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כנ־זהחתול,כמומיילל

ראה

$TS1$כנראה$TS1$

$DN2$כנראה$DN2$."שופ־שלשוםהביעהכךחתול

טת

$TS1$שופטת$TS1$

$DN2$שופטת$DN2$דליהבדימוסהעליוןהמשפטבית

להצעתהחריפההתנגדותהאתדורנר,

בימיםשמובילחובה״,״בוררותהחוק

נאמןיעקבפרופ׳המשפטיםשראלה

המש־בבתיבעומסמהמלחמהכחלק

פט.

$TS1$.המשפט$TS1$

$DN2$.המשפט$DN2$״לאהיאהחוקהצעתדורנר,לדברי

שירותילרכושממשלתימניסיוןפחות

מער־הפרטתעלמדוברבזול.שיפוט

כת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$החוקלהערכתה,בישראל״.השיפוט

משפטמביתאזרחייםהליכיםלהעברת

דיןעורכיאצלחובהלבוררותהשלום

דווקאאלאהליכים,יקצרלאפרטיים

המערכת.עליכביד

שנערךבכנסדורנראמרהאסון!״,״זה

שהתקייםהחובה,בוררותחוקהצעתעל

ברמתולעסקיםלמשפטהאקדמיבמרכז

שה־נאמן,השרעםהתעמתהדורנרגן.

שתתף

$TS1$שהשתתף$TS1$

$DN2$שהשתתף$DN2$הצעתיוזםוכאמורבכנס,הואגם

המשפטיםשרלדבריהתייחסההיאהחוק.

והואשניםחמשלמשךפקקישחררהחוקכי

ממערכתחלקהייתירבות״שניםזמני.למעשה

דברשאץלכםלומריכולהואניבישראל,המשפט

לאכנסתששוםמקווהאנימהזמני.יותרקבוע

דורנר.הדגישהשכזה״,חוקתאשר

שלהחמורמצבהאתמצידוהדגישנאמןהשר

מערכתשל״מצבהכיום.המשפטבתימערכת

אמרפחות׳׳,לאונורא,איוםהואבישראלהמשפט

שופטיםאלףעודנוסיףאם״גםהמשפטים.שר

התיקיםמספרתתייעל.לאהמשפטמערכת

מספרגםוכךבעולם,הגבוההואבישראללנפש

בתיעלהעומסאתהמפרטדו״חלנפש.השופטים

פחותלאהואאליי,שהועברבישראל,המשפט

מערכתישראל.ממשלתנגדאישוםכתבמאשר

רפואהלמצואחייביםקורסת.בישראלהמשפט

היוםלצדק.גישהלצדדיםלאפשרכדילמערכת

לציבור״.נוראיעוולנעשה

"תש־חובהבוררותחוקהצעתנאמן,לדברי

חרר

$TS1$תשחרר"$TS1$

$DN2$תשחרר"$DN2$מהם־אותנוותחלץמהמערכתהפקקאת

חבת

$TS1$מהםחבת$TS1$

$DN2$מהםחבת$DN2$יהיהההליךכלנמצאים.אנובההנוראית

בואוערעור.יכולתלרבותהמשפט,ביתבפקוח

וחייביםחמורה,בעיהלנוישהאמת,עלנודה

היאבישראלהשופטיםרמתמיד.בהלטפל

בלתיבתנאיםעובדיםהםאךבעולם,הטובה

ולאפשרהפקקאתלשחררחייביםאפשריים.

