· ˙ÂˆÂÙ‰ ˙ÂÈÂÈÒÙ‰ ˙ÂÙÂÏÁÏ
.ÌÈ¯‡˘Â ˙ÂÎ ÈÁÂËÈ· Â·Â ‰ÙÈ˜Ó
במר 2011 %השיבה הקר למשרד מבקר המדינה כי בשל העובדה שהקר צרפה לשורותיה עורכי
די בלבד ,הרי שכמבוטחי "צווארו לב " היה הגיוני להציע לה מסלול של פנסיית יסוד ]פנסיית
זקנה[ בלבד ,שכ רמת הסיכו שלה לנכות ולשאירי נמוכה ביותר .הקר הוסיפה כי בשל המצב
התחיקתי ומדיניות האוצר כיו ספק א תתאפשר הוספת רכיבי קצבת נכות וקצבת שארי לפנסיית
הזקנה ,והיה א תתאפשר היא תגרו להפחתת זכויות העמיתי בקר בשיעור של .10%5%
˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ÏÚ ÌÈ˘ ‰ÓÎ ÈÙÏ ¯·Î Â„ÓÚ Ô¯˜‰Â ‰Î˘Ï‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·‡Ï Ô‰ Í‡ ,ÂÙÈÒÂ‰Ï Í¯Âˆ ˘È˘ ÂÓÈÎÒ‰Â ÌÈ¯‡˘ ÁÂËÈ· ÏÏÂÎ‰ ‰ÈÒÙ ÏÂÏÒÓ ¯„ÚÈ‰
ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ‰ÈˆÙÂ‡Î ‰ÙÈ˜Ó ‰ÈÒÙ ÏÂÏÒÓ Ï˘ Â¯„ÚÈ‰ .‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÂÓÈÈÒ
˙‡ÏÏ ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙‡ ¯È˙Â‰ - (˘¯„Î ˙È„È˙Ú‰ ‰·ˆ˜‰ ˙˙ÁÙ‰ Â‡) ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÈÓ¯Ù ˙¯ÂÓ
Ô¯˜‰ ÏÚÂ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ì‰Ï ÈÂˆ¯‰ ÏÂÏÒÓ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ˙ÏÂÎÈ
ÂÏ·˜È˘ ¯Á‡ÏÂ ,Ô¯˜· ‰ÊÎ ‰ÈÒÙ ÏÂÏÒÓ ÛÈÒÂ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÈÁ·Ó ˜Â„·Ï
.ÂÓ˘ÈÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÔÂÁ·Ï Ô‰ÈÏÚ ‡˘Â· ‰ËÏÁ‰
 : È ¯ ‡ Â Ë ˜ ‡ Ô Â Ú ¯ È ‚ .2בעקבות דרישת משרד האוצר הוסיפה הקר לתקנונה בשנת 2003
פרק שד במנגנו איזו אקטוארי אוטומטי .בפרק זה נאמר ,בי היתר" :מנגנו האיזו האקטוארי
האוטומטי יפעל על פי העקרונות הבאי) :א( מדי שנה ייער לקר מאז אקטוארי מלא ומפורט...
כל עוד! אקטוארי יועבר לעתודה לסיכוני מיוחדי שתוצג בנפרד ה במאז האקטוארי וה במאז
החשבונאי .אי למשו מכספי העתודה לסיכוני מיוחדי ,אלא לאיזו גירעונות אקטואריי
בעתיד ,א א עלתה היתרה בעתודה זו על  4%מס כל ההתחייבויות של הקר  ,תהיה הקר רשאית
להגדיל זכויות לעמיתי ,לרבות עמיתי שזכויותיה הוקפאו ולפנסיונרי ,בגי ההפרש שמעל
ל 4%מהתחייבויות הקר ) ...ב( בשנה שבה עלה הגרעו האקטוארי הכולל על  5%מס כל
ההתחייבויות של הקר  ,תהיה החברה חייבת לאז את הקר  ...ובמידת הצור  על ידי הקטנת
זכויות העמיתי ,לרבות עמיתי שזכויותיה הוקפאו ופנסיונרי ,בגובה יתרת הגרעו ".
כבר ביולי  2007הועלה חשש בישיבת דירקטוריו הקר שהיא עלולה להיכנס לגירעו אקטוארי
בעקבות שינוי שעשה משרד האוצר בלוחות התמותה המחייבי לצור חישוב ההתחייבויות
האקטואריות של עמיתי הביטוחי הפנסיוניי .בישיבה אמר אקטואר הקר " :העוד! צפוי להפו
לגרעו  ...ערכנו בדיקות לפי החוזר החדש ]של משרד האוצר[ ,ולכשנייש החוזר צפויות
ההתחייבויות לעלות בכ ...12%לגבי כיסוי הגרעו  ממלי %לתק את התערי! לעמיתי פעילי או
להקטי את הגמלאות".
מדי שנה נהגה הקר להציע לעמיתיה לרכוש יחידות גמול נוספות בחשבונ .בדצמבר  2007כתבה
הקר לעמיתיה" :כמדי שנה ,כ ג השנה ,אנו נוהגי לפנות לעמיתי שגיל מתחת ל 57שנה
ולהציע לה להוסי! יחידות גמול זקנה ,לפי גיל הנוכחי וטבלת התעריפי המקורית ,על פיה
רכשו ,מאז שנת  ,1999את היחידות הנוספות בחשבונ" .הקר א! ציינה במכתבה כי היא מציגה
בדוחותיה "מזה שני ,איזו אקטוארי וא! עוד! קל".
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בסו! שנת  2007עברה הקר לגירעו אקטוארי ,ובתחילת יולי  2008היא פרסמה הודעה בעניי
לעמיתיה באתר האינטרנט שלה .הגירעו האקטוארי לסו!  2007היה כ 5%מההתחייבויות
האקטואריות ,ובסו!  2008הוא הגיע לכ 18%מה  .132כתוצאה מכ נאלצה הקר להפעיל את
מנגנו האיזו האקטוארי ולקצ %בזכויות העמיתי ,133ובכלל הפחתת סכומי הגמלאות המשולמות
לגמלאי הקר  ,לפי אישור שקיבלה בספטמבר  2009מאג! שוק ההו  ,ביטוח וחיסכו במשרד
האוצר.
ÂÊ ‰˘· ‰Ï ÈÂÙˆ‰ È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯È‚Ó ˘˘Á‰ ˙Â‡ÏÓ‚‰ Ô¯˜· ‰ÏÚÂ‰ 2007 ÈÏÂÈ· ¯·Î
‰ÚÈˆ‰Â ‰˘ ‰˙Â‡ ÛÂÒ· ‰È˙ÈÓÚÏ ‰˙Ù ‡È‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ‰
‡Ï‡ ,„·Ï· ÂÊ ‡ÏÂ .ÈÂÙˆ‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï ÈÏ· ˙ÂÙÒÂ ÏÂÓ‚ ˙Â„ÈÁÈ ˘ÂÎ¯Ï Ì‰Ï
˘·Ì‰Ï ‰˙Â ,È¯‡ÂË˜‡ Û„ÂÚ ˙ÏÚ·Â ˙ÊÂ‡ÓÎ ‰ÓˆÚ ˙‡ Ô¯˜‰ ‰‚Èˆ‰ ÌÈ˙ÈÓÚÏ ‰˙ÈÈÙ
ÚÈÙ˘Ó ‰È‰ ÈÂÙˆ ÔÂÚ¯È‚Ï ˘˘Á‰ ¯ÂÎÊ‡ ÈÎ ÁÈ‰Ï ¯È·Ò .‰Ï ÈÂÙˆ‰ „È˙Ú‰ Â‰Ê˘ ÔÈ·‰Ï
·‡Ô¯˜‰ ‰ÚÈ„Â‰˘Î .Ô¯˜· ˙ÂÙÒÂ ˙Â„ÈÁÈ ˙˘ÈÎ¯· ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ÈÏÂ˜È˘ ÏÚ È˙Â‰Ó ÔÙÂ
ÂÊ ‰Ú„Â‰ ¯Á‡Ï ‰ÈÏ‡ ÂÙ˘ ÌÈ˙ÈÓÚÏ ‰·È˘‰˘ ˙Â·Â˘˙·Â È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ÏÚ ‰È˙ÈÓÚÏ
‰‚‰ ‡Ï ÍÎ·Â ,ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙˙ÁÙ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ô¯˜‰ ‰¯ÈÎÊ‰ ‡Ï - ‰‚‡„ ÍÂ˙Ó
.‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÙÈ˜˘· Ì‰ÈÙÏÎ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הקר כי היא פועלת על בסיס החוק והנגזר ממנו ,וכל
נתוניה הרלוונטיי מתפרסמי רשמית באתר האינטרנט שלה ובעיתונות בתדירות המתבקשת .נושא
האיזו האקטוארי מעוג בתקנו הקר המתפרס ג הוא .כל ההצעות לרכוש יחידות גמול נוספות
שנשלחו לעמיתי מדי שנה תאמו את מצבה האקטוארי של הקר  ,נכו למועד המשלוח שלה,
והתחשיב האקטוארי מבוסס בעיקרו על הנחיות משרד האוצר.
2007 ˙˘ ÛÂÒ· ÌÈ˙ÈÓÚÏ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ÁÂÏ˘Ó ˙Ú· Ì‡ Ì‚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÓÈ‰Ï Ô¯˜‰ ÏÚ ‰È‰ ,È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯‚‰ ˙‡ ÂÙ˜È˘˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÂÓÒ¯ÂÙ Ì¯Ë
,‰Ï ÈÂÙˆ‰ ÏÚ ‰Ú„È Ô¯˜‰˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê .Ô¯˜· ˙ÂÙÒÂ ˙Â„ÈÁÈ ˘ÂÎ¯Ï ÌÈ˙ÈÓÚÏ ÚÈˆ‰ÏÓ
·‰È‰ ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Â·Ò „ÂÚ .ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙Â˘¯Ï „ÓÚ ‡Ï ‰Ê È˙Â‰Ó Ú„ÈÓ˘ „ÂÚ
ÔÂÚ¯‚‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙˙ÁÙ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯·„· ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙‡ Ú„ÈÏ Ô¯˜‰ ÏÚ
˙ÂÈÈ„Ó Ï‰Ï Ô¯˜‰ ÏÚ .‰È˙ÈÓÚÏ ‰ÁÏ˘˘ ˙Â·Â˘˙·Â ÂÈÏÚ ‰Ú„Â‰‰ ÌÂÒ¯Ù ˙Ú· È¯‡ÂË˜‡‰
˘.ÌÈ˙ÈÓÚÏ ¯Â¯·Â ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘ Ï
 : ˙ Â ‡ Ï Ó ‚ ‰ Ô ¯ ˜ Ï Ú ‰ Î ˘ Ï ‰ Ï ˘ Á Â ˜ È Ù ‰ .3הלשכה היא הבעלי של קר
הגמלאות ,ועמיתי הקר ה חברי בלשכה האמונה על הגנת ענייניה המקצועיי ,תנאי עבודת
ורווחת .לפיכ  מחובתה של הלשכה לפקח על קר הגמלאות מעבר לפיקוח של דירקטוריו הקר
ולפיקוח החיצוני של משרד האוצר .אמצעי הפיקוח העיקריי של הלשכה ה ניהול דיוני בענייני

__________________

 132בסו שנת  2007היה סכו ההתחייבויות האקטואריות של הקר  621.4מיליו ש"ח ,והגירעו
האקטוארי היה  31.5מיליו ש"ח .בסו  2008היה סכו ההתחייבויות האקטואריות של הקר 693.3
מיליו ש"ח ,והגירעו האקטוארי עלה ל 124.5מיליו ש"ח )על פי נתוני דוח הדירקטוריו לשנת ,2009
עמ' .(17
 133זכויות העמיתי קוצצו בממוצע ב) 13.44%על פי דוח הדירקטוריו לשנת  ,2009עמ' .(18
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הקר בוועד המרכזי הממנה את דירקטוריו הקר ומייצג למעשה את בעליה ,וביקורת באמצעות
מבקר הפני של הלשכה.134
)א( בעשור האחרו ד הוועד המרכזי פעמי אחדות בלבד בענייני הנוגעי לקר הגמלאות:
בינואר  2001החליט הוועד המרכזי לפעול להקמת קר פנסיה ממשיכה או חדשה ,והקי לש כ
ועדה שתפעל לקבל את האישורי המתאימי ממשרד האוצר .באוקטובר  2004ד הוועד המרכזי
שנית בנושא והחליט להמשי את הפעילות בכיוו זה .בסופו של דבר לא יצאה היזמה לפועל.135
בפברואר  2005החליט הוועד המרכזי לתת כתב שיפוי לחברי דירקטוריו הקר  ,ובנובמבר  2005ד
הוועד בבוררות שהתקיימה בי הלשכה ובי הקר בעניי בעלות על נכס נדל"ני .ביוני  2008הביא
ראש הלשכה בפני הוועד המרכזי הצעה לפעול להעברת ניהול הקר לגור חיצוני או למכירתה.
חלק מחברי הוועד דרשו לדו בגירעונה האקטוארי של הקר ובאופ תפקודה ,א הדוחות הכספיי
והאקטואריי של הקר לא נמסרו לה לפני הדיו  ,ולפיכ לא נית היה לנהל דיו אפקטיבי
בנושאי אלה .בתו הדיו אושרה הצעת ראש הלשכה לשכור שירותי ייעו %לתהלי העברת קר
הגמלאות לניהול חיצוני או למכירה .כמו כ אושר להסמי את מנכ"ל הוועד המרכזי ,שני חברי
בוועד המרכזי ואת בעל חברת הייעו %לקבל הצעות לקניית הקר או לניהולה ,ולהביא הסכ סופי
בעניי זה לאישורו של הוועד המרכזי .הפעילות למכירת הבעלות בקר או הניהול שלה לא נשאה
פרי .עד מועד סיו הביקורת לא שב הוועד המרכזי לדו בעניי קר הגמלאות.
‰·ˆÓ· ‰¯ÓÁ‰‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ˙Â‡ÏÓ‚‰ Ô¯˜ ÈÈÈÚ· ÔÂ„Ï ËÚÈÓ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÈÚ· „ÚÂÂ‰ Ô„ Ô‰·˘ ˙Â¯ÂÙÒ‰ ÌÈÓÚÙ· .ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù‰Â ÈÙÒÎ‰
ÂÂ„ ‡ÏÂ Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰Â ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„ ÂÈÙ· Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ,ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· Ô¯˜Ï
‡.È¯‡ÂË˜‡‰Â ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓÂ ‰ÏÂ‰È ÔÙÂ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הלשכה כי היא מעורבת במצבה של הקר ופועלת בתיאו
ע משרד האוצר .עוד מסרה הלשכה כי כבר בישיבת הוועד המרכזי הראשונה שהתקיימה לאחר
בחירת ראש הלשכה וחברי הוועד המרכזי הנוכחיי נדו נושא קר הגמלאות ,וכי בשל הניסיו
שנעשה למכירת הקר  ,וכדי שלא לסכל את ניסיונות המכירה  לא נדו מצבה של הקר בישיבות
נוספות של הוועד המרכזי שהוא גו! פוליטי שפעילותו שקופה ומתוקשרת .הלשכה מסרה כי לאחר
שניסיו זה שנמש למעלה משנתיי לא צלח ,חזרה הלשכה לדו בנושא הקר באופ רשמי.
‡ÏÂ ,¯Â˘Ú‰ ÏÎ Í˘Ó· Í˘Ó Ô¯˜‰ ·ˆÓ ÏÚ ÌÈÂÈ„‰ ËÂÚÈÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˜ ·˘ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ Ô¯˜‰ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ‰Î˘Ï‰ ‰˙ÒÈ Ô‰·˘ ÌÈ˘· Ì‚Â ,˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ
Ô¯˜‰ ·ˆÓ· ÌÈ¯È„Ò ÌÈÂÈ„ .‰È˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯È„Ò ÌÈÂÈ„ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ‡¯Î ‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÂ
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ÏÂ Ô¯˜‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ·Â˘Á ÈÏÎ Ì‰ ‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„·Â
˘˜ÔÂÈ„Ï ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ‡˘Â ˙‡ÏÚ‰Ó ˙ÂÚÓÈ‰‰ .‰È¯·ÁÂ ‰Î˘Ï‰ ÈÙÏÎ ‰˙ÂÙÈ
·‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ·Â ‰˙ÂÎÓÒ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ "ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÙÂ‚" Ì˙ÂÈ‰ Ï˘· ‰È˙Â„ÒÂÓ
‰Ï ‰˜‰ ÂÊÎÎÂ ,‰È¯·Á ÏÎ È„È ÏÚ ¯Á· ÛÂ‚ ‡È‰ ‰Î˘Ï‰ .‰È¯·Á ÈÙÏÎ ˙˘¯„‰ ˙ÂÙÈ˜˘·Â
˙‡ Ï·˜Ï Ô˙È ‡Ï ÍÎÈÙÏ .‰˙ÂÏÚ··˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚÂ ‰È˙Â„ÒÂÓ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰·ÂÁ ˜˜ÂÁÓ‰
.Ô¯˜‰ Ï˘ ‰·ˆÓ· ‰„ ‡Ï ‡È‰ ÈËÈÏÂÙ ÛÂ‚ ‰˙ÂÈ‰ Ï˘·˘ ‰ÚË‰
__________________

