
לגמרי לבד - השפעת בקשת פסילה של 
שופט על הקריירה של עורך הדין המבקש

הדין ל עורך  נתקל  המקצועיים,  בחייו  פעם,  א 
שבוי  הוא  בהן  הרוב"  "עריצות  של  בדילמות 
מייצג  הוא  אותו  הלקוח  כלפי  אחריותו  בין 
עבודתו  להמשך  הנוגעים  רוחב  שיקולי  לבין 

המקצועית.

יש אוי ויש אוי ואבוי
בקשות  לקבלת  בנוגע  שהסטטיסטיקה  הוא  סוד  לא 
מ-90%  יותר  חד-משמעית:  מאד  הינה  שופט  לפסילת 
מבקשות הפסילות אינן מתקבלות. בשל הדין הנוהג בישראל, 
זה שדן  הוא  הוגשה בקשת הפסילה  פיו השופט שכנגדו  על 
בבקשה, נוצרת רגישות רבה. מחד גיסא, אם מרגיש עורך הדין 
כי שופט פלוני בתיק מסוים אינו יכול לשבת בדין בשל חשש 
לניגוד עניינים או בשל חשש שהוא נוטה לטובת הצד שכנגד, 
חובתו המקצועית ליידע את לקוחו ולהגיש בקשת פסילה כנגד 
אותו שופט. מאידך גיסא, מכיוון שעורך הדין מודע לסיכויי 
בקשתו ולכך ש"יש מחר" - דהיינו, בעתיד יצטרך להופיע שוב 
באולם של אותו שופט שהתבקשה פסילתו, נאלץ עורך הדין 
להכריע בדילמה בין טובת הלקוח - הגשת בקשת פסילה לבין 
טובתו הוא - להימנע מעימות מיותר עם שופט שמחר יפגוש 

בו שוב, הפעם עם לקוח אחר.

הצעות פשרה מטעם בית המשפט
עניין שבשגרה הוא כי בתחילת דיון או במהלכו מציע בית 
המשפט הנכבד הצעת פשרה לצדדים. בחלק מהמקרים, הצעת 
ובית  הראיות,  מסכת  נשמעה  בטרם  עוד  מוצעת  הפשרה 
המשפט מציע הצעה זו  על בסיס תחושותיו והערכת הסיכון 
 של הצדדים, כפי שבית המשפט רואה אותו במועד ההצעה. 
נטיית ליבם של חלק מעורכי הדין הינה: אין לסרב להצעות 
לאינטרס של  בניגוד  לעיתים  פועלת  זו  נטייה  בית המשפט. 
ללקוח  ושווה  יכול  סיכונים אמיתית,  הלקוח, שכן, בהערכת 
שלא להתפשר אלא לדרוש את קבלת/דחיית מלוא התביעה 
החשש  בנתבע.  או  בתובע  מדובר  אם  לשאלה  בהתאמה 
האמיתי של חלק מעורכי הדין בסיטואציה שכזו הינו כפול: 
לסירוב  הספציפי,  בתיק  השופט  לתגובת  נוגע  ראשון  חשש 
לקבל הצעתו ואילו החשש השני נוגע "למערכת היחסים" בין 
עורך  ינהל  הדין בתיקים עתידיים, אותם  עורך  השופט לבין 

הדין אל מול אותו שופט.
"אפילו מקום שהשופטים נמנעים בקפדנות ממתן פרסים 
או מענישה של עורכי דין, אשר משתפים פעולה בהתקדמות 
נותרת  עדיין  פעולה,  משתפים  שאינם  או  הסכם  לקראת 
ככפיה  השופט  מעורבות  את  יפרשו  הדין  שעורכי  הסכנה 
להם  נדמה  אשר  לזו  התנהגותם  את  שיתאימו  או  סמויה, 

שהשופט דורש, במקום להתאימה לצורכי לקוחם"1.
אך לא רק עורכי הדין נמצאים בסד הדילמה באם להיענות 
למצוא  יכולים  עצמם  הדין  בעלי  גם  המשפט.  בית  להצעות 

הנכבד,  המשפט  בית  שהציע  פשרה,  הצעת  מקבלים  עצמם 
לא מתוך הסכמה אלא מתוך חשש: "עצם הכוח המצוי בידי 
השופט וההילה האופפת אותו עלולים לגרום לכך שבעל הדין 
בעל  הסכמה.  מתוך  ולא  ייראה  מתוך  השופט  לעצת  יישמע 
הפשרה  להצעת  מצדו  אי-היענות  שמא  לחשוש  עלול  הדין 
של השופט תעורר עליו את כעסו של זה והוא עלול לפסוק 

לחובתו שלא בצדק"2. 

כיצד ראוי לנהוג?
ככל הנראה, אין נוסחת קסם שעל פיה אמור לנהוג עורך 
הדין בבואו להכריע בכל דילמה שכזו. יחד עם זאת, מן הראוי 
שעורך הדין יזכור, בכל עת, כי בראש ובראשונה הוא מייצג 
את הלקוח וטובת הלקוח היא מעל לכל חשבון עתידי כזה או 

אחר של עצמו.
התנהגות כזו, לעניות דעתי, תגרום גם לשופטים להעריך 
ובכך,  אופורטוניסטים  משיקולים  הנמנעים  הדין  עורכי  את 
"להעניש"  לגיטימציה  תהיה  לא  מעצמה:  הדילמה  תיפתר 
או  המשפט  בית  הצעות  את  מקבלים  שאינם  דין  עורכי 
שופט.  לפסול  בקשה  מגישים   - הלקוח  של  האינטרס  בשל 
ויכולים לסגל לעצמם  וגם השופטים צריכים  גם עורכי הדין 
הנחת עבודה שבה הדיון המשפטי איננו בין עורך דין ספציפי 
גם  ואילו  לבין שופט מסוים, הדיון הוא על סוגיה משפטית 
וגם עורכי הדין הם בסך הכל שליחים: השופטים  השופטים 

שליחי החוק ועורכי הדין שליחי הלקוח אותו הם מייצגים.

1  דוגמאות אפשר למצוא בפסקי הדין: רע"א 287/88 מנוף סיגנל נ' סמיר 
עבדל ראזק, פ"ד מד )3( 750; ע"א 4237/97 קפלון נ' קרביצקי )טרם 
פורסם(; ע"א 5796/97 פניציה מפעלי זכוכית ישראליים בע"מ נ' רונן 

)טרם פורסם(.
 .317 א', בעמ’  המשפט  גם אחרת,  - אפשר  יישוב סכסוכים  2  אלרואי, 
וראו גם בזק, יישוב סכסוכים משפטיים בדרך של פשרה, הפרקליט כז 

)תשל"א( 325.

נתראה בבית המשפט

עו"ד שימי קדוש
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