לתפקד״.למערכת

למש־הספרביתדיקןאליה,כהןמשהפרופ׳

פטים

$TS1$למשפטים$TS1$

$DN2$למשפטים$DN2$שפתחולעמלים,למשפטהאלדמיבמרכז

למ־מפריטההזוהחוקהצעתכיקבעהכנסאת

עשה

$TS1$למעשה$TS1$

$DN2$למעשה$DN2$בזכותופוגעתבישראלהמשפטמערכתאת

הפרטיםשלבמיוחדלערכאותלפנותהיסודית

לאחרמידשאמרבדבריםבחברה.המוחלשים

לזכויותהחטיבהבכוונתכיהדיקןצייןהכנס,

חובה.בוררותחוקבהצעתלהיאבקבמכללהאדם

בהחלטההמערכתאתוניצחנו,שנאבקנו,״כשם

זוחוקבהצעתניאבקכךהסוהר,בתיהפרטתעל

בי־המשפטמערכתאתלמעשה,הלכההמפריטה,

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$לערכאות.פניהשלהיסודיתבזכותופוגעת

שלטוניותסמכויותשהפרטתקבעהמשפטבית

עו־פגיעהמהווההענישה,בתחוםכמוגרעיניות,

דפת

$TS1$עודפת$TS1$

$DN2$עודפת$DN2$חובה,בבוררותגםהמקרהכךאדםבזכויות

דרמטישינויהשפיטה.תחוםשלהפרטהשמהווה

להי־יכולאיננוהמשפטבמערכתכךכל

עשות

$TS1$להיעשות$TS1$

$DN2$להיעשות$DN2$נדרשאלאהכנסת,שלרגילבחוק

השפיטהיסוד:חוקשלישירתיקוןכאן

ויעלהזו,בהצעהיאבקהאקדמיהמרכז

ציבורי״.לשיחהנושאאת

גיאיוריעו״דהדין,עורכילשכתראש

הלשכהשלהמרכזי״הוועדכיאמררון,

הצעתאתלאמץשעברבשבועהחליט

לבעייתבינייםכפתרוןולתמוךהחוק,

דיןעורכיבמינויהמשפטבבתיהעומס

חובהבוררותובקיוםלשעהכשופטים

שנתיים.שללתקופהספציפייםבנושאים

מערכתהמרכזי,הועדהחלטתפיעל

חירום.במצבמצויהבישראלהמשפט

מצבשלפתרונוראוי,תקצובבהיעדר

זכויותשלבמהותןדיוןגםמצריךזה

בהןהמידתיתהפגיעהובמידתחוקתיות,

הדגישזאתעםהחירום״.מצבלנוכח

מתנגדתהדיןעורכילשכתכירוןגיא

חובהבוררותהמשפטבתיחוקלתזכיר

בפתרוןהמלךדרךכיסבורה,״הלשכה

הינוהשופטיםעלהרובץהתיקיםעומס

מי־ללאנוספים.שופטים300כ־במינוי

נויים

$TS1$מינויים$TS1$

$DN2$מינויים$DN2$הקייםהנטלוהקטנתשופטיםשל

החו־הזכותמימושלידיבאהלאשופטיםעל

קתית

$TS1$החוקתית$TS1$

$DN2$החוקתית$DN2$המשפט.בביתיומואתלקבלאזרחשל

אתלשנותהממשלהעלשומהאלהבנסיבות

לאפשרכדיהמשאביםבחלוקתהעדיפויותסדרי

שנגרםהכספיהנזקכנדרש.שפיטהתקניהוספת

פחותלאכבדהנוכחיבמצבישראללכלכלת

שפיטה״.תקניהוספתשלמהעלות

במר־ומרצההכנסיוזםליפשיץ,איתיד״ר

כז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$מדוברכיהדגישולעסקים,למשפטהאקדמי

חדשה.׳׳בוררותשיפוטיתערכאהבהקמתלמעשה

לרבותאחד,שלאףכלאייםיצורמעיןהיאחובה

הולךזהכיצדמושגשלשמץאיןהחוק,ליוזמי

מהותישחובה׳׳בוררותהשםמאחורילעבוד.

