
  גיליו� ג   2011 ספטמבר, א"ע תשאלול

,  למשפטי�כתב העת של הפקולטההמהדורה המקוונת של 
  האוניברסיטה העברית בירושלי�

  ידי תלמידי הפקולטה	מוצא לאור על

 מאמרים

  על ניכוי תגמולי הביטוח הלאומי מתביעת ניזוק 

  )פוקמ�'  בכר נ1093/07א "בעקבות ע(

  1  יועד הלברסברג

 

  : �"בבג" פתרונות מעשיי�"ו, מעסיקי�, טי�פלי

  הממשלה'  קו לעובד נ�6312/10 "בעקבות בג

  23  יובל לבנת

 

  ערעור ברשות על החלטות ביניי� בבקשה : מקלות בגלגלי�

   לאישור תובענה ייצוגית בנושא כלכלי

  45  עידו באו�

 

 



  

,  למשפטי�כתב העת של הפקולטההמהדורה המקוונת של 
  האוניברסיטה העברית בירושלי�

  'משפטי	 על אתר'עור� 

  זאב גוטריי�

  'משפטי	 'כי כתב העתעור

  נגה בליקשטיי�    עמית זק

  חברי מערכת

, גורדיס�טליה ב� ששו�, הרוש�יערה ב�, נעה אלשי�, אור אלקו�, משה אוסטרובסקי

  , גלעד יניב, יות� זעירא, עמיחי וסרטיל, רונה דינור, ומית גרינפילד גילתשל

  , אלומה צרניק, הילה צור, מרי� פרידמ�, מירב פירט, צליל סלומו�, שירה ירו�

  איתמר שמעונובי�, זיו שוור�, תומר קרמרמ�, יעל קריב

  מורה מייע�

  איל� בנשלו�ר "ד

  עורכת הלשו�

  יהודית ידלי�

  

  

  

  2011 ספטמבר • א"ע תשאלול • גגיליו� 



  :חוברת זו יוצאת לאור בסיוע

  'הורובי� ושות. שמשרד עורכי הדי� 

  א" יבלובניול " זדוד אמיר מרידי �הקר� שהוקמה על

  ,ל" זאליהו לחובסקי ר"דהקר� להנצחת 

  מהמורי	 הראשוני	 בפקולטה למשפטי	

  ,ל" זר אברה� רוזנטל"דהקר� להנצחת שמו של 

  ני	 של הפקולטהממוריה המחונ
  

  תודתנו נתונה לפקולטה למשפטי�

  ש הרי ומיכאל סאקר"ולמכו� למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע
  

היד את ש	 המחבר �יש לציי� על כתב. יד יש להגיש למערכת בדואר אלקטרוני�כתבי

כ� �כמו. ואת ש	 המאמר באנגלית וכ� לצר� תקציר של המאמר בעברית ובאנגלית

יד שיוגשו �כתבי .טלפו� וכתובת דואר אלקטרוני, מתבקש המחבר לציי� כתובת

  . עמודי	 ברווח של שורה וחצי15למערכת לא יעלו על 

  

  :כתובת המערכת

  משפטי�כתב העת 


  ,הפקולטה למשפטי

  האוניברסיטה העברית


  91905 ירושלי
, הר הצופי

  02�5881152: טלפו�

  02�5882565: פקס
  

  :נידואר אלקטרו

webeditor@savion.huji.ac.il 

 :אתר אינטרנט

http://mishpatim-online.huji.ac.il  
  
 

  ענת זקו�: סדר

  מ"נבו הוצאה לאור בע

  99835,  שריגי
108ד "ת

  02�9992088: פקס; 02�9992099 :פו�טל

nevo@nevo.co.il  



1 

  על ניכוי תגמולי הביטוח הלאומי מתביעת ניזוק

  )פוקמ�'  בכר נ1093/07א "בעקבות ע(

  מאת

  *יועד הלברסברג

 הבהיר בית המשפט העליו� את דר� החישוב Î· 'ÔÓ˜ÂÙ¯ � 1093/07א "בפסק הדי� בע

בה� רק חלק מהנכות הכוללת ששל שיעור ניכוי גמלאות המוסד לביטוח לאומי במצבי� 

בדחותה את הבקשה לדיו� נוס� בעניי� זה .  בתאונה נשוא התביעהשל הנפגע נגר�

קבעה נשיאת בית המשפט העליו� כי נוסחת החישוב שהותוותה ) 7454/09א "דנ(

א� הוסיפה כי דר� חישוב זו ג� נכונה  – ÓÚ¯ הלכת –  מהלכה קודמתמתחייבתבערעור 

  .לגופה

א אינה עולה בקנה אחד ע� הי. בית המשפט קשה מאוד לקבלשקבע את נוסחת החישוב 

קרו� הנזיקי הבסיסי של השבת יע� הע ועקרונות משפטיי� כלליי� של קשר סיבתי

בפרט היא מתעלמת מהחישוב המשוקלל של הנכויות ומיטיבה את . המצב לקדמותו

 או של שניה� כאחד על חשבו� הרעת מצבו ,של המוסד לביטוח לאומי, מצבו של המזיק

  . של הנפגע

שהיא ג� נכונה יותר אריתמטית וג� מגלמת , ה זו מציעה אפוא נוסחה אחרתהערת פסיק

 � שלמרכיביההנוסחה המוצעת מאזנת באופ� ראוי בי� . היטב את העקרונות הנזיקיי�

הנוסחה , כ� לענוס� . הניזוק והמוסד לביטוח לאומי, משולש היחסי� המורכב מהמזיק

 א חסינה מפני החשש שעמד בבסיס ועל כ� היÓÚ¯המוצעת ניתנת ליישוב ע� הלכת 

כעת על מונחת הזדמנות מצוינת לתיקו� הפסיקה .  לקיו� דיו� נוס�בקשה הה שלדחיה

  . ומ� הראוי שהזדמנות זו תנוצל1459/10א "שולחנו של בית המשפט העליו� בדיו� ברע

  
‡ .‡Â·Ó .· . ÈÂÎÈ� ÏÚ Ï˘ÛÂ‚ È˜Ê� ÔÈ‚· ˙ÂÚÈ·˙· ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ˙Â‡ÏÓ‚ .
‚. Ú· ÔÈ„‰ ˜ÒÙ" ‡1093/07�„· ÛÒÂ� ÔÂÈ„Ï ‰˘˜·‰Â " ‡7454/09 .„ . ÏÚ ˙¯Â˜È·

˙ÈÙÂÏÁ ‰ÁÒÂ� ˙Úˆ‰Â ÔÈ„‰ È˜ÒÙ .‰ .ÌÂÎÈÒ .Â .ÈËÓ˙Ó ÁÙÒ�.  

 
המרכז לחקר , תלמיד מחקר. האוניברסיטה העברית בירושלי�, �הפקולטה למשפטי, עמית מחקר  *

' פרופל, ברק מדינה' פרופהמחבר מבקש להודות ל. האוניברסיטה העברית בירושלי�, הרציונליות

ארקדי פולונסקי ד "עולאלו� הראל ו' לפרופ,  גוטלאהוד' פרופל, ישראל גלעד' פרופל, אריאל פורת

כ� מבקש המחבר להודות לעור� ולחברי המערכת של  . רבותרנעזבה� שעל הערותיה� המצוינות 

שיפרו ודייקו ש,  על הערותיה� המקיפות והמלומדות ועל הצעותיה� המחכימות"משפטי� על אתר"

 .פסיקה זו הערת
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  מבוא. א

, בגי� נכותו שנגרמה בתאונה, גו� קורה לעתי� מזומנות שהניזוק זכאי בתביעה בגי� נזקי
כאשר בית המשפט מוצא את , הבמקרי� אל. ג� לתגמולי� מאת המוסד לביטוח לאומי

עליו לקבוע את סכו� הפיצויי� באופ� שיעשה צדק לא רק ביחסי� , המזיק חייב בפיצויי�

הניזוק והמוסד לביטוח , שבי� המזיק לבי� הניזוק אלא במשולש היחסי� שבי� המזיק

השיקול : שלושה שיקולי� עקרוניי� מכתיבי� את התוצאה הצודקת במקרי� אלה. לאומי

,  השיקול השני הוא השיקול ההרתעתי;מחייב שהניזוק יפוצה על כל נזקוו� הראש

 –גיסא ומאיד� ,  שהמזיק יישא בכל הנזק שגר� ולא ביותר מכ� גיסאהמחייב מחד

 השיקול השלישי הוא אינטרס ההשבה של המוסד לביטוח ;פיצוי�שהניזוק לא יקבל כפל

  . לאומי

מתו� הפיצויי� המגיעי� : ל הניכוישלושת השיקולי� הללו כאחד מובילי� לכל
מנוכי� תגמולי הביטוח הלאומי שקיבל הניזוק בעבר ושיקבל בעתיד , לניזוק מאת המזיק

  .עקב התאונה נשוא התביעה הנזיקית

כאשר נכותו הכוללת של הניזוק אינה רק תוצאת התאונה נשוא התביעה אלא ג� 

 והניזוק –י� המזיק חב בגינ� תולדה של מצב רפואי קוד� או של אירועי� נוספי� שא

זכאי לתגמולי� מאת המוסד לביטוח לאומי ג� בגי� אות� אירועי� נוספי� או בגי� המצב 

עליו לנכות רק את החלק :  של הגמלאותÈ˜ÏÁ אזי על בית המשפט לבצע ניכוי –הקוד� 

, אלא. המצוי בקשר סיבתי ע� התאונה נשוא התביעה, היחסי מתו� גמלאות המוסד

 פסק הדי� 2003 מאז נית� בשנת :החישוב של החלק היחסי אינה כה פשוטהשדר� 

 היו הערכאות הדיוניות חלוקות בדעת� לגבי אופ� החישוב המדויק ÓÚ 1¯עניי� בהמנחה
רק חלק מנכותו של התובע נגרמה בתאונה שהיא נשוא  במקרה שבו של שיעור הניכוי

  . תביעתו

 1093/07א "ת את ההלכה בעניי� זה בעלאחרונה הבהיר בית המשפט העליו� סופי
� ¯Î· 'ÔÓ˜ÂÙ.2הסכמת השופטי� שקיבלו את ,  בהערותיו הקצרות של השופט ריבלי�

�א� נסמ� ב: נקבעה נוסחת החישוב כדלקמ�, וברא�'רובינשטיי� וגa את דרגת נכותו של 

�וב, התובע שנגרמה בתאונה נשוא התביעה bהרי , את דרגת נכותו הכוללת של התובע

משיעור הגמלאות הכולל שמקבל התובע מאת המוסד  שעל בית המשפט לנכות

  . לביטוח לאומי

 
 .) ÓÚ¯הלכת: להל�() 2003 (350) 4(ד נז"פ, ÓÚ '·Á Â‰ÈÏ‡‰¯Ú· ÁÂËÈ·Ï "Ó¯ � 3953/01א "רע  1
דר� חישוב זו אומצה עוד . )·Î¯הלכת : להל� ()2.7.2009,  בנבופורס� (Î· 'ÔÓ˜ÂÙ¯ � 1093/07א "ע  2

 9�6 'פס, ÔÈËÂÏÂ· 'ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ¯„‰Ú· "Ó � 2135/06א "עבפסק הדי� בעניי� ·Î¯ קוד� להלכת 

אול� הבהרתה הסופית , )·ÔÈËÂÏÂעניי� : להל� ()29.6.2008,  בנבופורס�(של השופט אלו� ק דינו לפס

 .·Î¯עשתה בהלכת של הסוגיה נ

b
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נוסחה פשוטה זו נראית טבעית במבט ראשו� וא� מתחייבת לכאורה ממילותיה של 

בפרט היא אינה מביאה בחשבו� . אלא שהיא אינה עומדת במבח� הביקורת ;ÓÚ¯הלכת 
,  כתוצאה מכ�3)."שקלול נכויות("גו� � נפגעבו מחושבת נכותו הכוללת של שאת האופ� 

לניכוי תגמולי ביטוח לאומי , ברוב� המוחלט של המקרי�, מובילה הנוסחה שנקבעה

חסר של � כ� מובילה נוסחה זו לפיצוי. התאונהעקב בשיעור גבוה מזה שמקבל הניזוק 

 של של המוסד לביטוח לאומי או, צודקת של המזיקלא להתעשרות  – ובה בעת, הניזוק

א� ', בחלק דלהל� הסיבה האריתמטית לכ� תפורט .  הנפגע בתאונה�שניה� על חשבו

 לניזוק הייתהא� טר� התאונה : לצור� המבוא די א� נדגי� זאת במקרה הקיצוני הבא

הרי שנכותו הכוללת , 50%ונכותו כתוצאה מהתאונה היא , 90%נכות קודמת בשיעור של 

)bר הגמלאות שינוכה עלשיעו. 95%יה תה)  בנוסחה דלעיל� מס� 52% הוא ·Î¯פי הלכת 

 מהגמלאות הללו 5.2%שרק פי � א� על) 50/95 (כל הגמלאות שהנפגע מקבל מהמוסד
 עשרהסכו� הניכוי גבוה אפוא פי  בדוגמה זו. � לנפגע עקב התאונהמילומש) 5/95(

   4.מסכו� הניכוי הנכו� והצודק

 הנשיאה ביניש דחתה עתירה זו תו� 5. הוגשה עתירה לקיו� דיו� נוס�·Î¯על הלכת 

הנימוק המרכזי לדחיית . את הנוסחה שקבע בית המשפט בערעורשחזרה ואישרה 

 ועל כ� אינה יוצרת הלכה חדשה  ÓÚ¯העתירה היה שהנוסחה שנקבעה תואמת את הלכת

הנשיאה ג� הוסיפה כי הנוסחה האמורה אכ� . ואינה מגלה עילה לקיו� דיו� נוס�

חלקה היחסי של התאונה מס� כל התגמולי� המשולמי� על ידי המוסד את ) ת(מייצג"

 – 6 במרבית המקרי�– אקביעתה של הנשיאה ביניש הי,  כפי שנראה".לביטוח לאומי

  .שגויה
שיעור של נראה כי הנוסחה הנכונה לחישוב , בית המשפט בשונה מ� הנוסחה שקבע

 7,ת� המכרעת של המקרי�במרבי, יש לנכות מתביעת הנפגע היא שהתגמולי� היחסי

  דווקא

    .  

 
קביעת דרגת נכות (לתקנות הביטוח הלאומי ) ב(11 'תקאת , הלדוגמ, לשיטת שקלול הנכויות ראו  3

  .'הסבר על שיטת השקלול מופיע להל� בחלק ב. 612ת "ק, 1956�ז"תשטה ,)לנפגעי עבודה

עשרה ות מפי ברוב המקרי� ינוכו פח. המובאת להבהרת הטיעו� בלבד, דוגמה קיצונית, כמוב�, זוהי  4

הוכחה לטענה זו . א� לעול� ינוכו יותר וא� הרבה יותר מאותו השיעור, משיעור הניכוי הצודק

 ".'משפט ב" כ, המתמטינספחה', להל� בחלק ומופיעה 
 ). ·Î¯א "דנ: להל� ()10.1.2010, טר� פורס� (Î· 'ÔÓ˜ÂÙ¯ � 7454/09 א"דנ  5
חה שקבע בית המשפט לקביעת דרגת נכות בדר� התאמה של הנוס�ו� שמקור הבעיה נובע מאיומכי  6

 נוסחתו של בית – הרי שבמקרי� החריגי� שבה� הנכות אינה נקבעת בדר� של שקלול ,משוקללת

  . 'בחלק דלהל�  המופיע, בו לא מבוצע שקלולש, מקרה חריג כזהלדוגמה . המשפט אינה יוצרת בעיה

  . 6ש "הלעיל   7

)1(

)1(
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 מובילה לניכוי מדויק של שיעור ,שאולי אינה אינטואיטיבית במבט ראשו�, נוסחה זו

 ולא הנוסחה –וכ� היא , הגמלאות המצויות בקשר סיבתי ע� התאונה נשוא התביעה

 מגשימה באופ� מיטבי את שלושת עקרונות הצדק שפורטו לעיל –בית המשפט קבע ש
  .� ביסודו של כלל הניכויועומדי

היא מבטאת .  ÓÚ¯ הנוסחה המוצעת כא� ג� מתיישבת היטב ע� הלכת:ויתרה מז

שיעור הגמלאות המצוי בקשר סיבתי של שעיקרה ניכוי , פרשנות תכליתית של הלכה זו

 מבטאת לא יותר מאשר נאמנות  ÓÚ¯ להלכת·Î¯הפרשנות שניתנה בעניי� . ע� התאונה

שבי� הנכות מ� התאונה " (יחס: " השתמש בית המשפט בהלכה זובה�שמוגזמת למילי� 

של הנכות הכוללת המצוי בקשר סיבתי ע� " (השיעור היחסי"ו) לבי� הנכות הכוללת

הנוסחה המוצעת כא� א� היא מבטאת . ÓÚ¯ באופ� הפוגע בהגיונה של הלכת 8,)התאונה

  . יותר ת פחות ותכליתי)מעט(א� כי בפרשנות מילולית , את היחס האמור

אכ� הזדמנות לשינוי ההלכה בכיוו� זה .  בכיוו� זה·Î¯אי� אפוא מנוס משינוי הלכת 
שהיא  יש לקוות 9;1459/10א "ברעמונחת בימי� אלה לפתחו של בית המשפט העליו� 

  ".לעול� לאאשר מוטב מאוחר מ"תנוצל בבחינת 

באשר ו� יפרט את הרקע הנח' חלק ב: פסיקה זו הוא כדלקמ� המשכה של הערת

יתאר בקצרה את פסק הדי� ' חלק ג. תגמולי הביטוח הלאומי מתביעת הניזוקשל לניכוי 

יציג את הביקורת על ' חלק ד.  לרבות את דחיית העתירה לקיי� בו דיו� נוס�,·Î¯בעניי� 

 שיעור התגמולי� שיש לנכות ה שלויציע דר� חלופית לקביע דר� החישוב שנקבעה

, לאחר הסיכו� יובא נספח מתמטי קצר. יסכ� את הערת הפסיקה' מתביעת הניזוק וחלק ה

וכי הנוסחה שנקבעה  ")'משפט א("היא המתאימה  נועד להוכיח כי הנוסחה המוצעתש

שיעור גמלאות הגבוה מזה הצודק ולפיכ� של  מובילה בהכרח לניכוי ·Î¯בהלכת 
  ").'משפט ב("לפגיעה בניזוק 

   לאומי גמלאות המוסד לביטוחשל על ניכוי . ב
  בתביעות בגי� נזקי גו�

פיצויי� ממי שאחראי בנזיקי� היא התרופה המשפטית העיקרית של מי שנפגע בתאונה 

אינו פועל , לרבות זה הד� בנפגעי תאונות דרכי�,  א� משטר האחריות הנזיקי;בגינה

 בראש ובראשונה הכוללת, טחו� הסוציאלייהוא מתקיי� בצלה של רשת הב. בחלל ריק
התאונה שבגינה תובע הנפגע בנזיקי� , במקרי� רבי�. ולי הביטוח הלאומיאת תגמ

' פי פרק ט�גמלת נכות כללית על – מצמיחה ג� זכאות לגמלה מ� המוסד לביטוח לאומי

 
  .362' בעמ, 1 ש"לעיל ה, ÓÚ¯לכת ה  8

: להל� ()טר� ניתנה החלטה (ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ '·Á ÏÏÎ‰¯Ú· ÁÂËÈ·Ï "Ó � 1459/10א "רע  9

  .)1459/10א "רע
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 דמי תאונה ,לחוק האמור'  פרק הפי�על גמלת נכות מעבודה 10,לחוק הביטוח הלאומי

 כאשר מתרחשת תאונה, משו� כ�. 'ק י פרפי� עלאו גמלת סיעוד  לחוק זה'  פרק ופי� על
 במקרי� רבי�. היא יוצרת רק במקצת המקרי� מערכת חיובי� המוגבלת למזיק ולניזוק

, יחסי� הכולל את המזיק ונוצר משולש המוסד לביטוח לאומי מצטר� למערכת יחסי� זו

  .המוסד לביטוח לאומיוהניזוק 

.  מושתת על שלושה עקרונותהיחסי� הנדו� האיזו� הצודק בי� מרכיביו של משולש

השבת המצב "הוא  – קרו� הנזיקי הראשו� במעלהיאולי הע – ראשו�קרו� היהע

נובע מהאינטואיציה המוסרית , המגל� שיקולי� של צדק מתק�, קרו� זהי ע11".לקדמותו

 עקרונות הצדק והמוסר מחייבי� ,אשמו של אחרעקב אד� נפגע כשלפיה שהבסיסית 

 באה לידי ביטוי,  נוס� על שיקולי צדק מתק�12.מלוא נזקושהאש� יפצה אותו על 

 את, ככל האפשר, להעמיד"המיועדת , קרו� זה המטרה התרופתית של דיני הנזיקי�יבע
   13."אלמלא ניזוק בעוולה, הניזוק במצב בו היה נתו�

, מצד אחד, קרו� זה מחייביע. תקרו� השני נגזר משיקולי� של הרתעה אופטימלייהע

 ,)יתר� כדי למנוע הרתעת(ביותר מהנזק שנגר� באשמו  לובס� הכ בי יחושהמזיק לא

כדי למנוע מצב של (ב בפחות מהנזק שגר� באשמו ישהמזיק לא יחו – ומצד שני

 
 .210ח "ס, 1995�ה"תשנה, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי   10
רכאות שכ� ברור שלכל הפחות בתביעה בגי� י זה הובא במקרו�יע. restitutio in integrum: בלטינית  11

כל שהוא ", ל"כמאמר חז. שו� פיצוי כספי אינו יכול להשיב בפועל את המצב לקדמותו, נזקי גו�

קרו� זה בדיני הנזיקי� ראו יעל עליונותו של ע). ב" ע,ברכות מד, בבלי" ( ביצה טובה ממנו–כביצה 

 È·"� ÏÓ¯Î Á 'ÏÂÏÓ 4693/05נ "דב וכ� ;)1982 (775 ,762) 3(לוד "פ, ·¯„‰' �ÌÈÚ � 357/80א "ע

של השופטת נאור והאסמכתאות ) דעת מיעוט( לפסק דינה 123� ו47' פס, 29.8.2010, פורס� בנבו(

  .)ש�

È¯˜ÁÓ " גו� שנגרמו מזיהומי� סביבתיי��הקשר הסיבתי העובדתי בתביעות בגי� נזקי"בעז שנור   12

ËÙ˘Óויינריבנמצא  בקצה האחד :גישות של צדק מתק� המחבר מציי� כמה .)2007 (581 ,559  כג ,

, פורתנמצא ובקצה השני , בו המזיק והוא לבדו מפצה את הניזוקשהמקבל כצדק מתק� רק מצב 

ראו . בו הניזוק מפוצה על כל נזקו והמזיק משתת� במימו� הפיצוישהמקבל כצדק מתק� כל מצב 

Ernest J. Weinrib, Understanding Tort Law, 23 VAL. UL REV. 485 (1989); מנגד ראו אריאל 

להרחבה ). 2000( 612�611, 605  כגËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" פיצוי בגי� יצירת סיכו� ופגיעה בסיכוי"פורת 

 ITZHAK ENGLARD, THE PHILOSOPHY OFסת הצדק המתק� בדיני הנזיקי� ראוולביקורת על תפי

TORT LAW, 20-70 (1993) .כי בכל מקרה הפיצוי על מלוא הנזק מותנה כמוב�  קודה זויש להוסי� בנ

צדק מתק� בפסק דינו המקי� של לכ� ראו את הדיו� בגישות . בכ� שלא היה מעורב אש� של הניזוק

 לפסק דינו של המשנה 52� ו24�23 'פס, 11ש "לעיל ה, È·"ÏÓ¯Î Áבית המשפט העליו� בעניי� 

 לפסק דינו של השופט 9 'ס לפסק דינה של השופטת נאור ובפ58� ו52�47 'בפס, ריבלי�לנשיאה 

  . וברא�'ג

‰�ÈË‡ Ï‡ÎÈÓ ÁÂ�Ó‰ ÔÂ·ÊÈÚ ' ‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ· È„Â‰È‰ Ú·Â¯‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ÌÂ˜È˘Ï ‰¯·Á‚¯ � 140/00א "ע  13

Ú· ÌÈÏ˘Â¯È·"Ó ,2004 (510, 486) 4(ד נח"פ.(  
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כדי למנוע מצב  –  שהניזוק לא יקבל כפל פיצוי מכתיבקרו� זהיע, כמו כ�). חסר� הרתעת

  .חסר של הניזוק� של הרתעת

של , ג� א� חלקית, ו של המוסד לביטוח לאומי להשבהקרו� השלישי הוא זכותיהע
תקציבי � קרו� זה היא בעיקרה הגנה על האינטרס הכספייההצדקה לע. הגמלאות ששיל�

   14.מממ� את קופת הביטוח הלאומיה, של הציבור

 16, היא החלתו של כלל הניכוי15התוצאה המתחייבת מכל שלושת העקרונות הללו

ניזוק מאת המזיק בגי� התאונה מנוכה סכו� הגמלאות הקובע כי מתו� הסכו� המגיע ל

ניתנת למוסד בד בבד . שהניזוק מקבל מאת המוסד לביטוח לאומי בגי� אותה תאונה

 משולש , כ�17.לביטוח לאומי זכות תביעה נגד המזיק בגי� הסכומי� ששיל� לנפגע

 רשימה היחסי� האמור מאוז� באופ� המגשי� את כל שלושת העקרונות שצוינו בראשית

בצורת פיצויי� מופחתי� מהמזיק , הניזוק מקבל פיצויי� השווי� בדיוק לכל נזקו: זו

 
 – תשלומי הביטוח הלאומי המממני� את הגמלאות שיל� אתשבה� המזיק הוא שבמצבי� , משו� כ�  14

 17ש "ראו עוד בה. אינטרס ההשבה של המוסד נסוג מפני אינטרס המזיק –כמו בתאונות עבודה 

 .להל�
צדק , צדק מתק� – בבסיס דיני הנזיקי�שבה� כל העקרונות המרכזיי� שזהו אחד מהמקרי� המעטי�   15

יש לציי� כי ההפרדה בי� שלושת , ע� זאת.  מובילי� כול� כאחד לאותה מסקנה–הרתעה חלוקתי ו

הדרישה שהמזיק ישל� על כל , למשל, כ�. השיקולי� הללו אינה הכרחית ונעשית לצרכי� אנליטיי�

משרתת כמוב� ג� , שהובאה כנובעת מעקרו� ההרתעהפי �על� א�–הנזק שגר� ולא יותר מכ� 

אינטרס ההשבה של המוסד לביטוח לאומי יכול להיות כהשיקול שהוכתר ג� , �כ. עקרונות של צדק

 .ג� תוצאה מתבקשת משני השיקולי� שקדמו לו
.  פתרו� הניכוי לא היה פתרו� כה ברור מאליותסטורייהמבחינה , על א� היותו מתבקש מבחינה לוגית  16

פתרונות אחרי� שהועלו חיצות� של בנכמו ג� , לסקירה היסטורית ולדיו� בנחיצותו של פתרו� הניכוי

 כ� ראו ;)1954 (40 י ‰ËÈÏ˜¯Ù" ביטוח לאומי ופיצויי� בנזיקי� אזרחיי�"ראו צבי בר ניר , בעבר

  ).1973 (105 ה ÌÈËÙ˘Ó" המצוי והרצוי: חלוקת נטל הנזקי� בתאונת עבודה"יה 'אוריאל פרוקצ

 לאומי היא תביעת תחלו� רגילה וחלביטתביעת ההשבה של המוסד .  לחוק הביטוח הלאומי328' ס  17

שבשונה מתביעת פי �על�א�, ))2001 (433) 4(ד נז" פ,ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ '˙ÈÓÚ � 1577/97א "ע(

 ברוב המקרי� המוסד מקבל גיסא מאיד�.  המוסד רשאי לתבוע ג� תשלומי� עתידיי�,מיטיב רגילה

 ;ודה פטור מהשבת הגמלאותשיל� דמי ביטוח נפגעי עבשמעביד , ראשית: השבה חלקית בלבד

בתביעות השבה בגי� תאונות דרכי� נקבע מנגנו� חוזי שבו ויתר המוסד על חלק ניכר , שנית

  ‰Á ‰¯Â�Ó‰¯Ú· ÁÂËÈ·Ï "� Ó 'ÔÂ·ÊÈÚ‰˘Ó ÁÂ�Ó· 686/97א "לדיו� בהסכ� זה ראו רע(מהגמלאות 

¯Ó˙Ê "Ï ,10114/03א "דנ; )1999( 145) 5(ד נג"פ � ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ '·Á Ë¯¯‡‰¯ ÁÂËÈ·Ï 

Ú·"Ó ,לחוק הביטוח הלאומי קובע כי כאשר הגמלאות 330 'ס, מעבר לכ�)). 2006 (132) 4(ד ס"פ 

 75% המוסד לביטוח לאומי זכאי להשבה בשיעור , מסכו� הפיצוי המגיע לנפגע75%עולות על 

וי לקבל עד כ� שבמקרה זה הנפגע עש, בלבד מנזקו של הנפגע ואילו הנפגע יקבל את יתרת התשלו�

  סעי� זה היא לעודד את שיתו� הפעולה שבי� הנפגע לבי� המוסדה שלמטרה.  מנזקו125%

 .האינטרסי� של שניה� אינ� זהי�כש
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 המזיק משל� על מלוא הנזק ולא מעבר לכ� ,והשלמת� בתגמולי הביטוח הלאומי

  .והמוסד לביטוח לאומי זכאי להשבה
לעתי� מזומנות הניזוק מקבל תגמולי ביטוח לאומי שאינ� תוצאה בלעדית של 

רשת , מעצ� טבעה, ראשית. סיבותכמה הדבר נובע מ.  נשוא תביעתו הנזיקיתהתאונה

למעט .  דיני הנזיקי�פי� עלפיצוי �נזק שה� ברי טחו� הסוציאלי אינה מכסה רק אירועייהב

:  מכל מקור שהואניכרתגמולי הביטוח הלאומי מכסי� כל ליקוי גופני , ספורי�חריגי� 

מצבו הרפואי של הניזוק , נוס� על כ�. א באלהיוצפציעה מאירוע טרור וכ, תאונה, מחלה

אינ� נתבעי� ה� פיצוי בנזיקי� � שג� א� כול� ברי, אירועי�כמה הוא לעתי� תולדה של 

לעתי� ; 100%� פעמי� רבות הניזוק מגיע לתאונה כשהוא אינו בריא ב. באותה תביעה

א� הוא ש –ה  תאונה נוספת או מחל–מתרחש לאחר התאונה נשוא התביעה אירוע נוס� 

מכל המקוב� עולה שנכותו הכוללת של . מקנה לתובע זכות לתגמולי ביטוח לאומי
התובע בעת שתביעתו נדונה היא לעתי� מזומנות תולדה משולבת של התאונה נשוא 

שיכולי� א� ה� לזכות אותו בתגמולי ביטוח , התביעה ושל אירועי� או ליקויי� אחרי�

 18ק של ניכוי הגמלאותילה בדבר השיעור המדובמצבי� אלה מתעוררת שא. לאומי

  . יגשי� את עקרונות הצדק העומדי� בבסיסו של כלל הניכויש

 בפסק ÓÚ .19¯וא הוא עניי� נית� פסק הדי� המנחה המרכזי בעניי� זה הל2003בשנת 

 הייתהבו הניזוק סבל עובר לתאונה מנכות ששדי� זה נדונה שאלת ניכוי הגמלאות במצב 

התאונה העלתה את דרגת נכותו הכוללת אל מעבר וזכותו בקצבת נכות נמוכה מכדי ל

שמתקיי� במצב זה קשר סיבתי בי� פי � על� א�בית המשפט קבע כי . לס� המזכה בקצבה

פסק ,  על כ�.‰�ÂÎ˙ אי� קשר כזה בי� התאונה לבי� מלוא ,‰‚Â‡ÏÓ˙התאונה לבי� מלוא 
 המקביל לשיעור הנכות היחסי ,יש לנכות רק את שיעור הגמלאות היחסי, בית המשפט

 אשר לאופ� החישוב של שיעור הניכוי קבע בית המשפט כי הוא יוכתב 20.שנגר� בתאונה

 
המוסד לביטוח לאומי אינו נדרש ברוב המקרי� נקודה זו משמעותית בעיקר על רקע העובדה ש  18

 ,כ�. � הנכות שסובל ממנה הנפגעלבי) או כל אירוע אחר(את הקשר הסיבתי שבי� התאונה  לקבוע

החריג המרכזי הוא תביעה בגי� נכות . בתביעה בגי� נכות כללית אי� משמעות למקור הנכות, למשל

ש� נדרש המוסד לביטוח לאומי לקבוע את הקשר הסיבתי בי� עבודתו של התובע לבי� , מעבודה