 134בדירקטוריו הקר פועלת ועדת ביקורת האחראית לביצוע ביקורות בקר באמצעות רואה חשבו
חיצוני ,כדי לוודא שהקר ממלאת את הנחיות הממונה על שוק ההו ,הביטוח והחיסכו במשרד האוצר
בתחו הפנסיה.
 135זאת בי היתר בשל ההו העצמי הנדרש שעל הלשכה היה להקצותו לצור +הקמת קר פנסיה כזאת.
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)ב( ביוני  2008הודיע מבקר הפני של הלשכה )להל  מבקר הפני( למנכ"ל הקר כי בכוונתו
לקיי ביקורת בקר  .מבקר הפני מינה לכ משרד רואי חשבו שיקיי את הביקורת ויקבל מהקר
את כל המידע הדרוש לו ,לרבות מסמכי שיבקש על פי שיקול דעתו .בסיו הודעתו ציי מבקר
הפני כי הוא "מצפה לשיתו! פעולה מלא שכ בסופו של יו הביקורת באה כדי לבדוק ,להעיר,
לתק ולשפר ככל שהדברי נדרשי לתועלת הקר ולטובת חבריה מציבור עורכי הדי ".
בישיבה של דירקטוריו הקר שהתקיימה באותו חודש החליט הדירקטוריו לבקש חוות דעת
משפטית מהיוע %המשפטי של הקר בעניי החלטת הלשכה לקיי ביקורת בקר על ידי מבקר
מטעמה .בינואר  2009הודיע מנכ"ל הקר למבקר הפני על החלטת דירקטוריו הקר בעניי :
"לקר ועדת ביקורת ומבקר פני אשר פועלי על פי חוק וכפופי להוראות הרגולטור הרלוונטיות.
דירקטוריו הקר מאשר ,לפי המלצת ועדת הביקורת תכנית ביקורת פני המתבצעת בקר  .הקר
נכונה להעמיד לרשותכ את כל מסמכיה הרשמיי ,ובכלל זה דוחות הביקורת הפנימית ,הדוחות
הכספיי ,הדוחות האקטואריי ,פרוטוקולי חתומי ומאושרי ,ככל שיידרש על ידכ .לאור
האמור ,ועל פי הדי ומשיש לקר מבקר פנימי על פי חוק המבצע את ביקורת הפני על פי תכניות
שהומלצו ע"י ועדת הביקורת ושאושרו על ידי דירקטוריו הקר  ,אי הנהלת הקר סבורה שיש
מקו לערו ביקורת פני נוספת".
עד מועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2010לא קיימה הלשכה ביקורת בקר  ,וג לא דנה במסמכי הקר
הרשמיי שהקר הציעה להעביר לידיה ,וביניה דוחות הביקורת הפנימית של הקר  ,דוחותיה
הכספיי והאקטואריי והפרוטוקולי של ישיבות הדירקטוריו .
‰Ï ¯˘Ù‡˙Â ‰Î˘Ï‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘˙ Ô¯˜‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ˆÓ ˙Â‡ÏÓ‚‰ Ô¯˜˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê .‰Î˘Ï‰ ‰˘¯„˘ ÈÙÎ - ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ˙ÂÚˆÓ‡· Á˜ÙÏ
··¯˘‡ .ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ‰Î˘Ï‰ È¯·Á Ì‰ ‰È˙ÈÓÚÂ ,‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰‡ÏÓ‰ ‰˙ÂÏÚ
,Ô¯˜· ˙¯Â˜È· ÌÈÈ˜Ï ‡Ï˘ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‰ÙÈ„Ú‰ ‡È‰ Ì‡ Ì‚ - ÁÂ˜ÈÙÏ ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ï
- Ô¯˜‰ ÏÚ ˘˜·˙Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ì˘Ï Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÈÓ˘¯‰ ‰ÈÎÓÒÓ ˙‡ ÔÁ·˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‡.˙‡Ê ‰˙˘Ú ‡Ï ‡È‰ Í
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה הלשכה כי הקר נתונה לביקורת מחמירה של משרד האוצר,
והיא מנוהלת באמצעות דירקטוריו עצמאי ושורה של אנשי מקצוע מתאימי ,ובכ יש כדי
להבטיח הגנה ראויה ומספקת לעמיתיה .בנסיבות אלו אי מקו לפיקוח נוס! מטעמה של הלשכה.
ÌÚËÓ ÚÂˆ˜Ó È˘‡Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÈÓÈÈ˜Ó˘ ˙Â¯Â˜È· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Ï˘ ÌÈÏÚ·‰ ‡È‰˘ ‰Î˘Ï‰ ÌÚËÓ ˙Â˘Ú‰ ˙¯Â˜È· ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â¯˙ÈÈÓ ÔÈ‡ Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È
.‰È˙ÈÓÚ Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ˙‚ˆÈÈÓÂ Ô¯˜‰
ÔÂ‚¯‡ÎÂ ,Ô¯˜‰ „Â˜Ù˙ ÏÚ ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ‚È‰‰Ï ‰È‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ÏÚ
ÌÏÂ‡ .Ì‰Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡Ï ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,Ô¯˜‰ È˙ÈÓÚ Ì‰ÈÈ·Â ,ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰
ÏÎ· È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÈÙÏ ‰‚‰ ‡ÏÂ ,Ô¯˜‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈ¯Á‡· ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰Î˘Ï‰
Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ÔÚÓÏ ÈÂ‡¯Î ‰ÏÚÙ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .‰Ï˘ ˙·‰ ˙¯·Á ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏ Ú‚Â‰
˙‡ ‰¯È˙Â‰Â Ô¯˜· ‰ÙÈ˜Ó ‰ÈÒÙ Ï˘ ÏÂÏÒÓ ˙¯ÈˆÈÏ ‰‚‡„ ‡Ï ‡È‰ :Ô¯˜‰ È˙ÈÓÚ ‰È¯·Á
ÈÙÏÎ ˙˘¯„‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙¯ÈˆÈÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡È‰ ;„·Ï· ‰˜Ê ˙ÈÈÒÙ ÏÂÏÒÓ· ÌÈ˙ÈÓÚ‰
ÌÈÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‡È‰ ;Ô¯˜‰ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ ‰ÂÚ¯È‚ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· Ô¯˜‰ È˙ÈÓÚ
˘˙¯˜·Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ· - ‰„Â˜Ù˙ ˙‡ ‰˜„· ‡ÏÂ Ô¯˜‰ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰Â ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ· ÌÈÈ
.Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÈÓ˘¯‰ ‰ÈÎÓÒÓ ˙˜È„· ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ·Â ÌÈÙ‰
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Ï·˜Ï ‰È˙ÈÓÚÏ ¯˘Ù‡˙ Ô¯˜‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰Î˘ÏÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÁ˘Î ‰È˙ÈÓÚ ÈÙÏÎ ˙È·¯Ó ˙ÂÙÈ˜˘· ‚Â‰Ï Ô¯˜‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ˙Â‡ ÌÈÈÂÈÒÙ ÌÈÈÂÒÈÎ
˘‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ‰Î˘Ï‰ ÏÚÂ ,Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÈÂ˘Ú‰ ‰·ˆÓ· Â‰˘ÏÎ ÈÂÈ
.Ô¯˜‰ ÏÚ

מינהל ותקצוב
תחומי המינהל והתקצוב בלשכה כוללי ,בי היתר ,את פעולותיה השונות של הלשכה בכל הנוגע
למכרזי ולהתקשרויות ע ספקי ונותני שירותי ,קביעת תקציב הלשכה וביצועו ,ניהול כוח
האד בלשכה ,ניהול הפעולות הכספיות והחשבונאיות והפיקוח והבקרה הפנימיי .הסדרי חוקיי
שוני קובעי את האופ שבו על הלשכה ,כתאגיד ציבורי ,לפעול בתחומי אלו.

מכרזי והתקשרויות
 .1לשכת עורכי הדי היא תאגיד ציבורי שהוק ,פועל ומנוהל מכוח החוק .לפי סעי!  4לחוק,
"הלשכה היא תאגיד ,כשר לכל חובה ,זכות ופעולה משפטית".
בשנת  1992התקבל בישראל חוק חובת המכרזי ,התשנ"ב) 1992להל  חוק חובת מכרזי(
שמטרותיו ה  :הבטחת שמירה על טוהר המידות ומניעת התקשרויות מתו משוא פני; השגת
חיסכו כספי לגופי ציבוריי והוזלת מחירי על ידי הגברת התחרות בי הספקי ונותני השירות;
מת הזדמנות שווה לכל פרט בחברה להתמודד ולהגיש הצעה בתחו נשוא המכרז והגברת
הפיקוח ,הבקרה והשקיפות של תהליכי הרכש כדי לצמצ את מרווח האפשרויות למעשי שחיתות.
על פי הוראות חוק חובת מכרזי ,חובת קיו מכרזי חלה ,בי השאר ,על תאגידי ממשלתיי.
תאגיד ממשלתי ,כהגדרתו בסעי!  1לחוק זה ,הוא "חברה ממשלתית ,חברת בת ממשלתית או
תאגיד שהוק בחוק" .מאחר שהלשכה היא תאגיד שהוק מכוח חוק ,חל עליה ועל כל
ההתקשרויות של מוסדותיה ובכלל הוועד המרכזי והוועדי המחוזיי  חוק חובת מכרזי.
תקנות חובת מכרזי ,התשנ"ג) 1993להל  תקנות המכרזי( 136שהותקנו מכוח חוק חובת מכרזי
קובעות כי השר או מנכ"ל המשרד הממשלתי ימנו ועדת מכרזי שתכלול את מנכ"ל המשרד או
נציגו )שישמש יו"ר הוועדה( ,חשב המשרד או נציגו ,וכ היוע %המשפטי או עור די מטעמו.
מספר חברי הוועדה יהיה שלושה עד חמישה חברי .על חברי ועדת המכרזי לעבור הכשרה לפי
תכנית שאושרה בידי החשב הכללי .תפקידי הוועדה כוללי ,בי השאר ,קבלת החלטה על סוג
המכרז ,אישור מסמכי המכרז ,בדיקת ההצעות שהוגשו ,בחירת ההצעה המתאימה ,פרסו תוצאות
המכרז ,היוועצות ע מומחי וניהול משא ומת ע המציעי שהצעותיה נמצאו המתאימות
ביותר.
__________________

 136הכוללות ג את תקנות חובת מכרזי  ,תיקו התשס"ט ,2009שאושר בינואר  2009ונכנס לתוק
ב.1.6.09
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עוד קובעות התקנות כי גו! ציבורי יעדי! לבצע התקשרויות בדר של מכרז פומבי רגיל ג במקו
שהותר לו לבצע התקשרויות שלא בדר של מכרז פומבי רגיל; הליכי התקשרות שלא באמצעות
מכרז ייעשו ככל הנית באופ שקו! ,הוג ושוויוני ,המבטיח את מרב היתרונות לגו! הציבורי.
דוח מבקר המדינה בנושא לשכת עורכי הדי מאפריל  1999הצביע על חריגות של הוועד המרכזי
והוועדי המחוזיי מהוראות חוק חובת מכרזי ומהתקנות .בכלל זה צוי כי הלשכה לא גיבשה
נהלי מפורטי בנושא ההתקשרויות החוזיות ע גורמי חיצוניי ,ה אלה החייבי מכרז וה אלה
הפטורי ממנו.
 .2משרד מבקר המדינה בדק את הליכי ההתקשרויות שקיימו הוועד המרכזי והוועדי המחוזיי
ע ספקי ונותני שירות בתחומי שוני בשנת  .2009להל הממצאי שהועלו:
)‡(  : Ô · Î ¯ ‰ Â Ì È Ê ¯ Î Ó ˙ Â „ Ú Â È Â  È Óבחוות דעת משפטית 137שקיבלה הלשכה
בשנת  2007נאמר ,בי היתר" :החוק מקי לשכה וקובע את מוסדותיה ,ובה ג הוועד המרכזי
והוועדי המחוזיי ,א אי הוא קובע הסדרי ברורי באשר למיהו האורג המוסמ להתחייב
בש הלשכה ,והא ועד מחוזי מוגבל בפעילותו ,בתו המחוז שלו ,בנושאי ענייניי".
לפיכ ,לצור יישו תקי של דיני המכרזי היה על הלשכה לקבוע א ועדת מכרזי אחת תנהל את
כל ההתקשרויות  ה של הוועד המרכזי וה של המחוזות ,או א הוועד המרכזי וכל אחד
מהמחוזות יקי ויפעיל ועדת מכרזי משלו לניהול התקשרויותיו .ואול הועלה כי הלשכה לא דנה
ולא הכריעה בסוגיה זו ,ובפועל כל מחוז מנהל את התקשרויותיו באופ אוטונומי ,והוועד המרכזי
מנהל רק את התקשרויותיו שלו.
˙ÂÊÂÁÓ ÂÏÈ‡Â ,˜ÂÁ· ˘¯„Î ÌÈÊ¯ÎÓ ˙Â„ÚÂ ÂÈÓ ‡"˙ ÊÂÁÓÂ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˜¯˘ ‰ÏÚ „ÂÚ
‰Ï‡ ˙ÂÊÂÁÓ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰˘ Ô‡ÎÓ .138ÌÈÊ¯ÎÓ ˙Â„ÚÂ ÂÈÓ ‡Ï ÔÂÙˆÂ ÌÂ¯„ ,‰ÙÈÁ ,ÌÈÏ˘Â¯È
‡.ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙ÓÎ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ ¯·„‰ ¯˘‡Î Ì‚ ,ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘Ú ÔÈ
ÂÈ‡ ‡"˙ ÊÂÁÓ Ï˘Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â„ÚÂ ·Î¯‰ ÈÎ Ì‚ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙˙‡ ˙ÏÏÂÎ ÌÓ‡ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â˜˙· ˘¯„‰ ˙‡ Ì‡Â
„ÚÂÂ‰ ¯·Á ‡Â‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ) ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ‰È‡ ‡È‰ Í‡ ,ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÈÏ"ÎÓ
ıÚÂÈ‰ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰È‡ ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ·˘Á ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰„ÚÂÂ‰ ;(ÈÊÎ¯Ó‰
ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ· ‰ÊÎ ‰¯˘Ó ‡˘Â ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó ,ÂÓÚËÓ ‚Èˆ Â‡ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰
)¯„‚ÂÓ Â„È˜Ù˙˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰Ó ÔÈ„ Í¯ÂÚ ÌÓ‡ .139Â˙ÂˆÈÁ ˙Â¯ÓÏ (ÏÏÎ· ‰Î˘Ï·Â
Í‡ ,‰„ÚÂÂÏ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ÔÈÚÓÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯·ÁÎ Ì‚ ˘Ó˘Ó "ÈËÙ˘Ó ÌÂÁ˙ ‰ÂÓÓ"Î
.ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÂÈ‡ ‡Â‰
‡˘¯ ÊÂÁÓ‰ „ÚÂ Ï"ÎÓ Ì‰ÈÈ· ,ÌÈ¯·Á ‰˘ÈÓÁ ˙ÏÏÂÎ ÂÊ - ‡"˙ ÊÂÁÓ· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ
„ÚÂ ¯·Á ‡Â‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ) ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÂÈ‡ ÊÂÁÓ‰ „ÚÂ Ï"ÎÓ ÌÏÂ‡Â ,ÊÂÁÓ‰ „ÚÂ ¯·Ê‚Â
ÌÂ˘Ó) ÂÓÚËÓ ‚Èˆ Â‡ ÊÂÁÓ‰ „ÚÂ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÂÈ‡ ‰È¯·ÁÓ „Á‡ Û‡Â ,(ÊÂÁÓ‰
˘.(ÊÂÁÓ· ˙ÓÈÈ˜ ‰È‡ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ˙¯˘Ó
)·( ·  : Ì È Ê ¯ Î Ó Ú Â ˆ Èככלל חייבו תקנות המכרזי שהיו בתוק! עד יוני  2009עריכת מכרז
בהתקשרויות ע ספקי בסכו העולה על  25,000ש"ח ,ובכמה התקשרויות ביחד המתקיימות
__________________