חדשה״.שיפוטיתערכאההיאהמהות
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היאחובהלבוררותנאמן״הצעתווונר:

בזול"שיפוטשירותילרכושניסיון
לבוררותשקלמיליון5.2עדשלבסכוםאזרחיתתביעהכללהעביריוכלשלוםמשפטביתנשיאכיקובעהמשפטיםשרבאחרונהשהגישהחוקתזכיר

שבמערכת"הפקקאתתשחררהחוקהצעתונורא,איוםבמצבהמשפט״מערכתנאמן:השרהצדדים.בהסכמתצורךללאדין,עוררבפניחובה

רזהילה רזהילהמאת

שבועותשלושה

שפירטטלאחר

כאמן,יעקבפרופ׳המשפטים,

חובהבוררותחוקתזכיר

ללכתהצדדיםאתשיחייב

בתביעותהוכהלכוררות

כתקלחואאזרחיות,

ליוזמה.כהרצותבהתנגדויות

במרבזשלשוםשנערךבככם

ולעסקיםלמשפטהאקדמי

שלבהשתתפותוגן,ברמת

אתהמשתתפיםתקפוכאמן,

שאייםמיאף!והיהההצעה

כגדה.לבג״ץבפגייה

הצדדיםבהסכמתרקכיום

להעבירהמשפטביתיכול

הבוררפסקועללבורר,תיק

רקמשפטלביתלערערניתן

שפורטומיוחדותבנסיבות

המוצעהמתווהלפיבחוק.

יוסמכונאמן,שלהחוקבתזכיר

אושלוםמשפטביתנשיא

שלבירורהעללהורותסגנו

לביתשהוגשהאזרחיתתביעה

תביעותכלומרהשלום,משפט

מיליון5.2עדהואשסכומן

בהליךבוררבפנילהידוןשקל,

צורךללאחובה,בוררותשל

הדין.בעליבהסכמת

ביריתנוהלהבוררות

להתמנותהכשירדיןעורך

מהחימשפטביתלשופט

ותקבעלכלומר

שבעלפחותשלבמקצוע

עלדיברנאמןהשרשנים.

בוררותשפתרוןהדחוףהצורך

של״מצבהלשרת:באהחובה

איוםבישראלהמשפטמערכת

נוסיףאםגםפחות.לאונורא.

המשפטמערכתשופטיםאלף

״רמתלדבריו,תתייעל״.לא

הטובההיאבישראלהשופטים

בתנאיםעובדיםהםאךבעולם,

התיקיםמספראפשריים.בלתי

הואישראלבמדינתלנפש

בעולם״.הגבוה

המפרט״דו״חלדבריו,

המשפטבתיעלהעומסאת

לאהואאלישהועברבישראל

כנגדאישוםכתבמאשרפחות

הזהירהואישראל״.ממשלת

בישראלהמשפט"מערכתכי

רפואהלמצואחייביםקורסת.

לצדדיםלאפשרכדילמערכת

עוולנעשההיוםלצדק.גישה

שאותההדרךלציבור.נורא

בוררותשלמציעים,אנו

אתתשחרראזרחיות,בתביעות

אותנוותחלץשבמערכתהפקק

אנושבההנוראיתמהסחבת

חמורה,בעיהלנוישנמצאים.

לדברימיד״.בהלטפלוחייבים

זמניבפתרוןמדוברנאמן,

להקלשנועדשנים,חמשלמשך

המערכת.על

החוקאםלבג״ץ״נעתור

בממשלה"יעבור

העליוןהמשפטביתשופטת

כיטענהדורנר,דליהבדימוס,

מטעםהפרטהבניסיוןמדובר

היאהזוהחוק״הצעתהממשלה.