עבודתו לאלא , אירוע ספציפילתי א� כי ג� בעניי� זה לרוב אי� המוסד נדרש לקבוע קשר סיב, נכותו

 . של התובע באופ� כללי
 .1ש "לעיל ה, ÓÚ¯הלכת   19
חיובו של המזיק בהשבת שווי ההטבה למיטיבו מותנה בקיומו של קשר ":במילותיו של בית המשפט  20

סרת המחסו� בפני אי� מדובר בקשר הסיבתי העובדתי בי� המעשה המזיק לבי� ה. סיבתי מתאי�

קשר כזה אכ� מתקיי� בעצ� העובדה שאלמלא המעשה המזיק דהיו� לא היו . תשלו� הגימלאות

שהוא תנאי לחיוב המזיק להשיב למיטיב ער� , לעומת זאת הקשר הסיבתי, משתלמי� התגמולי�

יקי� לאמור בי� מעשה הנז, מתבטא בזיקה הסיבתית שבי� המעשה העוולתי לבי� הנזק דהיו�, הטבתו

א� הוא הסב רק מקצת , המעשה המזיק חולל את הזכאות כולה, אכ�. לבי� הנכות שהוסבה בתאונה
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, מוסד לביטוח לאומילפי אלה שקבע ה הנכויות שנקבעו בבית המשפט ולא פי� על

  : והוסי�

המשפט חייב במקרי� כאלה לקבוע לא רק את שיעור הנכות שהוסב  בית
הוא חייב ג� לקבוע את שיעור הנכות הכוללת . קי�לתובע במעשה הנזי

מנת לעמוד על היחס   על]'ה'  י;'של הניזוק'ל "צ. כ� במקור[של המזיק 

ידי �התוצאה תוכפל בסכו� התגמולי� המשתלמי� על. בי� השתיי�

  21.והסכו� שיתקבל ינוכה מ� הפיצויי�, המוסד

 פי� עלשיעור הניכוי ייקבע  – האחת. ÓÚ¯שתי קביעות נפרדות מרכיבות אפוא את הלכת 

.  הנכויות שנקבעו במוסד לביטוח לאומיפי� עלהנכויות שנקבעו בבית המשפט ולא 

בי� הנכות מהתאונה לבי� הנכות הכוללת ש היחס פי� עלשיעור הניכוי ייקבע  – האחרת

;  הקביעה הראשונה תקפה רק לגבי שיעור הניכוי מתביעת הניזוק22.ממנה סובל הניזוקש
 הערת 23.קפה ג� לקביעת שיעור השיפוי של המזיק את המוסד לביטוח לאומיה תהשני

  .ÓÚ¯פסיקה זו עוסקת בחלקה השני של הלכת 

.  לא הצליחו להבהיר את דר� החישוב המדויקתÓÚ¯אלא שמילותיה של הלכת 

במיוחד אי� זה ברור מתו� פסק הדי� מהו בדיוק אותו יחס שבי� הנכות שמקורה בתאונה 

  .  הכוללת וכיצד יש לחשבולבי� הנכות

הנפגע כאשר . אחד הגורמי� המסבכי� את התמונה הוא הצור� בשקלול של הנכויות

שכ� דרגת הנכות , לחבר את הנכויות בחיבור אריתמטי רגילאפשר � אינכויות מכמה סובל 

לניזוק נכויות מצטברות יש א� ,  למשל,כ�. 100%הכוללת אינה יכולה לעלות על 

בשיעור לחבר את הנכויות ולהגיע לנכות , כמוב�, אפשר�  אי50% �  ו80%בשיעור של 
  . 130%של 

 תיאור 24.בו משוקללות הנכויות זהה בכל התקנות המסדירות קביעת נכותשהאופ� 

  :הביטוח הלאומי לתקנות 11בתקנה , הלדוגמ, אופ� השקלול מופיעשל 

 
נכות זו גודרת את זכות החזרה של המוסד אל . לנכות זו אחראי המזיק. הנכות שבגינה קמה הזכאות

  . 359 'בעמ, ש�". המזיק

  .362' בעמ, ש�  21

להלכת  כמוב� מצוי בקשר סיבתי ע� התאונה קדמהלפיה יש לנכות רק את חלק הגמלאות השההלכה   22

¯ÓÚ , אלא שהלכת¯ÓÚ להדרי� כיצד שניסתההפכה להלכה המסכמת בעניי� זה והיא הראשונה נ 

�ˆÂ¯ 6553/96א "עאת , למשל, לפסק די� קוד� בעניי� זה ראו. לחשב את הניכוי החלקי ‰¯·Á ¯ÈÓ˘

 ÁÂËÈ·ÏÚ·" Ó� '¯ˆÏÓ ,1999 (611) 1(ד נג"פ.(  

‰ÒÂÓ„  805/06א " על תביעות השיפוי של המוסד לביטוח לאומי ראו רעÓÚ¯חולתה של הלכת לת  23

� ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï ' ˙È�¯˜–ÌÈÎ¯„ ˙Â�Â‡˙ ÈÚ‚Ù� ÈÂˆÈÙÏ Ô¯˜ ) 29.3.2009 ,פורס� בנבו.(  

 ,)מבחני� לקביעת דרגות נכות( לתקנות הנכי� 3 'תק; תקנות הביטוח הלאומי ל11 'תק  24

קביעת , הכרה בנפגע, הגשת תביעה( לתקנות לפיצוי נפגעי גזזת 17 ' תק;217ת "ק, 1969� ל"תשה

 לתקנות 11' המחילה את תק, 546ת "ק, 1995�ה"תשנה, )הרכבת ועדות וסדרי עבודת�, דרגת נכות
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של נפגע תיקבע באחוזי� כנקוב לצד כל אחד  דרגת נכותו  )א(

) הפגימה – להל�(הפגימות או מחלות המקצוע , הליקויי�מ
  .100%ובלבד שלא תעלה על , המנויי� בתוספת

 פגימות באותה פגיעה מספרדרגת נכותו של נפגע אשר נפג�   ) ב(

פת לצד כל סתהא שווה לסכו� האחוזי� הנקובי� בתו, בעבודה

  :אחת מהפגימות האמורות בחישוב כמפורט להל�

יבוא בחשבו�  –  שנקבע לה האחוז הגבוה ביותר בעד הפגימה)1(  

  ;אחוז הנכות הנקוב בתוספת לצד אותה פגימה

יבוא בחשבו�  –  בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השני בגובהו)2(  

האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבי� 

  ;100%ובי� ) 1(וז האמור בפסקה חהא
יבוא  – ישי בגובהו בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השל)3(  

 אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש בחשבו� האחוז הנקוב לצד

ובי� ) 2(� ו) 1(שבי� סכו� אחוזי הנכות שנקבעו לפי פסקאות 

100%;  

על כל פגימה , בשינויי� המחוייבי�, יחולו) 3( פסקה הוראות )4(  

  .וספתנ

כאשר . באה לעיל שהוההנכות הכוללת נחזור לדוגמשל חישוב הלהדגי� את אופ� כדי 

אזי דרגת נכותו , 50%ומנכות נוספת בשיעור , 80%אד� סובל מנכות מסוג אחד בשיעור 

 :דר� חישוב הנכות המשוקללת היא (90%המשוקללת הכוללת תהיה 
50%*)100%�80%+(80%(.  

 יתההמאז קביעתה ,  לא היו ברורות די צרכ� ואכ�ÓÚ¯מילותיה של הלכת , כאמור

היו שפסקו כי , בי� היתר. מחלוקת בי� הערכאות הדיוניותבת נתונה דר� החישוב המדויק

 והיו 25 היחס האריתמטי בי� הנכויות כשה� אינ� משוקללותפי� עלהשיעור היחסי ייקבע 

 כפי 26.תבצורת� המשוקללשפסקו כי יש לעשות שימוש ביחס האריתמטי שבי� הנכויות 

  .ועל כ� נציע דר� שלישית – א� לא אחת מהדרכי� הללו מוצדקת', שנראה בחלק ד

 
, )מבחני� לקביעת דרגת נכות( לתקנות נכי המלחמה בנאצי� 3 'תק; הביטוח הלאומי

1983�ד"תשמה, )קביעת דרגת נכות( נכי רדיפות הנאצי�  לתקנות9 'תק ;1014ת "ק, 1956�ז"תשטה ,

כללי� ומבחני� לקביעת ) (גימלאות(הגנה לישראל � לתקנות שירות הקבע בצבא14 'תק; 26ת "ק

  .55ת "ק, 1990�א"תשנה, )דרגת נכות

3546/09 )��מחוזי י(א "ע, הלדוגמ, ראו  25 � ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ 'ÏÏÎ ·Á 'Ú· ÁÂËÈ·Ï" Óפורס� (

  ).3546/09א "ע: להל�( )25.1.2010, בובנ

מחוזי (א "ת, ·Î¯ עניי�את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו עוסק הערעור ב, לדוגמה בלבד, ראו  26

2331/01) ��י � ¯Î· 'ÔÓ˜ÂÙ28.12.2006, פורס� בנבו ((.  
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  7454/09א " בדנ והעתירה לדיו� נוס�1093/07א "פסק הדי� בע. ג

 ÔÈËÂÏÂ·.27 היה בעניי� ÓÚ¯סיונו הראשו� של בית המשפט העליו� להבהיר את הלכת ינ
השאלה המרכזית שעמדה ש� לדיו� נסבה סביב אימוצו של בית המשפט המחוזי את 

  :אול� בית המשפט הוסי� וקבע, ח לאומיהמוסד לביטוקבע הנכות הכוללת ש

ל המשולמות למערער דנ� נקבעו בהתא� לשיעור נכותו "גמלאות מל

 שיעור נכות זה כולל ה� את מרכיבי הנכות שנגרמו לו ]... [הכוללת

וה� מרכיבי נכות שמקור� במחלות או , כתוצאה מתאונת הדרכי� דנ�

י� המרכיב הראשו� חלק הגמלאות בג. אירועי� שאינ� קשורי� לתאונה

 .ואילו חלקו השני לא ינוכה, ינוכה מסכו� הפיצויי�

ההלכה ? וכיצד ייקבע היחס שבי� שני מרכיבי� אלה של התגמולי�
) הנכות בגי� התאונה(ה� המונה ,  ודוק]... [לעניי� זה נפסקה בפרשת עמר

יהיו , שבמשוואת יחסי הנכויות האמורה) הנכות הכוללת(וה� המכנה 

התא� לקביעות שנקבעו לעניי� זה בבית המשפט בגדרו של שניה� ב

  28).ד"ובענייננו הלי� הפלת(הלי� הנזיקי� 

 יש לנכות מתביעת הניזוקששיעור הגמלאות היחסי  קבע אפוא כי את ·ÔÈËÂÏÂפסק די� 

  ". נכות הכוללת"ב" הנכות בגי� התאונה"יש לחשב על ידי חלוקת 

ובית המשפט נדרש שוב להבהרת דר� , ג� דברי� אלה לא היו ברורי� די צרכ�

 בעניי� זה נפגעה התובעת בתאונת Î·.29¯ עניי�החישוב הנכונה של יחסי הנכויות ב
נכות ,  חוות הדעת של המומחה הרפואי מטעמופי�על, בית המשפט המחוזי פסק. דרכי�

במסגרת תביעת , לעומת זאת.  ותו לא37%30בתחו� האורתופדי בשיעור משוקלל של 

66%� בכר ל' הכללית במוסד לביטוח לאומי נקבעה דרגת נכותה הכוללת של גבהנכות  ,

 32.56.8% לתאונה נכות בשיעור לייחס יש – 31 כ� הסיק בית המשפט המחוזי–שמתוכ� 

 
 .2 ש"לעיל ה ,·ÔÈËÂÏÂעניי�   27
פסק הדי� נית� בהסכמת המשנה לנשיאה השופט ריבלי� . נו של השופט אלו� לפסק די8 'ספ, ש�  28

  .והשופטת ארבל

 .2 ש"לעיל ה, ·Î¯הלכת   29
  . בגי� פגיעה בבר� שמאל10% בגי� פגיעה בקרסול ונכות בשיעור של 30%נכות בשיעור   30

בית . דרגת נכות כלליתה של בקביע סיבתיהר קששאלת ההמוסד לביטוח לאומי אינו ד� ב, כאמור  31

ועדת הרופאי� של המוסד לביטוח והמשפט המחוזי הסיק את מסקנותיו מתו� פרוטוקול הדיו� ב

 .לאומי
 בגי� 40%,  בגי� ליקוי נפשי10%א תוצאה של נכויות בשיעור שיעור זה של נכות משוקללת הו  32

בע המוסד לביטוח לאומי לתובעת ג� נכות ק נוס� על נכויות אלה.  בגי� הבר�20%�הקרסול ו

 . בגי� מצב קוד� של דלקת בכבד20%בשיעור של 



  על ניכוי תגמולי הביטוח הלאומי מתביעת ניזוק  א" תשעג � על אתרמשפטי

    

11  

בית המשפט המחוזי תגמולי ביטוח לאומי בשיעור  ניכה מתו� הפיצוי שפסק לתובעת

  של  

  .משיעור התגמולי� הכולל

 בית המשפט המחוזי הוגש ערעור שרובו עסק בדברי� שאינ� על פסק דינו של

 העיר כי בית המשפט 33,מפי השופט ריבלי�,  בית המשפט העליו�,אול�. נוגעי� לענייננו

 בכ� שחישב את השיעור היחסי של ניכוי ÓÚ¯המחוזי הל� בדר� הנוגדת את הלכת 

קבוע בעצמו ג� את במקו� ל  הנכויות שנקבעו במוסד לביטוח לאומיפי� עלהתגמולי� 

  : קבע השופט ריבלי�  אשר לדר� החישוב34.הנכות הכוללת של התובעת

את שיעור נכותה הכוללת של  בעצמו היה על בית המשפט המחוזי לקבוע

לבחו� את היחס בי� שיעור זה לבי� אחוזי הנכות הצמיתה עקב , המערערת
בסכו� ולהכפיל יחס זה , )37%(התאונה שנקבעו למערערת בפסק הדי� 

דר� חישוב זו מבוטאת במשוואה . � 427,831התגמולי� שעומד על 

�שבה ה(הבאה X   מייצג את גובה הנכות הכללית לפי קביעת בית המשפט

�והY  מייצג את סכו� התגמולי� המנוכה מ� הפיצוי:( Y
X

=• 831,427
%

%37.35  

י� שיש לנכות לחישוב שיעור התגמול קבע בית המשפטשהנוסחה , בצורה כללית אפוא

  מתביעת הנפגע היא

  שיעור הנכות כתוצאה מהתאונה

  .הנכות המשוקללת הכוללת

 
אלא שהוא התייחס בפסק דינו לשאלות , את פסק הדי� המרכזי בעניי� זה כתב השופט רובינשטיי�  33

הוסי� את הערותיו בנוגע , הסכי� ע� השופט רובינשטיי�ש, השופט ריבלי�. האחרות שעלו בערעור

לאחר שקרא את הערותיו של השופט . וברא�'ולאחר מכ� הסכי� איתו השופט ג חישוב הנכונהלדר� ה

א� שלדעתו טוב א� הצדדי� יסכימו , כי הוא מסכי� ע� קביעותיו השופט רובינשטיי� הוסי� ריבלי�

חוות דעת רפואיות נוספות בענייני� רפואיי� שאינ� בבעצמ� על שיעור הנכות הכוללת בלי צור� 

להסכמה פה אחד של כל   הערותיו של השופט ריבלי� זכובסופו של דבר, א� כ�.  התאונהתוצאת

 . שלושת שופטי המותב
בעניי� נכות (אי� מקו� להסתמ� על קביעותיו של המוסד לביטוח לאומי : "בלשונו של השופט ריבלי�  34

 בית המשפט ועל, בכל הנוגע לקביעת הקשר הסיבתי שבי� נכות מסוימת לבי� התאונה) כללית

  . 9' בעמ, 2ש "לעיל ה, ·Î¯הלכת . "להכריע בכ� במסגרת בדיקה עצמאית

  .8' בעמ, ש�  35

%86
66

8.56
≈
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על פסק הדי� בערעור . אול� בכ� לא ת� הסיפור. שגויה נוסחה זו, כפי שנראה  

חישוב שיעור שנגד הקביעה , ראשית,  העותרי� טענו36.הוגשה עתירה לקיו� דיו� נוס�

,  וכ�37,ק מקביעת הנכות במוסד לביטוח לאומייש לנכות נעשה במנותשהתגמולי� 
ידי המוסד �ידי בית המשפט שונה מקביעתה על�בה� קביעת הנכות עלשבמצבי� 

.  יפגע לעתי� בניזוק ולעתי� במזיק·Î¯ שיעור הנכות המתחייב מהלכת –לביטוח לאומי 

 משמעי� אינו חד·Î¯ הנוסחה בהלכת פי� עלטענו העותרי� כי שיעור הניכוי  נוס� על כ�

הנשיאה ביניש דחתה את העתירה  38.והוא יכול להיות תלוי בסדר השקלול של הנכויות

  :בעיקר מהטע� שהיא אינה קובעת הלכה חדשה, לקיו� דיו� נוס�

 לא קבעה הלכה חדשה בעניי� ]...[נוסחת החישוב לניכוי החלק היחסי 

 נוסחת החישוב מהווה א� תצוגה גרפית ויישו� של הלכה קודמת. זה

פרשת  שאלה זו התעוררה והתבררה ב]...[שנקבעה על ידי בית משפט זה 
  39.עמר

והוסיפה כי הנוסחה האמורה אכ�  הנשיאה דנה ג� בנוסחה שנקבעה בערעור לגופה

את חלקה היחסי של התאונה מס� כל התגמולי� המשולמי� על ידי המוסד ) ת(מייצג"

ת המשפט העליו� בחנו נוסחה זו שארבעה שופטי� של בי  התוצאה היא".לביטוח לאומי

מדובר בשישה  ·ÔÈËÂÏÂכ� את השופטי� שדנו בעניי�  לעא� נוסי� ; לגופה ואישרו אותה

  דר� חישוב זו מוטעית,פסיקה זו כפי שנראה בחלק הבא של הערת, דא עקא. שופטי�

 .היא
 בתי  פסקודיו� הנוס�בקשה ל וההחלטה בעניי� ה·Î¯לאחר פסק הדי� בעניי� 

שבעניי� קביעת שיעור ההשבה שלו זכאי ,  אלא40. בעקבות הנוסחה שנקבעההמשפט
א "בע. הל� בית המשפט המחוזי בירושלי� בדר� מעט אחרת המוסד לביטוח לאומי

 ניצל בית המשפט המחוזי את העובדה שמדובר בעניי� מעט שונה מהלכת 3546/0941

¯Î·) שיעור הניכוי ה שללקביעבניגוד , קביעת שיעור ההשבה של המוסד לביטוח לאומי 

בית המשפט המחוזי קבע כי . ·Î¯כדי לסטות מהנוסחה שנקבעה בעניי�  )מתביעת הניזוק

בלי , "גולמי"בשיעור� הנכויות חבר את הא� ל, יש לעשות שימוש בנוסחה דומה

כבסיס לחישוב השיעור היחסי של הגמלאות שבגינ� יש לזכות את המוסד , לשקלל�

 רשות ערעור על פסק דינו זה של בית המשפט המחוזי נדונה כעת בקשת. לביטוח לאומי

 
 ".ידיד בית המשפט"לעתירה זו ביקשה להצטר� ג� לשכת עורכי הדי� כ. 5ש "לעיל ה, ·Î¯א "דנ  36
ה ית המשפט לנכות ג� את חלק התגמולי� המתייחס לנכות הנפשית שנקבעהורה ב במקרה הספציפי  37

  .שבבית המשפט לא נקבעה לתובעת כל נכות בתחו� זהפי �על�א�, לתובעת במוסד לביטוח לאומי

  .תיאור הטענות שעלו בדיו� הנוס� מובא מתו� החלטת הנשיאה ביניש  38

 . לפסק דינה של הנשיאה ביניש4' בפס, 5ש "לעיל ה, ·Î¯א "דנ  39
 .)13.7.2009,  בנבופורס�(Ï‡ ' È·ÚÂÊ˜‡„¯ � 1396/09א "רעאת , בי� היתר, ראו  40
  . 25ש "לעיל ה, 3546/09א "ע  41
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ג� דרכו של בית המשפט המחוזי בעניי� זה ,  כפי שנראה להל�42.בבית המשפט העליו�

  .·Î¯הזדמנות מצוינת לתק� את הלכת היא  בקשת רשות הערעור א� ,נכונהאיננה 

  הדי� ביקורת על פסק. ד

לאור המחלוקות כי אבקש להדגיש  ·Î¯בטר� אפרט את הביקורת שלי על הלכת 

טוב עשה השופט ריבלי� שהוסי� את הערותיו והבהיר , שהתגלעו בי� הערכאות הדיוניות

הביקורת אציי� כי , נוס� על כ�. מהי דר� החישוב הראויה בעיניו לניכוי גמלאות חלקי

 ·Î¯כת אינני טוע� כי הל. שבאמתחתי שונה מהטענות שהועלו בעתירה לקיו� דיו� נוס�

ואיני טוע� שסדר השקלול של , תוביל לעתי� לקיפוח המזיק ולעתי� לקיפוח הניזוק
דווקא שלעול� יהא זה הניזוק שיקופח היא  טענתי 43.הנכויות ישפיע על התוצאה

  . " המתמטינספח"ה' חלק וב" 'משפט ב"ב להל� כפי שאוכיח – 44מהנוסחה שנקבעה

  , ילכאמור לע, היא, הנוסחה שקבע בית המשפט

  שיעור הנכות כתוצאה מהתאונה

  הנכות המשוקללת הכוללת

�בלניזוק תאונה הסבה הא� נסמ� את הנכות שaואת הנכות המשוקללת הכוללת ב  �b ,

       .הנוסחה היא

את העובדה שהנכות די שהיא אינה מגלמת נעוצה בכ� הבעיה המרכזית בנוסחה זו      
לעול� יהא רכיב , בשל שיטת שקלול הנכויות. הכוללת של הניזוק נקבעת באופ� משוקלל

 קט� ,)b( כשהוא משוקלל בתו� הנכות הכוללת של הניזוק ,)a(הנכות הנובע מהתאונה 

  .מרכיב זה כשהוא לעצמו

, שמעו� סובל קשות משחפת כרונית: ה הבאהלהדגי� זאת נניח את הדוגמכדי 

נפגע שמעו�  יו� אחד 45. נכות כללית במוסד לביטוח לאומי80%בגינה נקבעו לו ש

 פגיעה  התאונהותירה בו הלאחר כל הטיפולי� הרפואיי�. בגינה אחראי לוישבתאונה 

תיקבע כעת בהתא� לתקנות הביטוח הלאומי  46. נכות50%העולה כדי , קשה בכת� ימי�
שפעת ה). 80%)+100%�80%(*50% :החישוב (90%� לנכותו הכוללת של שמעו� 

 
 .9ש "לעיל ה, 1459/10א "רע  42
 ).24 ש"בטקסט שליד ה, ראו לעיל( את סדר השקלול קישהרי התקנות קובעות במדו  43
ביטוח לאומי מוסד לבה� הנכויות שתיקבענה בבית המשפט ובשג� במקרי� : להדגיש נקודה זויש   44

אינה מתאימה א� למקרה  נוסחת החישוב שקבע בית המשפט, נוס� על כ�. זהות ייפגע הניזוקיהיו 

 . עצמו·Î¯י� שנדו� בעני
 .לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי) ד)(1)(ב(5 'בהתא� לס  45
 .לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי) 2(41 'בהתא� לס  46

b

a
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שהתוספת שהסב לוי לנכותו הכוללת של שמעו� היא שקלול נכויות היא השיטה של 

 "גולמי"ששיעור הנכות הפי � א� על, )90%� ל80%�הנכות הכוללת עלתה מ( בלבד 10%

  . 50%הוא )  בנוסחה לעילa(שגר� לוי 
בכל עת שנכות הניזוק נקבעת  –  מובילה·Î¯שנוסחת  התוצאה הנובעת מכ� היא

.  בפועלה משיעור הגמלאות שהוסיפה התאונהלניכוי גמלאות בס� גבו – באופ� משוקלל

תוצאה זו מובילה לכ� שבכל המקרי� הללו יופר האיזו� במשולש היחסי� 

ל בסכו� נמו� מהנזק שנגר� לו והניזוק יפוצה בס� הכ. מוסד לביטוח לאומי� ניזוק� מזיק

המוסד לביטוח לאומי יקבל השבה . השבת המצב לקדמותובדבר קרו� יעהוכ� יופר 

כ� ו , פחות מ� הנזק שגר�47לו גבוה מהמגיע לו והמזיק עשוי לשל� בס� הכבשיעור

השימוש בנוסחה שקבע , משו� כ�. ההרתעה החשוב כל כ� בדיני הנזיקי�ג� יסוד יפגע י

  . מנוגד לעקרונות העומדי� בבסיסו של כלל הניכוי·Î¯בית המשפט בהלכת 

כספיי� נחזור לדוגמה  במונחי� ·Î¯להדגי� את התוצאה השלילית של הלכת כדי 
ולצור� , גיש לבית המשפט תביעה בנזיקי� כנגד לוי כעת ששמעו� מנניח. לעילשהבאנו 

. הפשטות נניח שבית המשפט מסכי� ע� שיעורי הנכות שנקבעו במוסד לביטוח לאומי

לצור� פשטות ההדגמה נניח ג� שכל אחוז נכות כללית מקנה לשמעו� גמלאות בשיעור 

כ� ששיעור הגמלאות המהוו� הכולל ששמעו� היה זכאי לו מאת , ח" ש10,000מהוו� של 

שיעור ו ) נכות80%לפי (ח " ש800,000הוא , העובר לתאונ, המוסד לביטוח לאומי

עוד נניח שבית ).  נכות90%לפי  (ח"ש 900,000הגמלאות המהוו� לאחר התאונה יהיה 

, ח"מיליו� שמסתכ� בהמשפט קובע כי שיעור הנזקי� של שמעו� כתוצאה מהתאונה 

  .ועולה השאלה מהו גובה הגמלאות שיש לנכות מסכו� זה

ח מתו� סכו� " ש500,000בית המשפט צרי� להורות כי יש לנכות ·Î¯  הלכת פי� על
  לפי החישוב, הפיצויי�

מ� המזיק ומהמוסד לביטוח , בסכו� פיצוי כולל אפוא התאונה תזכה את שמעו�

 100,000 ועוד 48לויאת  מ500,000(ח בלבד "ש 600,000בס� של ,  כאחדלאומי

פי שבית המשפט �על� א�,  זאת49).לגמלת הנכות הכללית, במונחי� מהווני�, כתוספת

 
, מכ�כתוצאה . 17ש "ה, ראו לעיל. זכות ההשבה של המוסד לביטוח לאומי אינה מלאה, כאמור  47

שיעור הניכוי מתביעת הניזוק גבוה משיעור התגמולי� ששיל� הנה א� המזיק מכ� שבאות� מקרי� י

  . המוסד לביטוח לאומי

י� הנזק בתאונה בניכוי הגמלאות גח ב"מורכב מפיצוי בס� מיליו� ש, ח" ש500,000של , סכו� זה  48

  .ח כאמור" ש500,000 בס� של ·Î¯פי הלכת �על

מהוונת שקיבל שמעו� לפני התאונה הוא ההפרש בי� גמלת הנכות ה, ח" ש100,000של , סכו� זה  49

  ).ח" ש900,000(לבי� גמלת הנכות המהוונת שיקבל אחריה ) ח" ש800,000(

000,500000,900
%90

%50
=•
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ממנו שהחסר � פיצוי. ח"ס� של מיליו� ששל שמעו� כתוצאה מהתאונה ב את נזקו רי�עה

 400,000עולה לס� של  ·Î¯כתוצאה ישירה מהטעות שבהלכת  יסבול שמעו� בדוגמה זו
  .ח"ש

 א� ;לוי והמוסד לביטוח לאומי, כעת יש להשלי� את משולש היחסי� שבי� שמעו�

  :אפשרויותכמה לצור� כ� יש להפריד בי� 

, הרי שלוי,  במסגרת עבודתו של שמעו� אצל לוייתההבה נפגע שמעו� שא� התאונה   .1

את וישלשל לכיסו  יהיה פטור מחובת ההשבה למוסד לביטוח לאומי, בתור מעביד

  . השקלי�400,000כל 

והתאונה אינה תאונה שעליה חל ההסכ� בי� המוסד , קשר בי� שמעו� ולוי א� אי�  .2

 500,000 יהיה לוי חייב בהשבה של – 50לביטוח לאומי לבי� חברות הביטוח

 המוסד לביטוח לאומי  יתעשרבמקרה זה. השקלי� שנוכו מתביעתו של שמעו�
 .ח" ש400,000 בס� של ·Î¯כתוצאה מהלכת 

בי� לעליה חל ההסכ� שבי� המוסד לביטוח לאומי שדרכי�  א� התאונה היא תאונת  .3

אזי ה� המוסד , הקובע חובת השבה חלקית בלבד של סכו� הגמלאות, חברות הביטוח

ח " ש400,000ישלשלו לכיס� חלקי� מאות� ) או מבטחו(לביטוח לאומי וה� לוי 

  . ת התאונהלפי נסיבו,  החלוקה הקבועה בהסכ�פי� על

לא ולהתעשרות  חסר של הניזוק�  גורמת לפיצוי·Î¯שהלכת  העולה מכל המקוב� הוא

  . של המזיק או של שניה� כאחד, מוצדקת של המוסד לביטוח לאומי

 –גבוהה יותר , טר� התאונה נשוא התביעה הנזיקית, ככל שנכותו הקודמת של הניזוק  

קל לראות זאת במקרי� . כ� העיוות שיוצרת הנוסחה שקבע בית המשפט גבוה יותר
). אד� עיוור נפגע בתאונהכש, למשל (100%שבה� נכותו הקודמת של הניזוק היא 

אפשר � אישהרי (הנכות שהסבה התאונה לא תוסי� כל תגמולי� לניזוק , במקרי� אלה

גד יצווה בית המשפט לנכות א� מנ, )100%לשל� תגמולי� בעד נכות העולה על 

  .תגמולי� במלוא שיעור הנכות שנגר� בתאונה

 51,כמו במקרה של פגיעה באיבר זוגי, רק במקרי� שבה� אי� משקללי� את הנכויות

מקרי� אלה ה� נדירי� , ע� זאת. ·Î¯לא ייווצר עיוות משימוש בנוסחה שנקבעה בהלכת 

  .קללרוב� המוחלט של הנכויות נקבע באופ� משו. יחסית

הרי שכדי להחזיר את האיזו� , המתוארת לעילשל שקלול הנכויות בשל ההשפעה 

הניזוק והמוסד לביטוח לאומי יש לעשות שימוש בנוסחה , היחסי� שבי� המזיק למשולש

 
לבי� המוסד לביטוח לאומי נחת� בעבר ") קרנית"ו(בי� חברות הביטוח  , לעיל17ש "ור בהכאמ  50

מנגנו� זה מצד אחד . יקבע מנגנו� השבה חוזייבתביעות השבה בגי� תאונות דרכי� הסכ� הקובע כי 

על הימנעות חברת " עונשית"מפשט ומקצר את תהלי� הקבלה של סכומי השיבוב וא� קובע ריבית 

ומצד שני כולל ויתור של המוסד על אחוזי� ניכרי� מסכומי , ביטוח מהיענות לדרישת המוסד

 .)17ש "לעיל ה, ‡¯¯Ë ועניי� ˙Ó¯ עניי� ,לדוגמה, לדיו� בהסכ� זה ראו (השיבוב המגיעי� לו
  ).קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( לתקנות הביטוח הלאומי 19 'תק  51
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הנוסחה הנכונה צריכה להתייחס פחות לשיעור הנכות . בית המשפטקבע אחרת מזו ש

הסבה שתוספת ה – Â˘‰ ˙ÙÒÂ˙˙ÂÎ�‰ ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ˙ÈÏויותר ל שנגר� בתאונה כשלעצמו

תוספת הנכות השולית שהסבה התאונה לשמעו� , בדוגמה שהובאה לעיל. התאונה לניזוק
  .50%שנגר� בתאונה הוא " הגולמי"ששיעור הנכות פי � על� א�,  בלבד10% כאמור היא