 137חוות דעת בנושא חובת עריכת מכרז בהתקשרות של ועד מחוז ע קר פנסיה ,ששלח עו"ד רנאטו
יאראק לעו"ד אלי נקר מלשכת עורכי הדי.10.4.07 ,
 138ועד מחוז חיפה מסר בתשובתו כי בחר ועדת מכרזי בסו פברואר .2011
 139ראו פירוט להל בפרק "נהלי  ,תכנו ,יוע %משפטי וביקורת פנימית".
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באותה שנת תקציב ע ספק מסוי בסכו כולל העולה על  50,000ש"ח .140לפי תקנות המכרזי
הנוכחיות שנכנסו לתוק! ביוני   2009התקשרויות המחויבות בביצוע מכרז ה  ,ככלל ,התקשרויות
ע ספקי בסכו העולה על  50,000ש"ח וכמה התקשרויות ביחד המתקיימות בתו שני עשר
חודשי ברציפות בסכו כולל העולה על  100,000ש"ח .141בביקורת נבחנו התקשרויות ע ספקי
שנעשו בלשכה בשנת  2009שחייבו קיו מכרז על פי חוק חובת מכרזי.
ÔÙ˜È‰ ÈÙ ÏÚ˘ Û‡ ,Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ‰ÓÎ ÚˆÈ· ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
„¯˘ ˜‰Î˘Ï‰ È„¯˘Ó· ÌÈÂÙÏË‰ ˙ÂÈÊÎ¯Ó ‚Â¯„˘ :ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Ê¯ÎÓ ÌÂÈ
·˙È„¯˘Ó· ˘‡ ÈÂÏÈ‚Ï ˙Î¯ÚÓ ˙˜˙‰ ;Á"˘ 267,000-Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ÌÈÏ˘Â¯È·Â ·È·‡ Ï
;Á"˘ 92,000-Î· ÌÈÎÓÒÓ ÏÂ‰ÈÏ ˙Î¯ÚÓ ˙˜˙‰ ;Á"˘ 78,000-Î· ·È·‡ Ï˙· ‰Î˘Ï‰
˘ÌÈÏ˘Â¯È· ‰Î˘Ï‰ È„¯˘Ó·Â ·È·‡ Ï˙· "ÌÈ˜ÙÂ‡ ˙È·"· ‰Î˘Ï‰ È„¯˘Ó· ÔÂÈ˜È È˙Â¯È
·200,000-Î· ‰Î˘Ï‰ È˜˙Ó· Â˘Ú˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯Â·Ú ‚È¯ËÈÈ˜ È˙Â¯È˘ ;Á"˘ 189,000-Î
˘".Á
ıÂÙÈ˘ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ÌÈˆÂÙÈ˘ ÔÏ·˜ ÌÚ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
·‡Ï :˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ Ì‡Â˙‰ ÈÊ¯ÎÓ ÍÈÏ‰ Ì„˜ ‡Ï Á"˘ 147,000-Î· ÊÂÁÓ‰ È„¯˘Ó
Ì‰Ó Ï·˜Ï È„Î ıÂÙÈ˘ ÈÏ·˜ ‰ÓÎÏ ‰Ù ÊÂÁÓ‰Â ,˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ˙È·ÓÂÙ ‰˘˜· ‰ÓÒ¯ÂÙ
˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ‡Â‰˘ „ÚÂ ¯·Á È„È· Â˘Ú Ô‰Ó ˙Á‡· ‰¯ÈÁ·‰Â ˙ÂÚˆ‰‰ ˙ÈÁ· ;˙ÂÚˆ‰
.˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ Ï‰Ï ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÂÂ‰ È„È· ÍÓÒÂ‰˘ ÊÂÁÓ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰
 (1) : ˙ Â Ú ˆ ‰ ˙ Ï · ˜ Í È Ï ‰לפי תקנות המכרזי התקשרויות ב50,00030,000
)‚(
ש"ח אינ מחויבות במכרז א מחויבות בהלי קבלת הצעות" :התקשרות משרד בחוזה לביצוע
עסקה בטובי או במקרקעי  ,לביצוע עבודה או לרכישת שירותי ,אינה טעונה מכרז ,א היא אחת
מאלה (1) :התקשרות ששוויה אינו עולה על  50,000שקלי חדשי ובלבד שהתקשרות ששוויה
עולה על  30,000שקלי חדשי תיער לאחר בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבו  .142"...במקרי
אלה על ועדת המכרזי לפנות לקבלת הצעות ,כמפורט בתקנות.143
,˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ‰ÈÈÙ‰ ÍÈÏ‰ Úˆ·˙Ó ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ„ÚÂÂ·Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·È„È· ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È„È· ÂÏÂ‰È ˙‡ ÌÈ˘¯Â„‰ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜· ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰
,(˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙ÂÚˆÂ·Ó Ì‰·˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙Ï ÌÈÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÚÂÈÒ·) ÌÈÏ"ÎÓ‰
.144˙Ù„ÚÂÓ‰ ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ÌÈ¯ÁÂ·˘ ÂÏ‡ Ì‰Â ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â„ÚÂ È„È· ‡ÏÂ
) (2אחד מגילוייו הבעייתיי של אייישו תקנות המכרזי הוא ההתקשרות של מחוז ירושלי
)להל  המחוז( ע האחראי על מערכת המחשוב של המחוז ,עו"ד א'.
בפברואר  2006התמנה עו"ד א' ליו"ר ועדת המחשוב של מחוז ירושלי )להל  ועדת המחשוב(,
ועסק ג בתמיכה ובפיתוח של תשתית המחשוב במחוז בהתנדבות .בדצמבר  2007הציע עו"ד א'
__________________

140
141
142
143
144

תקנה  3לתקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג) 1993בגרסה שלפני התיקו משנת  .(2009התקנה הגדירה
מצבי מסוימי שבה התקשרויות כאלה פטורות ממכרז.
תקנה  3לתקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג .1993התקנה מגדירה מצבי מסוימי שבה התקשרויות
כאלה פטורות ממכרז.
תקנה  3לתקנות המכרזי .
תקנה )5ה( לתקנות המכרזי .
במחוז חיפה המנכ"לית רק ריכזה את ההצעות והעבירה אות לוועדת הכספי המחוזית ,וזו קיבלה את
ההחלטה .ההחלטות הובאו לאישור הוועד המחוזי.
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להמשי לייע %לוועד המחוז ולתחזק את מערכת המחשוב של ועד המחוז ובתי הדי המשמעתיי
תמורת תשלו .באפריל  2008התפטר עו"ד א' מתפקיד יו"ר ועדת המחשוב ,ובמאי  2008מונה יו"ר
חדש לוועדת המחשוב .ביולי  2008התקיימה ישיבה של ועדת המחשוב ,ובה הציג עו"ד א' בפני
הוועדה את הצעתו לתמיכה במער המחשוב של המחוז ופיתוחו ,תמורת תשלו חודשי של 5,000
ש"ח .הוועדה קיבלה את ההצעה.
לאחר אישורו של יו"ר ועד המחוז נחת עמו חוזה ,וביולי  2008החל עו"ד א' לתת למחוז שירותי
תחזוקה ופיתוח של מערכת המחשוב תמורת התשלו שנקבע .ביולי  2009חודשה ההתקשרות עמו
באות תנאי עד סו! אותה שנה .בינואר  2010נחת עמו חוזה לשנה נוספת בתנאי התשלו הללו.
Û˜È‰˘ Û‡ ,Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ·Â˘ÁÓ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï '‡ „"ÂÚ ÌÚ ¯˘˜˙‰ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ
Ì‚ .Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜ ·ÈÈÁÓ - (˘„ÂÁÏ Á"˘ 5,000 ÈÙÏ) Á"˘ 60,000 - ÂÓÚ È˙˘‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰
‡ÏÚ ‰È‰ ÔÈÈ„Ú ,Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙÂ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÁÓÂÓ ˙˘¯Â„‰ ‰„Â·ÚÎ ‰¯„‚Â‰ Â˙„Â·Ú Ì
.ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‰ÊÎ ÍÈÏ‰ ÌÏÂ‡Â .˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ÍÈÏ‰ Ï‰Ï ÊÂÁÓ‰
·¯‰ ÚÂÈÒ‰Â ÊÂÁÓ· '‡ „"ÂÚ Ï˘ ˙È˙Â·„˙‰‰ Â˙ÂÏÈÚÙ˘ Û‡ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯·ÚÓ‰ ˙Ú· ,„ÈÙ˜‰Ï ÊÂÁÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ· ‡˜ÂÂ„ ,‰Î¯Ú‰Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÂÏ ˜ÈÚ‰
.ÌÈÊ¯ÎÓ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ È‡˙· „ÓÂÚ‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ ,ÌÂÏ˘˙ ˙¯ÂÓ˙ ÌÈ˙Â¯È˘Ï
) (3ביטוי נוס! לאייישו תקנות חובת המכרזי היה בהלי ההתקשרות של מחוז ירושלי ע
מרכזת ההשתלמויות של המחוז ,עו"ד ב' ,כמפורט להל :
מרכז ההשתלמויות במחוז ירושלי אחראי לארגו השתלמויות לחברי המחוז .מחוז ירושלי
התקשר בשני האחרונות ע מרכזת השתלמויות כנותנת שירותי לארגו השתלמויות לחברי
המחוז .בדצמבר  2009החליט ועד המחוז לסיי את ההתקשרות ע מרכזת ההשתלמויות הקודמת,
והסמי את יו"ר ועדת ההשתלמויות של המחוז לבחור מרכז/ת השתלמויות )להל  מרכז
השתלמויות( .כמו כ  ,פרס המחוז בדצמבר  2009בביטאו המחוז מודעה להגשת מועמדות
לתפקיד זה  עד ליו   15.1.10בה לא פורטו דרישות התפקיד .ארבעה עשר מועמדי הגישו
מועמדות ואות ראיינה בינואר  2010יו"ר ועדת ההשתלמויות ו/או סגניתה .עו"ד ב' נבחרה
לתפקיד וב 21.1.10חת עמה המחוז חוזה לקבלת שירותי מסוג "תיאו השתלמויות" ,תמורת
תשלו חודשי של  6,000ש"ח.
במהל דצמבר  ,2009עוד לפני פרסו המודעה  פעל יו"ר ועד המחוז להתקשר ע מרכז
השתלמויות זמני ולצור כ סיכ דברי ותנאי ע עו"ד ב'  אותה מועמדת שבסופו של דבר
נבחרה מאוחר יותר לתפקיד.
במסגרת הבדיקה מסר יו"ר ועד המחוז ,עו"ד אשר אקסלרוד ,למשרד מבקר המדינה כי לא הייתה
כל היכרות מוקדמת בינו ובי עו"ד ב' ולא היה לו כל אינטרס אישי בקליטתה כמרכזת ההשתלמויות
במחוז .לדבריו ,בשל המצוקה שנוצרה ע עזיבתה הפתאומית של מרכזת ההשתלמויות הקודמת,
הוא הציע לעו"ד ב' למלא תפקיד זה באופ זמני כדי שהמחוז לא יוותר ללא עובד בתחו זה .בשל
קשיי שנוצרו בביצוע התקשרות זמנית למילוי התפקיד ,הוחלט לבסו! להמתי לסיו הלי
הבחירה של מרכז השתלמויות קבוע ,שנוהל בידי ועדת איתור שנבחרה לצור כ בידי ועד המחוז.
עוד מסר כי לא היה מעורב בהלי הבחירה לתפקיד שהתקיי בידי ועדת האיתור.
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‰ÈÙ‰ :˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰· ÂÈ‰˘ ÌÈÓ‚Ù ÏÚ „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰
˙„ÚÂ ¯"ÂÈ È„È· ‡ÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ È„È· Úˆ·˙‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ Ô˙ÈÁ·Â ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï
‡Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ÔÈÈ‡¯˘ Ì¯Â‚‰ ;ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ ÔÈ‡ ÊÂÁÓÏ ,¯ÂÓ‡Î ,ÌÏÂ‡ .˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰
˜ÏÁÂ ,‰˙È‚Ò - ˜ÏÁ ,˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ‰ÈÈ‡¯ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ - ÚÂ·˜ ‰È‰
¯‡‡Ï ;ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÂÏÎÓ Ï˘ ‰‡ÂÂ˘‰ ˙¯·Â ‰„ÈÁ‡ ‰È‡¯ ‰¯ˆÂ ‡Ï˘ ÍÎ - „ÁÈ Ô‰È˙˘ ÂÈÈ
˜·Â‡ˆÓ ‡Ï Ì‚Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â ˙¯ÈÁ· Í¯ÂˆÏ „È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ÂÚ
˙ÂÂÈ‡¯‰ Ï˘ ·˙Î· ÌÈÓÂÎÈÒ ‡ÏÂ „È˜Ù˙Ï '· „"ÂÚ ˙¯ÈÁ· ÏÚ ‰ËÏÁ‰Ï ·˙Î· ÌÈ˜ÂÓÈ
˘.Â„·‡ Ì‰ ÌÏÂ‡ ,‰Ï‡Î ÌÈÓÂÎÈÒ ÂÎ¯Ú ÊÂÁÓ‰ ˙ÈÏ"ÎÓ ˙ÚËÏ ÌÓ‡ .ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ÂÎ¯Ú
‚Ú„ÈÓ Ï˘ Ô„·‡ ÍÂ˙ ,ÌÈÈ˜˙ È˙Ï· Ï‰ÈÓ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ÍÎ· ˘È ÈÎ ,Ï„ÁÓ ˘È ÍÎ· Ì
.ÈÂÈÁ
,ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ „ÚÂ ¯"ÂÈ Ï˘ ÂÂÈÒÈ ÌÚ „ÁÈ· ‰Ï‡ ÌÈÓ‚Ù ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ ÂÙÂÒ· ÈÎ Û‡ ,˙ÈÓÊ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ˙ÊÎ¯ÓÎ '· „"ÂÚ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ,„Â¯ÏÒ˜‡ ¯˘‡ „"ÂÚ
„·¯ .Â˙ÏÈÁ˙Ó ÍÈÏ‰‰ Ï˘ Â˙ÂÈ˜˙Ï ¯˘˜· ˘˘Á ¯¯ÂÚÏ ÌÈÏÂÏÚ ,ÏÚÂÙÏ ‡ˆÈ ‡Ï ‡Â‰
בתשובתו מיוני  2011למשרד מבקר המדינה ציי ועד המחוז שוועדת האיתור ראיינה  14מועמדי
שהגישו מועמדות לתפקיד; אחרי הריאיו הסירו מרבית המועמדי )למעט שתי מתמודדות ,עליה
נמנית ג עו"ד ב'( את מועמדות משיקוליה שלה .לאחר ריאיו נוס! שערכה ועדת האיתור
לשתי המועמדות היא החליטה כי עו"ד ב' "מתאימה לתפקיד והעבירה את פרטיה לאישור ועדת
ההשתלמויות ...עו"ד ב' נבחרה לתפקיד רכזת ההשתלמויות בשל ניסיונה המקצועי והמוטיבציה
הבולטת אשר הפגינה ומשיקולי ענייניי ומוצדקי".
משרד מבקר המדינה מציי כי תשובת ועד המחוז מיוני  2011בעניי הגור שראיי את המועמדי
ובעניי פרסו דרישות התפקיד במודעה אינה תואמות את ממצאי הביקורת המפורטי לעיל וועד
המחוז א! לא המציא תיעוד התומ באמור בתשובתו בעניי זה .עוד מציי משרד מבקר המדינה כי
ועד המחוז לא המציא תיעוד בעניי הסרת המועמדות של רוב המועמדי לאחר הראיו שנער
לה .לעומת זאת נמצא כי לכל אחד מהמועמדי נשלח ,לאחר בחירת מרכזת ההשתלמויות מכתב
המציי  ,בי היתר ,כי "נבקש להודיע כי נבחר מועמד למשרה שבנדו " .סביר הדבר כי מכתב
בנוסח כזה יישלח למועמד שעדיי רואה את מועמדותו כרלוונטית ,ולא הסיר אותה בטר סיו
הלי הבחירה.
˙‡ ¯Â˙ÒÏ È„Î· ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ „ÚÂ Ï˘ Â˙·Â˘˙· ÔÈ‡ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÍÎÈÙÏ
˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ÊÎ¯Ó ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ Ï˘ Â˙ÂÈ˜˙-È‡Ï ˘˘Á ¯·„· ‰È˙Â˜ÒÓÂ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
˘.ÊÂÁÓ‰ Ï