שירותילרכושממשלתיניסיון

עלנורהבואובזול.שיפוט

מערכתבהפרטתמדוברהאמת,

להערכתיבישראל.השיפוט

הליכים,יקצרלאהזההחוק

המערכת.עליכבידדווקאאלא

אסון!״.זה

אתקיבלהלאדורנר

כינאמןשלהסברו

זמני.בפתרוןמדובר

״שניםלדבריה,

חלקהייתירבות

המשפטממערכת

ואניבישראל

לכםלומריכולה
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מהזמני.יותרקבועדברשאין

שתאשרכנסתשאיןמקווהאני

שכזה״.חוק

דקאןכהן-אליה,משהפרופ׳

במרכזלמשפטיםהספרבית

ולעסקים,למשפטהאקדמי

החוק״הצעתכיהואאףציין

המשפטמערכתאתמפריטה

היסודיתבזכותופוגעתבישראל

שלבמיוחדלערכאות,לפנות

בהברה״.המוחלשיםהפרטים

בכוונתכיהוסיףהוא

במכללהאדםלזכויותהחטיבה

בוררותחוקבהצעתלהיאבק

דרמטי״שינוילדבריו,חובה.

אינוהמשפטבמערכתכךכל

שלרגילבחוקלהיעשותיכול

תיקוןכאןנדרשאלאהכנסת,

השפיטה״.יסודחוקשלישיר

יעבורהחוקאםכיהבהירהוא

המרכזבכוונתבממשלה,

נגדו.לבג״ץלעתורהאקדמי

אתוניצחנו,שנאבקנו,״כשם

הפרטתעלבהחלטההמערכת

בהצעתניאבקכךהסוהר,בתי

אמר.זר,חוק

יחםליפשיץ,איתיד״ר

כיצייןבמרכז,ומרצההכנס

חובה׳׳בוררותהשם"מאחורי

ערכאההיאהמהותמהותיש

יצורמעיןזהוחדשה.שיפוטית

לרבותאחד,שלאףכלאיים

מושגשלשמץאיןהחוק,יוזמי

לעבור״.הולךהואכיצד

הדין,עורכילשכתיו״ר

הלשכהכיאמרגיא־רון,יורי

מסוימיםלסעיפיםמתנגדת

ללאכיוסבורההחוקבתזכיר

והקטנתשופטיםשלמינויים

שופטיםעלהקייםהנטל

הזכותמימושלידיבאהלא

אתלקבלאזרחשלהחוקתית

המשפט.בביתיומו
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נאמן:שלחובהבוררותחוקהצעתנגדדורנר

אסוןהיאחובה״בוררות

לרכושממשלתיניסיון

בזול״שיפוטשירות

יועזייובל

הצעתבנושאבכנס

הפנייתשתחייבחוק,

אזרחייםהליכים

שלוםמבימ״ש

מתחהלבוררות,

העליוןשופטת

ביקורתבדימוס

על״מדוברחריפה:

מערכתהפרטת

בישראל״השיפוט

זמניענייןנאמן:

העומסעלשיקל

המשפטבבתי

יועזייובל

WWבדימוס,העליוןופטת

lfirמתנגדתדורנו,דליה

להעברתהחוקלהצעתבחריפות

משפטמביתאזרחייםהליכים

אצלחובהלבוררותהשלום

אתומגדירהפרטיים,דיןעורכי

שהשתתפהדודנר,״אסוך,ההצעה

חוקהצעתבנושאבכנסאמש

במרכזשהתקייםחובה,בוררות

ברמתולעסקיםלמשפטהאקדמי

שרעםבנושאהתעמתהגן,

שהשתתףנאמן,יעקבהמשפטים

ההצעה.אתויזםבכנס,הואגם

נראהזהשאםלימדו״אותי

זהחתול,כמוומייללחתולכמו

בכנס,דורנראמרהחתול״,כנראה

פחותלאהיאהזוהחוק״הצעת

שירותילרכושממשלתימניסיון

האמת:עלנודהבואובזול.שיפוט

מערכתהפרטתעלמדובר

החוקלהערכתיבישראל.השיפוט

דווקאאלאהליכים,יקצרלאהזה

אסון״.זההמערכת.עליכביד

שללדבריוהתייחסהדורנר

זמנייהיההחוקולפיהםנאמן,

לצוררבלבדשניםלחמשותלף

העומסבדמותפקק״״שחרור

רבות״שניםהמשפטית.במערכת

המשפטממערכתחלקהייתי

לכםלומריכולהואניבישראל

מהזמני״,יותרקבועדברשאין

ששוםמקווה״אנידורנר,אמרה

שכזה״.חוקתאשרלאכנסת

מצבהאתהדגישמצידו,נאמן,

חובה״בוררותנאמן;