�א� נסמ� ב, במונחי� כלליי�a 50%(שנגר� בתאונה " הגולמי" את שיעור הנכות 

�ב, )ה דלעילבדוגמb וב, ) בדוגמה שלעיל90%( את שיעור הנכות המשוקללת הכוללת�c 

הרי , ) בדוגמה דלעיל80%(עובר לתאונה , את שיעור הנכות המשוקללת הקודמת

  ששיעור הניכוי החלקי צרי� להיות

  . ")�ÈÏÂ˘‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙ÁÒÂ˙: "להל�(

  :שיעור זה יהיה,  נתוני הדוגמהפי� עלבחישוב 

    
קה מהירה מראה ששיעור ניכוי זה יחזיר על כנו את האיזו� במקרה שהובא בדי, אכ�

וכ� יזכה שמעו� לפיצוי מלא  ח" ש100,000מתביעתו של שמעו� ינוכו רק : בדוגמה לעיל

  52.ח"בגי� נזקו ב� המיליו� ש

עיקרה של הלכה זו הוא .  ÓÚ¯הנוסחה המוצעת מתיישבת היטב ע� הגיונה של הלכת

הנוסחה המוצעת . תאונהלקשר סיבתי שיש לו , שיעור גמלאות כזהשל הכלל בדבר ניכוי 

הסבה התאונה שתוא� את תוספת הנכות  האכ� מגלמת את שיעור הגמלאות היחסי

מבטאת אמנ� את היחס שבי� הנכות מ�  ·Î¯הנוסחה שנקבעה בעניי� , בניגוד לכ�. לניזוק

בה� שת מוגזמת למילי� יותר מנאמנואינה א� קבלתה , התאונה לבי� הנכות הכוללת

בבחינת פרשנות מילולית המרוקנת מתוכ� את הגיונה , ÓÚ¯השתמש בית המשפט בהלכת 
  . של ההלכה

 ניתנת ליישוב לא רק ע� הגיונה ל"הנשהנוסחה ,  תנוח דעתו של הקורא:לא זו א� זו

קבע בית המשפט כי ÓÚ¯ בהלכת , כזכור. קותיאלא א� ע� מילותיה המדו ÓÚ¯של הלכת 

שיעור הנכות שהוסב לתובע במעשה "עור הניכוי היחסי אינו אלא היחס שבי� שי

שיעור  ", כאשר מבוצע שקלול של הנכויותהרי". שיעור הנכות הכוללת"לבי� " הנזיקי�

דווקא משקלה אלא " גולמית" הנכות האינו" שה הנזיקי�הנכות שהוסב לתובע במע
) או המאוחרת(� הנכות הקודמת היא משוקללת עכש" גולמית"אותה נכות היחסי של 

 
ח שיקבל כגמלה מהוונת מאת " ש100,000ח שיקבל מאת לוי ועוד " ש900,000הפיצוי המלא יהיה   52

 .המוסד לביטוח לאומי

b

cb −

9

1

%90

%80%90
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ברכיב המגל� את " גולמית"יש אפוא להכפיל את הנכות ה. שאי� המזיק חב בגינה

  :הוארכיב זה , בה� השתמשנו לעילשסימוני� חזור לא� ל. קלה בתו� הנכות הכוללתמש

  

 יש לנכות מתביעת הניזוקשהנוסחה הנכונה השלמה לחישוב שיעור הגמלאות החלקי 

  :היא אפוא

  

הוכחה כללית לכ� שנוסחה זו אכ� שקולה לנוסחת הנכות השולית שהובאה לעיל 
 הדוגמחזור לכא� נוכל ל". 'ËÙ˘Ó ‡"כהוכחת , " מתמטינספח"', להל� בחלק ומופיעה 

שיעור התגמולי� שיש לנכות . בה השתמשנו לעיל כדי להדגי� את נכונות הנוסחהש

  : הוא,לפי הנוסחה המוצעת, מתו� תביעתו של שמעו�

  

התאונה : מתו� הנכות הכוללת של שמעו� 1/9 התאונה הוסיפה בדיוק, כאמור, אכ�

הולידה תוספת תגמולי� בשיעור יחסי על כ� ו, 90%� ל80%�העלתה את דרגת נכותו מ

10%של 
/90%.53  

הצדק הנובע משימוש בנוסחה שנקבעה בהלכת � המבהירה עוד את אי, דוגמה אחרת

¯Î·,  נכות אחת מצב שבו (גורמות לנכויות נפרדות , בזו אחר זו, שתי תאונותכשהיא

ראוב� פגע בו בתאונה א� , נניח כעת ששמעו� הוא אד� בריא). את רעותה" בולעת"אינה 

ולאחר זמ� קצר פגע בו לוי וגר� לו לנכות בשיעור , 80%וגר� לו ללקות בנכות בשיעור 

מס� כל  90%/80%=8/9 והוא שבתביעה מול ראוב� ינוכ ·Î¯המתחייב מהלכת . 50%

 
שיעור ששיעור הנכות המקורי הוא הגדול יותר ובי� שת תקפה בי� ראוי להדגיש שהנוסחה המוצע  53

או הנכות , בו הנכות הקודמתשבמקרה הקיצוני , ע� זאת. הנכות שהסבה התאונה הוא הגדול יותר

הפ� חסר משמעות ויש לחזור לשימוש נהביטוי בנוסחה , 100%כדי עולה , שנגרמה בתאונה

  ". נוסחת התוספת השולית"ב

)1(

)1(
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 בתביעה מול לוי ינוכו ;ח" ש800,000 :כלומר, תגמולי הביטוח הלאומי שמקבל שמעו�

 פי� על, ס� הכול. ח" ש500,000 :כלומר,  מהתגמולי�Î· 5/9=50%/90%¯ הלכת פי� על

 יותר מס� כל :כלומר, ח" ש1,300,000 ינוכו משתי התביעות ג� יחד, ·Î¯הלכת 
הליכה בדר� , לעומת זאת. קבל מאת המוסד לביטוח לאומיהתגמולי� ששמעו� מ

תגרור ניכוי של המוצעת
 

   וניכוי של54מהגמלאות בתביעה מול ראוב� 90%/80%=8/9

כפי השיעור ,  מהגמלאות100% ינוכו בדיוק � הכולס. מהגמלאות בתביעה מול לוי

  .הצודק
שימוש בנתוני�  באמצעות ·Î¯הצדק המגול� בהלכת � להוסי� ולהדגי� את איאפשר 

שימוש בנתוני� אלה יראה כי הנוסחה שקבע בית .  עצמו·Î¯המספריי� של עניי� 

   55.ח" ש82,488בכר בשיעור של ' חסר של גב�המשפט הובילה ש� לפיצוי

, אכ�. ·Î¯טוב יעשה אפוא בית המשפט העליו� א� ישנה את הנוסחה שקבע בהלכת 

נחת בימי� אלה לפתחו של בית המשפט הזדמנות לשינוי ההלכה בכיוו� זה מו, כאמור

יש להדגיש כי שימוש ביחס , ע� זאת. תנוצלשהיא  ויש לקוות 1459/1056א "העליו� ברע

 כפי שעשה בית המשפט –משוקללות �הלא, "הגולמיות"האריתמטי שבי� הנכויות 

.  א� הוא אינו מוצדק– 1459/10א "המחוזי בפסק דינו בו ידו� בית המשפט העליו� ברע

 מובילה בדוגמה זו הייתהדרכו של בית המשפט המחוזי ,  נחזור לדוגמת שמעו� ולויא�
  לניכוי בשיעור של

    

 
בטקסט שליד , הרי שכפי שציינתי לעיל, � שהנכות מהתאונה הראשונה אינה משוקללתוכיו: ודוק  54

לעשות שימוש בנוסחת  אפשר לחלופי�. ·Î¯לעשות שימוש דווקא בנוסחת אפשר  – 48ש "ה

  .שהובאה לעיל" התוספת השולית"

 86%פסיקת בית המשפט המחוזי לנכות הכריע בית המשפט העליו� שלא להתערב ב·Î¯ בעניי�   55

  היה שיעור הניכוי, לו היה נעשה שימוש בנוסחה המוצעת). 56.8/66  החישובפי� על(מהתגמולי� 

  

%78.66
)568.01(66.0

)66.01(568.0
≈

−

−

  

בית המשפט העליו� . ח" ש427,831בכר הוא ' יתה זכאית גבילה� השהשיעור הכולל של הגמלאות   

סכו� הגמלאות המצוי בקשר סיבתי ע� התאונה כשח " ש368,194אישר אפוא ניכוי גמלאות בס� של 

  . בלבדח" ש285,706הוא 

  .9 ש"לעיל ה, 1459/10א "ער  56
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במקו� , ח" ש346,154 לניכוי של :כלומר, מתו� כלל תגמולי הביטוח הלאומי של שמעו�

כאשר הנכות נקבעת בצורה משוקללת אזי רק הנוסחה המוצעת . ח בלבד" ש100,000

  . מבחינה אריתמטית ומשפטית כאחד, הנכונה היא לבדה –כא� 

  סיכו�. ה

.  תביעות בגי� נזקי גו�ה� עוסקי� בתי המשפט �בהשמהתביעות האזרחיות ניכר חלק 

בחלק לא מבוטל זוכה הניזוק לתגמולי ביטוח לאומי בגי� התאונה ופעמי� , מתו� אלה

וכח הבלבול נ. רבות מדובר בתגמולי� שרק חלק� מצויי� בקשר סיבתי ע� התאונה

להבהיר את דר� החישוב  ,·Î¯בהלכת , בית המשפט העליו� ביקש שהיה בתחו� זה

שהנוסחה שקבע היא מוטעית מבחינה , אלא. הראויה של שיעור הניכוי במקרי� אלה

לניכוי תגמולי� בשיעור גבוה מזה  היא מובילה, כפי שראינו. אריתמטית ומשפטית כאחד

  .חסר של הניזוק� וכ� היא מובילה לפיצוי, שהולידה התאונה נשוא התביעה

העיד על חבריו השופטי� בבית ש, קסו�'משהו של השופט ג� ידועה אמרתו הצינית

, אי� לומר שאי� עלינו ערעור בשל היותנו צודקי� כל העת"המשפט העליו� האמריקני כי 

אה תקלה אריתמטית יצ,  אכ�57."אלא שאנו צודקי� כל העת רק משו� שאי� עלינו ערעור

פוגעת בניזוקי� ומיטיבה ע� המזיקי� וע� ה תקלה –תחת ידו של בית המשפט העליו� 

נקט בית המשפט שיתכ� שמקורה של הבעיה נעו� במילי� י. המוסד לביטוח לאומי

לנוסחה מתמטית יכול היה וצרי�  ·Î¯בהלכת  א� תרגומ� של מילי� אלה, ÓÚ¯בהלכת 

בנכויות : קה זו הציעה ללכת בדר� אחרתהערת פסי. לא מילוליולהיות תכליתי היה 

רק במקרי� המעטי� ו, הנקבעות באופ� משוקלל יש לעשות שימוש בנוסחה המוצעת כא�

  .·Î¯יש לעשות שימוש בנוסחת  משוקלל בה� הנכויות נקבעות באופ� לאש

 חורגות מהתחו� הצר של ניכוי חלקי של תגמולי הביטוח ·Î¯ השלכותיה של הלכת 

השימוש בנוסחה תק� ג� לתביעות ההשבה של המוסד לביטוח , ראינוכפי ש. הלאומי

תיקו� הנוסחה .  חוק ביטוח בריאות ממלכתיפי�עלוכ� להטבה חלקית של נזקי גו�  לאומי

  .יעשה אפוא צדק בשורה ארוכה של מקרי�, פסיקה זו באופ� שהוצע בהערת, המוטעית

  

  

 
 We are not final because we are infallible, but we are infallible“: במקור. התרגו� של המחבר  57

only because we are final” . ראוBrown v. Allen, 344 U.S. 443, 540 (1953); השופט חשי� 

551/99� "אימ� אמרה זו בבג ˜˘"Ú· Ì"� Ó 'ÚÓÂ ÒÎÓ‰ Ï‰�Ó"Ó ,2000 (127, 112) 1(ד נד"פ.(  
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  נספח מתמטי. ו

‡ ËÙ˘Ó' :א� הנכות הכוללת היא , קבעת באופ� משוקללכאשר נכותו של הניזוק נb 
אזי שיעור הנכות היחסי המגל� את תוספת , aוהנכות מהתאונה נשוא התביעה היא 

  הנכות השולית שהוסבה לתובע בתאונה הוא 

  

‰ÁÎÂ‰:נסמ� ב �cעובר לתאונה, באחוזי�,  את שיעור הנכות הקודמת של הניזוק .  

accb: מתו� שיטת שקלול הנכויות עולה ⋅−+= acacbאו , )1( −+=.   

  

 �  : מתו� משוואה זו נקבלcלאחר חילו

  

  ,  אותו קיבלנו לעילcלפי הביטוי של , או, )(b-cהתאונה הוסיפה נכות בשיעור של 

 
  קיבלנו שהתאונה הוסיפה לנכותו הקודמת של הניזוק נכות בשיעור של

  

   הוא אפואbו� השיעור היחסי של תוספת זו מת

  

  .ל.ש.מ
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· ËÙ˘Ó': שיעור התגמולי� היחסי שנקבע בהלכת ¯Î· יהא תמיד גבוה יותר 

  .'אותו הראינו במשפט א שמשיעור התגמולי� היחסי הצודק
  :ל "צ

  

   

‰ÁÎÂ‰: לאחר חלוקת שני אגפי אי �נקבל כי ) שהוא לעול� מספר חיובי(     �השוויו� ב

  ל לביטויהביטוי אותו צרי� להוכיח שקו

  

� השוויו� ב� לאחר הכפלת שני אגפי אי)1-a) (א� שa≠100% 58,) תמיד מספר חיובי יהיה 

baנקבל כי עלינו להוכיח כי  −>− שהרי  (a<bשכ� , וביטוי אחרו� זה תמיד נכו�. 11

  ).a, גדולה מ� הנכות החלקית, b, הנכות הכוללת

  

  .ל.ש.מ

 
 הביטוי 53ש "הרי כפי שציינתי לעיל בה, 100%בו הנכות שנגרמה בתאונה היא ש ,במקרה הקיצוני  58

חשוב לציי� , ע� זאת". נוסחת התוספת השולית"המשוקלל כא� חסר משמעות ויש לעשות שימוש ב

עור שכ� היא תוביל לעול� לניכוי של מלוא שי, יתר� לניכוי·Î¯שג� במקרה זה תוביל הלכת 

יתכ� שא� קיבל גמלאות ישהניזוק סבל מנכות טר� התאונה ופי �על� א�, הגמלאות שמקבל הניזוק

  .בטר� התרחשהכבר 
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  :�"בבג" פתרונות מעשיי�"ו, מעסיקי�, פליטי�

  הממשלה'  קו לעובד נ�6312/10 "בעקבות בג

  מאת

  *יובל לבנת

 בדבר זכות� של  של ארגוני זכויות אד�נדחתה עתירה 6312/10� "הדי� בבג בפסק

לפיו יחול ו, עליו הודיעה המדינהשהמשפט קבע שההסדר  בית. לעבודמבקשי מקלט 

 � בגי� העסקה שלא כדי�ה מעסיקילא ייקנסו ע� זאתט לעבוד א� איסור על מבקשי מקל

  .  בבחינת איזו� ראויהוא –  מבקשי מקלט בדרו� האר�� שלעד להקמת מתק� לשהיית –

לא א� צדדית שניתנה למעסיקי� �הדי� בגי� ההגנה החד רשימה זו מבקרת את פסק

הפגיעות הסימבוליות התעלמותו של בית המשפט מ�  ובגי� ,מבקשי המקלט, לעובדיה�

בה� ש ג� בנסיבות שעלולות להיגר� למבקשי המקלט בגי� איסור העבודהוהמעשיות 

  .ומבקשי המקלט ממשיכי� לעבוד, המעסיקי� אינ� נקנסי�

שמאפיינת את , "סמו�"כמו כ� מנתחת הרשימה את פסק הדי� כנדב� נוס� של מדיניות ה

 ובתחו� הטיפול במבקשי מקלט התנהלותה של מדינת ישראל בתחו� ההגירה ככלל

  .בפרט

  

‡ .‡Â·Ó :˜ÒÙ  ÔÈÈ�Ú· ÔÈ„‰� „·ÂÚÏ Â˜ '‰Ï˘ÓÓ‰·  .È‡ ˙ÂÈ�È„Ó- ÈÙÏÎ ‰ÙÈÎ‡‰

ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó Ï˘ Ì‰È˜ÈÒÚÓ .‚ .‰ ˙Â·¯˙Â ÔÈ„‰ ˜ÒÙ"ÍÂÓÒ ."„ .ÌÂÎÈÒ :‚·" ı

 Ô„ÈÚ·" ˙Â�Â¯˙Ù‰ÌÈÈ˘ÚÓ‰".  

  הממשלה' פסק הדי בעניי קו לעובד נ: מבוא. א

ולפיה בתחילת חודש ספטמבר של אותה ,  קיבלה הממשלה החלטה19.7.2010ביו� 
בגי� עבירה של " מסתנני�"השנה יפתח משרד הפני� בפעולות אכיפה נגד מעסיקי 

 וטענו �2" שמונה ארגוני זכויות אד� מיהרו לעתור נגד ההחלטה לבג1.העסקה שלא כדי�

 
מחבר ה. אביב�אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטי�, הקליניקה לזכויות פליטי�; דוקטור למשפטי�  *

ע� כה� ולמערכת למר אבינ, אמיר�ר טלי קריצמ�"אני מודה לד. 6312/10� "ייצג את העותרי� בבג

 .על הערותיה� לטיוטה קודמת של המאמר, "משפטי� על אתר"כתב העת 
"  המש� הדיו�–החלטות בתחו� הכניסה וההגירה לישראל  "�32  של הממשלה ה2104החלטה   1

להקי� צוות מצומצ� בראשות שר המשפטי� ושר "שלה בי� השאר שבה מחליטה הממ, )19.7.2010(

, אוצרהמשרד , המשרד לביטחו� הפני�, משרד הפני�, הפני� ובהשתתפות נציגי� ממשרד הביטחו�

 ימי� 14בתו� , אשר יציע לממשלה, כ"נציג היוע� המשפטי לממשלה ונציג שב, נציג שר המשפטי�
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מעסיקי� של לבטלות ההחלטה ככל שהיא מתייחסת לנקיטת פעולות אכיפה נגד 
או אנשי� המוחלת עליה� /מבקשי מקלט הממתיני� להכרעה בבקשות המקלט שלה� ו"

להל� תיקרא קבוצת האנשי� ". הגנה קולקטיבית מפני הרחקה למדינות אזרחות�
הממתיני� ) "מבקשי מקלט הממתיני� להכרעה בבקשות המקלט שלה�(הראשונה 

 תיקראנה  שתי הקבוצות3".� קולקטיביתהמוגני"ואילו הקבוצה השנייה תיקרא , "להכרעה
נקיטת צעדי �אי; בטלות ההחלטה(מלבד הסעד הנגטיבי הזה ". מבקשי מקלט"יחד 

דהיינו כי שר הפני� יקבע , ביקשו הארגוני� ג� סעד פוזיטיבי) אכיפה נגד המעסיקי�
  . שמבקשי מקלט זכאי� לעבוד בישראל

שי המקלט רישיונות ישיבה בזמ� הגשת העתירה נהג משרד הפני� להנפיק למבק
לחוק הכניסה ) 5)(א(2הכוונה לסעי� ". לחוק) 5)(א(2' ס: מסוג"שבה� נכתב שה� 

אשר משרד הפני� ,  מדובר בסוג חדש של רישיו� ישיבה1952.4–ב"תשיה, לישראל
. ע� העלייה החדה במספר מבקשי המקלט בישראל, 2008עד לשנת , מעול� לא הנפיק

 ומכל מקו� הרישיו� הזה 5,ו� ישיבה מסוג זה מוטל בספקהבסיס המשפטי של רישי

 
י מסתנני� כ� שהאכיפה בפועל תחל לא יאוחר מיו� צעדי� שיאפשרו תחילת אכיפה כנגד מעסיק

1.9.2010."  

  ). ˜ÂÚÏ Â·„פרשת: להל�) (16.1.2011, פורס� בנבו (‰ÂÚÏ Â˜ '‰Ï˘ÓÓ·„ � 6312/10� "בג  2

והבולטות שבה� , נכו� לזמ� כתיבת רשימה זו משרד הפני� אינו מרחיק אזרחי� של כמה מדינות  3

) כז מרמינהלי(מ "עת: ראו. ה� אריתֵראה וסוד�) אלמבחינת מספר אזרחיה� השוהי� בישר(

35858�06�10 � Â˜ÈÈÒ 'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó) אזרחי מדינות אלה אמנ� זוכי� ). 13.7.2010, פורס� בנבו

א� ה� אינ� זוכי� לבדיקה פרטנית של בקשות המקלט , כאמור להגנה מפני הרחקה למדינותיה�

מעמד שהיה מאפשר לה� לקבל רישיו� (בישראל " פליט"זכות במעמד ועל כ� אינ� יכולי� ל, שלה�

לביטוח לרבות הזכות ,  וזכויות סוציאליות שונות הכולל את הזכות לעבוד–" תושב ארעי"ישיבה של 

 משרד הפני�" נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל"ל) ו(7 'ס: ראו; בריאות ממלכתי

www.piba.gov.il/Regulations/Procedure%20for%20Handling%20Political%20Asylum%20

Seekers%20in%20Israel-he.pdf .(  

רישיו� זמני לישיבת ביקור ) 5[...] (שר הפני� רשאי לתת ) א. (2: "להל� לשו� הוראת החוק; 111ח "ס  4

רחקתו  עד ליציאתו מישראל או ה–למי שנמצא בישראל בלי רישיו� ישיבה ונית� עליו צו הרחקה 

  ".ממנה

) 5)(א(2" מסוג"שאי� רישיו� , לחוק הכניסה לישראל הינה) 5)(א(2 'ספרשנות נכונה של , לדעתי  5

 'סכל שקובע . 3201ת "ק, 1974–ד"תשלה, סוגי הרישיונות קבועי� בתקנות הכניסה לישראל. לחוק

ני לישיבת ביקור למי שנמצא רישיו� זמ"לחוק הכניסה לישראל הוא ששר הפני� רשאי לתת ) 5)(א(2

ואול� ".  עד ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה–בישראל בלי רישיו� ישיבה ונית� עליו צו הרחקה 

יכול להיות אחד מהסוגי� המנויי� בתקנות , ל"הנ) 5)(א(2 'על פי ס, סוג הרישיו� אשר יית� השר

שר יכול השר לתת הינו אחד מסוגי סוג הרישיו� לישיבת ביקור א: וליתר דיוק(הכניסה לישראל 

מעניק לשר ) 5)(א(2 'ס, דהיינו).  לתקנות הכניסה לישראל5 'הרישיונות לישיבת ביקור המנויי� בתק

אשר אחד , סוגי הרישיו�. של רישיו�" סוג"הוא אינו קובע ; סמכות לתת רישיו� בסיטואציה מסוימת

  .מנויי� בתקנות, ו הרחקהמה� רשאי שר הפני� לתת לאד� שנית� כנגדו צ
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לאחר הגשת העתירה . באשר לשאלה א� הנושא אותו רשאי לעבוד א� לאו" שתק"
אשר הונפקו ,  החל משרד הפני� להוסי� ברישיונות מסוג זה2010בחודש נובמבר 
   ".רשיו� זמני זה אינו מהווה רשיו� עבודה: "שורה ובה נאמר, למבקשי המקלט

מהמתואר לעיל ומהאופ� . � את העתירה בפסק די� קצרצר" דחה בג16.1.2011ביו� 
קניסת � אי: שבו פסק הדי� מנומק אפשר ללמוד שהעותרי� ביקשו ארבעה סעדי�

קניסת מעסיקיה� של הממתיני� להכרעה � אי; )א1(מעסיקיה� של מוגני� קולקטיבית 
מת� היתרי עבודה לממתיני� ; )א2(מת� היתרי עבודה למוגני� קולקטיבית ; )ב1(

 את העתירה באשר לכל אחד מארבעת – רטורית לפחות –� דחה "בג). ב2(להכרעה 
  .מנימוקי� שוני�, הסעדי� הללו

לאור " תיאורטית"ול" מוקדמת"א קבע בית המשפט שהעתירה הפכה ל1אשר לסעד 
ואשר , אשר התקבלה שלושה חודשי� לאחר הגשת העתירה, 2507' החלטת ממשלה מס

מרכז "דחתה את מועד תחילת האכיפה נגד מעסיקי מבקשי המקלט עד לאחר הקמת 
 ובו ישוכנו מבקשי – על פי אותה ההחלטה –מרכז אשר יוק� ": שהייה למסתנני�

 לאור החלטה זו קבע בית המשפט שהעתירה באשר 6.המקלט וימולאו צורכיה� הפיזיי�
להעלות טענותיה� כנגד אכיפת איסור לשוב ו"וכי העותרי� יוכלו , לסעד זה נדחית

  ".לכשיתחילו פעולות האכיפה והסוגיה לא תהיה עוד תיאורטית, ההעסקה
אנו יוצאי� מנקודת הנחה כי לא תתבצע אכיפה "ב קבע בית המשפט ש1אשר לסעד 

, לא ברור על סמ� מה מבוססת הנחה זו". כלפי מי שבקשת המקלט שלו תלויה ועומדת
רשות את עמדת המדינה כפי שבאה לידי ביטוי בתגובה המקדמית שהרי היא סותרת מפו

 על עמדה זו חזרה באת כוח המדינה ג� 7.שהגישו המשיבי� שבוע לפני הדיו� בעתירה
של בית , מאוחרת מזו, מאותה סיבה תמוהה התייחסות נוספת. בעת הדיו� בעל פה

מדינה בדבר זירוז נית� להבי� מדברי ה, כפי שהובהר לעיל"ולפיה , המשפט לסעד זה
כי לא תתבצע אכיפה כלפי מעסיקיה� של מי , הלי� הטיפול בבקשות האינדיבידואליות

  ".שהגישו בקשה כאמור בטר� יסתיי� הלי� הטיפול בבקשה
א� על פי שפסק הדי� מנוסח כאילו בית המשפט דוחה את העתירה , מכל מקו�

 �הרי עולה , ")ללא צו להוצאות, בכפו� לאמור לעיל, העתירה איפוא נדחית("באופ� גור

 
הקמת מרכז שהייה למסתנני� מגבול מצרי� ואכיפה כנגד  "�32 של הממשלה ה2507החלטה   6

יאפשר שהייה של  המרכז"כי ) ג(1 'ההחלטה קובעת בס). 28.11.2010" (מעסיקי� של מסתנני� אלה

,  קבלת החלטה זוהשוהי� כיו� במדינת ישראל וכ� כאלה שיגיעו לאחר, המסתנני� מגבול מצרי�

שתייה , מזו�, מקומות לינה, ויסופקו בו צרכיה� הפיזיי� ובפרט, אשר לעת עתה לא נית� להרחיק�

  ."וצרכי בריאות

: 6.1.2011מיו� , 2ש "לעיל ה , ˜ÂÚÏ Â·„פרשתב להודעה המקדמית מטע� המשיבי� 8' מתו� ס  7

 אי� בכוונת גורמי האכיפה לבצע אכיפה כלפי מעסיקי ,המשיבי� יבקשו להדגיש כבר עתה כי"

Â�È„Ó È�È˙� Ì‰˘ ,„·Ï· ÂÏ‡ ˙Â�È„ÓÂ ,˙‡Ê‰ ˙ÚÏ˘ , ÌÈ�È˙� Ï˘ ‰˜Á¯‰ ˙Úˆ·˙Ó ‡Ï˙, מסתנני�

„·Ï· ÂÏ‡ ˙Â�È„ÓÓ ,Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÓ ,„·Ï· Ì‡ˆÂÓ ˙�È„ÓÏ , Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓÏ „Ú ˙‡ÊÂ

ÌÈ��˙ÒÓÏ ‰ÈÈ‰˘‰ ÊÎ¯Ó) "... בידי המחברהעתק .(  
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בית המשפט .  התקבלה העתירה–שלפחות באשר לאחד מארבעת הסעדי� שנתבקשו 
, ) של הפרקליטות– שמעול� לא ניתנה –ג� א� הוא משתית זאת על הסכמה (קובע 

  . שמעסיקי� של ממתיני� להכרעה לא ייקנסו בגי� העסקה שלא כדי�
ובו אבקש להתמקד ברשימה ,  בנימוק דלהל�ב דוחה בית המשפט�2א ו2את הסעדי� 

  : זו

בו לצד הרגישות לרקע הקשה של רבי� מחברי , במצב הענייני� הנתו�
יש לתת , ]'ל'  י–הממתיני� להכרעה והמוגני� קולקטיבית [קבוצות אלה 

החורגת כמוב� " הגירת עבודה"את הדעת א� לאינטרס המדינה למנוע 
 �È„Ó‰ ˙„ÓÚ‰ נראה כי – לרדיפה מאות� מקרי� בה� קיי� חשש מבוסס

[...] ,‰„Â·Ú È¯Â˘È‡ ˜È�Ú‰Ï ÔÈ‡ ‰ÈÙÏ , ‡Ï ‰Ê ·Ï˘· ÈÎ ‰¯ÈÓ‡‰ „ˆÏ
�Î ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜�ÈÌÈ˜ÈÒÚÓ „‚ ,‡¯ ÔÂÊÈ‡ ÌÂ˘Ó ‰· ˘ÈÈÂ בהתחשב 

  ).'ל'  י–ההדגשה הוספה  (במציאות הקשה והרגישה שנוצרה

  האכיפה כלפי מעסיקיה� של מבקשי המקלט�מדיניות אי. ב

 שסנקצייה היא חלק 8שלו" המשפט כפקודה"סבר בתאוריית , (John Austin)ו� אוסטי� 'ג
פקודה . חוק הוא פקודה מאת הריבו�, על פי תאוריה זו. בלתי נפרד מהגדרת המשפט

שמעשה כלשהו , הבעת משאלה מאת יצור רציונלי אחד ליצור רציונלי אחרמוגדרת כ
יאונה רע כלשהו , שי שא� המשאלה לא תתבצעבליווי איו� ממ, ייעשה או שלא ייעשה

ג� . חוק, אליבא דאוסטי�, מכא� שבהיעדר סנקצייה אי�. למפר המשאלה") יהיסנקצ("
מימרתו של הולמס . מקצת ההוגי� הֵראליסטי� נקטו גישה המדגישה את הסקנצייה

 מגדירה את התוצאות המעשיות 9"המשפט הוא התחזית של מה שבית המשפט יחליט"ש
על תפיסות אלה . לכאורה כמכוננות את עצ� קיומה של הנורמה�הפרת הנורמהשל 

אשר הדגיש את האופי הנורמטיבי של , (H.L.A Hart)נמתחה ביקורת מצדו של הארט 
 הארט 10.המשפט שאינו תלוי בהכרח בשאלת הצפיות של הסנקצייה כלפי מפר החוק

 .כפייהלבי� הקונצפט של ב בב בי� הקונצפט של חיו שאוסטי� מער,בצדק לדעתי, טע�
אי� , טע� הארט, העובדה שאני נכפה למסור את ארנקי לשודד המכוו� כלפיי אקדח

: וג� ההפ� הוא הנכו�. לתת לו את ארנקי) מבחינה נורמטיבית(משמעותה שאני מחוייב 

 
8  JOHN AUSTIN, THE PROVINCE OF JURISPRUDENCE DETERMINED AND THE USES OF THE 

STUDY OF JURISPRUDENCE (1998).  