תקצוב הלשכה ,דוחות כספיי וועדות כספי והשקעות
תקצוב הלשכה
המועצה הארצית מאשרת את תקציב הלשכה בכל שנה .התקציב כולל פירוט של הכנסות הלשכה
והוצאותיה .בפרק ההוצאות מפורטי סעיפי ההוצאה של הוועד המרכזי והסכו הכולל המועבר
לכל אחד מהמחוזות .תקציב הלשכה הכולל לשנת  2010היה  58.3מיליו ש"ח .מקור ההכנסות
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העיקרי הוא דמי החבר בס  40.6מיליו ש"ח )כ .(70%מקורות נוספי ה הכנסות מאגרות 145בס
 5.5מיליו ש"ח ,מניצול כספי הרזרבה ) 2.6מיליו ש"ח( ,מייעוד כספי הרזרבה ) 5.2מיליו ש"ח(
והכנסות אחרות 146בס  4.4מיליו ש"ח .ההוצאות התקציביות העיקריות ה  :ההוצאות השוטפות
של הוועד המרכזי 147בס  20.6מיליו ש"ח; הקצבות למחוזות בס  20.2מיליו ש"ח; הוצאות
התמחות ,בחינות והסמכה בס  5.2מיליו ש"ח; הוצאות הממומנות מסעיפי הכנסה ייעודיי )כנס
שנתי ,ביטוח וצרכנות( והוצאות הממומנות מניצול כספי הרזרבה 148ומייעוד כספי הרזרבה.149
הוועד המרכזי והמחוזות מגבשי את הצעות התקציב שלה המפרטות את הקצאתו לנושאי
הפעילות השוני ,ומעבירי אות למועצה הארצית לאישור .המועצה הארצית מאשרת את תקציב
הלשכה הכולל את תקציב הוועד המרכזי )המאושר לפי סעיפיו( ,ואת תקציבי המחוזות )המאושרי
כסכו כולל ללא פירוט לסעיפי( .לאחר אישור תקציב הלשכה המחוזות מעדכני את תקציביה
לפי הסכו הכולל שאושר לה.
לפי עקרונות הממשל התאגידי ניהולו של הלי התקצוב בלשכה מחייב שקיפות כלפי חברי הלשכה
ונציגות הנבחרת )המועצה הארצית( המאשרת אותו ,וכ הפעלת בקרה על יישומו .זאת כדי
להבטיח את זכות של חברי הלשכה לקבל את מלוא המידע על השימוש בתשלומיה ללשכה,
לחזק את אחריות של נבחרי הלשכה כלפי כל חברי הלשכה ,ולהבטיח ניצול יעיל ואפקטיבי של
התקציב.
בהקשר זה נבחנו שלושה היבטי :רמת האחידות והפירוט של הצעות התקציב המוגשות למועצה
הארצית; המעקב אחר ביצוע התקציב בוועד המרכזי ובמחוזות ומידת שקיפותו של התקציב כלפי
כל חברי הלשכה.
 : · È ˆ ˜ ˙ ‰ ‰  · Ó .1לצור אישור תקציב הלשכה מעבירי הוועד המרכזי והוועדי
המחוזיי את הצעות התקציב שלה למועצה הארצית בכל שנה בחודשי ספטמבראוקטובר.150
עד שנת התקציב  2010העביר כל מחוז למועצה הארצית הצעת תקציב במתכונת שקבע לעצמו,
רמת הפירוט של הצעות התקציב הללו הייתה נמוכה למדי ,והיה שוני ניכר בי המחוזות בסעיפי
התקציב ,כ שאיאפשר היה לבחו באופ השוואתי את הצעות התקציב של המחוזות.
ביוני  2009אישרה ועדת הכספי של הלשכה נוהל להכנת תקציב ומעקב אחר ביצועו .הנוהל פירט,
בי היתר ,את מתכונת התקציב שלפיה היה על הוועד המרכזי ועל המחוזות לבנות את הצעות
התקציב שלה .סעיפי התקציב לפי מתכונת זו כללו פירוט ניכר של סעיפי משנה המאפשר שקיפות
רבה יותר משהייתה בהצעות התקציב הקודמות .הוועד המרכזי ומחוזות ירושלי ,חיפה ,צפו
ודרו הגישו את הצעות התקציב שלה לשנת  2010לפי הסעיפי שקבע הנוהל .לעומת חלק
מחוז ת"א על תקפותו של נוהל זה בטענה כי הלי אישורו היה בלתי תקי ותוכנו מנוגד לחוק
ולכללי ,והגיש את הצעת התקציב שלו לשנת  2010במתכונת שבה הגיש אותה בשני קודמות.
לאחר אישור תקציב הלשכה במועצה הארצית שלח מחוז ת"א הצעת תקציב חדשה המותאמת
__________________

145
146
147
148
149
150

אגרות מדמי רישו מתמחי  ,מהבחינות בכתב ובעל פה ,מהבחינות בדיני מדינת ישראל ומדמי
הסמכה.
הכנסות שוטפות מריבית על היתרות בבנק; משכר דירה של נכס בחיפה; מהפעולות של פורו
הצעירי ; מהשתלמויות ואירועי ; מהשמה; מתרומות; מהכנס השנתי; מתקבולי מחברות הביטוח
ומצרכנות.
סעיפי ההוצאה העיקריי  :שיפוט משמעתי ואתיקה; מנגנו ההנהלה והגזברות; תפעול בנייני הלשכה;
ראש הלשכה; מועצה ארצית וועדות הלשכה; אירועי תרבות והשתלמויות; ביטאו הלשכה ופרסומי
אחרי ; שירותי משפטיי ותכנית שכר מצווה.
פרויקטי  ,שירותי ופעולות שונות שמתקיימי מעבר לתקציב הפעולות השוט.
בעיקר בינוי ,שיפוצי  ,פיתוח תשתיות והוצאות פחת.
ביוני  2009אושר נוהל הכנת תקציב ,ובו נקבע שהצעות התקציב יוגשו לוועדת הכספי עד ה15
בספטמבר בכל שנה.
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 א כי לא לפי,לתקציב הלשכה )שהיא למעשה גרסת התקציב הסופי של המחוז( במתכונת מפורטת
.המתכונת שנקבעה בנוהל
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ÍÈÏ‰˙Â ‰¯ÂÙ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï È„Î ˙ÂÈÂÈÁ ˙ÂÙÂ˜˘Â ˙ÂË¯ÂÙÓ ·Èˆ˜˙ ˙ÂÚˆ‰
˙ÂÎ˙Ó ‰Ú·˜ Â·˘ Ï‰Â‰ ˙ÂÙ˜˙ ÏÚ ˜ÏÁ ‡"˙ ÊÂÁÓ˘ Û‡ .˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ˙ÂÏÎ˘ÂÓ
·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰ ˘È‚‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ·Èˆ˜˙‰ ÈÂÈ„ Í¯ÂˆÏ - ˘„Á‰ ·Èˆ˜˙‰
‰ËÏÁ‰‰ ÈÂÈ˘Ï ÏÂÚÙÏÂ ,‰Ï·˜˙‰˘ ‰„ÈÁ‡‰ ˙ÂÎ˙Ó‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙‰ ,‰ÙÂ˜˘Â ˙Ë¯ÂÙÓ
.ÔÎÓ ¯Á‡Ï
 דוח ביצוע תקציב )להל  דוח ביצוע( מופק בידי הוועד המרכזי: · È ˆ ˜ ˙ ‰ Ú Â ˆ È · .2
 בשל כ משמש דוח הביצוע כלי.  ובו נמדד שיעור ביצוע התקציב בפועל לעומת התכנו,והמחוזות
 עליה להימנע.בקרה חשוב להנהלת הוועד המרכזי ולמחוזות ומאפשר לה לנהל את פעילות
 או מניצול לקוי,מחריגות תקציביות ניכרות העלולות להביא לעצירת הפעילות במהל שנת העבודה
 לבקרה.של התקציב העלול להביא לידי תתפעילות במש השנה וניצולו בבת אחת בסופה
.אפקטיבית על ביצוע התקציב יש להפיק באופ סדיר דוחות ביצוע לעתי תכופות
:ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ Ì˙˜Ù‰ ˙ÂÙÈÎ˙· ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÏ„·‰ ˘È ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ï·˜Ó ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ ;˘„ÂÁ È„Ó ÚÂˆÈ· ÁÂ„ ÌÈ˜ÈÙÓ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓÂ ‡"˙ ÊÂÁÓ ,ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰
˙Ï‰‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ ÊÂÁÓÏ ˙˜ÙÒÓ‰) ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â¯·Ê‚Ó ÚÂˆÈ· ÁÂ„ ÔÂÚ·¯ ÏÎ·
ÌÈ˙ÚÏ ÚÂˆÈ· ˙ÂÁÂ„ ÌÈ˜ÈÙÓ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓÂ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ ;(¯Î˘‰ ˙Â·˘ÁÂ ˙ÂÂ·˘Á‰
ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÌÏÂÎ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .¯È„Ò È˙Ï· ÔÙÂ‡·Â ˙Â˜ÂÁ¯
.ÌÈÈ˘„ÂÁ ÚÂˆÈ· ˙ÂÁÂ„ ˙˜Ù‰
 התקציב )תקציב הלשכה הכולל ותקציבי המחוזות( כולל מידע בעל: · È ˆ ˜ ˙ ‰ Ì Â Ò ¯ Ù .3
ער רב בעבור כל חברי הלשכה שממנו ה יכולי ללמוד על סדרי העדיפויות של הלשכה ועל
 לפיכ חשוב שתקציב הלשכה ותקציבי.האופ שבו היא מתכוונת להשתמש בכספי הנגבי מה
. יהיו שקופי לפני כל חברי הלשכה מיד ע אישור, על כל סעיפיה,המחוזות
ÁÂ„· ÌÒ¯Ù˙Ó ‰Î˘Ï‰ ·Èˆ˜˙ .‰ÎÂÓ ‰Î˘Ï· ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
- ¯·ÂË˜Â‡-¯·ÓËÙÒ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó· ‰Î˘Ï‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· È˙˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰
Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÏÏÂÎ ÂÈ‡ ÌÂÒ¯Ù‰ ;·Èˆ˜˙‰ ˙˘ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Î
È¯Â·Èˆ ÌÂÒ¯Ù ÏÎ· Â‡ Ë¯ËÈ‡· ÌÈÓÒ¯Ù˙Ó ÌÈ‡ ˙ÂÊÂÁÓ‰ È·Èˆ˜˙ .˙Ó„Â˜‰ ‰˘‰ ·Èˆ˜˙
¯Á‡Ï ‰Î˘Ï‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .¯Á‡
˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚ .˙Ó„Â˜‰ ‰˘‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ÁÂ„ ˙‡ ÔÎÂ ,Â¯Â˘È‡
˙Ó„Â˜‰ ‰˘‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙ÂÁÂ„ ˙‡Â ,(ÌÂÎ„Ú Â‡) Ì¯Â˘È‡ ¯Á‡Ï Ì‰È·Èˆ˜˙
.Ì‰È¯·Á ˙ÚÈ„ÈÏ ÚÈ‚È˘ ¯Á‡ ÈÚˆÓ‡· Â‡ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡·
˙ÂÂ¯˜Ú ˙‡ Ì‡Â˙ ÂÈ‡ ‰Î˘Ï· ·Âˆ˜˙‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ ÂÏÂ‰È ÔÙÂ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
ÌÓ‡ .ÂÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÂÈ¯ˆÂ˙Â ÍÈÏ‰‰ Ï˘ Â˙ÂÙÈ˜˘Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· È„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ‰
‰ˆÚÂÓÏ ˙Â˘‚ÂÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ‰Â ˙Â„ÈÁ‡‰ ˙Ó¯· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ‰Â¯Á‡‰ ‰˘·
‰˘Ú ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ .‰Î˘Ï· ‰‡ÏÓ‰ Ô˙ÏÁ‰ ‰¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë ÌÏÂ‡Â ,˙Èˆ¯‡‰
˙„ÈÓ ;ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÊÂÁÓ· ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ˙Â¯È„˙· ˙ÂÊÂÁÓ‰Ó ˜ÏÁ·Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ·
.¯˙ÂÈ· ‰ÎÂÓ ‰Î˘Ï‰ È¯·Á ÈÙÏÎ ˙ÂÊÂÁÓ‰ È·Èˆ˜˙ Ï˘ Ì˙ÂÙÈ˜˘
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קוב %דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