הפקקאתתשחרר

רמתמהמערכת״,

בישראלהשופטים

אךבעולם,הטובההיא

בתנאיםעובדיםהם

חייביםאפשריים.בלתי

ולאפשרהפקקלשחרר

לתפקד״למערכת
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המשפטבתימערכתשלהחמור

המשפטמערכתשל״מצבהכיום,

לאונורא,איוםהואבישראל

״גםהמשפטים,שראמרפחות׳/

שופטיםאלףעורנוסיףאם

תתייעל,לאהמשפטמערכת

במדינתלנפשהתיקיםמספר

וכךבעולםהגבוההואישראל

ךו״חלנפש,השופטיםמספךגם

בתיעלהעומסאתהמפרט

אלישהועברבישראלהמשפט

כתבמאשרפחותלאהוא

ישראל.ממשלתכנגדאישום

בישראלהמשפטמערכת

רפואהלמצואחייביםקורסת,

לאפשרמנתעללמערכת

היוםלצדק,גישהלצדדים

לציבור״,נוראיעוולנעשה

חוקהצעתנאמן,לדברי

את״תשחררחובהבוררות

ותחלץמהמערכתהפקק

הנוראיתמהמחבתאותנו

יהיהההליךכלנמצאים,אנובה

יכולתלרבותביהמ״ש,בפיקוח

ישהאמת,עלנודהבואוערעור,

לטפלוחייביםחמורהבעיהלנו

בישראלהשופטיםרמתמיד.בה

עובדיםהםאךבעולם,הטובההיא

חייביםאפשריים,בלתיבתנאים

ולאפשרהפקקאתלשחרר

לתפקד",למערכת

מתנגדתהלשכה

דיקןאליה,כהןמשהפרופ׳

במרכזלמשפטיםהספרבית

תקףולעסקים,למשפטהאקדמי

ואמרהחוק,הצעתאתהואגם

אתלמעשה״מפריטההיאכי

בזכותופוגעתהמשפטמערכת

לערכאות,לפנותהיסודית

המוחלשיםהפרטיםשלבמיוחד

המכללהבכוונתלדבריו,בחברה״.

כשםהחוק,בהצעתלהיאבק

הסוהר.בתיבהפרטתשנאבקה

סמכויותשהפרטתקבע״ביהמ״ש

בתחוםכמוגרעיניות,שלטוניות

עודפתפגיעהמהווההענישה,

גםהמקרהכךאדםבזכויות

הפרטהשמהווהחובה,בבוררות

דרמטישינויהשפיטה,תחוםשל

אינוהמשפטבמערכתכךכל

אלארגיל,בחוקלהיעשותיכול

שלישירתיקוןכאןנדרש

השפיטה״.יסוד:חוק

ליפשיץאיתיד״ר

הדגישהאקדמי,מהמרכז

ערכאהבהקמתמדוברכי

״בוררותחדשה.שיפוטית

כלאייםיצורמעיןהיאחובה

ליוזמילרבותאחד,שלאף

כיצדמושגשלשמץאיןהחוק,

השםמאחורילעבוד.הולךהוא

ערכאהמסתתרתחובה׳׳בוררות

לשכתראשחדשה׳׳.שיפוטית

כיעידכןגיא־רון,יוריעוה״ד,

החליטהלשכהשלהמרכזיהוועד

לבעייתבינייםכפתרוןלתמוך,

במינויהמשפט,בבתיהעומס

זמנייםכשופטיםדיןעורכי

בתחומיםחובהבוררותובקיום

עםאךשנתייםלמשךמסוימים

חוקלהצעתמתנגדתהלשכהזאת

חובה.בוררות
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