9  Oliver Wendell Holmes, Jr., The Path of Law, 10 HARV. L. REV. 457 (1897))  שליהתרגו� – 

  ).'ל' י

10  H.L.A Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, 71 HARV. L. REV. 593 

(1958).  
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אי� פירושה שאינני כפו� לנורמה מחייבת , העובדה שאי� צפויה לי סנקצייה מסוימת
מעניי� שג� מחקרי� אמפיריי� שעוסקי� בשאלת הציות ). מה משפטיתלרבות נור(

למשפט מלמדי� שלא תמיד החשש מהסנקצייה הוא שעומד ביסוד ציות� של בני האד� 
  11.לחוקי� שחלי� עליה�

אשר על כ� אי� בכוונתי לבקר את הכרעת בית המשפט ככזו שחותרת תחת הגדרת 
י היא שאפילו לא נאכ� איסור ההעסקה נקודת המוצא של. מבחינה מושגית" משפט"ה

 מבקשי המקלט יכולי� – בעקבות זאת –ואפילו , על מעסיקיה� של מבקשי המקלט
הרי , )האוסר עליה� לעשות כ�, חר� הכיתוב ברישיו� הישיבה שלה�(לעבוד ללא מפריע 

ה� מצד המעסיקי� וה� מצד  ,כאורהלשמדובר בהפרה של נורמה משפטית מחייבת 
  .מבקשי המקלט

פילוסופית בדבר הסמכות או � א� אי� בכוונתי לדו� בשאלה המשפטית,  מכ�יתרה
אכיפה של איסור � ההצדק של רשויות אכיפת החוק להכריז באופ� גור� על מדיניות אי

אכיפת האיסור � המדיניות שעליה הצהירה המדינה בדבר אי: בענייננו(סטטוטורי מסוי� 
מדיניות אשר הורחבה , י� קולקטיביתבעניי� העסקה שלא כדי� על מעסיקי� של המוגנ

בעניי� זה מלומדי משפט חלוקי� ). � ג� למעסיקי� של הממתיני� להכרעה"על ידי בג
בישראל התעוררה הסוגיה עוד בראשית ימיה של המדינה נוכח הנחייתו . בדעותיה�

משכב שלא " של היוע� המשפטי דאז חיי� כה� שלא לאכו� את העבירה של 1953משנת 
 ואשר היה נהוג להבינה כחלה על יחסי 12,אשר הייתה אותה עת בתוק�, "טבעכדר� ה

 ככל שדובר בקיו� יחסי מי� בי� בגירי� – על פי ההנחיה – וזאת 13,מי� בי� גברי�
 עד היו� אי� הסכמה בי� מלומדי משפט בישראל בשאלה א� הנחיה זו או 14.ובהסכמה

או שמא מדובר , המשפטי לממשלהאחרות כדוגמתה מצויות במסגרת סמכותו של היוע� 
כ� נחלקי� . בהיותה בבחינת ביטול הוראת חוק דה פקטו, בנטילת תפקיד של מחוקק

 
 ?‰‡Â˘Á ËÙ˘Ó‰ Ì·" על משתני� מתווכי� ועל מה שביניה�, על משתני� ממתני�"יובל פלדמ�   11

  ).2010, דפנה הקר ונטע זיו עורכות (73, 71

לחוק ) 3(� ו)1(351 'ס: ר יותרובגלגולה המאוח, 1936, לפקודת החוק הפלילי) ג(� ו)א)(2(152 'ס  12

  .1977–ז"התשל, העונשי�

הבניית הזהות של ההומואי� בשיח המשפטי בישראל : בי� שתיקה לגינוי"יובל יונאי ודורי ספיבק   13

1988�1948 "˙ÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ שלא 'למרות ההגדרה הרחבה של יחסי� : ")1999 (265, 257 א

נוצרה בשיח המשפטי והציבורי בישראל זהות בי� האיסור הפלילי לבי� יחסי� מיניי� ', עכדר� הטב

פירוש את האיסור כאיסור על , הומואי� וסטרייטי� כאחד, הדוברי� השוני�. בי� בני אותו מי�

  ".הומואיות

לממשלה כל היועצי� המשפטיי� , 269–268' בעמ, �ש, כפי שכותבי� יונאי וספיבק במאמר�  14

אישו� �הגשת כתבי("ושמגר א� העלה אותה על הכתב , שכיהנו בתפקיד לאחר כה� דבקו בהנחיה זו

תלונה על ): "ב"תשלה (50.049) קוב� יש�(‰�Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰ " בעניי� משכב זכר

  ..."). בשל חוסר עניי� לציבור אלא א� קרה אחד מאלה–משכב זכר לא תיחקר 
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 15.וזאת מלבד שאלת הסמכות, המלומדי� בשאלה עד כמה הנחיות מעי� אלה רצויות
מדיניות זו של , ובנסיבות מסוימות, אצא ברשימה זו מנקודת הנחה שבאופ� עקרוני

למשל באשר למקרה , יסור פלילי מצד רשויות אכיפת החוק היא מוצדקתאכיפה של א� אי
, משכב שלא כדר� הטבע התעביר של – המוכר במשפט הישראלי –הפרדיגמטי 

  .1988שהתנוססה על גבי ספר החוקי� הישראלי עד לשנת 
, ואול� קיי� הבדל משמעותי בי� המקרה הפרדיגמטי הזה לבי� מדיניות התביעה

דובר על מעשה " משכב זכר"במקרה של . � בפרשה שבה עסקינ�"ה את ברכת בגשקיבל
חקירת העברייני� �  וההנחיה בדבר אי16,פלילי שכלל שני עברייני� ושתי עבירות

ג� במקרה של העסקתו של זר חַסר היתר עבודה מדובר בשני . התייחסה לשניה�
יניות התביעה בנוגע מד,  ואול�17.עברייני� אשר כל אחד מה� מבצע עבירה נפרדת

היא לפטור מאחריות את אחד הצדדי� ) בנסיבות של העסקת מבקשי מקלט(למקרה זה 
חשו� לכאורה ) מבקש המקלט, העובד(ואילו להותיר את הצד השני , )המעסיק(למעשה 
� את שתי ידיו וא� הילל אותו "על הסדר זה סמ� בג. להעמדה לדי� ולענישה, לחקירה

  ". איזו� ראוימשו�"כהסדר שיש בו 
�אכיפת האיסור � אשר להנחיה של היוע� המשפטי לממשלה בעניי� אי, יתרה מכ

הרי הנימוק שעמד מאחורי ההנחיה היה ללא ספק הכרתו של כה� , הפלילי של משכב זכר
זכות� , דהיינו הזכות לפרטיות(שמדובר באיסור אשר יש בו משו� פגיעה בזכויות אד� 

 שכוללת את זכותו –כות של כל אד� לאוטונומיה  לשוויו� או הזאי�וברי� הומגשל 

 
, אכיפה גורפת של היוע� המשפטי לממשלה באשר לעברות מסוימות� אילתמיכה במדיניות  15

להתנגדות ; )ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ÈÏ‰�ÈÓ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ 157) 1991˜ רות גביזו�: ראו, ובנסיבות מסוימות

: ‰Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ ËÙ˘Óאמנו� רובינשטיי� וברק מדינה : ראו, עקרונית למדיניות זו

 ˙ÂÁ¯Ê‡Â ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯1015) 2005, מהדורה שישית( ;Reuven Yaron, Laws Disregarded, 6 

ISR. L. REV. 188 (1971).  

באופ� שמשק� תפיסת עול� הטרוסקסיסטית , הפרידו, ולאחריו הישראלי, המחוקק המנדטורי  16

סעיפי� של אותה � למעשה המיני בשני תתי" פסיבי"לבי� הצד ה" אקטיבי"בי� הצד ה, שמרנית

  .13ש "לעיל ה,  וספיבקראו יונאי: עבירה

 לחוק 2 'סבניגוד להוראת , "העבדה שלא כדי�"של ) שדינה קנס(המעסיק מבצע עבירה קלה יחסית   17

, 1160ח "ס, �1985ו"תשמה, חוק עבירות מינהליות (1349ח "ס, 1991–א"תשנה, עובדי� זרי�

 העסקת עובדי� זרי� שלא –קנס מנהלי (תקנות העבירות המינהליות  –מכוחו והתקנות שהותקנו 

קובעי� שבגי� עבירה זו יוכלו גורמי  – 161ת "ק, �1992ב"התשנ, )כדי� והבטחת תנאי� הוגני�

לעומת זאת העובד מבצע עבירה ). נהלילהמיר את כתב האישו� בקנס מ, במרבית המקרי�, האכיפה

מפר תנאי "הקובע כי מי ש, 111ח "ס, 1952–ב"תשיה, לחוק הכניסה לישראל) 3(12 'סעל פי 

לאחר . דינו שנת מאסר" מהתנאי� שנקבעו באשרתו או ברשיו� הישיבה שניתנו לו לפי חוק זה

רישיו� "שהוסי� משרד הפני� את השורה ברישיונות הישיבה של מבקשי המקלט שקובעת כאמור ש

עולה שמבקש מקלט המחזיק בידו רישיו� ישיבה זה וחר� , "דהזמני זה אינו מהווה רישיו� עבו

 עובר לכאורה –וככזה ,  מפר את הוראות רישיו� הישיבה שלו–האיסור המפורש עובד למחייתו 

  .עבירה שדינה שנת מאסר
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זהו ג� הנימוק העומד מאחורי עמדת ). לקיי� יחסי מי� כרצונו ע� אחרי� בהסכמה
שלא להגיש כתבי אישו� בגי� עבירות , שעליה הצהירה לא אחת, התביעה הכללית

  ואילו בענייננו18).אלא בנסיבות יוצאות דופ�(שמטילות מגבלות על חופש הביטוי 
 19.העמדה המקובלת בפסיקה היא שאי� למעביד כל זכות להעביד מי שאינו ישראלי

אשר בית המשפט לא (טענת העותרי� , לעומת זאת דווקא בנוגע למבקשי המקלט עצמ�
 לאמנה בדבר 17בי� השאר על סמ� סעי� , הייתה שעומדת לה� זכות שכזו) ד� בה

לה לכאורה רק על מי שהאיסור האכיפה ח�מדיניות אי,  והנה20.מעמד� של פליטי�
כ� לפחות נטע� , היא אינה חלה על מי שזכויותיו מופרות; הפלילי אינו פוגע בזכויותיו

  .בשל אותו איסור, בעתירה
מבי� שני הצדדי� : פסק דינו של בית המשפט העליו� מכשיר מדיניות מפלה, כלומר

זאת דווקא בסיטואציה ו,  רק המעביד חסי� מהעמדה לדי�– המעביד והעובד –לעבירה 
, לפחות לכאורה, ואילו לעובד עשויה להיות, שבה למעביד אי� בבירור כל זכות שבדי�

הצדדי� "מלבד הפגיעה בשוויו� בי� ). אשר בית המשפט נמנע מלבררה(זכות שכזו 
  :פסק הדי� פוגע במבקשי המקלט ג� במישורי� אחרי�" לעבירה

ת המשפט העליו� ד� את מבקשי המקלט בי. קיימת פגיעה במישור הסמלי, ראשית
הוא מסרב להורות למשרד הפני� למחוק את השורה ברישיונות . להיות פורעי חוק

בידיעה מלאה שבהיעדר , הישיבה שלה� שקובעת שהרישיו� אינו בבחינת היתר לעבוד
הדר� היחידה של מבקשי ) לדוגמה קצבאות מטע� המדינה(תמיכה כלכלית מסוג אחר 

 
" המשפט�הגשת כתבי אישו� בעבירות של העלבת עובד ציבור וזילות בית" ל6 'ראו לדוגמה בס  18

ÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ı4.1103) ו"תשסה.(  

פורס� ( לפסק הדי� 21' בפס, ÏÂÙ'Ú· Ò�È"� Ó 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ‚˙ ‚ 9722/04� "בג: ראו לדוגמה  19

 לפסק דינה של השופטת 25' בפס, ÂÚÏ Â˜ 'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó·„ � 11437/05� "בג; )7.12.2006, בנבו

  ).13.4.2011, פורס� בנבו(יה 'פרוקצ

אמנת : "להל�) (�1951נפתחה לחתימה ב (5, )3(65א "כ ,מד� של פליטי�האמנה בדבר מע  20

בתקופה שלאחר מלחמת , �"נולדה מתו� ההכרה של גופי� שוני� באו) "האמנה" או "הפליטי�

 ישבו על המדוכה שתי �1950ב". בעיית הפליטי� והעקורי�"בצור� למצוא פתרו� ל, העול� השנייה

טיוטה . וניסחו טיוטות של האמנה, �"כלכלית של האו�שמינתה המועצה החברתית, ועדות אד הוק

מדינת ישראל . �Conference of Plenipotentiariesעל ידי ה, 1951ביולי , סופית נוסחה לאחר מכ�

היה משתת� פעיל ) מר נחמיה רובינסו�(ונציג מטעמה , הצעירה הייתה חברה בכל הוועדות הללו

האמנה בנוסחה . THE REFUGEE CONVENTION, 1951 1-4 (Paul Weiss ed., 1995): ראו. בדיוניה�

הוא העובדה שעזב את מדינתו בגי� אירועי� " פליט"המקורי קבעה שאחד מהתנאי� להיות אד� 

המדינות החתומות על האמנה היו זכאיות לקבוע שמחויבויותיה� , יתרה מכ�. 1951שהתחוללו לפני 

א "כ , התקבל הפרוטוקול בדבר מעמד� של פליטי�1967בשנת . ירופהתחולנה רק כלפי פליטי� מא

מדינת ישראל חתמה . שביטל את מגבלות הזמ� והמקו� הללו, )�1967 נפתח לחתימה ב (21, )23(690

ההתייחסות . �1968היא הצטרפה לפרוטוקול המשלי� ב. �1954 ואשררה אותה ב�1951על האמנה ב

  .רחב על ידי הפרוטוקוללהל� לאמנה היא בנוסחה כפי שהו
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 הפיכת מבקשי המקלט לעברייני� 21.ל את עצמ� היא באמצעות עבודההמקלט לכלכ
אחד הסעיפי� המרכזיי� באמנה הוא . בעל כורח� מנוגדת לרוחה של אמנת הפליטי�

 �המדינות בעלות האמנה לא יטילו עונשי� על ): "בתרגו� לעברית(הקובע , 31סעי
נכנסו [...] ל חירות� שבדרכ� ישר מ� האר� שבה ריחפה סכנה על חייה� או ע, פליטי�

בתנאי שעליה� להתייצב בלא דיחוי לפני , לשטח ארצ� או נמצאי� בו בלא הרשאה
כוונת מנסחי האמנה ". הרשויות ולתת נימוק מספיק לכניסת� או לשהיית� הבלתי חוקית

 לא יהפכו 22)ומבקשי מקלט הממתיני� להכרעה בעניינ� בכלל�(הייתה שפליטי� 

 
אינני : "3ש "לעיל ה, Â˜ÈÈÒראו לעניי� זה פסק דינו של בית המשפט לענייני� מינהליי� מרכז בעניי�   21

רואה כדבר אפשרי וסביר להתיר את שהות� של המוגני� הקולקטיביי� בישראל ללא יכולת עבודה 

יע ע� מזומני� מספיקי� כדי ואפשר לצפות שהג, לא מדובר בתייר שמגיע. לש� כלכלת� הבסיסית

 וזוהי –וברגע שהמדינה סבורה . והגיע ללא כל, מדובר במי שברח מאר� מצוקה. לממ� את שהותו

שאי� להרחיק ואי� לעצור אד� כזה שבא בגדר ההגנה , עמדתה כל עוד ההגנה הקולקטיבית קיימת

, בסיסי של אותו עותר אזי מחויבת המדינה לתת ג� פיתרו� לאפשרות הקיו� האנושי ה–האמורה 

�. תהא אשרתו אשר תהא, לא ייתכ� שאד� ירעב ללח� במדינת ישראל. וזאת כל עוד ההגנה בתוק

שתחייב אותו לעבור עבירות כדי להתקיי� במוב� , ולא ייתכ� שהמדינה תעמיד אד� בפני מצב

ולומר ', עיניי�לעצו� 'אינני סבור ג� שצרי� . לזו� עצמו ולמצוא קורת גג לראשו, הבסיסי ביותר

  ".כדי לקיי� את עצמו, כאשר בד בבד אנו מניחי� שיעבוד באופ� לא חוקי, שאסור לאד� כזה לעבוד

לפחות בחלק , א� ברור שהיא מתייחסת, "פליט"אמנת הפליטי� מדברת לכל אורכה על זכויותיו של   22

, על פי האמנה, טאד� הוא פלי. ג� למבקש מקלט הממתי� להכרעה בבקשת המקלט שלו, מ� המקרי�

ומכא� שהכרתה של ,  לאמנה1A 'בסהקבועה , "פליט"ככל שהוא עומד בהגדרה הנורמטיבית של 

 .Guy S: ראו לדוגמה. היא דקלרטיבית ולא קונסטיטוטיבית" פליט"מדינת המקלט באד� כ

Goodwin-Gill, International Law and the Detention of Refugees and Asylum Seekers, 20 

INT’L. MIGRATION REV. 193, 208 (1986); Jean-Francois Durieux & Agnès Hurwitz, How 

Many is Too Many: African and European Legal Responses to Mass Influxes of Refugees, 

47 GERMAN Y.B. INT’L. L. 105, 110 (2005) .כאשר מנסחי האמנה ביקשו להתייחס , למעשה

ש "לעיל ה,  לאמנה1C(5) 'ראו ס(ה� עשו כ� מפורשות ") פליטי�"להבדיל מ" (פליטי� מוכרי�"ל

היא לעול� " פליט"שכל ישר מבהיר שאי אפשר לטעו� שכאשר האמנה מדברת על , זאת ועוד). 20

, (non refoulment)ההרחקה �יהוא סעי� א,  לאמנה33משו� שסעי� , אינה מתייחסת למבקשי מקלט

שו� מדינה מבעלות האמנה לא תגרש ולא תחזיר פליט באיזו צורה שהיא " ("פליט"מדבר ג� הוא על 

בסעי� ככזו " פליט"א� נפרש את המילה "). אל גבולות הארצות שבה� יהיו חייו או חירותו בסכנה

ולאמנה , לא תהיה לסעי�, קלטשאינה כוללת מבקשי מקלט שטר� הוכרו כפליטי� על ידי מדינת המ

כל עוד ) ואל מותו הפוטנציאלי(שכ� יהיה אפשר לגרש כל מבקש מקלט אל ארצו , כל משמעות, כולה

הכרה שנדרש לה , שבאמנה" פליט"לא הייתה הכרה רשמית של מדינת המקלט בעמידתו בהגדרת ה

שלה " ההיסטוריה החקיקתית"ווי הציג בספרו טיעו� המושתת על מילות האמנה ועל 'האת' פרופ. זמ�

של זכויות המוקנות לפליטי� " מדרג"ולפיו אמנת הפליטי� כוללת , )�travaux preparataoiresה(

מבקש המקלט למדינת /של הפליט) level of attachment" (דרגת הקשר"על סמ� ) ולמבקשי מקלט(

כ� יהיה זכאי לעוד , להמבקש המקלט למדינת המקלט עו/של הפליט" דרגת הקשר"ככל ש. המקלט

לרבות אופ� כניסת , עשויה להיות מושפעת מגורמי� שוני�" דרגת הקשר. "ועוד זכויות על פי האמנה
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בגי� הגעת� אליה ללא אשרת ,  הראשו� להגעת� למדינת המקלטלעברייני� החל מ� היו�
 נות� לפליטי� חסינות מפני העמדה לדי� על עבירות של כניסה 31סעי� . כניסה מתאימה

הגעה (ככל שהפליט עומד בתנאי הסעי� , שלא כדי�, או שהייה בה, למדינת המקלט
 וכ� 23ל חירותועל חייו או ע" ישר מ� האר� שבה ריחפה סכנה"למדינת המקלט 

לגנוב "קיימת הבנה שפליטי� נאלצי� : כלומר"). בלא דיחוי לפני הרשויות"התייצבות 
  . ואי� זה ראוי להעניש� על כ�, כעניי� של כורח" גבולות

, באופ� דומה אפשר לטעו� שאי� זה ראוי להעניש פליט בגי� עבודה ללא היתר עבודה
לפחות ככל שאי� מדינת המקלט מספקת , הואיל ואי� לו כל דר� אחרת לכלכל את עצמו

בניגוד , והנה. לו שירותי דיור ורווחה בסיסיי� ומתמהמהת בבדיקת בקשת המקלט שלו
לרוח זו של אמנת הפליטי� בית המשפט העליו� מוצא לנכו� להעניק חסינות מהעמדה 

האחרוני� נדוני� להמשי� . לדי� דווקא למעסיקי� הישראלי� ולא למבקשי המקלט
  .יות עברייני�ולה

המדינה מודעת היטב לכ� . יטע� הטוע� שאכ� הפגיעה הסימבולית אינה מקרית
אול� היא מבקשת להעביר מסר למבקשי מקלט , שבהיעדר אכיפה יעבדו מבקשי המקלט

שישראל , באמצעות חבריה� וקרובי משפחותיה� שכבר שוהי� בישראל, פוטנציאליי�
היא מעלימה עי� , בלית בררה, ג� א�(עבוד אינה מכירה בזכות� של מבקשי מקלט ל

שמדינת ישראל אינה , מסר זה ישתלב במסר כללי יותר). מעובדת עבודת� למחיית�
. מקבלת בברכה מבקשי מקלט לשטחה ואינה נדיבה בהענקת זכויות למבקשי המקלט

קיבל עמדה זו של המדינה כראויה וסבירה ג� א� , על פי טענה זו, בית המשפט העליו�
  . א נימק כ� את הכרעתול

 
מש� הזמ� , התייצבותו בפני רשויות המדינה והגשת בקשת מקלט פורמלית, מבקש המקלט למדינה

רה רשמית של אותו קבלת הכ) א� לא רק(וכ� , שמבקש המקלט ממתי� להכרעה בבקשת הפליט שלו

) 1: (ווי'על פי האת, המעוגנות באמנה ה�" דרגות הקשר"חמש . על ידי מדינת המקלט" פליט"אד� כ

נוכחות בשטח המדינה ) 2(; של המדינה) jurisdiction(נוכחות בשטח הכלול בסמכות השיפוט 

(physical presence) ;)3 ( נוכחות כדי� בשטח המדינה(lawful presence) ;)4( שהייה כדי� בשטח 

 ,JAMES C. HATHAWAYראו . שהייה ממושכת כדי� בשטח המדינה) 5(�ו; (lawful stay)המדינה 

THE RIGHTS OF REFUGEES UNDER INTERNATIONAL LAW 154-192 (2005) .  

אלא ג� על מי , יודגש כי הסעי� אינו חל רק על מי שהגיע למדינת המקלט במישרי� ממדינת אזרחותו  23

ככל שג� באותה מדינה שלישית לא היה יכול לצפות , גיע למדינת המקלט דר� מדינה שלישיתשמ

 Guy Goodwin Gill, Article 31 of the 1951: ראו. באופ� סביר לקבל הגנה על פי אמנת הפליטי�

Convention Relating to the Status of Refugees: Non-penalization, Detention, and 

Protection, in REFUGEE PROTECTION IN INTERNATIONAL LAW 185, 189, 194 (Erika Feller, 

Volter Turk & Frances Nicholson eds., 2003) .כדוגמה ליישו� עמדה זו בחקיקה, ראו עוד , �סעי

פסיקה בריטית ל. Immigration and Asylum Act, 1999 c.33 (U.K): לחוק הבריטי) 2(31

 � R. v. Uxbridge Magistrates’ Court and Another, ex:  לאמנה ראו31המיישמת את תנאי סעי

parte Adimi [1999] Imm A.R. 560; R. v. Asfaw [2008] UKHL 31. 
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מבחינה משפטית אפשר אולי , ראשית: טענה זו אינה יכולה לעמוד מכמה סיבות
מבי� שלל אפשרויות , לבחור את האפשרות המעבירה את המסר שהמדינה רוצה להעביר

˙ÂÈ˜ÂÁ ) שוג� זאת רק בהנחהÌˆÚ שיקול זר" העברת המסר חוקי הוא ואינו בבחינת(" ,
עקרו� יסוד .  באפשרות לא חוקית רק בשל המסר שהיא מעבירהאול� אי אפשר לבחור

להצדיק פגיעה ) דר� כללבלפחות (חוקתי מוכר הוא שיעילות כשלעצמה אינה יכולה 
" להעביר מסר" ועל אותו משקל אפשר לדעתי לטעו� שעצ� הרצו� 24,בזכויות אד�

שי מקלט למבקשי מקלט פוטנציאליי� אינו יכול להצדיק פגיעה בזכויותיה� של מבק
בענייננו טענו העותרי� שהזכות של מבקשי מקלט לעבוד . שכבר נמצאי� בשטח המדינה

 �, על פי הטענה, מדובר אפוא.  לאמנת הפליטי�17מעוגנת בי� השאר בהוראת סעי
אשר קובעת באופ� מכוו� ומופג� סייג , שקבועה באמנה, בזכות מפורשת וקונקרטית

 ÔÈ·Ó‰ÓÎ ˙ÂÈÂ�˘¯Ù אפשר להצדיק עמדה שלפיה  ייתכ� ש25.לעקרו� ריבונות המדינה
˙ÂÈ¯˘Ù‡ �של היעדר " תעביר את המסר" רשאית מדינה לבחור בפרשנות ש17 של סעי

ואמנ� סעי� . הזכות לעבוד בסיטואציה של המוני מבקשי מקלט המידפקי� על שעריה
י� בית המשפט לא ד� כלל בטענת העותר,  ואול�26. לאמנה רחוק מלהיות נהיר וברור17

ומכא� , )ל" הנ17על סמ� סעי� , בי� השאר(שעומדת למבקשי המקלט הזכות לעבוד 
� עשה בו "כעיקרו� פרשני שבג" העברת מסר"שאי� מקו� כלל לדבר על שיקולי� של 

  . ÂÚÏ Â˜ ˙˘¯Ù·„שימוש במסגרת 
�תו� העברת המסר , נאפשר למבקשי המקלט לעבוד"מדיניות שלפיה , יתרה מכ

אמנ� התכלית . עומדת בניגוד לאחת מתכליות אמנת הפליטי�" עבודשאי� לה� זכות ל
במוב� זה שהוא לא יוחזר למדינת , המרכזית של האמנה היא לתת לפליט מקלט מרדיפה

 
, פורס� בנבו (˘¯ ‰‡ÂÈÂÎÊÏ ‰·ÈËÁ‰�Ì„‡ ,� ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó‰ '¯ˆÂ˙ 2605/05� "בג  24

19.11.2009.(  

ע� זאת אמנת . זכותה של מדינה לקבוע מי נכנס בשעריה היא ביטוי מובהק של ריבונות המדינה  25

  .היא חריג לעיקרו� זה, האוסרת על מדינה לגרש משטחה אד� שאינו אזרח מאזרחיה, הפליטי�

 בהיתר המדינות בעלות האמנה ינהגו בפליטי� השוהי�): "בתרגו� לעברית(לאמנה קובע ) 1(17 'ס  26

". בנוגע לזכות� לעסוק בעבודה בשכר, בשטח� די� נוח ביותר כפי שה� נוהגות באזרחי אר� נכרייה

 היא שאלה (refugee lawfully staying)" פליט השוהה בהיתר"השאלה מתי ייחשב מבקש מקלט ל

 Guy:והשוו; 190–186' בעמ, 22 ש"לעיל ה, HATHAWAYראו לעניי� זה . משפטית

GOODWIN-GILL & JANE MCADAM, THE REFUGEE IN INTERNATIONAL LAW 525–526 (3rd 

ed. 2007) . נכרייה"ג� השאלה מיה� אות� �אזרחי אר ")nationals of a foreign country in the 

same circumstances(היא , בהקשר של מדינת ישראל,  שאליה� יש להשוות את מבקשי המקלט

אמצעי� מגבילי� , על כל פני�"לאמנה מוסי� וקובע כי ) 2(17 'ראוי לציי� שס. שאלה לא פשוטה

[...] שהוטלו על זרי� או על העבדת זרי� לש� הגנת שוק העבודה האזרחי לא יחולו על פליטי� 

) 3(17 'ואילו ס[...]". � באר� השלימו שלוש שנות מגורי) א: (שנתקיי� בה� אחד מ� התנאי� האלה

המדינות בעלות האמנה יעיינו מתו� אהדה בשאלת השוואת זכויותיה� של כל הפליטי� "קובע כי 

   .[...]"בעניי� עבודה בשכר לזכויותיה� של אזרחי� 
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, ודיני הפליטי� שהתפתחו בעקבותיה, אול� לצד תכלית זו מבקשת האמנה, אזרחותו
 31סעי� . דינת המקלטלאפשר לפליט ג� שיקו� נפשי ולהשיב לו את כבודו כאד� במ

לכאורה ג� א� היה מועמד . הוא דוגמה לקידו� תכלית זו, שכבר הוזכר לעיל, לאמנה
לא הייתה נשקפת לו סכנת חיי� , הפליט לדי� בגי� כניסה למדינת המקלט ללא אשרה

מנסחי האמנה מצאו לנכו� , ואול�.  לאמנה33הקבוע בסעי� , ההחזרה� בשל עקרו� אי
ולפיכ� קבעו שלפליט מוקנה מער� של , נות אנושיי� של הפליטלהג� על עוד עקרו

הזכות לעבוד שלובה במער� זכויות זה מתו� הבנה . זכויות בעת שהייתו במדינת המקלט
. שיקומית� קיומית וה� תכלית נפשית�  שעבודה משרתת ה� תכלית כלכלית– כ� אטע� –

 �על , ככל האפשר, ה יקלוהמדינות בעלות האמנ"הקובע כי ,  לאמנה34יוזכר א� סעי
לא ברור כיצד זה אפשר לדבר על היטמעות של ". טמיעת� והתאזרחות� של פליטי�

   27.פליטי� כאשר מדינת ישראל קובעת שאי� לה� זכות לעבוד בשטחה
 זו שמבקשת להעביר לה� מסר שא� –על כ� הפגיעה הסימבולית במבקשי המקלט 

 לעבוד וה� בבחינת מפרי חוק זכות� אי� לה, א� לא ייענשו על עבודת� למחיית�
היא עומדת בניגוד לאחת מתכליות .  היא פגיעה אסורה–תמידיי� במדינת המקלט 

  . שעניינה שיקו� נפשי של הפליט, האמנה
מבקשי המקלט , כפי שנטע� לעיל. מלבד המישור הסמלי קיי� ג� המישור המעשי

לחוק ) 3(12קבוע בסעי� העובדי� למחיית� עוברי� לכאורה על האיסור הפלילי ה
נוכח העובדה שרישיונות . ואפשר לכאורה להעמיד� לדי� על כ�, הכניסה לישראל

שבה� נכתב מפורשות שאינ� רישיונות , הישיבה של מרבית מבקשי המקלט בישראל
 הפרת התנאי הקבוע ברישיו� 28,ניתני� לה� כחלק מתנאי שחרור� ממשמורת, עבודה

. להחזרת� למשמורת, ז לחוק הכניסה לישראל13 פי סעי� על, מהווה לכאורה ג� בסיס
�ג� א� אינו נאכ� לא על דר� של העמדה לדי� ולא על דר� (לאיסור העבודה , יתרה מכ
נקודות זיכוי (כללי מס הכנסה , למשל. יש עוד השלכות משפטיות עקיפות) של מעצר

יה זכאי במסגרת יה" תושב חו� זכאי" קובעי� כי 2007–ז"תשסה, )לתושב חו� זכאי
על פי , מוגדר" תושב חו� זכאי"אול� .  נקודות זיכוי�2.25 חישוב המס על הכנסתו ל

 � בישראל או באזור מותרות Â˙˜ÒÚ‰Âשהייתו בישראל או באזור "מי ש,  לכללי�1סעי
אד� שהעסקתו בישראל אינה מותרת על פי די� : צא ולמד). ההדגשה הוספה" (על פי די�

עליו או (ואי� נפקא מנה א� איסור ההעסקה שלו נאכ� ,  נקודות זיכוי�2.25 אינו זכאי ל
  .א� לאו) על מעסיקו

 
חוזה ? 'עובדי� או זרי� בישראל"גיא מונדלק : על הקשר בי� עבודה לבי� השתייכות קהילתית ראו  27

  ).2003 (486, 423 כז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" והדפיציט הדמוקרטי' תהתשתי

 על פי צווי הרחקה – דהיינו נכלאי� –רוב� המכריע של מבקשי המקלט בישראל מוכנסי� למשמורת   28

ולאחר תקופה מסוימת במעצר משוחררי� כשביד� רישיו� הישיבה , ומשמורת ע� הגעת� לישראל

  .הזה
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 ÂÚÏ Â˜ ˙˘¯Ù·„� את שתי ידיו ב"שעליו סמ� בג" האיזו� הראוי: "לסיכו� פרק זה
וזאת מבלי שבית המשפט טרח , פוגע במבקשי מקלט ה� באופ� סמלי וה� באופ� מעשי

לאור , יתרה מכ�.  של מבקשי המקלט לעבודÂÎÊÌ˙לברר את טענת העותרי� בדבר 
א� לא עובדיה� מבקשי , החסינות מהעמדה לדי� שזכו לה המעסיקי� הישראלי�

המעסיקי� : פסק דינו של בית המשפט העליו� זועק לביקורת מכיוו� מרקסיסטי, המקלט
ואילו מבקשי , בדמות� של מבקשי מקלט אפריקאי�, ימשיכו לקבל כוח עבודה זול

זהו .  ימשיכו להיחשב עברייני� ולהיפגע כלכלית מאיסור ההעסקה– עצמ� המקלט
  .�"שרקחה הפרקליטות ושהוכשר על ידי בג" האיזו� הראוי"

 חלק� מתמודדות ע� מספרי� גבוהי� של –אציי� בקצרה שמדינות מערביות שונות 
החשש מפני בקשות מקלט .  מתירות למבקשי מקלט לעבוד בשטח�–פליטי� ג� ה� 

קריות שיגישו זרי� רק כדי לקבל היתר עבודה מ!ַת� בחלק ממדינות אלה באמצעות ש
חקיקה שקבעה שהיתר העבודה לא יינת� למבקש המקלט מ� היו� הראשו� להגשת 

תוכל מערכת , מוגבלת בזמ�, הרציונל הוא שבתקופה זו. הבקשה אלא זמ� מה לאחר מכ�
ומי שבקשתו , ליט יהיה זכאי לעבודמי שיוכר כפ. המקלט המקומית לבדוק את הבקשה

הרחקה מכוח מקור �אלא א� כ� יהיה זכאי לאי( יידרש לעזוב את המדינה –תידחה 
   29).נורמטיבי אחר

במוב� זה שרוב גדול של , נציגי המדינה יטענו בוודאי שהמצב בישראל הוא ייחודי
ר ביחס אש, אריתֵראה וסוד�: מבקשי המקלט בישראל מגיע משתי מדינות עיקריות

. לשתיה� הסכימה מדינת ישראל להעניק לאזרחיה� הגנה קולקטיבית מפני הרחקה
בנסיבות אלה אי� . ולכ� ג� אינ� נדחות, בקשות המקלט של אזרחי� אלה אינ� נבדקות

  .שבאמנת הפליטי�" פליט"לדבר על הרחקת מי שאינו עונה על הגדרת ה
העיגו� . קבלה בהחלטת ממשלהההרחקה של אריתֵראי� וסודני� לא הת� מדיניות אי

) למעט הצהרות של נציגי הרשויות בבתי המשפט או בכנסת(הפורמלי היחיד שנמצא לה 

 
ובה� לא ,  יו�180ו� הנחה שזמ� ראוי לבדיקת בקשת מקלט הוא י יוצא מתנהחוק הפדרלי האמריק  29

מי שבקשת ). 34ש "הלהל� ראו ; אלא א� כ� הוא נהנה מהגנה קולקטיבית(זכאי מבקש מקלט לעבוד 

הדירקטיבה של . C.F.R § 208.7(a)(1) 8: המקלט שלו לא הוכרעה בפרק זמ� זה יהיה זכאי לעבוד

 EU Council Directive,  בעניי� קליטה של מבקשי מקלט27.1.2003האיחוד האירופי מיו� 

2003/9/EC of 27 January 2003 Laying Down Minimum Standards for the Reception of 

Asylum Seekers ,ר הקרויה בקיצו“The Reception Directive” ,תקופה של שנה11 'קובעת בס  ,

א� קובעת כי המדינות ( יהיה זכאי מבקש המקלט לעבוד – א� לא נדחתה בקשת המקלט –שלאחריה 

ווי מבקר 'האת; רשאיות לתת עדיפות לתושבי האיחוד האירופי ולזרי� אחרי� השוהי� במדינה כדי�

 752–751' בעמ, 22 ש"לעיל ה, HATHAWAYראו .  לאמנה17סעי� סייג זה כעומד בניגוד להוראת 

ראוי לציי� שבשנה זו יוכל מבקש המקלט להתקיי� באמצעות שירותי דיור ובריאות ). 9 ש"בה

  . לדירקטיבה14–12 'ראו ס: שתספק לו מדינת המקלט
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אוכלוסיית " כי 1 הקובע בסעי� 30,"נוהל הארכת אישורי שהיה למסתנני�"מצוי ב
מקבלת אישור שהיה מיוחד ', פליטי�'המסתנני� מאריתריאה וסוד� אשר טר� הוכרה כ

לא ברור ). כ� במקור" ( לחוק5)'א(2פ סעי� "פ חוק הכניסה ע"יפה עי יחידת האכ"ע
בדיקת בקשות המקלט הפרטניות של � מדוע החליטו הרשויות בישראל על אי

 א�ומדוע החליטו על התחייבות גורפת שלא להרחיק , האריתראי� והסודני� מחד גיסא
בר במדיניות הסברה היא שמדו. לא אזרח אחד ממדינות אלה למדינתו מאיד� גיסא

: להל�) (Temporary Protection" (הגנה זמנית"שמחקה במובני� מסויימי� הסדר של 
TP( ,אשר מדינות שונות נקטו בעניינ� של מבקשי מקלט בשני העשורי� האחרוני� .  