דוחות כספיי
הוועד המרכזי והמחוזות מכיני דוחות כספיי שנתיי המבוקרי בידי רואה חשבו  .יחד ע הדוח
הכספי שלו הוועד המרכזי מכי ג דוח כספי מאוחד ללשכה ,ובו נכללי תוצאות הדוחות הכספיי
של הוועד המרכזי ,המחוזות ,המכו להשתלמות עורכי די  ,ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדי
וחברת שכר מצווה בע"מ )להל  הדוח הכספי המאוחד(.
 .1כדי שאפשר יהיה לקיי דיו אפקטיבי במוסדות הלשכה בדוחות הכספיי המבוקרי של
הוועד המרכזי ושל המחוזות יש לסיי את הכנת הדוחות הללו בתו זמ סביר .בכללי לשכת עורכי
הדי לדוחות כספיי משנת ) 2009המתוארי להל ( שהוגשו למשרד המשפטי הוצע פרק זמ של
עד שישה חודשי לסיו הכנת הדוחות הכספיי )עד ה 30ביוני של השנה העוקבת( ,וחודש נוס!
עד סיו הכנת הדוח הכספי המאוחד )בס הכול עד שבעה חודשי  עד ה 31ביולי של השנה
העוקבת(.
נבדקו פרקי הזמ שבה הוכנו הדוחות הכספיי של המחוזות והוועד המרכזי וכ הדוח הכספי
המאוחד 151לשני .20092006
הועלה כי רק מחוז ירושלי הגיש את כל דוחותיו הכספיי בשני  20092006במהל חצי השנה
העוקבת לתקופת הדוח .מחוזות חיפה ,צפו ודרו הגישו את דוחותיה הכספיי לשני 2006
 2008בפרקי זמ שנעו בי שישה לעשרה חודשי לאחר תקופת הדוח; מחוז ת"א הגיש את דוחותיו
לאות שני למעלה משנה לאחר תקופת הדוח; והוועד המרכזי הגיש את דוחותיו הכספיי ואת
הדוח הכספי המאוחד לשני  2006ו 2007כשנה ורבע לאחר תקופת הדוח ובאוגוסט  2010טר
הגיש את הדוח הכספי שלו ואת הדוח הכספי המאוחד לשנת  .2008יש לציי כי עד אוגוסט 2010
רק מחוזות ירושלי וחיפה הגישו את הדוח הכספי לשנת .2009
˙ÂÁÂ„‰ Ë¯Ù·Â ,ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰Ó ˜ÏÁ Â˘‚Â‰ Ì‰·˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
È˙Ï·Â „Â‡Ó ÌÈÎÂ¯‡ ,„ÁÂ‡Ó‰ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,‡"˙ ÊÂÁÓ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰
ÁÂÂÈ„ Ï˘ ÈÚˆÓ‡ÎÂ ÈÏÂ‰È ÈÏÎÎ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰Ó „Â‡Ó ˙ÈÁÙÓ ¯·„‰ .ÌÈ¯È·Ò
.ÌÈÈËÂÂÏ¯ È˙Ï·Ï ‰˘ÚÓÏ Ì˙Â‡ ÍÙÂ‰Â ,ÈÙÒÎ‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ˙ÂÙÈ˜˘Â
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מחוז ת"א כי הוא מספק לרואה החשבו בפרקי זמ סבירי
וללא עיכוב את המסמכי הדרושי להכנת הדוח ,וכ את ההשלמות וההבהרות הנדרשות לאחר
מכ  .לקראת הכנת הדוחות הכספיי הבאי הוא יפנה לרואה החשבו ויבקשו לזרז את הכנת
הדוחות.
˙ÏËÂÓ ÈÙÒÎ ÁÂ„ ˘È‚Ó˘ ‰Î˘Ï‰ ÈÙÂ‚Ó ÛÂ‚ ÏÎ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ˜ÈÙÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ÍÎ Ì˘Ï .¯È·Ò ÔÓÊ ÍÂ˙· Â˘È‚‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
.ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ„Úˆ ÂÈÙÏÎ ËÂ˜Ï ÂÈÏÚ ÍÎ ¯·„‰ ÔÈ‡˘ ¯¯·˙È Ì‡Â ,˙ÂÏÈÚÈ· ÏÚÂÙ ÁÂ„‰
 .2במר 2009 %החליטה המועצה הארצית על הגשת הצעה להתקנת כללי לדיווח כספי )להל 
ההצעה( ,152ובה .1" :ועד מחוז ,חברת בת ו/או תאגיד בשליטת לשכת עורכי הדי יגישו דוח כספי
מבוקר ע"י רואה חשבו עד ליו  30ביוני בשנה שלאחר תו תקופת הדוח .2 .דוח כספי מאוחד של
הלשכה ,הוועדי המחוזיי ,חברות בת ו/או תאגידי בשליטת הלשכה יוגשו עד ליו  31ביולי
__________________

 151הבדיקה נעשתה לפי המועדי שבה נחתמו הדוחות בידי רואה חשבו.
 152טיוטה מוצעת  כללי לשכת עורכי הדי )דוחות כספיי ( ,התשס"ט.2009
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בשנה שלאחר תו תקופת הדוח .3 .לדוח כספי מאוחד של הלשכה תצור! כחלק ממנו הודעה ובה
פירוט מלא ומדויק של כל התשלומי ששילמה הלשכה ,לרבות ועד מחוז ,חברת בת ,ותאגיד
בשליטתה ,בשנה שלגביה מוגש הדוח הכספי ,לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר".
בדברי ההסבר להצעה נאמר" :בדוח מבקר המדינה  4/99מאפריל  1999הומל %בי היתר כי הלשכה
תפרס אחת לשנה דוחות כספיי מבוקרי ע"י רואה חשבו  .כמו כ  ,מבקר המדינה סבר ,כי ראוי
שהלשכה תסדיר בכללי מתאימי הטלת חובה לתת גילוי נאות בדוחות הכספיי למשכורות
ולתשלומי שהיא שילמה למקבלי השכר הגבוה בקרב מועסקיה .באי כל הוראה בדי המחייבת
את לשכת עורכי הדי או הוועדי המחוזיי וכ תאגידי בשליטת הלשכה להגיש דוח כספי מבוקר
עד למועד מסוי ,נגרמות תקלות בהגשת דוח מאוחד לרשויות המס במועד .אשר על כ ועל פי
המלצת ועדת הכספי וחשב הלשכה מוצע להתקי כללי המסדירי הגשת דוחות מבוקרי".
בדברי ההסבר למועדי המוצעי להגשת הדוחות נאמר" :המועדי נקבעו ברוח תיקו מס'  6לחוק
החברות ,התשנ"ט ,1999הקובע הסדר בעניי זה ביחס לחברות לתועלת הציבור ולעמותות".
במר 2009 %שלחה מנכ"לית הוועד המרכזי את ההצעה לשר המשפטי דאז ,פרופ' דניאל פרידמ ,
וביקשה לאשר את הכללי ולהביא לפרסו ברשומות .רק שנה וחצי לאחר מכ  ,בספטמבר ,2010
שלח משרד המשפטי ללשכה רשימת שאלות בנוגע להצעה לצור קבלת תגובות והבהרות
מהלשכה.
‰Î˘Ï‰ ˙Úˆ‰· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÂ˘‡¯‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È Í¯‡˙‰ ,‰ÈÈÚ· ˙Â¯‰·‰‰ ˙˘˜· „ÚÂ ‰˙Ï·˜Ó ,ÈÙÒÎ‰ ÁÂÂÈ„‰ ÈÏÏÎÏ
.‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙¯„Ò‰ ˙‡ ·ÎÈÚÂ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד המשפטי כי ברשימת השאלות ששלח ללשכה
מפורטי למעשה הקשיי שרואה משרד המשפטי בהצעת הכללי ,המעכבי את קידומה .עוד
ציי משרד המשפטי כי קיבל מהלשכה תגובות והבהרות לרשימת השאלות ,א ה לא הניחו את
דעתו ,ולכ תיער בקרוב פגישת עבודה בינו ובי הלשכה בניסיו לגבש פיתרו מוסכ.
Ë¯Ù· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ - ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙˜˙‰Ï ‡È·‰ÏÂ ‡˘Â· ÌÏÂÙÈË ˙‡ ıÈ‡‰Ï -

ועדות כספי והשקעות
 : Ì È Ù Ò Î ˙ Â „ Ú Â .1הזרוע האופרטיבית של המועצה הארצית בכל הנוגע לבחינת הצעת
התקציב של הלשכה היא ועדת הכספי של הלשכה הנבחרת בידי המועצה הארצית וכפופה לה
)להל  ועדת הכספי( .לפי כללי הלשכה תפקידה לבדוק ולאשר את הצעת התקציב של הלשכה
המוגשת לה בידי גזבר הלשכה ,ולהעבירה לאחר מכ לאישור המועצה הארצית .נוס! על בדיקת
התקציב ואישורו דנה ועדת הכספי בדוחות הכספיי של הלשכה ובענייני כספיי שוני
הכרוכי בפעילות הלשכה.
למחוזות ירושלי ,חיפה ,צפו ודרו יש ועדות כספי )להל  ועדת כספי מחוזית( הכפופות
לוועד המחוז ונבחרות על ידו .ועדת הכספי המחוזית מגבשת את הצעת התקציב של המחוז
ומגישה אותה לאישורו של ועד המחוז ,בוחנת את ניצול התקציב במהל השנה ודנה בהיבטי
הכספיי של מינהל המחוז ותחומי פעילותו השוני .למחוז ת"א אי ועדת כספי מחוזית 
התקציב מגובש בידי המנכ"ל ומועבר לאישור ועד המחוז.
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È¯„Ò ˙‡Â ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ È„È˜Ù˙ ˙‡ Ú·Â˜‰ Ï‰Â ˘È ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÔÂÙˆ ‰ÙÈÁ ,ÌÈÏ˘Â¯È - ˙ÂÈÊÂÁÓ ÌÈÙÒÎ ˙Â„ÚÂ Ì‰· ˙ÂÏÚÂÙ˘ ˙ÂÊÂÁÓÏ ÌÏÂ‡Â ,‰˙„Â·Ú
.Ì‰Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰ ÔÈ‡ - ÌÂ¯„Â
ÌÈÏ‰ ˘·‚Ï ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚ ,ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙Â·È˘Á Ï˘· ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È¯„Ò ˙‡Â ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ÌÈ¯È„‚Ó‰ ÌÈÓÈ‡˙Ó
˘ÔÙÂ‡· ÏÂ„‚ Â·Èˆ˜˙ Û˜È‰˘ ,‡"˙ ÊÂÁÓ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Â·Ò „ÂÚ .Ì‰Ï
ÏÚ ˙È˜ÂÁ ‰·ÂÁ ÔÈ‡ ÌÓ‡ .˙ÈÊÂÁÓ ÌÈÙÒÎ ˙„ÚÂ ÔÂÎÈ ,ÌÈ¯Á‡‰ ˙ÂÊÂÁÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ¯ÎÈ
ÂÓÎ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÏÚÙÈ ‡"˙ ÊÂÁÓ ÈÎ ‰˜È„ˆÓ ˙ÈÏ‰ÈÓ‰ ˙Â¯È·Ò‰ Í‡ ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÊÂÁÓ
,˙ÂÙÈ˜˘Ï ·Â˘Á ÈÏÎ ÊÂÁÓ‰ „ÚÂÂÏ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ÂÊÎ ‰„ÚÂÂ˘ ˙ÂÈ‰ ,ÌÈ¯Á‡‰ ˙ÂÊÂÁÓ‰
.˙È·Èˆ˜˙‰Â ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ‰¯˜·Ï
 : ˙ Â Ú ˜ ˘ ‰ ˙ Â „ Ú Â .2הוועד המרכזי והוועדי המחוזיי מנהלי בנפרד את יתרותיה
הכספיות בחשבונות בנק משלה .חלק מהיתרות הללו ה כספי רזרבה תקציבית של כל אחד
מהגופי שהצטברו במהל השני ,וה משמשי יתרות כספיות לטווח ארו .חלק אחר ה יתרות
כספיות לטווח קצר שמקור בהכנסות השנתיות השוטפות וה מיועדות להוצאות השנתיות
השוטפות .ככלל ,היתרות הכספיות של הוועד המרכזי ושל המחוזות מושקעות באפיקי סולידיי,
בעיקר בפיקדונות שקליי ,באגרות חוב ממשלתיות ובאגרות חוב קונצרניות בדירוג גבוה .לצור
ניהול מושכל של השקעת היתרות הכספיות רצוי שיפעלו בוועד המרכזי ובמחוזות גופי בעלי
יכולת מקצועית בתחו ההשקעות הפיננסיות  ועדות השקעות .ואכ לוועד המרכזי ולמחוזות ת"א
ודרו יש ועדות השקעות ,ואילו במחוזות ירושלי ,חיפה וצפו מתפקדות ועדות הכספי
המחוזיות ג כוועדות השקעות.
Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ Ï‰Â ˘È ‡"˙ ÊÂÁÓ Ï˘Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙Â„ÚÂÂÏ
.Ï‰Â ‡ÏÏ ˙ÏÚÂÙ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ÌÏÂ‡Â ,˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È· Ô˙„Â·Ú ÈÎ¯„Â
˙Â„ÚÂÂÏ ÌÏÂ‡Â ,ÊÂÁÓ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ ÏÂ‰ÈÏ Ï‰Â ˘È ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ Ï˘ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂÏ
¯˜·Ó˘ Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È .‰ÊÎ Ï‰Â ÔÈ‡ ÔÂÙˆÂ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÊÂÁÓ Ï˘ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰
ÈÎ ,2009 ÏÈ¯Ù‡· ÌÒ¯Ù˘ ˙ÂÚ˜˘‰Â ÌÈÙÒÎ ÏÂ‰È ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„· ÔÈÈˆ ‰Î˘Ï‰
ÏÚ ıÈÏÓ‰Â Ì‰È˙ÂÚ˜˘‰ ÏÂ‰ÈÏ ÌÈÏ‰ ÔÈ‡ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÔÂÙˆÂ ÌÈÏ˘Â¯È ,ÌÂ¯„ ˙ÂÊÂÁÓÏ
.2010 ¯·Óˆ„· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÔÎ Â˘Ú ˙ÂÊÂÁÓ‰˘ ‡ˆÓ ‡Ï ,Ì˙˜˙‰
Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÏ‰ ˘·‚Ï ÔÂÙˆÂ ÌÈÏ˘Â¯È ,ÌÂ¯„ ˙ÂÊÂÁÓ Ï˘ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÏÚ
‰ÙÈÁ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÊÂÁÓ· Ì‚˘ ÈÂˆ¯ ÈÎ ,¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙ÂÈÙÒÎ‰ Ì‰È˙Â¯˙È
ÈÏÚ· ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ Ô‰È¯·Á˘ ‰Ú˜˘‰ ˙Â„ÚÂ ,˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â„ÚÂÂÓ „¯Ù· ,ÂÏÚÙÈ ÔÂÙˆÂ
¯˜.ÊÂÁÓ‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È· Â„˜Ó˙È Ô‰Â ,˙ÂÚ˜˘‰‰ ÌÂÁ˙· ÈÚÂˆ˜Ó Ú