 פרגמטי של מדינות הוא בבחינת אמצעי TPביורוקרטי מסוג � משטר משפטי
געה של מספרי� גדולי� מאוד של מבקשי ה: ”mass influx“מצב של להתמודד ע� 

 בדר� כלל בנסיבות היא TPיה למנגנו� של ינהְ$. זמ� קצרבבאופ� בלתי צפוי ו, מקלט
   ידואלית של כל בקשת מקלט תוביל לקריסת מערכתוובה� בדיקה אינדיש
  והיא נועדה להוות פתרו� מידי ומוגבל בזמ� להתמודדות ע� מצב32,המקומית �RSD31ה

אנשי� המבקשי� מקלט ב כשמדובר מיוש� לעתי� TP מנגנו� של  על כ�וס�נ. חירו�
פליט על פי אמנת של אינ� מזכות אד� במעמד ה� מסיבות אשר חר� היות� הומניטריות 

בנסיבות (במדינה כגו� עזיבת מדינת המוצא עקב אסו� טבע או אלימות כללית , הפליטי�
   Complementary Protection(.33(שלימה  הגנה מאלה נהוג לעתי� לכנות מנגנו� זה בש�

ה לדר� של י מצב זה הפניבשלוכי , mass influx של ינואפילו נניח שהמצב בישראל ה
TPלדבר על הגנה  אפשר ואפילו נניח כי עדיי�, היא מוצדקת ˙È�ÓÊ העובדה שחלק � חר

 אינניהנחות אשר  (2005הסדר זה מאז שנת במסגרת ממבקשי המקלט מסוד� נמצאי� 
 �TPאשר משטר ה, הרי שבכל אופ� חובה על מדינת ישראל לאפשר לאנשי�, )שות� לה�

ישראל מעול� לא הבהירה מדוע החליטה ,  כאמור לעיל.לעבוד בהיתר, מוחל עליה�
 מוחל TPבדר� כלל משטר של . לתת הגנה גורפת לאריתראי� ולסודני� מפני הרחקה

עליה� מוחל המשטר הזה ה� ברוב� בנסיבות שבה� המדינה מניחה שמבקשי המקלט ש
ויעיל יותר , ועל כ� אי� טע� להשקיע משאבי� ולבדוק את הבקשות אחת לאחת, פליטי�

 
 /www.piba.gov.il/Regulations: ההגירה ומעברי הגבול, אתר רשות האוכלוסי�, 16.11.2008מיו�   30

76.pdf.  

31  Refugee Status Determination.  

32  “A mass influx emergency […] exists only when the combination of the flow’s size and 

suddenness makes individual refugee status determination procedurally impractical, 

placing strains on the host State’s institutions and resources” )GOODWIN-GILL & 

MCADAM, 335 'בעמ ,26 ש"ה לעיל(.  

 UN High Commissioner for Refugees, Complementary:  שוני� ראוTPלהרחבה על משטרי   33

Forms of Protection: Their Nature and Relationship to the International Refugee Protection 

Regime, 9 June 2000, EC/50/SC/CRP.18, available at www.unhcr.org/refworld/docid/ 
47fdfb491a.html. 
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אז ודאי שהיא מחויבת לתת , א� זוהי ההנחה של מדינת ישראל. לתת לכול� הגנה זמנית
ג� א� זו אינה ההנחה של . לאריתראי� ולסודני� לפחות זכויות בסיסיות של פליטי�

הרי כל עוד לא בדקה המדינה את בקשות המקלט הפרטניות של , דינת ישראלמ
, להניח את ההנחה ההפוכה, מכוח דיני הפליטי�, אי� היא זכאית, האריתראי� והסודני�

על כ� לפחות לאחר תקופת . שבאמנה" פליט"דהיינו שה� אינ� עוני� על הגדרת ה
,  של האריתראי� והסודני�שהייה מסוימת בישראל שבה לא נבדקו בקשות המקלט

  . מחויבת המדינה להעניק לה� זכויות בסיסיות שלה� זכאי� פליטי� מכוח האמנה
ג� מבחינת המשפט המנהלי הישראלי אי אפשר לטעו� שסביר לאסור על אנשי� 

לעבוד למחיית� מש� שני� , אשר מדינת ישראל התחייבה שלא להרחיק� למדינותיה�
היא אחת , לפחות לאחר תקופה מסוימת של שהייה במדינה, דעל כ� הזכות לעבו. ארוכות

ואמנ� משפט משווה מלמד שמדינות ". מוגני� קולקטיבית"מאות� זכויות שלה� זכאי� 
לעתי� כבר מהיו� , מערביות אחרות מתירות ג� למי שנהנה מהגנה קולקטיבית לעבוד

   34.הראשו� להגשת הבקשה
ויות אחרות להתמודד ע� המספרי� ייתכ� שעומדות בפני מדינת ישראל אפשר

כגו� העברת� למדינות , )ומבקשי מקלט אחרי�" (המוגני� קולקטיבית"הגבוהי� של 
Â˜ ˙˘¯Ù  אפשרות שהוזכרה בפסק הדי� ב–) שאינ� מדינות המוצא שלה�(שלישיות 

„·ÂÚÏאול� הותרת .  והמעלה סוגיות מורכבות שלא אעסוק בה� ברשימה קצרה זו
ית שני� על גבי שני� במדינת ישראל מבלי שבקשות המקלט שלה� המוגני� קולקטיב

  . אינה אחת מ� האפשרויות הפתוחות בפני המדינה, נבדקות וללא הזכות לעבוד

 
 Council,  לעניי� הגנה זמנית20.7.2001יחוד האירופי מיו� ראו לעניי� זה דירקטיבה של הא  34

Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on Minimum Standards for Giving Temporary 

Protection in the Event of Mass Influx of Displaced Persons and on Measures Promoting a 

Balance of Efforts between Member States in Receiving such Persons and Bearing the 

Consequences Thereof . לתקופה שלא , המדינות החברות יתירו" כי 12 'בסדירקטיבה זו קובעת

לעסוק בעבודה בשכר או בעבודה , לאנשי� הנהני� מהגנה זמנית, תעלה על מש� ההגנה הזמנית

בהמש� הסעי� נקבע כי המדינות רשאיות לתת עדיפות לתושבי האיחוד האירופי ולזרי� ". עצמאית

 ש" לעיל ה,HATHAWAYווי על סייג זה ראו 'אתה' לביקורתו של פרופ(אחרי� השוהי� במדינה כדי� 

מי שמוסמ� להכריז על מצב ,  לדירקטיבה3 'שעל פי ס ע� זאת יצוי�). 9 ש"בה 752–751' בעמ, 22

היא מועצת , ולהתח�הצהרה שבעקבותיה יהיו הוראות הדירקטיבה כול� בנות, mass influxשל 

 במדינה כלשהי mass influxטר� הכריזה המועצה על מצב של  ,נכו� להיו�. האיחוד האירופי

, U.S.C § 1254a (2006) 8: בארצות הברית אנשי� שנהני� מהגנה משלימה זכאי� לעבוד. באיחוד

 :Sarah Anchors, Temporary Protected Status: ריתבהרצות ראו עוד על ההגנה המשלימה בא

Making the Designation Process More Credible, Fair, and Transparent, 39 ARIZ. ST. L.J. 

565 (2007).  
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  "סמו�"פסק הדי ותרבות ה. ג

 35"בתרבות ובמשפט הישראליי�' סמו�'על סיפור ה: אר� מאלתרת אסונותיה"במאמרה 
מאז , אחת מהנורמות המרכזיות בתרבות הישראליתש, באופ� משכנע, טוענת אורית קמיר

נורמה זו קשורה בעבותות לדמות ". סמו�"היא הנורמה שזכתה לכינוי , ימיה המוקדמי�
  :המיתולוגית" צבר"ה

, בהיעדר אמצעי� ומשאבי� חיוניי� לביצוע המשימות שהוטלו עליו
כמעוז כוחו ויתרונו ; נתפסת תושייתו של הצבר כנשקו האולטימטיבי

התחמו� וההברקה נתפסו כחלוקי הנחל , האלתור. היחסי הבולט
משמעת וציות לכללי� לא קושרו מעול� ע� דמותו של (שבאמתחתו 

יוקרתו ותהילתו של הצבר נסמכו ונבנו על מיומנות , גאוותו.) הצבר
  36.בידיי� ריקות פע� אחר פע�' לכבות שריפות'

. שלה" סמו�"י ללמד על תרבות ה של ישראל כד37סבורני שאי� כמו מדיניות ההגירה
 �90בעיקר מאז שנות ה, ישראל החלה להזמי� לשטחה מספרי� גבוהי� של מהגרי עבודה

 בלי לחשוב עד תו� על ההשלכות ארוכות הטווח של אותה 38,של המאה הקודמת
כ� ג� מקבלי , ממש כמו הצבר המיתולוגי שמתואר במאמרה של קמיר. מדיניות

שונות " קטסטרופות"י באות� שני� ביקשו להתמודד ע� ההחלטות בממשל הישראל
דבר שגר� , שהוטל על השטחי� הכבושי� בעקבות כ�" סגר"פרו� האינתיפאדה וה(

העלייה ההמונית ; לאבד� של עשרות אלפי ידיי� פלסטיניות עובדות למשק הישראלי
וס מהגרי גי(בנקיטת צעדי חירו� ) מברית המועצות שהצריכה בניית אלפי דירות חדשות

בלי להתמודד התמודדות רצינית ע� ההתפתחויות הצפויות ) עבודה ממדינות מרוחקות
, כ� למשל בחרה ישראל להתעל� כליל מניסיונ� של מדינות המערב. של אותה מדיניות

שלימד שמהגרי עבודה נוטי� לא אחת להישאר באר� המזמינה ג� לאחר תו� תקופת 
, שויות קבעו לעתי� כללי� להעסקת מהגרי עבודה הר39.השהייה שהותרה לה� על ידיה

 
˙¯·Â˙ " בתרבות ובמשפט הישראליי�' סמו�'על סיפור ה: אר� מאלתרת אסונותיה"אורית קמיר   35

˙ÈË¯˜ÂÓ„ 1 ,137) 1999.(  

  .144' בעמ, ש�  36

לא אדבר על הגירה של , כלומר(יהודי� בלבד �אדבר על הגירה של לאבדבריי על הגירה בפרק זה   37

  ").עלייה"רגו� הציוני 'אשר קרויה בז, על פי חוק השבות, יהודי� ובני משפחותיה�

 È˙�˘ ÁÂ„46 ˙�˘Ï 1995 מבקר המדינה ; )ÌÈ¯ÊÂ ÌÈ„·ÂÚ 80–94) 2008אדריאנה קמפ ורבקה רייכמ�   38

 ÌÈÙÒÎ‰ ˙�˘ ˙Â�Â·˘ÁÏÂ1994, 477–479) 1996.(  

39  Eric Neumayer, Unequal Access to Foreign Spaces: How States Use Visa Restrictions to 

Regulate Mobility in a Globalized World, 31 TRANSACTIONS INST. BRIT. GEOGRAPHERS 

72, 74 (2006); Robert Birrell, Immigration Control in Australia, 534 ANNALS AM. ACAD. 

POL. & SOC. SCI. 106 (1994) .של מדינות שמזמינות זרי� לשטח� , אלכסנדר קורא לתופעה זו
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אלא , שהיו אמורי� למת� את הכדאיות הרבה של העסקת� על ידי מעסיקי� ישראלי�
התנאי שלפיו מעסיקי מהגרי עבודה בענפי� מסוימי� , למשל. שה� לא הקפידו על קיומ�

ה  כעשור לאחר מכ� פרצ40.מעול� לא יוש�, יקלטו בד בבד ג� עובדי� ישראלי�
. �100,000 מספר מהגרי העבודה ללא רישיו� עבר את קו ה: חדשה" קטסטרופה"

 החלטה בדבר הצור� להפחית באופ� דרסטי 1996בעקבות זאת קיבלה הממשלה בשנת 
) ברישיו� ושלא ברישיו�( מהגרי עבודה �160,000 מכ: את מספר מהגרי העבודה בישראל

, המדינה מעול� לא עמדה ביעד זה 2002.41 בסו� שנת 29,000–�25,000  ל1996בשנת 
 43,זמנית" ִמנהלת הגירה" החליטה הממשלה על הקמת 2002 בשנת 42.אפילו לא בקירוב

 בד בבד 44. מיליו� שקל200 שוטרי� ותקציב& השנתי עמד על 400אשר כללה צוות של 
ולאחר הקמת גו� זה קיבלה הממשלה כמה וכמה החלטות בדבר היעדי� המספריי� של 

א� על פי שגורשו ,  ואול�45.שבה� על רשויות האכיפה לעמוד, רחקו מישראלזרי� שיו
לא עמדו הרשויות ביעדי� , אלפי זרי� לאחר הקמת ִמנהלת ההגירה" יצאו מרצו�"ו

 
  ("]של מהגרי�[מיתוס החזרה  "–ומצפות שה� יעזבו בתו� תקופת רישיו� הישיבה שנית� לה� 

(“the myth of return” .ראו:Michael Alexander, Local Policies toward Migrant as an 

Expression of Host-Stranger Relations: a Proposed Typology, 29 J. ETHNIC & MIG. STUD. 

411, 419 (2003). 
40  ˙�˘Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ 1995 ÌÈÙÒÎ‰ ˙�˘ÏÂ 1994 ,476' בעמ, 38ש "לעיל ה.  

  ).È˙�˘ ÁÂ„49 ˙�˘Ï 1998 ÌÈÙÒÎ‰ ˙�˘ ˙Â�Â·˘ÁÏÂ 1997 ,273) 1999 מבקר המדינה   41

היה מספר� קט� באופ� ניכר , למרות הגידול במספר העובדי� הזרי� המגורשי�: "282' בעמ, ש�  42

כי מספר העובדי� הזרי� , הנתוני� מלמדי�. יעד שקבעה הממשלה בהחלטותיה בעניי� זהמה

 מכלל העובדי� הזרי� הבלתי חוקיי� �5% כ– היה קט� יחסית להיק� התופעה 1997שגורשו בשנת 

מספר העובדי� הזרי� המגורשי� היה קט� מהגידול שחל במספר , יתרה מזו. ששהו בישראל

  ".העובדי� הבלתי חוקיי�

  ).30.7.2002" ( הקמת רשות הגירה–רפורמה בשוק העבודה  "�29 של הממשלה ה2327החלטה   43

  .135' בעמ, 38לעיל הערה , קמפ ורייכמ�  44

השתלבות ישראלי� בשוק העבודה במקו� עובדי�  "�29 של הממשלה ה2328החלטה : ראו לדוגמה  45

שבה הוחלט כי אחד מ� היעדי� של פעולות האכיפה בנושא עובדי� זרי� יהיה , )30.7.2002(" זרי�

 עובדי� זרי� השוהי� בישראל ללא אשרת עבודה 50,000להביא ליציאת� מישראל של לפחות "

 של הממשלה 99החלטה ; " עובדי� עובדי� זרי� כאמור30,000מתוכ� הרחקה של לפחות , תקפה

שבה הוחלט לתק� החלטה קודמת , )25.3.2003" ( לטיפול בנושא עובדי� זרי�תוכנית המש� "�30ה

 100,000 יהיה יציאת� מישראל של לפחות 2003יעד פעולות האכיפה בשנת "זו ולקבוע במקומה כי 

ידי �  זרי� כאמור שיורחקו מישראל על60,000ובכלל� לפחות , עובדי� זרי� השוהי� בה שלא כדי�

" הגדלת אפשרויות התעסוקה של ישראלי� "�30 של הממשלה ה4099טה החל; "רשויות האכיפה

יעדי פעולות האכיפה בתחו� העובדי� הזרי� של הגופי� הממלכתיי� "שבה נקבע כי , )9.8.2005(

 עובדי� זרי� 50,000יציאת� מישראל של לפחות :  יהיו כדלקמ�2006האחראי� לנושא לגבי שנת 

  ". שיורחקו מישראל על ידי רשויות האכיפה25,000ות ובכלל� לפח, השוהי� בה שלא כדי�
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 בה 46.ומספר המורחקי� מ� האר� היה נמו� בהרבה מהמכסות שנקבעו, שנקבעו לה�
 כל אות� שני� 47.י� ברישיו�בעת הוכנסו לישראל עשרות אלפי� של מהגרי עבודה חדש

אשר , אשר המליצו עוד ועוד המלצות, משרדיות�ישבו על המדוכה עוד ועוד ועדות בי�
וסמכויותיה ,  שבע שני� לאחר הקמתה פורקה מנהלת ההגירה48.ברוב� לא יושמו

ההגירה ומעברי , רשות האוכלוסי�: הועברו לרשות חדשה שהוקמה במשרד הפני�
  .קטסטרופה עוד סובב וסובב� שליפה מהמות��ופהומעגל הקטסטר. הגבול

, ג� בתחו� הטיפול במבקשי מקלט ההתנהלות הישראלית רחוקה מלהשביע רצו�
ישראל אמנ� אשררה את אמנת הפליטי� . אפילו על פי אמות המידה של המדינה עצמה

בשנת . א� מעול� לא הסדירה את הטיפול במבקשי מקלט בחוק או בתקנות, 1954בשנת 
,  ניסח המשנה ליוע� המשפטי לממשלה נוהל לטיפול במבקשי מקלט בישראל2001

� לפליטי� " ועל פיו מדינת ישראל הסמיכה את נציבות האו49,אשר מעול� לא פורס�
בדומה למקובל במדינות העול� , לראיי� את מבקשי המקלט ולבחו� את בקשותיה�

הפקיעה , בישראל לאחר שחלה עלייה דרסטית במספר מבקשי המקלט 50.השלישי
� לפליטי� והקימה יחידות "סמכויות אלה מידי נציבות האו) �1.7.2009ב(מדינת ישראל 

 51.ההגירה ומעברי הגבול כדי שתטפלנה בבקשות מקלט, חדשות ברשות האוכלוסי�
השינויי� התכופי� במדיניות של משרד הפני� הישראלי בעניי� מבקשי המקלט כללו ג� 

 2008החל מפברואר ,  בתחו� הֵגאוגרפי שבי� חדרה לגדרההטלת מגבלה על שהיית�
 סוגי רישיונות 52.בלי שנמסרו הנימוקי� לכ�, אז בוטלה המגבלה, 2009ועד לאוגוסט 

 
 /Ï‡¯˘ÈÓ Â˘¯Â‚˘ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ2008 15) 2009( ,www.tamas.gov.il ·˘�˙ רוני ב� צור   46

NR/rdonlyres/9DEDF646-1ABD-40C2-A80E-17C1C542EB91/0/9079.pdf.  

דיניות ההגירה כלפי עובדי� זרי� הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה לישראל ומ"שרו� אסיסקובי�   47

„ÂˆÈÚÏ ‰„ÚÂ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ· משרד האוצר ; )2004 (85, 79 י Â·Ú ,ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Á„‰" בשנות התשעי�

ÌÈÏ‡¯˘È ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ ‡˘Â�· ˙ÂÈ�È„Ó 33–34) 2007( .פורס� באתר משרד ראש הממשלההדוח  :

www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/A8774D06-ECC6-4A39-95B2-AC73F96FABD2/0/foreign

workers.pdf.  

  . 16–13' בעמ,  ראו ש�, הוועדות השונות שפעלו במרוצת השני�סקירתל  48

49  Tally Kritzman-Amir, ’Otherness’ as underlying Principle in Israel's Asylum Regime, 41 

ISRAEL L. REV. 603, 615 (2009).  

50  Michael Kagan, The Beleaguered Gatekeeper: Protection Challenges Posed by UNHCR 

Refugee Status Determination, 18 INT’L J. REF. L. 1, 3 (2006).  

 :ההגירה ומעברי הגבול של משרד הפני�, ראו פרסו� באתר האינטרנט של רשות האוכלוסי�  51

http://piba.gov.il/authorityunits/pages/rsd.aspx ;22336�04�10מ "כ� ראו עת � ÏÂ„·Ú ' ‰�ÂÓÓ‰

Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ÏÚ ,21.9.2010, פורס� בנבו( לפסק הדי� 2 'בפס.(  

‰ÌÈËÈÏÙ ÌÂ„È˜Ï ÊÎ¯Ó  5616/09� "בג": גדרה�מדיניות חדרה"ארגוני זכויות אד� הגישו עתירה נגד   52

� ÌÈÈ‡˜È¯Ù‡ 'ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó )הודעת "ב).  היה בא כוח העותרי�המחבר) (26.8.2009, פורס� בנבו

, נבקש לעדכ�: " נכתב,3.8.2009 שהוגשה במסגרת הלי� זה ביו� "עדכו� מטע� פרקליטות המדינה

מטעמי� כאלו , בנוגע למסתנני� שלעת הזו לא נית� להרחיק� למדינת אזרחות�, כי שר הפני� החליט
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מש� הזמ� שבשבילו ניתנו ומקו� הנפקת� השתנו מעת , הישיבה שקיבלו מבקשי המקלט
   53.בתדירות גבוהה, לעת

ות בלתי ניתנות ליישו� בנוגע למבקשי על האופ� שבו ממשלת ישראל מקבלת החלט
, מקבלת החלטות חדשות וחוזר חלילה, ולאחר מכ� מסכלת את החלטותיה שלה, מקלט

אפשר ללמוד ג� מהתנהלות הרשויות בסוגיה הנקודתית שבה עסקה העתירה שעומדת 
 קיבלה הממשלה את ההחלטה בדבר הקמת 19.7.2010ביו� , כזכור. במוקד רשימה זו

צעדי� שיאפשרו תחילת אכיפה כנגד "שיציג לממשלה תו� שבועיי� , משרדי�צוות בי�
הא� התכוונה ". 1.9.2010מעסיקי מסתנני� כ� שהאכיפה בפועל תחל לא יאוחר מיו� 

יספיק , ממשרדי ממשלה שוני�, הממשלה באמת ובתמי� שצוות של תשעה חברי�
הממשלה , "האר�"עיתו� על פי בדיקת ? לדו� ולגבש המלצות בשבועיי� ימי�, להתכנס

אשר על פי , שר המשפטי�. אשר קיבלה החלטה זו מקימה ועדה אחת לשתי ישיבות
, היה חבר, )יחד ע� שר הפני�(ההחלטה שבה עסקינ� היה אמור לעמוד בראש הוועדה 

 אפשר אפוא להערי� 54. ועדות שונות�39 ב, נכו� לזמ� כתיבת הכתבה, "האר�"על פי 
. ה ידעה הממשלה ידוע היטב שלא תעמוד ביעד שקבעה בהשכבר ברגע קבלת ההחלט

כבר בתגובתה הראשונה לבית המשפט במסגרת העתירה שהוגשה נגד החלטת , ואכ�
, וטר� נסתיימה, נמצאת בעיצומה[...] עבודת המטה "הממשלה הודיעה הפרקליטות כי 

  ". צוע כרגעאינו בר בי, 1.9.2010 –קרי , ועל כ� תארי� היעד שנקבע בהחלטת הממשלה
 אשר כותרתה 55,החלטה חדשה, כאמור לעיל,  קיבלה הממשלה28.11.2010ביו� 

". הקמת מרכז שהייה למסתנני� מגבול מצרי� ואכיפה כנגד מעסיקי� של מסתנני� אלה"
לגבש תכנית להקמה "משרדי אשר מטרתו �במסגרת החלטה זו נקבע שיוק� צוות בי�

עוד נקבע ". בול מצרי� או מבקשי מקלט אחרי�ולהפעלה של מרכז שהייה למסתנני� מג
בדיו� שהתקיי� ".  חודשי� מיו� קבלת החלטה זו�6 לא יאוחר מ"שהפעלת המרכז תחל 

 כבר הצהירה באת כוח המדינה שהרשויות לא תעמודנה �13.1.2011 ביו� "בפני בג
וכי תקופת ההיערכות תהא , בתו� שישה חודשי�" מרכז השהייה"ביעד ההקמה של 

  . וכה יותראר
הבעיה המרכזית של מדיניות ההגירה הישראלית היא שאי� לישראל , למעשה

התמודדות ע� הגירה "שכותרתו , ה"נייר העמדה של מרכז מציל. מדיניות הגירה ברורה
 

לחוק הכניסה ) 5)(א(2ו מכוח סעי� וזאת מתוק� סמכות, כי תתאפשר שהיית� בכל האזורי�, ואחרי�

  ).העתק בידי המחבר" (�1952ב"התשי, לישראל

מיועד " ( בירוקרטיה ושיח ציבורי–פוליטיקת המקלט בישראל : הפרד ומשול"ראו הדס ירו�   53

ירו� ). אמיר�ליר ובעריכת טלי קריצמ��בהוצאת מכו� ו�, להתפרס� באסופת מאמרי� על פליטי�

לט שהגיעו לישראל לפני מספר שני� נתקלו ברשויות מבולבלות ומבוהלות מבקשי המק"כותבת כי 

  ". שלא נהגו בעניינ� בצורה שיטתית וברורה

 ı¯‡‰ 22.10.2010"  שיאנית כל הזמני� בוועדות שרי�–ממשלת נתניהו "חיי� לוינסו�   54

http://news.xoox.co.il/item_494761.htm.  

  .6ש "לעיל ה, 2507' החלטת ממשלה מס  55
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מדינת ישראל נותרה " נפתח במילי� 56,"מתווה למדיניות הגירה לישראל :גלובלית
 כותבי� המחברי�  בהמש�57".מדיניות הגירהללא הדמוקרטיה המערבית היחידה בעול� 

 הצלחות וכישלונות של מדיניות. מדיניות הגירה יש לתכנ� במבט נרחב וארו� טווח"ש
, אול� כפי שכותבת קמיר". בדר� כלל כעבור דור או שניי�, הגירה נמדדי� לאור� זמ�

  ":סמו�"תכנו� ארו� טווח הוא ההפ� הגמור של תרבות ה

ע� חלו� , ממנו הוא חייב להיחל�, וד אפוא בהווה לכ"סמו�"גיבור ה
. א� ללא תמונת דר� המובילה מ� ההווה אל העתיד הבדוי, עתיד אוטופי

ללא מחשבה , א� ורק בהווה, לכ� ובהכרח, פעילותו הממשית היא
[...] אודות המשכה ותוצאותיה בעתיד ריאלי כלשהו � מציאותית על
ראות �מועדת ללקות בקוצר" סמו�"ההפעולה במצב , במלי� אחרות

כיבוי "בפזיזות המאפיינת , כלומר; טווח� התחשבות בנזקי� ארוכי� ובאי
,  נועדו לפתור את מצוקת ההווה המיידי"סמו�"פתרונות ה" .שריפות

טווח שתביא � חשיבה ארוכת; הנתפס כצופ� פוטנציאל קטסטרופלי
יא בבחינת מותרות ה, בחשבו� את תוצאות הפעילות מעבר לרגע הנתו�

  58.בהקשר זה

". סמו�"קמיר גורסת במאמרה שג� המערכת המשפטית הישראלית שבויה בסיפור ה
האופ� שבו בית המשפט , ראשית. פסק הדי� מושא רשימה זו מוכיח טענה זו היטב

קניסת מעסיקי� לצד האיסור על מבקשי �של אי" האיזו� הראוי"משבח את המדינה על 
� שמבקשי המקלט ייאלצו "נראה שברור היטב לשופטי בג. מוההמקלט לעבוד הוא ת

כיצד אפוא אפשר ליישב מצב ענייני� צפוי זה ע� הסדר ביורוקרטי . לעבוד למחיית�
מאפשרת להתעל� מבעיות " סמו�"תרבות ה? שקובע שאסור למבקשי המקלט לעבוד

וכ� , ודמתלמצוקה הק) קצר הטווח" (פתרו�"אשר ברור שתצצונה רגע לאחר שנית� ה
משמעותה המעשית : יש לומר את הדברי� ברורות. נוהג בית המשפט העליו� בפרשה דנ�

 הגו� המרכזי שאמו� על שמירה על שלטו� –� היא שבית המשפט העליו� "של פסיקת בג
 היא שאלפי זרי� יעבדו בישראל חר� È‡„ÂÂ˙ה תומ� בהסדר שתוצאתו –החוק במדינה 

, מדינה מנפיקה לה� כתוב מפורשות שאסור לה� לעבודהעובדה שברישיו� הישיבה שה
  .ומעודד את המדינה להעלי� עי� ממצב צפוי זה

" מרכז השהייה"מה הקשר בי� ההקמה המוצהרת של המדינה בדבר הקמת , זאת ועוד
טענת המדינה הייתה שבאותו מרכז ? למבקשי המקלט לבי� העתירה בדבר זכות� לעבוד

. אוכל ושתייה להיזו� מה� ושירותי בריאות,  לישו� עליהיסופקו למבקשי המקלט מיטה

 
ÈÏ·ÂÏ‚ ‰¯È‚‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ : ˙ÂÈ�È„ÓÏ ‰ÂÂ˙Ó˙ליאב אורגד ואמנו� רובינשטיי� , שלמה אבינרי  56

Ï‡¯˘ÈÏ ‰¯È‚‰) 2009 ,רות גביזו� עורכת.(  

  .9' בעמ, ש�  57

  .150'  בעמ,35ש "לעיל ה, קמיר  58
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לא תוכל לעמוד עוד טענת� של העותרי� שללא האפשרות , טענה המדינה, בנסיבות אלה
אול� כבר . לעבוד תיפגע זכות� החוקתית של מבקשי המקלט לקיו� מינימלי בכבוד

.  איש לכל היותר�8,000 היה ברור היטב שאותו מתק� יוכל לאכלס עד "בזמ� הדיו� בבג
. על עובדה זו הצהיר ראש ִמנהל אכיפה וזרי� במשרד הפני� בעת דיו� בוועדה בכנסת

כאשר נמצאי� בישראל כבר " בעיית הפליטי�"כשנשאל כיצד יוכל מתק� זה לפתור את 
להל� ציטוט . הייתה תשובתו מעורפלת למדי,  אל� מבקשי מקלט�30יותר מ

  59:מהפרוטוקול

 אל� 30מה יקרה ע� .  בני אד��8000  המתק� הוא ל[...]:  כ�יעקבר "היו
  . הלוא רק בחצי השנה הבאה יגיעו עוד מסתנני�? איש שכבר נמצאי� פה

. אנחנו לא יכולי� לבנות את המתק� ביו� אחד. בסדר: יוסי אדלשטיי�
במקביל אני מניח .  איש8000אנחנו נתחיל את הטיפול ע� המתק� של 

ובמקביל . ת ע� הקמת המכשול שהוא יעצורשתהיה התקדמות מסיבי
אנחנו מתחילי� אכיפה כנגד מעסיקי� ואנחנו מניחי� שכל הדברי� 

  . האלה ביחד יתנו את המענה ההול� לתופעה הזאת

[...]  