ניהול כוח אד בלשכה
לוועד המרכזי ולכל אחד מוועדי המחוזות יש מנגנו של כוח אד משלו ,וכל אחד מה אוטונומי
לחלוטי בכל הנוגע לניהול כוח האד במנגנונו :הוא קובע בעצמו ,בנפרד מהמוסדות האחרי ,את
המשרות הדרושות לו ,את אופ קבלת העובדי ודר העסקת ,את הגדרת תפקיד ואת שכר.
מבקר הפני של הלשכה ציי בדוח הביקורת הפנימית בנושא ניהול משאבי אנוש ומערכת השכר
בוועד המרכזי מינואר  2009כי "לא קיימת אחידות בי מחוזות הלשכה ,ולמעשה כל מחוז פועל
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באופ עצמאי ,ה בנוהלי המינהל וה בקביעת תנאי ההעסקה ...נדרש ,להערכת הביקורת ,לקיי
דיו מעמיק ולקבוע אמות מידה אחידות )בשינויי המתבקשי( לניהול מער השכר וכוח האד
בלשכה ובמחוזותיה ,לבחו אמצעי לייעול וחסכו במשאבי ,ולקבוע כלי לבקרה ופיקוח של
הנהלת הלשכה על המתבצע בכל אתריה".
 : Ì „ ‡ Á Â Î Ô ˜ ˙ .1כללי מינהל תקי מחייבי כי לכל ארגו יוכ תק לכוח אד הקובע את
מבנהו של הארגו  המשרות ,דרגותיה והיחס ביניה  .על התק לכלול רשימת משרות ולפרט את
תואר המשרה ,דרישותיה ותיאור התפקיד כלומר  תפקידיה של העובדי בארגו והכישורי
הנחוצי לביצוע .להגדרה ברורה ומפורטת של תפקידי העובדי נודעת חשיבות רבה :ממנה
נגזרת חלוקת הסמכויות והאחריות ביניה ,ובהסתמ עליה נית לפקח על עבודת ביתר קלות.
הדבר ג מסייע להתאמת העובדי לתפקיד על פי כישוריה.153
להל פירוט המשרות ואופ העסקת העובדי בוועד המרכזי ובמחוזות:
)א( מנגנו הוועד המרכזי מונה  68עובדי בשכר וביניה :מנכ"לית; סמנכ"ל האחראי לתחומי
מינהל ,חקיקה ופרויקטי; סמנכ"ל כספי האחראי לתחו הגזברות; סמנכ"לית האחראית לתחו
מער ההתמחות וסמנכ"ל ארגו ותפעול האחראי לתחו המחשוב והתשתיות; עוזרת לראש
הלשכה; רכזי הוועדות שליד הוועד המרכזי; וכ עובדי בתחומי האתיקה והדי המשמעתי,
הגזברות ,המזכירות והמינהל ,הדוברות וקשרי הממשל ,ההתמחות והתכניות שמפעילה הלשכה
)שכר מצווה ,מרכז ההשמה ,המוסד לגישור ,המוסד לבוררות ,ביטוח עורכי הדי (.
‡Ï ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰Â ÌÈ·¯‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÈÚÙÓ˘ ÛÚÂÒÓ‰ ÔÂ‚Ó‰ ˙Â¯ÓÏ
˜·˙ÂÎÓÒ‰ ,˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ËÂ¯ÈÙ· ¯È„‚‰ ‡ÏÂ ÂÏ ˙Â˘¯„‰ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ˜˙ „ÚÂÂ‰ Ú
È‚ÂÒÏÂ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÈÊÎ¯ ¯ÙÒÓÏ Ô˜˙ ÔÈ‡ Ï˘ÓÏ ÍÎ .ÂÏÏ‰ ˙Â¯˘Ó‰Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â
.ÊÎ¯ ˙¯˘Ó ÏÎ ˙ÏÏÂÎ˘ ˙Â„ÚÂÂ‰
)ב( במש השני גיבש כל מחוז את הרכב מער כוח האד שלו ,על תפקידי עובדיו ואופ
העסקת .להל הרכב מנגנוני המחוזות:154
מחוז ת"א משרת את רוב חברי הלשכה )יותר משני שלישי מחבריה( .לפיכ מנגנו כוח האד שלו
הוא הגדול ביותר והמורכב ביותר מבי המחוזות .המנגנו של מחוז ת"א כולל  42עובדי וביניה:
מנכ"ל; פרקליט אתיקה; עובדי בתחומי האתיקה ,הקבילות ובית הדי המשמעתי; התרבות ,הקשר
ע הקהילה והטיפול בוועדות שליד הוועד המחוזי; המזכירות ,הכספי והמינהל; הספרייה
המשפטית; השלוחות המחוזיות )רמלה ,פתח תקווה ,טייבה( ולשכת הקשר בבית המשפט.
המנגנו של מחוז ירושלי כולל עשרה עובדי ובה :מנכ"לית; שתי מזכירות העוסקות במזכירות
כללית ובמזכירות תחו האתיקה; רכזת בית הדי המשמעתי המשמשת ג רכזת תכנית "שכר
מצווה" במחוז; מנהלת חשבונות; שתי ספרניות בספריית המחוז; שלוש מזכירות בשלוש לשכות
הקשר של המחוז בבתי המשפט .כמו כ המחוז מתקשר ע שלושה נותני שירות בתחומי האלה:
פרקליט אתיקה; רכזת השתלמויות; אחראי מחשוב.
המנגנו של מחוז חיפה כולל  13עובדי ובה :מנכ"לית; פרקליט ועדת אתיקה; שתי רכזות
לוועדות שליד הוועד המחוזי )האחת מרכזת ג את תחו ההשתלמויות והשנייה היא ג ספרנית
המחוז ,ומלבד זאת ה עוסקות בפרויקטי שוני של המחוז(; מנהלת חשבונות; שתי מזכירות
__________________

 153מבקר המדינה ,ÔÏÂ‰ÈÂ ‰¯˘Ú Ú·˘‰ ˙ÒÎÏ ˙Â¯ÈÁ·Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,ינואר  ,2007עמ' .86
 154בחלק מהתפקידי המפורטי להל העובדי מועסקי במשרה חלקית ,בהתא לצורכי המחוז
ולתקציבו.

 התשע"ב,2011  דוחות ביקורת לשנת%קוב

352

;לתחו האתיקה; שלוש מזכירות לתחו בית הדי המשמעתי; רכזת לשכת הקשר בבית המשפט
.רכזת שלוחת חדרה; איש תחזוקה
 מנכ"ל; מזכירת המחוז; פרקליט אתיקה; מזכירת:מנגנו מחוז צפו כולל שבעה עובדי ובה
תחו האתיקה; רכז בית הדי המשמעתי המשמש ג רכז ההשתלמויות במחוז; מזכירת לשכת
.הקשר בבית המשפט; רכז תכנית "שכר מצווה" במחוז
 ממלאת מקו המנכ"לית שהמחוז התקשר עמה:מנגנו מחוז דרו כולל חמישה עובדי ובה
; מזכירת המחוז; מזכירת תחו האתיקה; מזכירת בית הדי המשמעתי; מזכירה155כנותנת שירות
; פרקליט אתיקה: כמו כ המחוז מתקשר ע שלושה נותני שירות בתחומי האלה.בשלוחת אשדוד
.רכזת תכנית "שכר מצווה" במחוז; מנהל חשבונות
Â¯È„‚‰ ‡ÏÂ Ì‰ÈÂ‚Ó· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ˜˙ ÂÚ·˜ ‡Ï ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÌÈÏ„·‰ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .ÂÏÏ‰ ˙Â¯˘Ó‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ·ÈÈÁÓÂ Ë¯ÂÙÓ ,ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡·
:˙ÂÊÂÁÓ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÂ‚Ó ÔÈ· ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÔÙÂ‡· ÌÈ¯ÎÈ
‰¯˘Ó· ÊÂÁÓ‰ „·ÂÚ ‡Â‰ Ï"ÎÓ‰ ÔÂÙˆÂ ‰ÙÈÁ ,ÌÈÏ˘Â¯È ,‡"˙ ˙ÂÊÂÁÓ· :ÏÂ‰È (1)
˙ÈÏ"ÎÓ‰ ÌÂ˜Ó ˙‡ÏÓÓÂ ,‰ÊÎÎ ¯„‚ÂÓ ÂÈ‡ Ï"ÎÓ‰ „È˜Ù˙ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ· ÂÏÈ‡Â ,‰‡ÏÓ
ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ‰ÙÈÁ ,‡"˙ ˙ÂÊÂÁÓ· :ÌÈÙÒÎ (2) .È˜ÏÁ ‰¯˘Ó Û˜È‰· ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ· ˙˜ÒÚÂÓ
ÔÈ‡ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· ;ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ· ˜ÒÚÂÓ ‡Â‰ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ· ;ÊÂÁÓ‰ „·ÂÚ ‡Â‰ ˙ÂÂ·˘Á‰ Ï‰Ó
.ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰Ó ˙ÂÂ·˘Á‰ ˙Ï‰‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ Ï·˜Ó ÊÂÁÓ‰Â ˙ÂÂ·˘Á Ï‰Ó
;ÊÂÁÓ‰ Ï˘ ˙„·ÂÚ ‡È‰ (˙Â·¯˙ ˙˜ÏÁÓ) ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ˙ÊÎ¯ ‡"˙ ÊÂÁÓ· :˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ (3)
ÊÂÁÓ· ;È˜ÏÁ ‰¯˘Ó Û˜È‰· ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ· ˙˜ÒÚÂÓ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ˙ÊÎ¯ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ·
ÌÂ˜Ó ˙‡ÏÓÓ ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ· ;È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ ˙È· ¯ÈÎÊÓ Ì‚ ˘Ó˘Ó ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ÊÎ¯ ÔÂÙˆ‰
ËÈÏ˜¯Ù ÔÂÙˆÂ ‰ÙÈÁ ,‡"˙ ˙ÂÊÂÁÓ· :‰˜È˙‡ (4) .˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ˙ÊÎ¯ Ì‚ ˙˘Ó˘Ó ˙ÈÏ"ÎÓ‰
˙„·ÂÚ ‡È‰ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ ˙ËÈÏ˜¯Ù Ì‚) ÊÂÁÓ‰ „·ÂÚ ‡Â‰ ‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ
.ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ· ˜ÒÚÂÓ ‰˜È˙‡‰ ˙„ÚÂ ËÈÏ˜¯Ù ÌÂ¯„Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÊÂÁÓ· ;(ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰
˙Ó¯· Ô‰ ,Ì„Â˜Ù˙Â ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÂ‚Ó Ï˘ ‰·Ó‰ ˙¯„Ò‰-È‡Ó Ú·Â ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ‰
ÔÙ˜È‰ ˙‡Â ˙ÂÊÂÁÓÏ ÌÈˆÂÁ‰ ˙Â¯˘Ó‰ È‚ÂÒ ˙‡ ‰Á· ‡Ï ‰Î˘Ï‰ :‰Î˘Ï‰ ˙Ó¯· Ô‰Â ÊÂÁÓ‰
.Ì‰ÈÂ‚ÓÏ Ì„‡ ÁÂÎ È˜˙ ÂÚ·˜ ‡Ï ÌÓˆÚ ˙ÂÊÂÁÓ‰ Ì‚ ;‡˘ÂÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ
˙ÂÊÂÁÓ·Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ· ˙Â¯˘Ó‰ ˙¯„‚‰-È‡Â ÔÂ˜˙ ¯„ÚÈ‰˘ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯È‰· ¯ÒÂÁ Ï˘· Â˙ÂÏÈÚÈ·Â ÈÏ‰ÈÓ‰ ÔÂ‚Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ
ÊÂ·Ê· ,ÔÂÈÂÂ˘ ¯ÒÂÁ È„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ ,ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ˘ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ·
˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÎÂÓ ˙ÂÙÈ˜˘ÏÂ ÌÈÈÈÚ È„Â‚ÈÏ ˘˘Á ÌÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ ˙ÚÈÓ-È‡ ,ÌÈ·‡˘Ó
.‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÈÏ‰ÈÓ‰ ÔÂ‚Ó‰
‰·ÈÏ È„È˜Ù˙ ÔÈ· ,‰ÏÂÎ ‰Î˘Ï‰ ˙Ó¯· ÔÈ·Â ÊÂÁÓ‰ ˙Ó¯· ÔÈ· ,‰Á·‰ ‰˙˘Ú ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈ„È˜Ù˙ ÔÈ·Â ,(ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï È„·ÂÚÂ) ÊÂÁÓ‰ È„·ÂÚ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì˙Â‡ ÌÈ‡ÏÓÓ‰˘
ÔÂ¯˜Ú ˜ÂÊÈÁÏ ‰ˆÂÁ ÂÊ ‰Á·‰ .ÌÈ˙Â¯È˘ È˙Â ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Úˆ·Ï Ô˙È˘
ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ ‰Ê ÔÂ¯˜ÈÚ ÈÙÏ .È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ· ÈÊÎ¯Ó ÔÂ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘ ˙ÂÈ¯Á‡· ‰‡È˘‰
ÈÙÏÎÂ ‰Î˘Ï‰ ÈÙÏÎ ˙ÂÈ¯Á‡· ‰‡È˘ Ï˘ ‰‰Â·‚ ‰Ó¯ ˘¯Â„ ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈ˙Â‰Ó
¯˘‡Ó ÈÂˆÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÂÓ ˙‡Ê ˘Â¯„Ï ¯˙ÂÈ ‰˘˜˘ ¯Á‡Ó .˙˙¯˘Ó ‡È‰ Â˙Â‡˘ ¯Â·Èˆ‰
ÂÏÏ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡˘ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Â·Ò ,‰Î˘Ï‰ Ï˘ „·ÂÚÓ
.‰Î˘Ï‰ È„·ÂÚ Â‡ÏÓÈ
__________________

 ועבודתה היא בהיק השקול," ממלאת מקו המנכ"לית מוציאה חשבונית למחוז עבור "שירותי מנכ"לות155
 ואול ג ההתקשרות עמה מאז מאי,2009  המנכ"לית נמצאת בחופשה ללא תשלו ממאי.לחצי משרה
. ההתקשרות ע ממלאת מקומה נעשתה אפוא באותו אופ. כנותנת שירות% הייתה במיקור חו2008
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 : ¯ Î ˘ .2דוח המועצה לתאגידי ציבוריי נדרש לנושא העסקת עובדי בתאגידי הציבוריי
והציע להחיל על עובדי התאגידי הציבוריי כול את כללי ההעסקה הנהוגי בשירות הציבורי,
וכ את הדיני שמטרת לשמור על כללי מינהל תקי בשירות הציבורי.
הוועד המרכזי וכל אחד מהמחוזות קובעי בנפרד את שכר עובדיה .העובדי מועסקי בחוזי
אישיי ,ושכר נקבע באופ אינדיבידואלי ע המעסיק )הוועד המרכזי או המחוז(.
)א( בנוהל כוח אד של הוועד המרכזי שגובש במר 2009 %נקבע מדרג שכר לבעלי תפקידי
בוועד המרכזי )להל  מדרג השכר( .לכל תפקיד נקבע שכר התחלתי ושכר מרבי .כ נקבעו כללי
למתח דרגות השכר בכל תפקיד ,תוספת ותק ,ומש השהייה בדרגת שכר .יצוי שמדרג השכר חל
על הוועד המרכזי בלבד ,והוא אינו מחייב את המחוזות וג אינו מותא ,מבחינת הרכב בעלי
התפקידי שהוא כולל ,למנגנוני המחוזות ,לצורכיה ולתקציב .שו מחוז לא קבע מדרג שכר
בעבור עובדי המנגנו שלו.
ÔÓÂÓÓ‰ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ‡È‰˘ ‰Î˘Ï‰ È„·ÂÚ ÌÏÂÎ Ì‰ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ È„·ÂÚÂ ˙ÂÊÂÁÓ‰ È„·ÂÚ
„ÚÂÂ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ,‰Î˘Ï‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰È¯·Á ÈÙÒÎÓ
Â· ÚÂ·˜Ï Ô˙È .˙ÂÊÂÁÓÏÂ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂÏ „ÈÁ‡ ¯Î˘ ‚¯„Ó ˘·‚Ï ,˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÎ ÔÈ·Â ÈÊÎ¯Ó‰
È˙Ï· ¯Î˘ È¯ÚÙÓ ÚÓÈ‰Ï ˘È Í‡ ,˙Â˘ÈÓ‚ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈÂ˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï ¯Î˘ ˙ÂÓÏÂÒ
˙Â‚È¯Á ¯Î˘ ˙ÂÓ¯ ˙ÚÈ·˜ÓÂ ,ÌÈÂ˘‰ ‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÓÂ„ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÔÈ· ÌÈ¯È·Ò
‰·˘ ˙ÂÊÂÁÓ·Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ· ˙˘¯„‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙È˜˙ ÈÙÏ ˙‡Ê .ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï
.¯Î˘‰Â ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ ,ÌÈ„È˜Ù˙‰ È¯Â‡È˙ ÂÚ·˜ÈÈ
)ב( אחד מעקרונותיו של הממשל התאגידי הוא קיומה של שקיפות בהתנהלות התאגיד כלפי
הציבור .שכר של בעלי התפקידי הבכירי בלשכה הוא מידע שלחברי הלשכה ולציבור הרחב יש
עניי בו .אמנ הלשכה אינה נדרשת בחוק לפרט ולפרס מידע על שכר עובדיה הבכירי ,ואול
עוד בדוח מבקר המדינה על הלשכה מאפריל  1999צוי כי ראוי שהלשכה תפרס מיזמתה מידע
בנדו ותסדיר בכללי מתאימי ,בתיאו ע משרד המשפטי ,הטלת חובה על הלשכה לגלות 
בדוחות הכספיי או בדוח הפעולות השנתי  ג את המשכורות והתשלומי שהיא שילמה למקבלי
השכר הגבוה בקרב מועסקיה.
רק עשר שני לאחר פרסו הדוח האמור לעיל ,במר ,2009 %שלחה הלשכה למשרד המשפטי
הצעה להתקנת כללי לדיווח כספי 156שבה נדרשה ג לנושא הפרסו של מקבלי השכר הגבוה
בלשכה .בהצעה נאמר ,בי היתר" :לדוח כספי מאוחד של הלשכה תצור! כחלק ממנו הודעה ובה
פירוט מלא ומדויק של כל התשלומי ששילמה הלשכה ,לרבות ועד מחוז ,חברת בת ,ותאגיד
בשליטתה ,בשנה שלגביה מוגש הדוח הכספי ,לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר לרבות
פרטי בעניי תנאי פרישה; בסעי! זה 'מקבל שכר'  מי שמועסק ע"י הלשכה דר קבע ,בי כעובד
ובי בדר אחרת לרבות כקבל עצמאי ששכרו משול כנגד חשבונית" .כאמור ,רק שנה וחצי לאחר
קבלת ההצעה ,בספטמבר  ,2010שלח משרד המשפטי רשימת שאלות הבהרה ללשכה בעניי
ההצעה.
בתשובתו מסר משרד המשפטי כי רשימת השאלות ששלח ללשכה כוללת למעשה את פירוט
הקשיי שרואה משרד המשפטי בהצעת הכללי ,המעכבי את קידו ההצעה ,וכי ההתייחסויות
וההבהרות שקיבל מהלשכה בתשובה לרשימת שאלותיו ,ובה הבהרות בנושא המידע בדבר חמשת
מקבלי השכר הגבוה ,לא הניחו את דעתו ,ולפיכ עתידה להיער בקרוב פגישת עבודה בינו ובי
הלשכה ובמסגרתה ייעשה ניסיו לגבש פיתרו מוסכ.
__________________

 156ראו פירוט לעיל בתתהפרק "דוחות כספיי ".
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קוב %דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

ÏÎ· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÌÈ˘‰ ˙·¯ ˙Â‰˙˘‰‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÏ‰˙‰· ˙˘¯„‰ ˙ÂÙÈ˜˘· ˙Ú‚ÂÙ ‰Î˘Ï· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ¯Î˘ ÌÂÒ¯ÙÏ Ú‚Â‰
.‰Ê ‡˘Â· ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÈ˜˙‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘È‚„ÓÂ ,‰È¯·Á ÈÙÏÎ ‰Î˘Ï‰

מערכות המידע בלשכה
מערכת מידע ממוחשבת היא נדב מרכזי בתשתיתו של ארגו  ,והיא מאפשרת את תפעולו המינהלי
ואת יישו מכלול הפעולות המיועדות להשגת מטרותיו .על המבנה של מערכת המידע הארגונית,
מבחינת רמת הביזור )או האחידות( שלה בי היחידות הארגוניות ,להבטיח פעילות יעילה ואמינה
של המערכת ,החיונית לפעילות סדירה ואפקטיבית של הארגו  .הוועד המרכזי וכל מחוז מפעילי
כל אחד מערכת מידע נפרדת; אי ללשכה מערכת מידע אחידה המקיפה את כל מוסדותיה.
 .1בשנת  2009הוכנה עבודת ייעו) %להל  העבודה( על פי הזמנת הוועד המרכזי שבחנה את
מערכות המידע בלשכה .בעבודה צוי כי מערכות המידע של הלשכה ומוסדותיה מאופיינות ה
בריבוי מערכות וה בחוסר אחידות בכל סוגי המערכות :מערכות הליבה התפעוליות ,מערכות
הכספי ,מערכות ניהול המשרד והמסמכי ,מערכות הדואר האלקטרוני והפקס ,מערכות הטלפוניה
ומאגרי המידע.
בעבודה צוי כי לביזור במערכות המידע שבלשכה יש חסרונות ניכרי ,וביניה חוסר תאימות
במידע ובנתוני ,כפילויות בעלויות הפיתוח וחוסר יכולת לנצל יתרונות של גודל בפיתוח מערכות
מתקדמות ובהטמעת  .היועצי הוסיפו כי ניהול ,פיתוח ותמיכה מרכזיי במערכות המידע עשוי
למנוע חסרונות אלו .לפיכ המליצה העבודה על אימו %תפיסת ניהול מרכזית של מערכות המידע
בלשכה .עוד נאמר בעבודה כי נודעת חשיבות רבה לשיתו! כל הגורמי הרלוונטיי בכל שלבי
התהלי  משלב גיבוש הכיווני העקרוניי ,דר הגדרות הצרכי וההחלטות על שיטת המימוש
ועד שלבי הביצוע וההטמעה.
 .2בדצמבר  2009התקיימה פגישה בנושא תפיסת הניהול הרצויה של מערכות המידע בלשכה,
ובה השתתפו ,בי היתר ,המשנה ליו"ר הלשכה ,יו"ר ועדת המחשוב הארצית ,מנכ"לית הוועד
המרכזי והמנכ"לי של המחוזות .בישיבה הוצגה העבודה בפני המשתתפי והייתה הסכמה רחבה
כי יש צור בהתאמה וסנכרו בי מערכות המידע בלשכה ,א לא הייתה הסכמה על רמת האחידות
והריכוזיות הנדרשת בה .
˙„Á‡‰ ‡˘Â· ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ‡Ï ,2010 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.‰¯Â¯· ‰„ÓÚ ‰˘·‚˙‰ ‡Ï ˜ÏÁ Ïˆ‡Â ,Â‚ÈÈ˙Ò‰ ˙ÂÊÂÁÓ‰Ó ˜ÏÁ .‰Î˘Ï· Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ
˙ÂÈ‚ÂÒ· ÔÂ„È˘ ÌÂ¯ÂÙ ÔÂÎÏ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚÂ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ„„ˆ‰ È„È· ÂÏÚÂÈ˘ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰·Â ˙ÂÈÚ·· ÏÙËÈ ,Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙„Á‡‰Ó ˙ÂÏÂÚ‰
.Â˙ÓÏ˘‰ „Ú ‡˘Â‰ ˙‡ ˙ÂÙÈˆ¯· Ì„˜ÈÂ ÌÈÂ˘‰
È¯‰ ,ÌÈÈÊÂÁÓÂ ÌÈÈˆ¯‡ - ÌÈÂ˘ ˙Â„ÒÂÓ ‰Î˘Ï· ˘È˘ Û‡ ÈÎ ÛÈÒÂÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÏÈÁ‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÏ‰ÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ÂÏÈ‡Â ,ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ Ì˜ÂÒÈÚ ¯˜ÈÚ
„ÌÈÏÂ„‚ ‰Î ÌÈÏ„·‰ ÂÈ‰È˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ .˙Â¯˘Ó ˙È˜˙Â ‰„Â·Ú È¯„Ò Ï˘ ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÒÂÙ
·ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ¯˘‡ ÌÈÏ„·‰ - ÌÈÈÏ‰ÈÓ‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙· ‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓ ÔÈ
·.ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ÏÎ ˙‡ „‚‡Ó‰ ÛÂ‚Î ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ
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תכנו ,יוע משפטי וביקורת פנימית
תכנו
תכנו ארו טווח ותכנו שנתי משמשי כלי ניהוליי חשובי לתפקודו הנאות של כל ארגו :
תכנו ארו טווח מאפשר לגבש מדיניות כוללת לתקופה של כמה שני תו קביעת סדרי עדיפויות
המביאי בחשבו התפתחויות העשויות לחול בתחומי שוני ,והוא חשוב לקביעת בסיס ריאלי
לתקצוב וכ למעקב והערכה של תוצאות הפעילות בארגו  .תכנו שנתי נועד להשיג את יעדי הארגו
הנגזרי מהתכנו ארו הטווח ,וזאת במסגרת תכנית עבודה שנתית .על תכנית זו לכלול תיאור של
תהליכי העבודה המתוכנני ופירוט המשאבי הדרושי ,כדי שנית יהיה לעקוב אחר קצב
התקדמות יישומה של התכנית ולבדוק א הושגו יעדיה .לפיכ תכנית עבודה שנתית ראוי שתכלול,
בי היתר ,פירוט של היעדי ושל הפעולות העיקריות להשגת ,הכולל את עלות התקציבית של
הפעולות ולוח הזמני לביצוע  .בתו שנת העבודה ,או פרק הזמ שנקבע מראש ,יש להכי דוח
שיבח א הושגו יעדי התכנית ,יערי את ההישגי ויפיק לקחי לעתיד.157
ÍÎÈÙÏÂ ,È˙˘ ÔÂÎ˙Â ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ÔÂÎ˙ ÌÈÚˆ·Ó ÌÈ‡ ˙ÂÊÂÁÓ‰Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ‰ÏÚÂ‰
‡ÌÈ„ÚÈÂ ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ ¯„ÚÈ‰· .˙ÂÈ˙˘ ˙ÂÈÎ˙Â ˙ÂÈ˙˘-·¯ ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ ÌÈÈÎÓ ÌÈ
˘˙˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„ÈÓ È‰Ó ‰Î˘Ï‰ Ï˘ È˙˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÁÂ„Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È ‡Ï ,ÌÈÈ
·ÔÂÎ˙Â ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ÔÂÎ˙ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰˘ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ
˘˙˙Â˘¯‰Â ‰·ÂÁ‰ È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„ÈÓÏ Ú‚Â· ˙Î˘Ó˙Ó ˙Â‡„Â-È‡ ¯ˆÂÈ È
˘.˙ÂÊÂÁÓ‰Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï

יוע משפטי
לפי המועצה לתאגידי ציבוריי נית להגדיר את תפקידו של היוע %המשפטי בתאגיד הציבורי
משתי נקודות מוצא שונות :האחת רואה ביוע %המשפטי גור שמתפקידו לסייע להנהלת התאגיד;
לפי הגישה השנייה ,המקובלת יותר על המועצה לתאגידי ציבוריי ,על היוע %המשפטי לדאוג
לכ שהתאגיד יפעל כדי  ,ותפקידו הוא בעיקרו תפקיד פיקוחי .המועצה לתאגידי ציבוריי ציינה
כי "מתפקידו של היוע %המשפטי לתת ייעו %בענייני הדרושי להגשמת מטרות התאגידי לפי
החוק המקי למוסדות התאגיד ,מועצת התאגיד ,ועדותיה והמנהל הכללי ,וכ לעובדיו" .היא
המליצה לחייב כל תאגיד ציבורי לקבל ייעו %משפטי ,רצוי מיוע %משפטי המצוי היטב במשפט
הציבורי ,כדי שיוכל להבטיח שהתאגיד יפעל לפי הנורמות המקובלות בו.158
הלשכה היא ארגו מורכב העוסק בתחומי רבי שלכל אחד מה יש היבטי משפטיי בעלי
השפעה של ממש על ציבור עורכי הדי ועל מערכת המשפט כולה .למרות זאת לא נקבעה בלשכה
משרה רשמית של יוע %משפטי ,ואי לה נהלי המסדירי את נושא ההתקשרות לקבלת ייעו%
משפטי ברמת הוועד המרכזי או ברמת המחוזות.
__________________

 157ראו מבקר המדינה ,(2003) ·53 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ'  .49עקרונות אלו נקבעו בעבור משרדי ממשלתיי ,
א +כוח יפה ג לגופי ציבוריי אחרי  ,וביניה לשכת עורכי הדי שהוא ארגו ציבורי שמטרותיו
ותפקידיו נקבעו בחוק והוא מתוקצב מכספי ציבור החברי בו.
 158עקב ההבדלי בי התאגידי השוני מבחינת היק פעילות ותחומי פעילות הציעה המועצה שלא
לחייב את התאגידי הציבוריי להעסיק יוע %משפטי קבוע ,כעובד התאגיד ,אלא לחייב לקבל
שירותי ייעו %משפטי בדומה למצב הקיי ברשויות המקומיות.
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קוב %דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÁÂ¯· ÏÂÚÙÏ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆËÙ˘Ó· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÓ¯Â· „ÂÓÚÏ È„Î ,ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ‡˘Â ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ÌÈÈ¯Â·È
Ï˘ ‰¯˘Ó ˙‡ˆ˜‰ ÔÈ· ¯ÂÁ·Ï ‰˙ÏÂÎÈ· .ÌÈÈÂ‚¯‡‰ ‰ÈÎ¯ˆÏÂ ‰ÈÈÈÙ‡ÓÏ ÌÓÈ‡˙‰ÏÂ È¯Â·Èˆ‰
ÌÈÓ¯Â‚Ó ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ÌÈ‡˙Ó Ï‰Â ˙ÚÈ·˜ Â‡ ,‰Î˘ÏÏ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ
˙ÂÂ˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÏÈÚÙ‰ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚÓ È¯ËÂÏÂÂ ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ ˙Ï·˜ ÈÎ ¯ÚÂÈ „ÂÚ .ÌÈÈÂˆÈÁ
˘ıÂÚÈÈ Ô˙Ó· ‰ÁÓ˙È˘ ‰ÒÂÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚Ï ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ‰Î˘Ï‰ Ï
.ÌÏÂ‰ ÏÂÓ‚˙ ˙¯ÂÓ˙ ‰Î˘ÏÏ È˙ÂÎÈ‡ ÈËÙ˘Ó

ביקורת פנימית
 .1המועצה לתאגידי ציבוריי ציינה בדוח שפרסמה כי היא מייחסת חשיבות מיוחדת לקביעת
הסדרי לביקורת פנימית בתאגיד ציבורי .אמנ ,ככלל ,חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב ,1992חל
על תאגידי ציבוריי )למעט חריגי מעטי( ,א המועצה לתאגידי ציבוריי הציעה לאמ%
במפורש את ההסדר שבחוק בכל הנוגע לחובת מינוי מבקר פנימי ,לתפקידי המבקר ולסמכויותיו,
בתיקוני ובתוספות הנדרשי להתאמת התפקיד למבנה המיוחד של התאגיד הציבורי .159המועצה
לתאגידי ציבוריי ציינה כי ועדת הביקורת היא הגור המתאי ביותר לשמש ממונה על המבקר
הפנימי מכל מוסדות התאגיד הציבורי )ראו להל ( .ולפיכ המליצה כי תכנית העבודה השנתית של
המבקר הפנימי תאושר בידי ועדת הביקורת ,וכי דוח המבקר הפנימי יוגש לוועדת הביקורת ע
עותקי למועצת התאגיד ולמנכ"ל ,ומועצת התאגיד תחויב לדו בו בתו  45יו ממועד הגשתו.
 .2בלשכה פועל מבקר פני )להל  מבקר הלשכה( מכוח סעי! 18א לחוק הקובע כי "ללשכה
יהא מבקר פנימי ,והוא ייבחר על ידי המועצה הארצית בבחירות חשאיות לתקופת כהונה שלא
תפחת מחמש שני; לעניי חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב ,1992יראו כאילו הלשכה היא גו!
ציבורי כמשמעותו בחוק האמור" .על פי נוהל הביקורת הפנימית של הלשכה ממר) 1997 %להל 
הנוהל(" ,המועצה הארצית תבחר את מבקר הלשכה כאמור בסעי! 18א לחוק לשכת עורכי הדי .
מבקר הלשכה יהיה אחראי לקיו הביקורת הפנימית בלשכה ובמוסדותיה" .בי תפקידי הביקורת
הפנימית בלשכה על פי הנוהל :לבדוק א הפעולות של הלשכה ומוסדותיה ושל נושאי משרה
וממלאי תפקידי שבה תקינות מבחינת השמירה על החוק ,כללי מינהל תקי  ,טוהר המידות,
החיסכו והיעילות; לבדוק א הלשכה ומוסדותיה מקיימי את ההוראות המחייבות אות; לבדוק
את ניהול הנכסי וההתחייבויות של הלשכה ,ובכלל הנהלת החשבונות שלה ודרכי שמירת הרכוש
והחזקת הכספי והשקעת; לבדוק א ההחלטות בלשכה ובמוסדותיה מתקבלות על פי נהלי
תקיני וא תוקנו הליקויי שעליה מצביע מבקר המדינה.
יחד ע מבקר הלשכה נבחר ג ממלא מקומו ושניה ה חברי הלשכה הממלאי את תפקיד
בהתנדבות .מבקר הלשכה נעזר בעיקר בשני משרדי של רואי חשבו  ,שעמ הוא מתקשר כנותני
שירותי ביקורת .בי הביקורות שבוצעו בלשכה בשני האחרונות בוועד המרכזי ובמחוזות :ביקורת
ניהול משאבי אנוש ומערכת השכר; ביקורת ניהול כספי והשקעות; ביקורת על הטיפול בתלונות
נגד עורכי די ; ביקורת מצאי הלשכה ורכושה והטיפול בה.
בבדיקת תקציב הביקורת הפנימית לשני  20092007הועלה כי שיעור הניצול של תקציב הביקורת
הפנימית המצרפי בשלוש שני אלו היה כ 37%בלבד.

__________________

 159זאת בחוק התאגידי הציבוריי  חוק מסגרת לתאגידי הציבוריי שעל חקיקתו המליצה המועצה.
נכו למועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2010חוק זה טר נחקק.
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Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰ ˙¯¯ÂÚ˙Ó ÂÚÂˆÈ· ÔÈ·Â ˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰ ·Èˆ˜˙ ÔÈ· ÏÂ„‚‰ ¯ÚÙ‰ ÁÎÂ
ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰Î˘Ï· ˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ¯ˆ ˙‡ Û˜˘Ó ÔÎ‡ ·Èˆ˜˙‰
.ÂÚÂˆÈ·Ï ‚Â‡„ÏÂ ‰·Èˆ˜˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ì‡˙‰·Â ˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ¯ˆ ˙‡ ˘·‚Ï ‰Î˘Ï‰
‰¯˘ÓÎ ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ „È˜Ù˙ ˙‡ Ô˜˙Ï ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
·˘ÔÂ‚¯‡· ‰·ÈÏ‰ È„È˜Ù˙Ó „Á‡ ‡Â‰ ÈÓÈÙ ¯˜·Ó Ï˘ „È˜Ù˙‰ .‰Î˘Ï‰ ÔÂ‚ÓÓ ˜ÏÁÎ ¯Î
ˆ˙ÏË‰ .ÂÓÊ ·¯Ó ˙‡ ÂÏ ˘È„˜‰Ï ÏÎÂÈ Â· ˜ÒÂÚ‰˘ ·Â˘ÁÂ ,È¯ÂËÂËËÒ ÛÂ‚· Ë¯Ù·Â ,È¯Â·È
˙Û˜È‰· ÚˆÂ·È „È˜Ù˙‰˘ ÁÈË·‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ,‰È‰È˘ ÏÎÎ ÈÂ‡¯ ,·„˙Ó ÏÚ ‰Ê „È˜Ù
Í¯ÚÓÏ ˙ÈÁ¯Î‰ ˙ÈÂ˘‡¯ ˙È˙˘˙ ¯ÂˆÈÈ ˙‡Ê ‰¯˘Ó ÔÂ˜ƒ̇ .ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÔÂ‚¯‡Ï ˘¯„‰
·.‰Î˘Ï· ˜ÙÒÓ ˙¯Â˜È
 .3כחלק ממער הפיקוח הפנימי הנדרש בתאגיד ציבורי המליצה המועצה לתאגידי ציבוריי
לחייב את מועצת התאגיד למנות ועדת ביקורת .עיקר תפקידה של ועדת ביקורת בתאגיד ציבורי הוא
לדו בדוחות המבקר הפנימי ובתקינות של פעילות התאגיד ומועצתו .כדי לחזק את הביקורת
בתאגיד המליצה המועצה לתאגידי ציבוריי לקבוע שעל ועדת הביקורת לדו בנושאי שיועלו על
סדר יומה על ידי מגוו גורמי ,פנימיי וחיצוניי ,וביניה מועצת התאגיד ,מנכ"ל התאגיד ,יו"ר
ועדת הביקורת ,חברי ועדת הביקורת ,השר הממונה ומבקר המדינה .כ המליצה לחייב את ועדת
הביקורת להגיש למועצת התאגיד דוח ביקורת לפחות פע בשנה.
ג על פי הנוהל יש להקי בלשכה ועדת ביקורת" :המועצה הארצית תבחר ועדת ביקורת .תקופת
כהונתה של ועדת הביקורת תחפו! את תקופת כהונתו של מבקר הלשכה" .הנוהל קובע תפקידי
חשובי לוועדת הביקורת בתהלי הביקורת הפנימית בלשכה לשלביו  תכנו הביקורת ,תקצובה
והטיפול בממצאיה .תפקידיה העיקריי של ועדת הביקורת ה :אישור תכנית העבודה )השנתית או
התקופתית( של מבקר הלשכה; דיו בהצעת התקציב של מבקר הלשכה לביצוע תכנית העבודה שלו
וגיבוש המלצות בעניינה )המלצות שיועברו ,יחד ע הצעת התקציב של מבקר הלשכה ,לאישור
המועצה הארצית(; דיו בממצאי דוחות הביקורת של מבקר הלשכה והגשת סיכומי הדיו לוועד
המרכזי ולמועצה הארצית.
‰ˆÚÂÓ‰ ÁÂ„Ó Û˜˙˘Ó˘ ÈÙÎ ‰Î˘Ï· ˙¯Â˜È·‰ ÍÈÏ‰˙· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏ
Ï˘ Â¯Â˘È‡ Ê‡Ó ,ÂÊ ‰„ÚÂ ¯ÂÁ·Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ Ï‰Â· ‰ÚÈ·˜‰Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙Ï
˙„ÚÂ ‰Ó˜Â‰ Ì¯Ë - ‰˘ 13-Ó ¯˙ÂÈ - ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ ÌÂÈÒ „ÚÂ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ· Ï‰Â‰
·˙¯Â˜È·‰ ÔÂÎ˙ ÈÎÈÏ‰ ÈÂ‡¯Î ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ‰Î˘Ï· ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ¯„ÚÈ‰· .‰Î˘Ï· ˙¯Â˜È
.ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Úˆ·˙Ó ‡ÏÂ ,‰È˙ÂˆÏÓ‰·Â ‰È‡ˆÓÓ· ÌÈ¯È„Ò ÌÈÂÈ„Â

✩
ÁÂÂÈ„‰ ,È˙˘‰Â È‚Ë¯ËÒ‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÔÂÎ˙ ÌÂÁ˙· ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰
˙ÂÂ¯˜ÚÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÌÂÈ˜Ï ˙ÈÂÈÁ ˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·ÚÂ ÈÙÒÎ‰
ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ· È˙˘Â È‚Ë¯ËÒ‡ ‰„Â·Ú ÔÂÎ˙ .˙ÂÈ¯Á‡· ‰‡È˘‰Â ÁÂÂÈ„‰ ,˙ÂÙÈ˜˘‰
Í¯ÂˆÏ ÔÎÂ ,Ô˙‚˘‰ ÈÎ¯„Â Ì‰È˙Â¯ËÓÏ ¯˘‡· ˙ÂÙÈ˜˘ ˙¯ÈˆÈ Í¯ÂˆÏ Ì‚ ÈÂÈÁ ˙ÂÊÂÁÓ·Â
„ÁÂÂÈ„‰ ÈÏÏÎ ˙¯„Ò‰Â ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù· ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙Î‰ ;Ô˙‚˘‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ÁÂÂÈ
˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰ È·‡˘Ó ÈÂˆÈÓ ;ÈÙÒÎ‰ ÁÂÂÈ„‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙ÁË·‰Ï ˙ÂÈÂÈÁ ÈÙÒÎ‰
Í¯ÚÓ ˙‡ Â˜ÊÁÈ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ÔÂÈÎ „ˆÏ ‰Î˘Ï‰ ÔÂ‚Ó· ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ ˙¯˘Ó ÔÂ˜ƒ̇Â
.‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÈ¯Á‡· ‰‡È˘‰Â ÁÂÂÈ„‰ ,˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ Ì‚ ÍÎ·Â - ˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰
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סיכו והמלצות
ÁÂ˜ÈÙ·Â ÔÈ„‰ ˙ÎÈ¯Ú ÚÂˆ˜Ó ˙¯„Ò‰· ‰·Â˘Á ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÁÈÏ˘ ˙‡ÏÓÓ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï
ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÍÂÂ˙‰ È„ÂÓÚÓ „Á‡ ‡Â‰˘ ÚÂˆ˜Ó· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ï˘ ‰˜È˙‡‰ ÏÚ
ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ‰Î˘Ï‰ ‰¯ÂÓ‡ ˜ÂÁ· ‰È„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ ÈÙÏ .Ï‡¯˘È· ÈË¯˜ÂÓ„‰ ¯Ë˘Ó‰Â
ÏÚ Ô‚‰ÏÂ ‰È„Ó· ˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ¯Ó˘Ó ÏÚ „ÂÓÚÏ ,ÚÂˆ˜Ó· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ Ì‰ÈÈÈÚ
˙ÁË·‰Ï ˙È¯Â·Èˆ ‰ÈÁ·Ó ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â ÍÎÈÙÏ .ÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰
.ÔÈ˜˙‰ ‰„Â˜Ù˙
ÔÈ· ÌÈ„È˜Ù˙‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Î˘Ï· ˙˜ÂÏÁÓ· ÌÈÈÂ˘‰ ÌÈ‡˘Â· ÌÎÒÂÓ ÔÂ¯˙ÙÏ ÚÈ‚‰ÏÂ ,˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ·Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰
.Ì‰È¯·ÁÏ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÎ¯Âˆ· ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙Ó
˙¯„Ò‰ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˜·Ó ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Â ‡˘Â‰ ˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏ ,‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÔÂÓÈÓ
‡ÏÏ ‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ· ˙ÂÎ¯ÚÓ ÂÓÈÈ˜˙‰ Û‡ Ê‡Ó .1999 ÏÈ¯Ù‡· ÌÒ¯ÂÙ˘ ‰È„Ó‰
˙ÚÈÓÏ ˙˘¯„‰ ˙ÂÙÈ˜˘· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ ,‰˜„ˆ‰ ÏÎ ÍÎÏ ÔÈ‡˘ Û‡ ,ÔÂÓÈÓ‰ ‡˘Â· ÌÈÏÏÎ
¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á È„Î „Ú ,˙Â¯ÈÁ· ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂ‡¯ È˙Ï· ˙Â‡ˆÂ‰Â ÔÂÓÈÓ Ï˘ ÌÈ·ˆÓ
Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ÔÂÓÈÓ ˙‡ Ì„˜‰· ¯È„Ò‰Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ,ÍÎÈÙÏ .˙Â„ÈÓ‰
,È·¯Ó‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ÏÏÎ· ;‰Î˘Ï‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
¯È„Ò‰ÏÂ ,˙Â¯ÈÁ·‰ ÔÂÓÈÓÏ ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ¯˙ÂÓ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ,ÌÂ¯˙Ï ÌÈ‡˘¯‰ ÌÈ˘‡‰
˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÚ· È¯Â·Èˆ „È‚‡˙ ‡È‰ ‰Î˘Ï‰˘ ÔÂÂÈÎ .ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ˘¯„‰ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡ ˙‡
Ô‰ Û‡ Â‚ÂÚÈ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ‰‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˜ÂÁ· Â¯„ÒÂ‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙˘ ˙Â·Á¯
.‰˜È˜Á·
¯È·‚‰ÏÂ ÌÈÁÓ˙Ó‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ˜ÊÁÏ ‰ÈÏÚ - ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰·ÂÁ‰ È„È˜Ù˙ ÌÂÁ˙·
„ÈÁ‡ ÔÙÂ‡· ‰˘Ú ‰˜È˙‡‰ ˙Â„ÚÂ ÏÎ· ˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ;ÂÏ˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡
‚ÂˆÈÈ Ô˙ÓÏ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ;ÌÈÏÏÎ· ÚÂ·˜‰ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙¯‚ÒÓ·Â ,ÈÂÈÂÂ˘Â
˙‡ ÌÈÓÏÂ‰ ÔÎ‡ ,‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰·ÂÁ‰ È„È˜Ù˙Ï ÛÒÂ‰˘ ,ÌÈÚˆÓ‡ ÈËÂÚÓÏ ÌÈÁ ÈËÙ˘Ó
ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙‡ ¯È·‚˙ ¯˘‡ ˙ÂÈÈ„Ó ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ - ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ˙Â˘¯‰ È„È˜Ù˙ ÌÂÁ˙· .Ì„ÂÚÈÈ
ÔÂÎÓ‰ ÌÈ‚¯‡Ó ¯˘‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÈÒ¯Â˜ ÚˆÈ‰Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ ÔÈ·Â ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ·
˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ;ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰Â ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Ï
.ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ˙Â‡ÏÓ‚‰ Ô¯˜ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ‰Î˘Ï‰
;˙ÂÊÂÁÓ· Ô‰Â ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ· Ô‰ ,È˙˘Â È˙˘-·¯ ‰„Â·Ú ÔÂÎ˙ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰Î˘Ï‰ ÏÚ
„ÚÂÂ‰ ÈÂ‚Ó ˙‡ Ô˜˙Ï ;ÌÈÊ¯ÎÓ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Í¯ÚÓ ˙‡ Ï‰Ï
ÈÙÏÎ ˙ÂÙÈ˜˘‰Â ÁÂÂÈ„‰ ,‰¯˜·‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ;‰„ÈÁ‡ ¯Î˘ ˙Î¯ÚÓ ˘·‚ÏÂ ˙ÂÊÂÁÓ‰Â ÈÊÎ¯Ó‰
‰¯„Ò‰ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ˘È‚„Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰Â ˙ÂÈÏ‰ÈÓ‰ ‰È˙ÂÏÂÚÙ· ‰È¯·Á
Ì¯È„Ò‰Ï ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁÓÂ ,ÔÈ˜˙ ÂÈ‡ ‰Î˘Ï· ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ‡˘Â‰ Ï˘
.Ì„˜‰·