אני לא .  אני שואל את השאלה הזאת עוד פע� [...]: כ�יעקבר "היו
כ� בעוד חצי המתק� שבוני� עכשיו ואשר יהיה מו. קיבלתי תשובה ברורה

עוד חצי שנה יהיו באר� לפי כל מיני .  איש�8000 שנה יהיה מקו� ל
 אל� נמצאת 15 אל� מסתנני� כאשר כמות של �40חישובי� למעלה מ

אני מניח שאתה תכניס לש� קוד� כל את אלה שמגיעי� . בתל אביב
�אני מאוד ? מה תעשה ע� היתר,  איש6000נניח שתכניס לש� . בשוט

  . ת התשובה לשאלה הזאתרוצה לדעת א

אנחנו נתחיל את . התשובה היא לא חד משמעית: יוסי אדלשטיי�
�נתחיל כמוב� להכניס לתו� המתק� הזה את אלה שמגיעי� ולאט . התהלי

נתחיל להזמי� ג� כאלה שנמצאי� בתו� . לאט נתחיל לאז� את המערכי�
י במקביל אנחנו נבצע שמה את כל הבדיקות לטענות של מבקש. האר�

מי שיענה לקריטריוני� יזכה למעמד של פליט ויקבל מעמד . המקלט
ומי שלא יזכה במעמד פליט נצטר� לבחו� ולראות אי� , במדינת ישראל

  . אנחנו פועלי� בתו� המדינה בדרכי� המקובלות

 
, )22.12.2010 (�18הכנסת ה,  של הוועדה לבחינת בעיית העובדי� הזרי�39' פרוטוקול ישיבה מס  59

http://knesset.gov.il/protocols/data/html/zarim/2010-12-22.html.  
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הוא מודה למעשה שאי� לו תשובה ". סמו�"תשובותיו של מר אדלשטיי� ה� תשובות של 
 מבקשי 30,000 איש יפתור את עניינ� של 8,000יועד לאכלס לשאלה כיצד מתק� שמ

של (הראייה , "סמו�"על פי מיטב מסורת תרבות ה. המקלט השוהי� כבר היו� בישראל
המדינה עומדת להוציא מיליוני שקלי� . ויש בה יסוד ִנִ*י, היא קצרת טווח) הרשויות

  . הבעיה שהוא מיועד לפתורבמיז� שכבר כיו� לא ברור א� וכיצד יש בו כדי לפתור את 
� העלה כותב שורות אלה את הטענה המושתתת על דבריו של "בעת הדיו� בבג

יש לדחות את העתירה בגי� הצהרה על פתרו� , נטע�, מה טע�: אדלשטיי� בפני השופטי�
בית המשפט . � סירבו לדו� בסוגיה זו"שופטי בג? שכבר כיו� אנו יודעי� שאינו ישי�

  . בפתרו� שהציעה המדינה ואשר אומ� על ידיו" סמו�"ממד הסירב לחשו� את 

 "המעשיי�הפתרונות "� בעיד "בג: סיכו�. ד

היא כי קיימת נטייה גוברת , שלה אני שות�, דעה רווחת בקרב עורכי די� לשינוי חברתי
 �תאורטי , על פני ניתוח אנליטי" פתרונות מעשיי�"של בית המשפט העליו� להעדי

אפשר להציג דעות לכא� ולכא� באשר . ות משפטיות שמובאות לפתחווערכי של סוגי
 כאשר ,ע� זאת. ליתרונות ולחסרונות של כל אחת מ� האסכולות השיפוטיות הללו

מיושמת על ידי הרשות השופטת במדינה ששוררת בה " הפתרונות המעשיי�"אסכולת 
מוב� העמוק של הוא מעשי ב" הפתרו� המעשי"ראוי לבדוק היטב א� , "סמו�"תרבות ה
כיבוי (של המילה " סמו�"או מעשי במוב� ה) תו� ראייה ארוכת טווח למשל(המילה 

פסק דינו של בית המשפט העליו� , למרבה הצער). שֵרפה בדר� לשרפה הצפויה הבאה
  . בפרשה דנ� מלמד שבית המשפט העליו� נוקט פתרונות מעשיי� במוב� השני

, רצוי שהרשות השופטת תעסוק בתחו� ההגירהיש הטועני� שבאופ� עקרוני אי� זה 
, להבדיל מנקודתית(שכ� מדובר בתחו� אשר באופ� אינהרנטי מתאי� להסדרה כוללת 

הסדרה כוללת ומקיפה יכולה להיעשות באופ� ). תו� דיו� במקרי� אנושיי� קונקרטיי�
באמצעות קביעת מדיניות של הרשות המחוקקת והמבצעת ולא , כ� נטע�, מיטבי

אול� ראוי לציי� .  לא אוכל לעסוק ברשימה קצרה זו בטענה זו60.צעות שיח זכויותבאמ
  . ˜ÂÚÏ Â·„פרשתשאי� זו הדעה אשר בית המשפט צידד בה ב

 
 Ruth Gavison, Immigration and the Human Rights Discourse: The Universality of: ראו  60

Human Rights and the Relevance of States and of Numbers, 43 ISR. L. REV. 1 (2010) . ע�

זאת יצוי� שלא ברור עד תו� א� טענתה של גביזו� חלה ג� בעניינ� של מבקשי מקלט ופליטי� 

)�שיח הזכויות רלוונטי יותר בעניינ� , לכאורה. אחרי�) לא יהודי�(להבדיל ממהגרי� , )ובאיזה היק

שעליה ) אמנת הפליטי�(לאומית �בי� השאר משו� שזכויותיה� מוגנות באמנה בי�, הראשוני�של 

אמנה זו קובעת באופ� , יתרה מכ�. וכל מדינות העול� המערבי בתוכ�, חתמו מרבית מדינות העול�
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, אדרבה. בית המשפט לא קבע ששאלת הזכות של מבקש מקלט לעבוד אינה שפיטה
וא מבהיר ה". נכבדות וחשובות[...] השאלות שמעלי� העותרי� "בית המשפט ציי� כי 

וכי דלתות בית המשפט נותרות , שהעתירה נדחית מטעמי� פרוצדורליי� בעיקר�
ביכר בית המשפט " הפתרונות המעשיי�" אול� מתו� גישת 61.פתוחות בפני העותרי�

אשר הציגה בפניו פרקליטות המדינה על פני דיו� לגופו של עניי� בעתירה " איזו�"את ה
בחר בית המשפט להתעל� מ� העובדה " רו� המעשיהפת"לצור� אימו� . שהונחה לפניו

שיונצח מצב שבו אלפי אנשי� שברישיונות הישיבה שלה� נכתב מפורשות שאסור לה� 
 באות� –הישירה והעקיפה ,  הסמלית והמעשית–מ� הפגיעה ; בכל זאת עובדי�, לעבוד

תת על מ� העובדה שהפתרו� המעשי מושו; )היא בלתי חוקית, נטע� בפניו, אשר(אנשי� 
שכבר כיו� ברור וידוע שלא יהיה בו כדי לפתור ") מרכז שהייה למסתנני�("קידו� מיז� 

כה , למעשה. את הקשיי� הקשורי� בהגעה מסיבית של מבקשי מקלט ופליטי� לישראל
עד כי בחר לטשטש , של הפרקליטות" הפתרו� המעשי"� ללכת אחר "רחוק הסכי� בג

וזאת בניגוד ,  נתקבל–די� שביקשו העותרי� את העובדה שלפחות אחד מארבעת הסע
  .מוחלט לעמדת הפרקליטות

שיפו� "ב, זה שהציעה לו הפרקליטות(� את ידיו "הפתרו� המעשי שעליו סמ� בג
אי� "עולה בקנה אחד ע� מדיניות ה) לטובת מבקשי המקלט הממתיני� להכרעה" קל

. הכללית" סמו�" ה שהיא חלק מתרבות–של מדינת ישראל בתחו� ההגירה " מדיניות
, ע� תפיסת עול� קפיטליסטית קיצונית, במודע או שלא במודע, נראה כי הוא ג� משתלב

את , ובזול, משרתי�) הפע� בדמות מבקשי מקלט אפריקאיי�(שבה עובדי� חלשי� 
  .בעלי העסקי�

 
שמהווה סייג לעיקרו� הכללי בדבר ריבונות� , )מת� מקלט מדיני לזר(ברור ומכוו� נורמה משפטית 

  .מדינותשל 

יודגש כי אי� בפסק די� זה כדי למנוע מהעותרי� לשוב ולהעלות : "2ש "לעיל ה, ˜ÂÚÏ Â·„רשת פ  61

לכשיתחילו פעולות האכיפה והסוגיה לא תהיה עוד , טענותיה� כנגד אכיפת איסור ההעסקה

לצד האמירה , לפיה אי� להעניק אישורי עבודה, נראה כי עמדת המדינה שפורטה לעיל"; "תיאורטית

יש בה משו� איזו� ראוי בהתחשב במציאות הקשה , ה לא ינקטו פעולות כנגד מעסיקי�כי בשלב ז

, א� בקביעה זו אי� כדי למנוע מהעותרי� לשוב ולעתור כנגד מדיניות המשיבי�. והרגישה שנוצרה

  ".ככל שיחול שינוי נסיבות שיהיה בו כדי להקרי� על איזו� זה
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ערעור ברשות על החלטות ביניי� : מקלות בגלגלי�

  בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בנושא כלכלי

  מאת

  *עידו באו�

 2010–ע" התש,)59' תיקו� מס(חוק בתי משפט פו לתוקנכנס  2010דצמבר חודש ב

 אביב�שכונ� את המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל, ")התיקו� לחוק("

ההגנה על משקיעי� בשוק טריבונל זה נועד לחזק את . "לכליבית המשפט הכ"המכונה 

  . האזרחיתהאכיפה באמצעות הגברת  בי� היתר, ההו�

התיקו� לחוק מבקש לקד� את השימוש בתובענה הייצוגית בעילות מדיני חברות וניירות 

הדיו� באישור� של בקשות לאישור תובענות ייעול ער� ככלי אכיפה מרכזי באמצעות 

בל כיו� מסרבול ומאטיות עקב הליכי ערעור רבי� וממושכי� שמרתיעי� את הסו, אלה

  . התובעי� ומתישי� אות�

כדי לייעל את הדיו� בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות כונ� התיקו� לחוק מנגנו� השגה 

האחד החלטה בשאלה א� תובענה מסוימת ": החלטה אחרת"ייחודי בשני סוגי� של 

על . חר החלטה המאשרת בקשה להגשת תובענה ייצוגיתוהא, היא בנושא כלכלי

החלטות ביניי� אלה אפשר להשיג מעתה בדר� של בקשה לדיו� חוזר בזכות בפני מותב 

  . מורחב של בית המשפט הכלכלי במקו� בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליו�

 המנגנו� החדש תוא� את מגמת סדר הדי� האזרחי לצמצו� רשות הערעור בהחלטות

ע� זאת המנגנו� ממרי� בעלי די� לנצל את רשות הערעור על החלטות ביניי� . ביניי�

שלא נכללו במסגרתו כדי להערי� קשיי� על בעלי הדי� שכנגד באופ� שיכשיל את 

 באמצעות החלטת בית המשפט הכלכלי בפרשת –רשימה זו ממחישה . מטרת המחוקק

ÌÈ˘˙ÎÓ-Ô‚‡ – חדש ומציעה דר� לתקנואת החסר במנגנו� הדיו� החוזר ה.  

  

1 .‡Â·Ó. 2 .ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙Â�Ú·Â˙· ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙Â˘¯ ÌÂˆÓˆ .3 . ˙Â˜„ˆ‰

¯ÂÚ¯Ú‰ ˙Â˘¯ ÌÂˆÓˆÏ .4 .¯ÊÂÁ‰ ÔÂÈ„‰ ÔÂ�‚�Ó· ¯ÒÁÂ ‰È�ÂÓ¯‰ÒÈ„. 5 . ÈÂ�È˘‰

ÚˆÂÓ‰ :‰„Á‡‰ .6 .ÌÂ˘ÈÈÂ ÌÂÎÈÒ.  

  

  

  

 
אני מודה .  המכללה למינהלשלהמסלול האקדמי , ש חיי� שטריקס"בית הספר למשפטי� ע, מרצה  *

 . על הערותיה� המצוינותÌÈËÙ˘Óזאב גוטריי� ולמערכת  ÏÚ ÌÈËÙ˘Ó ‡˙¯ור� לע
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  מבוא. 1

 ההו� הישראלי ע� כניסתו  נפל דבר בתחו� האכיפה האזרחית בשוק2010בדצמבר 

התיקו�  "–שיכונה להל�  (2010–ע"התש ,)59' תיקו� מס(חוק בתי המשפט לתוק� של 

הידועה , אביב�שכונ� את המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתֿל, ")לחוק

  .א� עדיי� לא נשל�,  ת�1".בית המשפט הכלכלי"בכינויה 

צות הבולטות בדוח הוועדה הקמתו של בית המשפט הכלכלי הייתה אחת ההמל

 Ô˘Â‚ ˙„ÚÂ.("2("זוהר גוש� ' לבחינת קוד הממשל התאגידי בישראל בראשות פרופ
הוועדה ראתה לנגד עיניה בית משפט מתמחה הדומה במידה רבה למתכונת בית המשפט 

וזאת כאמצעי לחיזוק ההגנה על משקיעי� בשוק ההו� ובמיוחד , לענייני משפחה

דהיינו , כיפה האזרחית העומדי� לרשות משקיעי� בשוק ההו�כאמצעי לחיזוק כלי הא

   3.התביעה הנגזרת והתובענה הייצוגית

אחת המטרות המרכזיות העומדות בבסיס התיקו� לחוק היא שיפור היעילות הדיונית 

 מימושה של מטרה זו 4.באופ� שיביא לקבלת הכרעות שיפוטיות במהירות גבוהה יותר

חר התקיני� ולהתנהלותו של שוק ההו� שאינו סובל חוסר חיוני לשמירה על חיי המס

 – מכשיר מרכזי באכיפה האזרחית בשוק ההו� 5.ודאות משפטית לפרקי זמ� ממושכי�

 ועל כ� 6, הוא התובענה הייצוגית–שהיא אחד המנגנוני� שמבקש התיקו� לחוק לקד� 

 
נוסח [ חוק בתי המשפטא ל40 'פי ס מחלקה הכלכלית שהוקמה עלמטעמי נוחות אתייחס להל� ל  1

א� , "בית המשפט הכלכלי"בתואר )  חוק בתי המשפט:להל� (1123 ח"ס, 1984–ד"התשמ, ]משולב

  . אביב�שמדובר במחלקה בתו� בית המשפט המחוזי בתל

  ·È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ „Â˜ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„)corporate governance(Ï‡¯˘È רשות ניירות ער�   2

"  מדלוור לישראל–משפט כלכלי �בית"דניאל רימו� וטל אמיר ; )ועדת גוש� :להל�) (2006 (43

ÌÈ„È‚‡˙ רימו� ואמיר: להל� ()2010 (7, 3 ז(.  

  ביתהחשיבות של, יה לבית המשפטמכיוו� שהסעד העיקרי שעומד לבעל מניות מקופח הוא פנ"  3

הינה במת� ההגנות הראויות לציבור המשקיעי� ומניעת , המשפט המתמחה כפי שראתה זאת הוועדה

קיפוח ועושק בעלי מניות המיעוט באמצעות היכולת להתמודד ע� סוגיות כלכליות ומימוניות 

 לאופיו הדינמי של עול� מורכבות המחייבות הבנה לעומק בדיסציפלינות שונות תו� התאמה מתמדת

 . ש�,"העסקי�
הדברי� אמורי� ה� באשר להתמשכות ההליכי� השיפוטיי� בענייני� פליליי� וה�  .9–8 'בעמ, ש�  4

  .באשר להליכי� אזרחיי�

מחקרי� אמפיריי� תומכי� בדעה כי יעילות שיפוטית היא גור� המשפיע על בחירת מקו� ההתאגדות   5

 Marcel Kahan, The Demand ראו לעניי� זה ג�. 44 'בעמ, 2 ש"ל הלעי, Ô˘Â‚ ˙„ÚÂ. של הפירמה

for Corporate Law: Statutory Flexibility, Judicial Quality or Takeover Protection?, 22 J.L. 

ECON. & ORG. 340 (2006) .  

, 358 ח"ה, )סמכות בענייני� כלכליי�) (59 'תיקו� מס(הצעת חוק בתי המשפט  ב2 'דברי ההסבר לס  6

בית המשפט הכלכלי מוסמ� לדו� באישור תביעה נגזרת שהיא תובענה ).  התיקו� לחוק:להל� (359

ובדומה להלי� של תובענה ייצוגית נדרש ג� בה אישור , שמגיש תובע בשל עילת תביעה של החברה
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ל שוק ההו� בישראל כיו� סוב. יש חשיבות רבה לייעול המנגנו� הדיוני של תובענות אלה

 אחת הסיבות לכ� היא טיפול אטי ולא יעיל בתובענות ייצוגיות 7.אכיפה אזרחית�מתֿת

�המונע ממכשיר אכיפה אזרחית זה להשיג את , בעילות מדיני חברות ומדיני ניירות ער

   8.מטרתו

רשימה זו מתמקדת בבקשות ערעור המוגשות על החלטות ביניי� שניתנו קוד� 

אכנה (ה לאישור התובענה הייצוגית גופה בבית המשפט הכלכלי להחלטה בבקש

אבקש לטעו� כי מנגנו� ההשגה "). החלטות ביניי� מקדמיות: "החלטות אלה להל�

הייחודי החדש שנקבע על החלטות בבקשות לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט 
 הרחבת .הכלכלי מחייב הרחבה נוספת כדי שיוכל לקד� את יעד היעילות המבוקש

כ� לא טופל � פי� על� המנגנו� נחוצה כדי להתמודד ע� חסר שקיומו נצפה מראש וא�

אטע� כי החסר האמור . דהיינו היעדר ההתייחסות לבקשות הביניי� המקדמיות, כדבעי

כי הוא עלול להכשיל את המטרה של השגת יעילות ; יוצר דיסהרמוניה בתיקו� לחוק

השגה ג� לבקשות ביניי� הי ללא הרחבת מנגנו� כ; דיונית שאותה ביקש המחוקק לבצר

מקדמיות יהיה לנתבעי� בתובענות הייצוגיות תמרי� לנצל בקשות אלה כדי להערי� 

  . קשיי� על תובעי� ייצוגיי� ובאי כוח� באופ� שיסכל את חיזוק האכיפה האזרחית

 
 ח"ס, 1999–ט"התשנ, חוק החברות ל198–197' ראו ס. מקדמי של בית המשפט להגשת התביעה

מכא� ואיל� .  לעניי� הדרישה לאישור של בית המשפט להגשת תביעה נגזרת והתנאי� לאישורה189

שכ� השוני בי� מנגנוני האישור בבקשה לאישור תובענה ייצוגית , אתייחס לתובענה ייצוגית בלבד

  .ותביעה נגזרת הוא זניח לצור� נושא דיוננו

צוגית אמורה למעשה להוות כלי פיקוחי על נושאי משרה ובעלי שליטה בחברות התובענה היי"  7

 –קרי , שחוק ניירות ער� וחוק החברות חלי� עליה� על ידי צדדי� מעונייני� מבחינה כלכלית

אול� בפועל כלי זה שהיה . כל זאת להבדיל ממנגנו� פיקוח שלטוני, באמצעות ציבור המשקיעי�

". הכזיב, י� כמותו בהגנה על ציבור המשקיעי� בחברות ציבוריות בישראלאמור להוות כלי חשוב מא

על מרכזיותה של התובענה הייצוגית ככלי לאכיפה אזרחית . 76–75 'בעמ, 2ש "לעיל ה, רימו� ואמיר

 ).1995 (468 ,465 מב ‰ËÈÏ˜¯Ù" תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ער�"ראו ג� ישי לויט 
לפי נתוני רשות ניירות ער� מוגשות מדי שנה בממוצע רק חמש עד שש תובענות ייצוגיות בניירות   8

ע שנתי בפנקס התובענות  תובענות ייצוגיות מסוגי� שוני� הנרשמות בממוצ�260ער� לעומת כ

רק תובענה ייצוגית אחת בניירות ער� . )213 ש"ה, 83 'בעמ, 2ש "לעיל ה, רימו� ואמיר( הייצוגיות

מחוזי (א "ראו ת. עשרה שני��ובמקרה זה נמש� הדיו� בהלי� כולו כשש, התבררה עד תומה עד היו�

קוד� לפסק הדי� בבית המשפט ). 24.1.2010, פורס� בנבו( ¯Ó˘ È˘¯ÂÈ 'Ë¯ÎÈÈ˘ � 1134/95 )א"ת

לאחר . סגרת בקשות רשות ערעור שונותהמחוזי התגלגל תיק זה פעמיי� לבית המשפט העליו� במ

� שני� ממועד הגשת התובענה הוגש ערעור בזכות על 15 מת� פסק הדי� בבית המשפט המחוזי בחלו

רוב הסוגיות בערעור זה באו על פתרונ� במסגרת פשרה שקיבלה . פסק הדי� לבית המשפט העליו�

בבית המשפט ). 29.3.2011 , בנבופורס�( ¯Ó˘ ÔÂ·ÊÚ 'Ë¯ÎÈÈ˘ � 2046/10 א"ע. תוק� של פסק די�

העליו� עדיי� תלוי ועומד ערעור של עורכי הדי� של התובע המייצג בתיק זה על שכר הטרחה שנפסק 

  .לה� בבית המשפט המחוזי
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בפרק הבא אניח את התשתית לדיו� ואתאר כיצד האפשרות לבקש רשות ערעור על 

חלטות ביניי� בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות בבית המשפט הכלכלי צומצמה ה

 הרביעיובפרק ,  אעמוד על ההצדקות למהל� חקיקה זההשלישיבפרק . חלקית בלבד

אדו� בבעייתיות הנובעת מחלקיותו של הסדר הדיו� החוזר שאומ� חל� ביטול הערעור 

ופ� אנקדוטלי באמצעות דיו� אמחיש את הקשיי� שמעורר המצב שנוצר בא. ברשות

בהחלטה המשמעותית הראשונה שנידונה בבית המשפט הכלכלי במסגרת תובענה 

 אעלה הצעה צנועה לתיקו� המצב החמישיבפרק . ייצוגית בעילה הנובעת מדיני חברות

לעת סיכו� אצביע . אשר עולה בקנה אחד ע� הכוונה הראשונית של הרשות לניירות ער�
  . צעהעל דר� ליישו� הה

  צמצו� רשות הערעור בתובענות ייצוגיות בענייני� כלכליי�. 2

 ולפיו מוסמ� בית חוק בתי המשפטה ל42סמכויות בית המשפט הכלכלי מוסדרות בסעי� 

בי� . ב לחוק בתי המשפט42המשפט הכלכלי לדו� בענייני� כלכליי� כמשמעות� בסעי� 

תובענה ייצוגית שעילתה בחוק היתר מוסמ� בית המשפט הכלכלי לדו� בבקשה לאישור 

הענייני� הנדוני� בבית המשפט הכלכלי יידונו ,  ככלל9.החברות או בחוק ניירות ער�
   10.בפני ד� יחיד

תובענה ייצוגית היא תובענה המוגשת בש� קבוצת בני אד� שלא ייפו את כוחו של 

תפות התובע הייצוגי לייצג� ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשו

חוק ל) ב(3 תובענה ייצוגית טעונה אישור בית משפט לפי סעי� 11.לכלל חברי הקבוצה

בית המשפט בוח� את התקיימות� של התנאי� . 2006–ו"התשס, תובענות ייצוגיות

וגיות כתנאי לאישור התובענה  לחוק התובענות הייצ4המצטברי� הקבועי� בסעי� 

  . הייצוגית

 בניגוד 12,ואינה פסק די�" החלטה אחרת"החלטה לאשר תובענה ייצוגית היא 

להחלטה הדוחה בקשה להגשת תובענה ייצוגית הסותמת את הגולל על ההלי� ולפיכ� 

 
 כולל בקשות לאישור ,264ח "ס, 2006–ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותה לבתוספת השני 5 פרט  9

  .ות בעילה הנובעת מזיקה לנייר ער� או ליחידה בקר� נאמנותתובענות ייצוגיות ותובענות ייצוגי

הענייני� שבסמכותו של בית .  החל על העניי�חוק בתי המשפטל 37 'מסקנה זו עולה מקריאת ס  10

 –) ג(37'  לאור ס–ועל כ� , חוק בתי המשפטל) ב(37' ובס) א(37' המשפט הכלכלי אינ� מנויי� בס

  .  המחוזיידו� בה� שופט אחד של בית המשפט

אלו� קלמנט : לדיו� כללי בחוק התובענות הייצוגיות ופרשנותו ראו. חוק תובענות ייצוגיותל 2' ס  11

 ).2007 (131 מט ‰ËÈÏ˜¯Ù" 2006–ו"התשס, קווי� מנחי� לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות"
י בית היא החלטה הניתנת בשלב שבו טר� הסתיי� הדיו� בעניי� שבפנ" החלטה אחרת", לרוב  12

אול� בעל די� מבקש להשיג על ההחלטה וטוע� כי יש צידוק להשיג על ההחלטה , המשפט במלואו
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 לכ� הדר� לערער על החלטה לאשר 13.היא בבחינת פסק די� שהערעור עליו הוא בזכות

   14.יצוגית היא הגשת בקשה לרשות ערעורתובענה י

 צמצ� את הזכות לבקש רשות התיקו� לחוק. מכא� אנו מגיעי� לשינוי שבמוקד דיוננו

 האחד החלטה 15:ערעור על שני סוגי� של החלטות אחרות של בית המשפט הכלכלי

 האחר החלטה בשאלה א� הלי� מסוי� 16;המאשרת הגשת תובענה ייצוגית בניירות ער�

ִמנהלי המצוי בסמכותו העניינית של בית המשפט � יי� כלכלי או עניי� כלכליהוא ענ

שהתיקו� לחוק שותק בכל הנוגע לדר� הערעור על החלטות ביניי� ,  דא עקא17.הכלכלי

דהיינו החלטות ביניי� שניתנו טר� ההחלטה בבקשה לאישור התובענה , מקדמיות
להשיג על החלטות ביניי� לנוכח שתיקת המחוקק דר� המל� . כתובענה ייצוגית

  .כבעבר, מקדמיות נותרה הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליו�

חל� ביטול האפשרות לערעור ברשות בשני הענייני� דלעיל נקבע מנגנו� דיו� חוזר 

לעת עתה וכל עוד לא , דהיינו. שיתקיי� בהרכב של שלושה שופטי�) ולא ברשות(בזכות 

יתקיי� הדיו� בהרכב מלא של , אביב� המשפט הכלכלי בתלמונו שופטי� נוספי� לבית

ובה� השופט או השופטת שקיבלו את , המונה שלושה שופטי�, בית המשפט הכלכלי

חוק בתי משפט  ל6 בדומה להסדר הקבוע בסעי� 18.ההחלטה מושא הדיו� החוזר

 
מהדורה  (ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯Â„ˆÂ¯Ù‰ ˙¯Â˙–„ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜ÚÂ ‡Â·Ó  208˙ שלמה לוי� . כבר בשלב מקדמי זה

 ). 2008, הישני
  ).2001 (607, 584 )4(ד נה"פ, È�Ê¯· 'Ú· ˙¯Â˘˜˙Ï ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ ˜Ê·"Ó � 1977/97 א"ע  13

של בית המשפט המחוזי יכולה " החלטה אחרת"רשות ערעור על  ,חוק בתי המשפט ל41 'לפי ס  14

  . המשפט העליו� שהנשיא הסמיכו לכ�ידי נשיא בית המשפט העליו� או שופט של בית להינת� רק עֿל

פשרות לערער על לא נשללה הא. צמצו� זכות הערעור מוגבל להלי� אישור התובענה הייצוגית: ודוק  15

, ההחלטה בסיומו של הדיו� בתובענה וכ� לא חל שינוי בדבר דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  .שהיא פסק די� שעליו אפשר לערער בזכות לבית המשפט העליו�

  . חוק בתי המשפטל) ה(41' ס  16

  . ואיל�69' בעמ, 2ש "לעיל ה,  ראו רימו� ואמיר,החורג בתחו� הדיו� ברשימה זו, להרחבה בהיבט זה  17

התיקו� לחוק קבע כי בנושאי� כלכליי� תהיה הסמכות העניינית . חוק בתי המשפטל) 2)(ה(41' ס  18

פי כללי הסמכות המקומית הרגילי�  ואילו הסמכות המקומית תיקבע עֿל, לבית המשפט המחוזי

לפיכ� במקו� שבו ). א"תקנות סד: להל�( 4685ת "ק, 1984–ד"התשמ, תקנות סדר הדי� האזרחישב

יתקיי� הדיו� בפני שופט של , אביב�התובענה הייצוגית מוגשת לבית המשפט המחוזי שלא במחוז תל

וא� דיו� חוזר יתקיי� בפני שלושה שופטי� של בית המשפט המחוזי באותו , אותו בית משפט מחוזי

אביב לא ייכלל השופט שעל �שפט מחוזי שאינו מחוז תללכ� אי� מניעה כי בדיו� חוזר בבית מ. מחוז

המונה , זאת בניגוד לבית המשפט הכלכלי. החלטתו התבקש דיו� חוזר במותב השופטי� הד� בעניי�

ולכ� אי� מנוס ממצב , לעת עתה שלושה שופטי� בלבד שרק לה� הסמכות לדו� בענייני� כלכליי�

לעיל , רימו� ואמיר. וזר חבר במותב הד� בבקשהשבו יהיה השופט שעל החלטתו מתבקש הדיו� הח

טוענות כי קיי� יתרו� מסוי� בהשתתפותו של מקבל ההחלטה הראשונה במותב , 84 'בעמ, 2ש "ה

אשר ד� בהשגה על ההחלטה כי השופט יכול להביא במקרה זה את ניסיונו והיכרותו ע� העניי� באופ� 

אי� להתעל� מהקושי , בניגוד לעמדת רימו� ואמיר. חלטה מהירה בדיו� החוזרשיאפשר קבלת ה
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 נקבע כי א� מצא ההרכב האמור של בית המשפט 2000–ס"התש, לענייני� מינהליי�

הוא רשאי , רגישות או חידוש מיוחדי�, כלכלי כי עלתה לפניו שאלה שיש בה חשיבותה

   19.להעביר את הדיו� לבית המשפט העליו� שידו� בו כאילו היה ערעור על ההחלטה

  הצדקות לצמצו� רשות הערעור   .3

הנתפסת , מכרס� בזכות הגישה לערכאות, להבדיל מרשות ערעור, צמצו� זכות הערעור
 אול� רשות 20.ֿכ� נדרשת הצדקה חזקה לפגיעה בה�ועל, עלת מעמד מיוחדכזכות ב

ערעור אינה זכות מוקנית שכ� למעט במקרי� חריגי� אי� לאד� זכות לערער על החלטה 

כ� משהחליט המחוקק לשנות סדרי עול� �יפ�על� א21�ֿ.שיפוטית יותר מפע� אחת

 
המתעורר שעה שהמותב הבוח� את הערעור הוא מותב הכולל בתוכו את השופט שעל החלטתו 

ולעומת , בטיעוניו" חדשי�"במקרה כזה על המבקש לשכנע שני שופטי� . הוגשה הבקשה לדיו� חוזר

ראיה לקושי . תו של השופט שכבר החליט בסוגיה קט� מטבע הדברי�זאת הסיכוי להביא לשינוי עמד

) ג� א� בדיו� נוס� פלילי(זה היא החלטתו של השופט אדמונד לוי לפסול עצמו מהרכב מורחב 

נתחזקתי , ובהחלטתו של השופט ריבלי�, לאחר שעיינתי בעתירה לקיומו של דיו� נוס�: "באמרו

בנסיבות אלה הגעתי . ו של בית המשפט העליו� בערעורבדעתי כי אי� לשנות מתוצאת פסק דינ

�מאחר שאני סבור כי יש לתת לפרי סיכוי הוג� לשכנע , למסקנה כי לא אוכל ליטול חלק בדיו� הנוס

 È¯Ù 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 2334/09 פ"דנ". בצדקת טענותיו את מי שלא נתגבשה אצלו דעה מוקדמת

כלי אי� קיימת אפשרות זו שכ� לעת עתה מונה בית בבית המשפט הכל). 26.1.2010, פורס� בנבו(

ועל כ� א� א� יצהירו מקבל או מקבלת ההחלטה כי אי אפשר יהיה , המשפט רק שלושה שופטי�

לא יהיה למבקש מנוס אלא לקוות כי יוכל לשכנע את שני השופטי� הנותרי� , לשנות את דעת�

  .במותב

 עומדות על הדמיו� בי� הסמכות של בית ,2 ש" לעיל ה,רימו� ואמיר. חוק בתי המשפטל) 2)(ה( 41' ס  19

רגיש או חדשני לבית המשפט העליו� לסמכות המוקנית לבית , המשפט הכלכלי להעביר עניי� חשוב

בהקשר המנהלי נפסק כי יש להשתמש בסמכות זו . המשפט לענייני� מינהליי� לנקוט הלי� דומה

 –‰ÈÈ�·Â ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰  406/04 א"� דנראו ג. בענייני� מהותיי� ומשמעותיי�, במשורה

� ÌÈÏ˘Â¯È ' ÈÏÏÎ‰ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙˙ÂÓÚ)28.11.2004, פורס� בנבו.(  

זכות הערעור קשורה בטבורה . הדיו� במעמדה הייחודי של זכות הערעור חורג מהיקפה של רשימה זו  20

˜ÂÏ‡ ÏÙ¯‡Ú· ÌÂÈ�ÈÓ"� Ó ' ÏÈÏ 733/95 א"ראו ע. שזכתה למעמד חוקתי, לזכות הגישה לערכאות

Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙"Ó ,זכות הגישה לערכאות "וכ� לדיו� כללי בסוגיה ראו יור� רבי� , )1997 (577) 3(ד נא"פ

קליל תעשיות ' מ נ" ארפל אלומיניו� בע733/95 א"בעקבות ע( מזכות רגילה לזכות חוקתית –

מחלוקת בשאלה א� זכות קיימת , ואול�.  ואיל�221 'ובמיוחד מעמ, )2000 (217  ה‰ËÙ˘Ó" )מ"בע

לעיל , לדעה שלפיה זכות ערעור אינה זכות חוקתית ראו לוי�. הערעור היא זכות בעלת מעמד חוקתי

  ). 2009, מהדורה עשירית (ÈÁ¯Ê‡ ÔÈ„ ¯„Ò· ˙ÂÈ‚ÂÒ 639אורי גור� ; 43–38' בעמ, 12ש "ה

מהדורה  (ÈÁ¯Ê‡‰ ¯ÂÚ¯Ú‰ 315–343ראו חמי ב� נו� לסקירה כללית בנושא בקשות רשות ערעור   21

  ). 2004, יהישנ
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, ככלל. רשת הצדקה למעשהנד, ולפגוע באפשרות לתקו� החלטה לאשר תובענה ייצוגית

 22.ידי הרצו� להביא לייעול הדיו� כרסו� באפשרות להשיג על החלטה שיפוטית מונע על

אפשר להצביע על הצדקות לכרסו� ברשות הערעור על אישור התובענה הייצוגית 

בענייני� כלכליי� ה� במישור דיוני עקרוני וה� במישור שיקולי היעילות הייחודיי� 

השאלות שיש להשיב עליה� במישור העקרוני ה� . גיות בענייני� כלכליי�לתובענות ייצו

במישור יעילות .  א� יש הצדקה לפגיעה– וא� כ�, א� הכרסו� פוגע בזכויות בעלי הדי�

אינה עולה על היתרונות , ככל שיש כזו, הדיו� יש לבחו� א� הפגיעה בבעלי הדי�

  .הדיוניי�
ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â˘ÈÓ· ,במוקד . ומר כי זכויות של בעלי הדי� נפגעותאי אפשר ל, העקרוני

בהקשר זה . הדיו� עומדות החלטות ביניי� אשר אי� מניעה לערער עליה� בסו� ההלי�

לדעת . כבר נשמעה הדעה כי אי� לבעל די� זכות קנויה לערעור על החלטות ביניי�

ותו אי� זכ, מבחינה משפטית", המשנה לנשיא בית המשפט העליו� בדימוס שלמה לוי�

שכ� לפי , של המבקש נפגעת א� ימתי� בכל מקרה של החלטה אחרת עד למת� פסק הדי�

עקרו� מיצוי ההליכי� תיבלענה כל החלטות הביניי� בגדר פסק הדי� ואפשר יהיה לערער 

דא ונית� לה ביטוי י עמדה זו אינה תאורטית גר23".עליו בגדר הערעור על פסק הדי�

ש בקשות רשות ערעור בסוגיות פרוצדורליות שונות בצמצו� בפועל של האפשרות להגי

 ע� זאת לוי� עצמו מסייג ומבהיר כי יש 24.עוד קוד� להקמת בית המשפט הכלכלי
הצדקה לאפשר השגה על החלטה אחרת של בית המשפט במהל� הדיו� כאשר לנגד עיני 

 זמ� או א� הדיו� בתיק העיקרי לא יהיה מעשי לאחר" אינטרס קצר ימי�"המבקש עומד 

 שלילתה המוחלטת של האפשרות לבקש רשות ערעור על החלטה לאשר תובענה 25.רב

 
  . 135 'בעמ, ש�  22

עצ� החלטתו של בעל , תקנות סדר הדי� האזרחי ל411 'לפי תק. 209–208' בעמ, 12ש "לעיל ה, לוי�  23

יו של בית המשפט ביעותדי� שלא לערער על החלטת ביניי� אינה שוללת את זכותו לערער על ק

  .במסגרת הערעור על פסק הדי�

 ת"ק, 2009–ט"התשס, )סוגי החלטות שלא תינת� בה� רשות ערעור(צו בתי המשפט ראו במיוחד את   24

בצו זה הוגבלה רשות הערעור על החלטות טכניות ביותר במהות� כגו� קביעת מועדי דיו� . 1116

  .כיוצא כאלההזמנת עדי� ו, ומועדי� להגשת כתבי טענות

 ,פורס� בנבו (Ú· Ï‡¯˘È ÌÂ˜ÏÒ"� Ó 'Ï‡˙Ù 8761/09 א"ברע. 209–208' בעמ, 12ש "לעיל ה, לוי�  25

 לפסק דינו כי יהא זה מצב לא יעיל 3 'מציי� השופט גרוניס בפס) ÌÂ˜ÏÒעניי� : להל�) (6.5.2010

ה� בשלב אישור הבקשה לתובענה , י� לאותו תיקמבחינה דיונית א� ערכאת ערעור תידרש פעמי

 לפסק דינו מפרט השופט גרוניס רשימה לא ממצה של 5 'בפס. ייצוגית וה� בשלב הערעור הסופי

תבחיני� אשר עשויי� בכל זאת להטות את הכ� לטובת נתבע המבקש רשות ערעור לבית המשפט 

וא משמעותה של קבלת התובענה התבחי� הראשו� ה. העליו� על החלטה לאשר תובענה ייצוגית

. הייצוגית מבחינת הנתבע ובמיוחד ככל שיש לכ� משמעות מבחינת איתנותו הפיננסית של הנתבע

התבחי� השני הוא פשטות השאלות הנתונות במחלוקת ומורכבות� של השאלות הנתונות להתדיינות 

ה� עשויה לייתר וככל שהכרעה ב, ככל שהשאלות בבקשת רשות הערעור פשוטות. בהמש� הדר�
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ייצוגית נשקלה במהל� גיבוש התיקו� לחוק א� נתפסה כפוגעת יתר על המידה בזכויות 

   26.שתביעות אלה חושפות אות� לסיכו� כלכלי רב, הנתבעי�

ות דניאל רימו� במאמר נרחב הפורס את הרקע לגיבוש התיקו� לחוק שוטחות המחבר

את הנימוקי� לצמצו� , שהיו שותפות לגיבוש יוזמת התיקו� לחוק ולניסוחו, וטל אמיר

המחברות מציינות כי צמצו� רשות הערעור עולה . הערעור ברשות בשני הענייני� דלעיל

 27.בקנה אחד ע� המגמה הקיימת ממילא לצמצ� את רשות הערעור בהחלטות ביניי�

ה מפנות המחברות בי� היתר להמלצות הוועדה לבדיקת מבנה לחיזוק טענת� בהקשר ז

 א� כי ה� מודות 28,")ועדת אור (")1997(מערכת בתי המשפט הרגילי� במדינת ישראל 
שוועדת אור סברה שלא יהיה נכו� להגביל את הערעור ברשות על אישורה של בקשה 

ת� בציינ� כי  המחברות מביאות ראיה נוספת לחיזוק עמד29.להגשת תובענה ייצוגית

 
כ� ייטה בית המשפט העליו� לדו� בבקשת רשות , התדיינות בשאלות מורכבות בהמש� הדר�

אול� לתבחי� זה יינת� משקל , התבחי� השלישי הוא סיכויי בקשת הרשות הערעור להתקבל. הערעור

השופט הגדיל לעשות . רק א� סיכויי בקשת רשות הערעור להתקבל ברורי� ובולטי� על פני הדברי�

 א"ח לפסק דינו ברע"י' רובינשטיי� בהתייחסו לתבחיני� האמורי� כאשר קבע לאחרונה בפס

2598/08 Ú· ‰�È„Ó È„·ÂÚÏ ·‰È ˜�·"� Ó '‡¯ÈÙ˘) בכל הנוגע "כי ) 23.11.2010, פורס� בנבו

 כבנידו� – ‡È‚ÂˆÈÈÎ ‰�Ú·Â˙ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜· Ï˘ ÛÒ‰ ÏÚ ‰˙ÈÈÁ„ È˙לבקשות רשות ערעור שעניינ� 

בהתא� לתבחיני� (יש לשקול בקשת רשות ערעור , ככלל.  צריכה היד להיות קפוצה יותר–דיד� 

 –רק אחרי שבית המשפט המחוזי הכריע בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ) ÌÂ˜ÏÒשנקבעו בעניי� 

חר� האמור החליט בית המשפט לדו� בבקשות ". במסגרת הלי� אישור הבקשה, ולא בהליכי ביניי�

, כלשו� השופט רובינשטיי�,  לגופ� משו� שחלפו כשלוש שני� מיו� שהוגשו וכ�רשות הערעור

ואולי (כי שיקולי יעילות תומכי� ,  סבורני–מאחר שהצדדי� האריכו לטעו� בכתב ובעל פה "

  ). ש�" (ולהכריע בבקשות לגופ� במקרה דנא לדו�) מחייבי�

תובענה ייצוגית בתחו� ניירות "כי , הר גוש�זו' פרופ,  לשעברר רשות ניירות ער�"בעניי� זה אמר יו  26

לכ� אני לא חושב שנכו� להכניס את הסוגיה , ער� מייצרת חשיפה מאד משמעותית לחברות שנתבעות

כי התובענות האלה יוצרות , הזו לתו� הצו של שר המשפטי� ולהגיד שבכלל אי� בקשת רשות ערעור

דר שבו אחרי שהשופט המקצועי החליט אבל חשבנו שיהיה נכו� לקבוע הס. חשיפה משמעותית

אנחנו נרחיב את ההרכב לשלושת השופטי� שידונו יחד בסוגיה , א� החברה רוצה לערער, בעניי�

23.6.2010 (24, 18�הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה216 'פרוטוקול ישיבה מסראו ". הזו (

האיזו� ערב התיקו� : "79 'בעמ, 2ש "הלעיל , ראו ג� רימו� ואמיר). פרוטוקול ועדת החוקה: להל�(

מה שביקש התיקו� לעשות הוא להחזיר את המצב לנקודת איזו� ; מוטה דרמטית לטובת הנתבעי�

  ". נכונה יותר ה� לצדדי� עצמ� וה� למערכת בכללותה

; )2.8.2010, פורס� בנבו( ‡È�¯˜–� ÌÈÎ¯„ ˙Â�Â‡˙ ÈÚ‚Ù� ÈÂˆÈÙÏ Ô¯˜  '„Ù‡ÁÏ˙  4405/10 א"רע  27

  ). 16.6.2010, פורס� בנבו („ ÔÊÂ‡ 'ÂÚ"„ÁÂÈÓ Ï‰�ÓÎ Â„È˜Ù˙· ‡È·Ï � 4108/10 א"רע

 סוגי החלטות(צו בתי המשפט כמו כ� נסמכות המחברות על . 68 'בעמ, 2ש "לעיל ה, רימו� ואמיר  28

   .6794 ת"ק, 2009–ט"התשס, )שלא תינת� בה� רשות ערעור

אול� יש לציי� כי בהמלצותיה ראתה ועדת אור לנגד . 171ש "ה, 68 'בעמ, 2ש "לעיל ה, רימו� ואמיר  29

י� שאליה ירוכזו הערעורי� בענייני� אזרחי, עיניה ערכאת ערעור נפרדת מבית המשפט העליו�

  . ביעילות ובמהירות רבה מקצב הטיפול בה� בבית המשפט העליו� העמוס דהאידנא
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פי שמשמעות� עלולה �על� בהלי� הפלילי אי� ניתנת רשות לערער על החלטות ביניי� א�

אפשר ללמוד ,  לגישת המחברות30.להיות חמורה יותר מבהחלטות ביניי� בהלי� אזרחי

שבו נקבעה , חוק בתי המשפט לענייני� מינהליי�ל) ב(12על מגמת הצמצו� עוד מסעי� 

  . י� המנויי� באותו סעי� ואשר רק בה� ניתנת זכות ערעוררשימה סגורה של עניינ

È�˘‰ ¯Â˘ÈÓ·, התובענה הייצוגית בכלל והתובענה הייצוגית , מישור יעילות הדיו�

בענייני� כלכליי� בפרט מצדיקות יחס שונה בכל הנוגע ליכולתו של הנתבע להשיג על 

וי� המובא לפתחו של ההכרעה בשאלה כמה ערכאות ידונו בעניי� מס. החלטות מקדמיות

סופיות הדיו� ויעילותו "ובה� , בית המשפט היא עניי� המחייב איזו� בי� כמה אינטרסי�
למנוע ריבוי התדיינויות , הרצו� לייעל את הדיו�, ומנגד החתירה לצדק ולהליכי� הוגני�

 במכלול האינטרסי� הללו ביקש בית 31".והטרדת בעלי הדי� והבאת הדיו� אל סופו

עליו� עצמו להדגיש את אינטרס הדיו� היעיל והמהיר בבקשה לאישור תובענה המשפט ה

הפרוזדור " הבהיר בית המשפט כי הבקשה לאישור היא Ëˆ˙בעניי� . ייצוגית

אי� להפו� את הפרוזדור . הוא הדיו� במשפט גופו, שבאמצעותו נית� להיכנס לטרקלי�

   32".הלי� האישור צרי� להיות רציני ויעיל. למשכ� קבע

הניסיו� מלמד כי היעילות שביקש בית המשפט העליו� להכתיב לא צלחה , ואול�

הרקע "רימו� ואמיר מדגישות כי . בכל הקשור לתובענות ייצוגיות בענייני� כלכליי�

לתיקו� בשני הענייני� הללו הוא הנסיו� הנלמד בפרקטיקה ממנו עולה כי האפשרות 
והדיוני� בה� מעכבי� בצורה ניכרת להגיש בקשות רשות לערער על החלטות אלה 

ההליכי� בערכאות השונות ומשמשי� למעשה כלי שרת בידי הצד המעוניי� בכ� לעכב 

תובענות ייצוגיות מסתיימות לרוב ,  לטענת�33".את ההלי� ולדחות את ההכרעה בתיק

בפשרה משו� שהנתבעי� ה� חזקי� ובעלי ממו� אשר לרוב אי� לה� תמרי� לסיי� את 

בי� היתר , מהירות ויש לה� יכולת להשקיע משאבי� רבי� בעיכובו של ההלי�ההלי� ב

 על כ� יש להוסי� שקיומו 34.בדר� של הגשת בקשות רשות ערעור על החלטות ביניי�

 
  .ש�  30

  .317–316 'בעמ, 21 ש"לעיל ה, ב� נו�  31

  .142 'עמב, 11 ש"לעיל ה, קלמנט; )1996 (778, 774 )5(ד מט"פ, Ë 'ı˘¯·ÏÈÊˆ˙ � 4556/94 א"רע  32

אפשר להצדיק את ההסדר הפרוצדורלי הייחודי לתובענות . 68–67 'בעמ, 2 ש"לעיל ה, רימו� ואמיר  33

ייצוגיות בענייני� כלכליי� ג� על רקע ההיסטוריה החקיקתית של מוסד התובענה הייצוגית בדי� 

יני המחוקק כסוגיה חיונית שהסדרתה הצדיקה ההגנה על משקיעי� בשוק ההו� נתפסה בע. הישראלי

את כינונו של מכשיר התובענה הייצוגית במסגרת חוק ניירות ער� כהסדר ייחודי שנועד לחזק את 

לעיל , לויטראו לעניי� זה . עוד בטר� גובש חוק התובענות הייצוגיות, האכיפה האזרחית בשוק ההו�

  . 467 'בעמ, 7 ש"ה

מבדיקת רשות ניירות ער� עולה כי מש� הזמ� הממוצע עד לקבלת החלטה בבקשה לאישור תובענה   34

מתו� פרק זמ� זה מיוחס פרק זמ� של שלוש שני� לעיכוב עקב הגשת . ייצוגית הוא שבע שני�

  . 194 ש"ה, 76 'בעמ, 2ש "לעיל ה, רימו� ואמיר. בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליו�



  א"תשע ג משפטי� על אתר  עידו באו�

54  

של הלי� מקדמי טר� אישור התובענה הייצוגית יש בו כשלעצמו כדי להעמיס קושי נוס� 

  .על תובעי�

,  ערעור על החלטה לאשר תובענה ייצוגיתעל א� הכרסו� באפשרות לבקש רשות

אטע� כי הפתרו� שיוש� במסגרת התיקו� לחוק אינו מספק , שהצדקותיו פורטו לעיל

  . מענה מלא וראוי לבעיית יעילות הדיו�

  דיסהרמוניה וחסר במנגנו� הדיו� החוזר  .4

 לא זכתה לטיפול במסגרת ÂÈÓ„˜Ó˙האפשרות לבקש רשות ערעור על החלטות ביניי� 

א� כי הייתה חלק , התיקו� לחוק ולמעשה לא נכללה בשו� שלב משלבי החקיקה

 רימו� ואמיר סברו כי היה מוטב לאמ� מנגנו� 35.מהיוזמה המקורית של רשות ניירות ער�

א� לטעמ� ג� ההסדר המצומצ� שנקבע בחוק בסופו של דבר מספק , דיו� חוזר רחב יותר

פיה המקו� הראוי לדיו� בטענות ס� הוא בשל גישת הפסיקה בבית המשפט העליו� של

  36.במסגרת ההחלטה בבקשה לאישור התובענה הייצוגית עצמה

זוהי , ה� במישור ההרמוניה החקיקתית וה� במישור היעילות המבוקשת, לטעמי

  . עמדה צנועה מדי
בקשה לאישור תובענה ייצוגית היא מטבעה בקשת ביניי� ואישורה הוא בגדר 

שא� ה� בבחינת , ברור אפוא מדוע החלטות ביניי� מקדמיות לא 37".החלטה אחרת"

  . שיהיה הרמוני מבחינה דיונית, אינ� זוכות ליחס זהה לבקשה זו, "החלטה אחרת"

 
זמה המקורית להקמת בית המשפט הכלכלי סברה רשות ניירות ער� כי יש ובעת גיבוש הי. ש�  35

ע� . 222ש " ובמיוחד ה86 'בעמ, ש� ראו. לצמצ� את רשות הערעור ג� בהחלטות ביניי� מקדמיות

מוקדמת של התיקו� זאת יוזמה זו לא מצאה את ביטויה בשלבי החקיקה והיא נעדרת א� מגרסתו ה

אפשר . 2009  בספטמבר17 ידי משרד המשפטי� ביו� לחוק שהופ� כתזכיר חוק להערות הציבור עֿל

. לשער כי הבחירה להתמקד במנגנו� דיו� חוזר מצומצ� נבעה מההתנגדות העזה שעורר מנגנו� זה

תנגדות נחרצת בנייר עמדה שהגישה לשכת עורכי הדי� בנוגע לתיקו� לחוק הביעה הלשכה ה, למשל

היא , או תביעה נגזרת, החלטה לאשר תביעה ייצוגית"א� למנגנו� הדיו� החוזר המצומצ� וטענה כי 

לא יעלה על הדעת שלא נית� יהיה להשיג עליה באופ� מיידי לערכאה . החלטה מאד מהותית וחשובה

) 59 'קו� מסתי( הצעת חוק בתי המשפט –נייר עמדה , לשכת עורכי הדי� בישראל". גבוהה יותר

  ).59 ' תיקו� מס–נייר עמדה : להל�) (20.5.2010 (2010–ע"התש, סמכות בענייני� כלכליי�

¯È�Ê˜  6887/03 א"הכותבות נסמכות בעניי� זה על ע. 195ש "ה, 76 'בעמ, 2ש "לעיל ה, רימו� ואמיר  36

� 'Â·˘ÈÈ˙‰Ï ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙Èˆ¯‡ ‰„Â‚‡ ÈÙÂ˙È˘ ¯È�ÌÈ„·ÂÚ ˙ )שבו נקבע , )20.7.2010 ,פורס� בנבו

, אשר המקרה דנא אינו נמנה עליה�, למעט במקרי� חריגי�" לפסק דינו של השופט גרוניס כי 5' בפס

�אלא בגדר , אי� לדו� בטענות ס� נגד אישור התובענה הייצוגית בגדר הלי� של בקשה לסילוק על הס

  . 25ש "ראו ג� לעיל ה". הבקשה לאישור עצמה

  .481 'בעמ, 7ש "לעיל ה, לויט  37
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רימו� ואמיר טוענות כי החלטות ביניי� ככלל אינ� אמורות להיות כר להלכות 

 אול� טיעו� 38.י�ועל כ� אי� מניעה להותיר את העיו� בה� לסופו של ההל, חשובות מאוד

זה דווקא מחזק את הדעה שאי� הצדקה להותיר את האפשרות לבקש רשות ערעור על 

   39.החלטות ביניי� מקדמיות על כנה

הותרת מנגנו� רשות הערעור הקיי� על כנו באשר להחלטות ביניי� , יתר על כ�

בדברי ההסבר לתיקו� לחוק נאמר במפורש כי . מקדמיות מסכלת את מטרת החקיקה

 בענייני� ÈÁ¯Ê‡‰Â˙במטרה לייעל ולשכלל את האכיפה הפלילית המינהלית "התיקו� בא 

המציאות ערב התיקו� " רימו� ואמיר מציינות כי 40).ב" ע–ההדגשה שלי " (כלכליי�
מה שהביא , מלמדת כי נתבעי� מיצו את הכלי� שהעניקה לה� המערכת עד דק

הליכי� פוגעת בתמרי� להגיש  התמשכות ה41".להימשכות בלתי סבירה של ההליכי�

בי� היתר משו� שמיעוט התובענות משמעו פגיעה בהכנסתו של עור� , תובענות ייצוגיות

בניגוד לעור� הדי� בתובענות ייצוגיות רגילות שבה� יש למייצג בדר� כלל . הדי� המייצג

 הרי לנוכח, מלאי תובענות המבטיח הכנסה שוטפת ג� א� ההלי� הדיוני מתמש� זמ� רב

מיעוט� של תובענות ייצוגיות בניירות ער� דחייה של ההכרעה בהלי� מהווה תמרי� 

   42.שלילי להגשת תובענות כאלה

מי ערב כי הנתבעי� לא ימצו ג� את האפשרות להגיש בקשות רשות ערעור , א� כ�

בהחלטות ביניי� מקדמיות כאשר יהיה בכ� כדי להערי� קשיי� על התובע הייצוגי ובא 
  ?כוחו

ר להעלות על הדעת דוגמאות רבות לבקשות ביניי� שהנתבע יכול לנצל� כדי אפש

לעתי� דרוש , למשל. להערי� קשיי� על התובע המייצג בבקשה לאשר תובענה ייצוגית

. למבקש גילוי מסמכי� ועיו� בה� כדי לבסס את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית

די מחזיקי� מסוימי� עשויי� להיות נתוני� בדבר כמות ניירות הער� המצויי� בי, לדוגמה

חשובי� לצור� הערכת גודלה של הקבוצה המיוצגת בתובענה המושתתת על מצג מטעה 

 43.או בתובענה שעיקרה טענת קיפוח של קבוצה מבי� מחזיקי ניירות הער� של התאגיד

 
 שהגישה כנגד נייר עמדהלשכת עורכי הדי� חולקת על דעה זו ב. 81 'בעמ, 2ש "לעיל ה, רימו� ואמיר  38

  . 35 ש"ראו לעיל ה, אימו� מנגנו� הדיו� החוזר

ייתכ� שהכרעה מקדמית בסוגיות פשוטות יחסית תחסו� לבית המשפט את הצור� לדו� , נהפו� הוא  39

זהו כזכור אחד התבחיני� שקבע השופט . לגופו של עניי� בסוגיות מורכבות שיתעוררו בהמש� הדר�

  . 25 ש"לעיל ה, ÌÂ˜ÏÒגרוניס בעניי� 

  . 358 'בעמ, 6ש "לעיל ה, דברי ההסבר להצעת התיקו� לחוק  40

  .80 'בעמ, 2 ש"לעיל ה, רימו� ואמיר  41

  .83 'בעמ, ש�  42

יבות מת� לחש). 1.11.2005 ,פורס� בנבו (‡Ú· ÔÓÚ� ‰·Â¯Ú È�ÒÁÓ"� Ó '‚¯·�ÊÈÈ 6715/05 א"רע  43

האפשרות לגילוי מסמכי� ועיו� בה� כמו ג� האפשרות להגשת שאלוני� בשלב הבקשה לאישור 

פתרו� חלופי המוצע על ידי קלמנט . 144–143 'בעמ, 11ש "לעיל ה, קלמנטהתובענה הייצוגית ראו 

הסביר לזכייה בתביעה הוא העברת נטל לבעיית המידע הנחו� לתובע הייצוגי לצור� הוכחת הסיכוי 
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גודלה של הקבוצה והאינטרס המשות� לחבריה ה� שיקול באישורה של התובענה 

יוכל זה ,  א� תידחה התנגדות של הנתבע בבקשת גילוי מסמכי�44.גיתכתובענה ייצו

ולכ� תידו� בבית , שהיא החלטת ביניי�, להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה זו

  .ובכ� תסוכל מטרת ההכרעה המהירה בבקשה, המשפט העליו� העמוס

קיימות דוגמאות למכביר לבקשות שיכולי� בעלי הדי� לבקש בשלב המקדמי ואשר 

אפשר להמתי� בעניינ� עד  נדרשת בה� הכרעה במהל� הדיו� המקדמי בבקשה ואי

בקשה :  למשל45.להחלטה על אישורה או דחייתה של הבקשה לאישור התובענה גופה

 בקשה להוספת 47, בקשה להורות לבעל די� להשיב על שאלו�46,לתיקו� כתב טענות
די� או על היתר �תבי בי השגות על כשרות המצאת כ49, בקשה לפיצול סעדי�48,פרטי�

 הנתבע בבקשה לאישור תובענה 51. וכיוצא באלה50המצאה מחו� לתחו� השיפוט

 וא� תידחה התנגדותו יוכל 52,ייצוגית ג� עשוי להתנגד לבקשה לסעד זמני של התובע

  . א� במקרה זה להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליו�

 
א� במקרה כזה החלטה של בית המשפט להסיט את . ההוכחה במקרה שבו המידע מצוי בידי הנתבע

נטל ההוכחה אל הנתבע עשויה להיות החלטת ביניי� שאפשר לבקש עליה רשות ערעור ובכ� לעכב 

  .473 'בעמ, 7 ש"לעיל ה, ויטללעניי� גילוי מסמכי� ועיו� בה� ראו ג� . את הדיו� בשלב מקדמי

  .474 'בעמ, 7ש "לעיל ה, לויט; 145' בעמ, 11ש "לעיל ה, קלמנט  44

פט שלגביה� אימ� בית המש, אי� מדובר רק בבקשות מקדמיות לסילוק התובענה על הס�: ודוק  45

ש "בה, כאמור לעיל, העליו� גישת יד קפוצה ולפיה יש לדו� בה� במסגרת הבקשה לאישור התובענה

25 .  

  .א"תקנות סד ל91' תק  46

  .א"תקנות סד ל110' תק  47

  .א"תקנות סד ל65' תק  48

 לא נדרשה בקשה מיוחדת לצור� פיצול סעדי� בתובענה חוק תובענות ייצוגיותבמצב שקד� ל  49

במסגרת  541 ח"ס, 1968–ח"התשכ, חוק ניירות ער�י ל54 'ע� ביטולו של ס.  ער�ייצוגית בניירות

חוק התובענות הייצוגיות נראה כי ג� בתובענה ייצוגית שעניינה עילה לפי חוק ניירות ער� על התובע 

  . 479–478 'בעמ, 7ש "לעיל ה, לויטראו ג� . לבקש במיוחד פיצול סעדי�

  .א"תקנות סד ל500' תק  50

הבעיה שעליה מצביעה רשימה זו עשויה לכאורה להיפתר א� ימונה רש� לבית המשפט הכלכלי   51

סעי� .  לדו� בחלק מהענייני� המקדמיי� דנ�חוק בתי המשפט ל91�  ו90 אשר יהא מוסמ� לפי סעיפי�

 אותה ערכאה שבה  מעניק ערעור בזכות על החלטה אחרת של רש� בפניחוק בתי המשפטל) א(96

לכאורה זהו פתרו� יעיל שא� אינו מעמיס על בית . ערעור כזה יידו� בפני ד� יחיד. הוא משמש רש�

זהו פתרו� חלקי בלבד , ראשית כל.  א� לא היא–המשפט דיוני� חוזרי� בהרכבי� של מותב תלתא 

פט בערעור על על החלטה של שו, שנית. שכ� לא בכל הענייני� המקדמיי� מוסמ� הרש� להכריע

חוק בתי ל) ד(96' החלטה אחרת של רש� נית� לבקש רשות ערעור לבית המשפט העליו� מכוח ס

  . לכ� אי� בפתרו� זה כדי לייעל את הליכי ההשגה בבקשות ביניי� מקדמיות. המשפט

לעיל , ראו גור�. אי� מניעה לבקש סעד זמני עוד בטר� התקבלה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית  52

  . 895 'בעמ, 20 ש"ה
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החשש מניצול לרעה של הליכי� הותרת המצב הקיי� על כנו מחמירה את , למעשה

לאחרוני� יש תמרי� להערי� עוד ועוד סוגיות דיוניות ומהותיות . אלה על ידי נתבעי�

, למשל. שיהיו חסמי� בפני ייעול הדיו� ויעמיסו עבודה על בא כוחו של התובע הייצוגי

נתבע עלול לבקש במסגרת בקשה מקדמית את החלפת התובע הייצוגי בנימוק שהתובע 

ואי� לאפשר , ועל כ� נגוע בחוסר תו� לב,  מתחרה עסקי או מצוי בניגוד ענייני� אחרהוא

במקרה כזה עשוי בית המשפט . לו לנהל את התובענה הייצוגית בש� הקבוצה המיוצגת

לקבוע א� יש להחלי� את התובע הייצוגי עוד בטר� נקבע א� מוצדק לאשר את 

   53.י הדי�החלטה שתעלה השגות מצד בעל, התובענה עצמה
קביעת� של רימו� ואמיר כי החלטות ביניי� אינ� עוסקות בדר� כלל , זאת ועוד

. אלא בשאלות פרוצדורליות אינה מחויבת המציאות, בענייני� מהותיי� וחשובי�

   54.בשלבי� מקדמיי� עלולות להתעורר שאלות משפטיות כבדות משקל

� ÌÈ˘˙ÎÓפרשת Ô‚‡ ,וגית שהגיעה לסיו� הבקשה הראשונה לאישור תובענה ייצ

ממחישה את הקושי הצפוי לבעלי די� בשל ההסדר הקיי� , בבית המשפט הכלכלי

במיוחד על רקע האפשרות שהחלטת , לערעור ברשות על החלטות ביניי� מקדמיות

בפרשה זו הגיש בעל מניות מ� הציבור . ביניי� כזו תעסוק בעניי� מהותי והרה גורל

 על דר� בקשה חוק החברות ב191 קיפוח לפי סעי�אג� בקשה להסרת � בחברת מכתשי�

 המבקש העלה בבקשה טענות נגד 55.לאישור תובענה ייצוגית לבית המשפט הכלכלי
למכירת השליטה , אג�� בעלת השליטה בחברת מכתשי�, עסקה שיזמה חברת כור

הייתה התמורה ששילמה החברה , לטענת המבקש. אג� לידי חברה סינית� במכתשי�

תמורה "א� בחלוקת התמורה בי� בעלי המניות ניתנה ,  תמורה הוגנתהרוכשת בגדר

 
 קובעת כי א� התקיימו כל התנאי� לאישור התובענה חוק תובענות ייצוגיותל) 2)(ג(8' לשו� ס  53

על בית המשפט לאשר את , לחוק) 1)(א(4' הייצוגית א� לא נתקיימו במבקש התנאי� הקבועי� בס

הסעיפי� האמורי� אינ� . חלפת התובע המייצגא� הוא מצווה להורות על ה, התובענה הייצוגית

אול� אי� מניעה כי בית המשפט יידרש לסוגיה זו לנוכח , עוסקי� בתו� לבו של התובע המייצג

 146 'בעמ, 11ש "לעיל ה, קלמנט. השתרשות� של שיקולי הגינות דיונית ותו� לב בסדר הדי� האזרחי

  . 71 ש"ה, 149 'וכ� בעמ

א� אמנ� מתעוררת שאלה משפטית חשובה בהחלטת ביניי� יכול בית המשפט הכלכלי להעביר   54

הכרעה זו ישירות לבית המשפט העליו� על פי הסמכות המיוחדת המוקנית לו במסגרת מנגנו� הדיו� 

 לחלופי� ייתכ� שהגבלת האפשרות לערער על החלטות ביניי� כמוצע כא� תרתיע בעלי די�. החוזר

מהאפשרות הקיימת כיו� להסכי� ביניה� לאפשר לבית המשפט להכריע כבר בשלב המקדמי 

אי� לחשוש שהסתייגות כזו תפגע ביעילות . בשאלות המשפטיות המרכזיות השנויות במחלוקת

שכ� פועל יוצא ממנה הוא שהדיו� בשלב המקדמי יהיה מהיר יותר ובית המשפט יוכל , הדיונית

  .טיות דנ� במסגרת ההחלטה בבקשה לאישור התובענה הייצוגית גופהלהתייחס לשאלות המשפ

�Î 'ÌÈ˘˙ÎÓ‰�‡ � 26809�01�11 )א"מחוזי ת(צ "ת  55Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ Ô‚‡"Ó) 15.5.2011 ,פורס� בנבו (

מניעת קיפוח המיעוט היא מתפקידיו המרכזיי� של בית משפט המתמחה ). ÌÈ˘˙ÎÓפרשת : להל�(

  . 44 'בעמ, 2 ש"לעיל ה, ועדת גוש�. בחברות
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המבקש . לבעלת השליטה כור באופ� שמקפח את יתר בעלי המניות מהציבור" עודפת

הגיש את בקשתו עוד בטר� הובאה העסקה המקפחת לטענתו להצבעה באספת בעלי 

  .כפי שנדרש בנסיבות המקרה, אג�� המניות של מכתשי�

 כי קצב הדיו� בבקשה בבית המשפט הכלכלי תא� את דחיפות אפשר להיווכח

תגובת . 2011  בינואר16 הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה ביו�. העניי�

 56. וכללה דרישה גורפת לדחיית הבקשה על הס�2011  במארס2 המשיבות הוגשה ביו�

ות דעת של  וציר� לתשובתו חו2011  במרס21 המבקש השיב על תשובת המשיבה ביו�

 בכמה 2011  במרס28 על תשובת המבקש הגיבה המשיבה ביו�. מומחי משפט וכלכלה
בקשה , ובה� בי� היתר בקשה למחיקת סעיפי� מתשובת המשיב, בקשות מקדמיות

  . להוצאת חוות הדעת מתיק בית המשפט ובקשה למת� זכות להשיב לתשובה

 המשפט הכלכלי דניה  בפני שופטת בית2011  במרס30 בדיו� שהתקיי� ביו�

מאיר הסכימו בעלי הדי� כי בטר� יכריע בית המשפט בבקשה לאישור התובענה � קרת

תמורה "תינת� החלטה בשאלה המשפטית העקרונית א� זכאית כור ל, הייצוגית גופה

 57.בעסקת מכירת השליטה דנ� וכ� בשאלות המקדמיות שהועלו בכתבי הטענות" עודפת

החלטתה את טענת המבקש כי כור אינה זכאית לתמורה מאיר קיבלה ב�השופטת קרת

 58.וכי העסקה במתכונתה הנוכחית מקפחת את בעלי המניות מהציבור, עודפת בעסקה

  .השופטת לא נדרשה לשאר השאלות המקדמיות בהחלטה זו
, "החלטה אחרת"דהיינו , היות שההחלטה האמורה הייתה החלטת ביניי� מקדמית

 בקשת 59.עליה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליו�נאלצה המשיבה כור להגיש 

 שעה שתנאי העסקה מושא המחלוקת קבעו כי 2011  ביוני5 רשות הערעור הוגשה ביו�

תוק� העסקה יפקע א� לא יושגו כל האישורי� הדרושי� להשלמתה עד סו� חודש 

 
היק� כתבי הטענות ממחיש את פערי הכוחות . עותק מכתבי הטענות הרלוונטיי� שמור בידי המחבר  56

, תגובת המשיבה העיקרית.  עמודי�19 הבקשה לאישור התובענה הייצוגית מחזיקה. בי� בעלי הדי�

. משפטיות ופרוצדורליות, ללה טענות מגוונותתגובת המשיבה כ.  עמודי�70�מחזיקה למעלה מ, כור

אפשר לטעו� לקיפוח בטר� התקיימה ההצבעה באספה  שכ� אי, בי� היתר נטע� כי הבקשה מוקדמת

כ� אי� לו עילת  וכי התובע הבהיר כי אינו מתנגד לעסקה אלא רק לחלוקת התמורה ועל, הכללית

  .  לקיפוחתביעה אישית שכ� רק למתנגדי העסקה קיימת זכות לטעו�

�Î 'ÌÈ˘˙ÎÓ‰�‡ � 26809�01�11 )א"מחוזי ת(צ "ת  57Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ Ô‚‡"Ó) 30.3.2011 , בנבופורס�.(  

להחלטה זו משמעות עקרונית לעניי� יכולתו של בעל שליטה בחברה . 55 ש"לעיל ה, ÌÈ˘˙ÎÓפרשת   58

כירת השליטה בחברה ציבורית בדר� של מיזוג לקבל תמורה עודפת ביחס לשאר בעלי המניות בעת מ

מיזוג הופכי , על מיזוג"לרקע כללי ראו שרו� חנס ועמרי ידלי� . חוק החברות ל327–314 'לפי ס

  ).2003 (104 מז ‰ËÈÏ˜¯Ù" ורכישה בחוק החברות

בבקשת רשות ערעור זו לא ). 23.6.2011, פורס� בנבו( Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ¯ÂÎ"� Ó '‡�‰Î 4248/11 א"רע  59

התקיי� כל דיו� והיא בוטלה בסופו של דבר בעקבות הסכ� פשרה שהושג בי� בעלי הדי� בבית 

  ).14.8.2011, פורס� בנבו( Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ¯ÂÎ"� Ó '‡�‰Î 4248/11 א"ראו רע, המשפט המחוזי
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ה� למבקש וה� למשיבה היה אינטרס למנוע מהעסקה ,  במקרה זה2011.60 אוגוסט

בהיעדר מנגנו� להכרעה . חמוק עקב התמשכות ההליכי� הצפויה בבית המשפט העליו�ל

מהירה בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט הכלכלי ולנוכח החשש מהתארכות 

 שכול� היו מעונייני� במימוש –נאלצו בעלי הדי� , ההליכי� בבית המשפט העליו�

ושבמסגרתו , 2011  ביוני21� בשהוגש לבית המשפט,  להגיע להסדר פשרה–העסקה 

   61.שול� סכו� הפשרה הגבוה ביותר בתובענה ייצוגית בישראל

משקפת מצב חריג יחסית שבו , המוטה לטובת התובע הייצוגי, תוצאת הפשרה

לנתבעת שביקשה את רשות הערעור היה אינטרס כלכלי כבד משקל בסיומו המהיר של 
נאלצה אפוא להתפשר ,  הגדולות במשקהנמנית ע� החברות, המשיבה. ההלי� המשפטי

עקב היעדר היכולת להביא החלטת ביניי� בעלת משמעויות תקדימיות לבחינה חוזרת 

   62.מהירה ובאופ� שלא יעמיד בסיכו� את קיו� העסקה

לעומת זאת אילו הייתה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית מוגשת לאחר אישור 

ולאחר ) לטענת המשיבה, י� להיעשותכפי שהיה צר(העסקה באספת בעלי המניות 

 
�Î 'ÌÈ˘˙ÎÓ‰�‡ � 26809�01�11 )א"מחוזי ת(צ "ת  60Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ Ô‚‡"Ó ,פרוטוקול דיו� מיו� 

21.6.2011.  

הודעת ראו .  מיליו� דולר45 מסגרת ההסדר הסכימה המשיבה כור לשל� לבעלי המניות מהציבורב  61

ידי בית  הסדר הפשרה אושר על). 21.6.2011( לבורסה לניירות ער� בעניי� הסכ� הפשרה כור

' Î‰�‡ � 26809�01�11 )א"תמחוזי (צ "ראו ת, 2011  באוגוסט3  מיו�פסק דינוהמשפט ב

ÌÈ˘˙ÎÓ� Ô‚‡·Ú"Ó )3.8.2011 ,פורס� בנבו.(  

מתנגד לעסקה המובאת לאישור באספת בעלי המניות ' בעל מניות מטע� הציבור בתאגיד א, לדוגמה  62

בעל . בעסקה" עניי� אישי"של התאגיד ומחויבת באישור של רוב מקרב בעלי המניות שאי� לה� 

המתחרה ',  בתאגיד בהמניות מהציבור וכמוהו בעלי מניות אחרי� מהציבור מחזיקי� ג� במניות

להכריז כי קבוצת בעלי המניות מהציבור שיש לה� מניות ' בנסיבות אלה עשוי תאגיד א. 'בתאגיד א

כלומר בעלי עניי� בדחיית העסקה שתובא , "עניי� אישי שלילי"היא קבוצה של בעלי ' בתאגיד ב

נמני� ע� בעלי המניות שאינ� " עניי� אישי"ולכ� יש לסווג� כבעלי , להצבעה באספת בעלי המניות

סיווג כזה עשוי להקל על בעלי . חוק החברות ל275 כאמור בסעי�, שאי� לה� עניי� אישי בעסקה

בעל המניות מהציבור מבקש . השליטה בחברה להעביר באספת בעלי המניות את העסקה המבוקשת

ת בעלי המניות לאשר הגשת תובענה ייצוגית בגי� קיפוח ובה בעת יבקש צו מניעה נגד כינוס אספ

וידרוש סעד הצהרתי הקובע כי קבוצת בעלי המניות מהציבור המחזיקה מניות בשני התאגידי� אינה 

לצור� " עניי� אישי שלילי"סוגיית הגדרתו וסיווגו של בעל מניות כבעל ". עניי� אישי שלילי"בעלת 

ולהכרעה בה יש , ליו�מניית הקולות באישור עסקת בעלי עניי� טר� הוכרעה בפסיקת בית המשפט הע

במקרה המתואר לעיל לא מ� הנמנע כי הכרעה כזו תידרש בשלב מקדמי כהחלטת . חשיבות רבה

. ועל כ� הערעור עליה לבית המשפט העליו� יהיה ברשות, ביניי� עוד בטר� אישור התובענה כייצוגית

ו� לבלתי בנסיבות כאלה עלולה ההצבעה באספת בעלי המניות להידחות למש� זמ� רב ולהפ

שנדונה , יאיר .עובדות המקרה המתואר דומות לנסיבות המחלוקת בחברה הקבלנית ב. רלוונטית

7236�05�11 )��ימחוזי (פ "ה: ראו. בהמרצת פתיחה ולא בבקשה לאישור תובענה ייצוגית  ÔÂÙ„ÏÂ‚

Ú·"� Ó '· .‰ÈÈ�· ˙Â„Â·ÚÏ ˙È�Ï·˜ ‰¯·Á ¯È‡È 1988Ú· "Ó) 23.6.2011, פורס� בנבו.(  
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אי� , שהמחסומי� לקיו� העסקה עצמה היו מוסרי� והסיכו� להשלמת העסקה היה חול�

ספק שהמשיבה הייתה נוקטת את כל האמצעי� שברשותה כדי להתיש את המבקש 

בכלל זה יש להניח כי המשיבה . בתובענה הייצוגית כדי לגרו� לו להתפשר בנזיד עדשי�

שה בקשת דיו� חוזר על החלטה של בית המשפט לאשר את התובענה הייתה מגי

ואולי א� מנצלת עוד קוד� לכ� את הבקשות המקדמיות שהעלתה בתשובה , הייצוגית

  .שהגישה לתשובת המבקש כדי להגיש בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליו�

� ÌÈ˘˙ÎÓפרשת Ô‚‡א� ממחישה כי בשל מיעוט הפסיקה בבית המשפט העליו�  

בתחו� התאגידי� וניירות הער� עשויות להתעורר סוגיות משפטיות תקדימיות ומהותיות 
  . רבות בשלבי� מוקדמי� יחסית של הדיו� בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

  .נדרש תיקו� בסדרי ההשגה על בקשות ביניי� מקדמיות, א� כ�

  האחדה : השינוי המוצע  .5

 המשפט ראה לנגד עיניו בכל הנוגע הגשמת המטרות שמחוקק התיקו� לחוק בתי

מחייבת הרחבה של מנגנו� ההשגה על החלטות , לתובענות ייצוגיות בנושאי� כלכליי�

  .ביניי� כ� שיחול על הלי� הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כולו
בשלב המקדמי בטר� ההכרעה " החלטה אחרת" על כל 63:נדרשת האחדה פשוטה

 יש לאפשר דיו� חוזר בזכות בפני מותב של שלושה בבקשה לאישור התובענה הייצוגית

 כפי שאפשר לעשות כעת באשר להחלטה לקבל את 64,שופטי� של בית המשפט הכלכלי

   65.הבקשה לאישור התובענה הייצוגית

השוני העיקרי הנובע מההאחדה המוצעת הוא כי ייתכנו מצבי� שבה� תידחה בקשת 

. יה בעל הדי� שיבקש דיו� חוזר בזכותביניי� של המבקש בתביעה הייצוגית והוא יה

במצב הקיי� הזכות לדיו� חוזר קיימת לנתבע בלבד לאחר שהבקשה לאישור התובענה 

לכאורה התובע הייצוגי יכול להערי� קשיי� על הנתבע באמצעות בקשות . התקבלה

אמנ� במצב הקיי� לו . א� זהו חשש שווא, חוזרות ונשנות לדיו� חוזר בבקשות שנדחו
 התובע להשיג על החלטות ביניי� היה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית ביקש

ולכ� ההסדר המוצע , המשפט העליו� ובכ� היה הוא עצמו מביא להתמשכות ההליכי�

טומ� בחובו ייעול דיוני והוזלה של עלויות מנקודת מבטו של התובע המבקש להשיג על 

י� ביחס לנתבע ואי� לו תמרי� להגיש ע� זאת לרוב התובע הוא דל אמצע. החלטת ביניי�

 
  . 35ש "לעיל ה, 59 ' תיקו� מס–נייר עמדה ראו . ברוח היוזמה המקורית של הרשות לניירות ער�  63

כאשר הבקשה אינה מתנהלת בבית המשפט , או בפני שלושה שופטי� של בית המשפט המחוזי  64

  .אביב� המחוזי בתל

בדיו� חוזר יהיה רשאי להעביר החלטות שמצא כי לא יחול שינוי בהסדר בתיקו� לחוק שלפיו מותב   65

  .יש בה� סוגיות בעלות חשיבות רבה לדיו� בבית המשפט העליו� שידו� בה� כבערעור
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 נוס� על כ� אפשר להרתיע 66.בקשות רבות ולהארי� את ההתדיינות ולייקר את עלותה

  . בקלות יחסית בקשות סרק לדיו� חוזר באמצעות הטלת הוצאות משפט על בעלי הדי�

ההאחדה המוצעת מרחיבה את המנגנו� שגובש בתיקו� לחוק ואשר בו נבחנת החלטה 

קיי� קושי . ידי אותה הערכאה שנתנה את ההחלטה שעליה מבקש הפונה לערערמחדש ב

   67.אול� אי� מדובר במנגנו� חסר תקדי�, בהסדר מסוג זה

אפשר להקשות ולטעו� כי פתרו� עדי� יהא שלילתה המוחלטת של רשות הערעור על 

שפט בדומה לגישה שננקטה מטעמי יעילות דיונית בבית המ, החלטות ביניי� מקדמיות

שכ� הוא שולל לחלוטי� את האפשרות ,  זהו פתרו� קשה ולא רצוי68.לתביעות קטנות
להשיג על החלטות ביניי� א� במקרי� שבה� החלטות אלו משמעותיות ביותר מבחינת 

א� מפאת הצור� העסקי להגיע להכרעה בזמ� קצר וא� מפאת המשמעויות , בעלי הדי�

להבדיל מההתדיינויות בבית , יני� אלההכלכליות הכבדות שיש להתדיינויות בעני

  69.המשפט לתביעות קטנות

פתרו� אחר שהועלה הוא צמצו� הנכונות של בית המשפט העליו� להיעתר לבקשות 

פי שבפועל מצהיר בית המשפט העליו� על מדיניות � על�שאֿ�,  דא עקא70.רשות ערעור

 
החשש העיקרי בתובענות ייצוגיות הוא מפני מצב שבו העלויות המוטלות על התובע , נהפו� הוא  66

שרה שאינו משק� את אינטרס הייצוגי ימריצו אותו להתפשר בתובענה בשלב מוקד� ובהסדר פ

 מנגנו� ייחודי לאישור הסדר חוק תובענות ייצוגיות ל19 מטע� זה כולל סעי�. הקבוצה המיוצגת

פשרה "לדיו� בבעיית הנציג בפשרה בתובענות ייצוגיות ראו אלו� קלמנט . פשרה בתובענה ייצוגית

"). פשרה והסתלקות"למנט ק: להל�) (2011 (12–10, 5  מאÌÈËÙ˘Ó" והסתלקות בתובענה ייצוגית

פשרה כאשר תביעתו " לסחוט"ייתכ� כמוב� מצב שבו התובע יתעקש על הארכת ההתדיינות במטרה 

  . למצב כזה אתייחס בהמש� פרק זה. היא תביעת סרק

 שלפיו תי המשפטחוק ב ל96 'דוגמה לכ� הוא ס. 84 'בעמ, 2 ש"לעיל ה, עומדות על כ� רימו� ואמיר  67

רימו� ואמיר ג� מציינות כי . תידו� תקיפת החלטת רש� בדר� של ערעור בזכות בפני אותו בית משפט

מודל הדיו� החוזר אומ� ממודל הדיו� הנוס� הקיי� בבית המשפט העליו� ואשר א� בו נתקפת 

ואה למנגנו� ההשו, ואול�. בהרכב מורחב, החלטתה של הערכאה העליונה בפני שופטי אותה ערכאה

דיו� . ובמיוחד בהתחשב בכ� שמנגנו� הדיו� החוזר מוקנה לבעלי הדי� בזכות, הדיו� הנוס� בעייתית

�ונדרשי� נימוקי� כבדי משקל כדי להיעתר לבקשה , נוס� בבית המשפט העליו� אינו ערעור נוס

 אלא דרישה ,במרכז הדיו� הנוס� אי� עומד הצור� לבחו� בדחיפות טעות של בית המשפט. בגדרו

, ראו ב� נו�. חשובה או כזו הסותרת הלכה קודמת, לבחו� את השלכותיה הכלליות של הלכה קשה

למעט העובדה ששני ההליכי� מתקיימי� בפני הרכב מורחב של אותה . 43–42 'בעמ, 21ש "לעיל ה

   .יי�אי� דמיו� בי� השנ, ערכאה שבה ניתנה ההחלטה המקורית

כ� ג� בהחלטות ביניי� של בית ). 1994 (177 )3(ד מח"פ, ÊÂ·¯Ò 'Ú .Ú· ˜ÙÂ‡"Ó � 292/93 א"רע  68

  . 85–83 'בעמ, 21ש "לעיל ה, ראו ב� נו�. המשפט העליו�

  .25 ש"ראו לעיל ה  69

"  הלכה ואי� מורי� כ�–ערעור בקשת רשות "ע� סולברג גישה זו הוצעה למשל במאמרו של נ  70

ÌÈËÙ˘Ó1988 (456 ,447  יח .(  
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אי� בה די כדי להרתיע ודאי ש,  אי� בה די כדי לבלו� את שט� בקשות רשות הערעור71,זו

משו� שהגשת , זאת. בעלי די� חזקי� דוגמת הנתבעי� האופייניי� בתובענות ייצוגיות

בקשות רשות ערעור על ידי הנתבעי� בתובענות ייצוגיות נועדה לא אחת להטיל עלויות 

התדיינות על התובע הייצוגי ובא כוחו ללא קשר לשאלה א� יש הצדקה מהותית לטענות 

  .גדרה של אותה בקשההנטענות ב

אפשר לטעו� כי הצמצו� . במערכת המשפט קיי� חשש מתמיד מפני תובענות סרק

לכאורה של אפשרות ההשגה על החלטות ביניי� מקדמיות מגדיל את התמרי� להגשת 

 72.שכ� הוא מחזק את התובעי� הייצוגיי� ומחליש את כוח� של הנתבעי�, תביעות סרק
הטע� הראשו� הוא כי לנוכח מספר� הזעו� של : קי�טענה זו יש לדחות משני נימו

התובענות הייצוגיות בניירות ער� שהוגשו עד עתה נראה כי קיימי� חסמי� משמעותיי� 

ועל כ� החשש כי הסטת המטוטלת , המרתיעי� תובענות ייצוגיות מוצדקות בתחו� זה

� השני הוא  הטע73.לטובת התובעי� תוביל לריבוי תביעות סרק אינו מבוסס לעת הזאת

שמנגנו� הדיו� החוזר בזכות דווקא מרחיב את היכולת להשיג על החלטות ביניי� 

מקדמיות בהשוואה לנטיית בית המשפט העליו� לצמצ� את היענותו לבקשות רשות 

ובכ� מגביר המנגנו� המוצע את היכולת של נתבעי� להביא לבחינה חוזרת , ערעור

ייצוגי באופ� שהיכולת של נתבעי� להדו� החלטות מקדמיות המיטיבות ע� התובע ה

  .תביעות סרק אינה פוחתת ואולי א� גדלה
הא� אי� חשש כי ההסדר המורחב : הנימוק האחרו� מעורר תהייה בכיוו� ההפו�

המוצע כא� יוביל לסתימת בית המשפט הכלכלי בבקשות לדיו� חוזר מצד בעלי הדי� 

 
‰„¯ (Ú· ‰ÙÈÁ ÔÂÈ�Á"� Ó ' ¯Â‡ ˙ˆÓ 103/82 ע"ברמוכרת ג� הלכת . 25 ש"לעיל ה, ÌÂ˜ÏÒראו עניי�   71

‰ÙÈÁ (Ú·"Ó ,ד לו"פ)אשר הקשיחה את אפשרות הדיו� בגלגול שלישי בבית המשפט ) 1982 (123 )3

בפסיקת בית "באשר לבקשות רשות ערעור בענייני� דיוניי� העיר השופט עוזי פוגלמ� כי . העליו�

, הנוגעות לסדרי הדיו� ולניהול המשפטמשפט זה נדחו לא אחת בקשות רשות לערער על החלטות 

, ‚¯�Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '˙Â � 3977/07א "ע, "אשר התערבותה של ערכאת הערעור בה� היא מצומצמת

Ú· ˙ÈÊÎ¯Ó ˙È‡Ï˜Á ˙ÈÙÂ˙È˘ ‰„Â‚‡"Ó ,פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט עוזי פוגלמ� 12' פס, 

18.5.2008.(  

מערכת המשפט ומכרסמות ברווחה החברתית תביעות סרק מעמיסות עלויות על הנתבעי� ועל   72

התמרי� להגשת� של תביעות סרק מושתת על שיקול כלכלי שלפיו עלות הגשת התביעה . המצרפית

קטנה יחסית א� היא מסבה לנתבע עלויות משפטיות ישירות ועלויות עסקיות עקיפות אשר לנתבע יש 

אי� לתביעה סיכוי הצלחה משמעותי נכונות להסיר אות� באמצעות תשלו� סכו� פשרה נמו� א� א� 

  . 16–12' בעמ, 66 ש"לעיל ה, "פשרה והסתלקות"לדיו� נרחב ראו קלמנט . כלשהו

מספר� הזעו� של התובענות הייצוגיות בניירות ער� נובע מהעלויות , לגישת רשות ניירות ער�  73

ער� וניהולה ומהיעדר תמרי� כלכלי לעורכי די� להגיש הגבוהות של הכנת תובענה ייצוגית בניירות 

כ� ראו דברי טענת . 8 ש"ראו לעיל ה, תובענות כאלה בשל הזמ� הרב הנדרש עד לבירור התובענה

מוטה "כי האיזו� הדיוני בתובענות הייצוגיות בניירות ער� , ר רשות ניירות ער�"יו, זוהר גוש�' פרופ

  .24 'בעמ, 26 ש"לעיל ה, פרוטוקול ועדת החוקה". דרמטית לטובת הנתבעי�
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  בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בנושא כלכלי  

63  

 אפוא ביעילות ובמהירות המצופה יפגעו, בהרכב של שלושה שופטי�, והדיוני� בה�

   74?ממוסד זה

מספר� הזעו� של . מקדי� את המאוחר, א� א� הוא מבוסס, חשש זה, לטעמי

התובענות הייצוגיות בניירות ער� עדיי� אי� בו כדי לייצר עומס בהיק� העלול לשבש את 

שפט במבט צופה פני עתיד יש לקוות כי מותב בית המ. יעילותו של בית המשפט הכלכלי

הכלכלי ינצל את ההחלטות שיית� במסגרת הליכי דיו� חוזר ליצירת גו� פסיקה שעל פיו 

, יוכלו בעלי הדי� לשקול א� הגשת בקשה לדיו� חוזר היא מוצדקת ובעלת סיכויי הצלחה

א� יתממש החשש מפני עומס הליכי דיו� חוזר בבית המשפט הכלכלי . או שאינה כזו
מנגנו� זה כדי להטיל עלויות התדיינות בלתי מוצדקות על בשל שימוש שיעשו בעלי די� ב

יהיה אפשר לשקול את צמצו� ההסדר והפיכתו למשל למנגנו� של , בעלי הדי� שכנגד

   .דיו� חוזר ברשות

  סיכו� ויישו�. 6

כברת דר� ניכרת לחיזוק האכיפה האזרחית בשוק ההו� נעשתה ע� תיקונו של חוק בתי 

התובענה הייצוגית היא הכלי העיקרי . ט הכלכליהמשפט והקמתו של בית המשפ
שבאמצעותו יכולי� בעלי די� להביא בפני בית המשפט הכלכלי את קובלנת� כדי שזה 

. המושתת על עילה מדיני חברות או מדיני ניירות ער�, יעניק לה� סעד כנגד בעלי שליטה

 רשות ערעור  צמצ� את האפשרות של הנתבעי� בתובענות ייצוגיות לבקשהתיקו� לחוק

על החלטה המאשרת תובענה ייצוגית בשל השימוש הרב שעושי� נתבעי� בעלי אמצעי� 

במקו� רשות הערעור . בפרוצדורה זו כדי להערי� קשיי� על תובעי� בתובענות ייצוגיות

  .בזכות, אומ� מודל דיו� חוזר יעיל ומהיר יותר

 סדרי הדי� ג� באשר לא מצאנו נימוק משכנע לבחירתו של המחוקק שלא לשנות את

בטר� ההחלטה , לאפשרות לבקש רשות ערעור על החלטות ביניי� בשלבי� המוקדמי�

הותרת המצב הקיי� על כנו משרתת א� היא . בבקשה לאישור התובענה הייצוגית גופה
יוצרת חשש לפגיעה ביעילות הדיו� ומכרסמת במטרתו , את הנתבעי� בעלי האמצעי�

  .  הגברת האכיפה האזרחית בשוק ההו�–העיקרית של התיקו� לחוק 

ע� זאת החלטות ביניי� מקדמיות בענייני� כלכליי� עשויות להיות בעלות חשיבות 

ועל כ� אי� לסכור לחלוטי� את האפשרות להשיג , משפטית או בעלות נפקות כלכלית רבה

יש לאפשר להשיג על החלטות כאלה בדר� של דיו� חוזר בזכות . עליה� בזמ� אמת

 
, ולדברי. 25 'בעמ, ש� ,נציג לשכת עורכי הדי�, ד הלל איש שלו�"דעה זו השמיע בי� היתר עו  74

 אני מנטרל שלושה שופטי� שעוסקי� שוב בסוגיה שד� –לעשות הלי� נוס� של שלושה שופטי� "

אבל זה נוגד את העיקרו� שערכאת ערעור צריכה , שלא לדבר על זה שזה בזבוז זמ� שיפוטי, בה אחד

  ". להיות בערכאה גבוהה יותר



  א"תשע ג משפטי� על אתר  עידו באו�
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הצעה ברוח זו הייתה כלולה ביוזמת הקמתו של בית . כב מורחב של אותה ערכאהבהר

  . ולטעמי ראוי להשיבה, המשפט הכלכלי א� נזנחה בטר� קר� תזכיר החוק עור וגידי�

ספק א� השינוי הנדרש יתרחש בדר� של חקיקה ? כיצד אפשר לייש� הסדר זה

ג את התוצאה המבוקשת  לעומת זאת אפשר להשי75.שיפוטית בבית המשפט העליו�

  . בחקיקת משנה המסורה בידיו של שר המשפטי�

חוק , באישור ועדת החוקה,  מסמי� את שר המשפטי�חוק בתי המשפטל) ג(41סעי� 

אול� סעי� . לקבוע בצו סוגי החלטות שבה� לא תינת� רשות ערעור, ומשפט של הכנסת

החלטות אשר הצו שולל את זה אינו מסמי� את השר לקבוע מנגנו� השגה חלופי לאות� 
   76.ועל כ� לא ממנו תבוא הישועה, רשות הערעור לגביה�

 מסמי� את שר המשפטי� לקבוע לחוק בתי המשפט) א(108 לעומת זאת סעי�

במידה , רשמי� ולשכות הוצאה לפועל, סדרי הדי� והנוהג בפני בתי משפט"בתקנות את 

ושאי� המופיעה בו אינה רשימה מלשו� הסעי� עולה כי רשימת הנ". שלא נקבעו בחוק

ועל כ� אפשר להסיק כי האפשרות לקבוע מנגנו� דיו� חוזר בבקשות ביניי� , ממצה

מקדמיות באמצעות תקנות שיתקי� שר המשפטי� מכוח סעי� זה אינה נשללת מניה 

מכא� פתוחה הדר� ליישו� המלצת רשימה זו באמצעות התקנת תקנות סדרי די� . וביה

שניתנה טר� ההחלטה בבקשה לאישור תובענה " החלטה אחרת"ות בלדיו� חוזר בזכ

  .ייצוגית בעניי� כלכלי

 
החוק הוא "ציי� בית המשפט כי ) 1975 (126, 124 )2(ד כט"פ, ÔÂÏ‡ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 183/75 א"בע  75

". ולא על דעת עצמנו ננעל בפניה� את השערי�, המשפט�שג� לטרדני� שמורה זכות הגישה אל בתי

ספק א� ייטה בית , לנוכח גישה זו שקדמה לפסיקה שהעניקה מעמד חוקתי לזכות הגישה לערכאות

ראו בעניי� . � נושא רשימה זוהמשפט להגביל על דעת עצמו את רשות הערעור בהחלטות הביניי� שה

 'זה ג� את גישתו המסתייגת של בית המשפט העליו� מחקיקה שיפוטית בענייני� פרוצדורליי� בפס

] ÂÓ 'È‡ ˜¯·.ÈË. ÈÒ]1995¯ � 4447/07 א" לפסק דינו של המשנה לנשיאה אליעזר ריבלי� ברע22

Ú· ÌÈÈÓÂ‡Ï�È· ˜Ê· È˙Â¯È˘Ï ‰¯·Á‰" Ó)25.3.2010, פורס� בנבו .(  

רשות ניירות ער� סברה כי שלילתה המוחלטת של בקשת רשות הערעור תהיה פגיעה קשה מדי   76

  .26 ש"לעיל ה, פרוטוקול ועדת החוקהראו . בנתבעי�




