
 חוק הסניגורית הציבורית — סקירה ממצימית

 מאת

יך  דן גי

 ההליך הפלילי בישראל עדיין מיוסד במידה מכרעת על השיטה האדברםרית. בשיטה זו
 חשיבות רבה לייצוג נאות של החשוד או הנאשם על־ידי עורך־דץ בכל שלבי ההליך.
 חשיבות הייצוג בהליך הפלילי נובעת בין השאר מהצורך לצמצם את הפער בין כוחה

 העדיף של המדינה ובץ כוחו הדל־יחסית של החשוד או הנאשם.
 בחברת־הרווחה המודרנית לא ראוי כי רק בעלי־אמצעים יזכו לייצוג הולם. חקיקת חוק
 הםניגוריה הציבורית, התשנ״ו-1995 מהווה צער חשוב לקראת השגת מטרות אלה, אם

 כי עדיין רחוק משלמות.
 החוק מחליף בהדרגה את השיטה הקיימת לייצוג נאשמים חםרי־אמצעים, הבנויה על

 מינוי סניגורים על־ידי בית־המשפט מבין עורכי־דץ פרטיים שהביעו את נכונותם לכך.
 השיטה הקיימת לוקה בעיקר בשני ליקויים:

 ראשית, היא יוצרת תלות גדולה מדי של הסניגור בבית־המשפט ויש חשש, שסניגורים
 אשר פרנסתם על מינויים אלה ישאפו לרצות את בית־המשפט, לעתים אף על חשבק

 האינטרסים של הנאשמימ.
 שנית, חלק מהסניגורים הממונים בדרך זו הם חסרי כשירות מקצועית מספקת. על־ידי
 הקמת מערכת עצמאית של סניגוריה ציבורית, שבמרכזה יעמוד מנגנון־הקבע המורכב
 מעורכי־דין שיתמחו בלימוד סניגוריה, יש לקוות כי הליקויים האמורים בשיטה הקיימת

 יתוקנו בהדרגה.
 העקרונות שהחוק מבוסס עליהם הם:

 (א) תנאי הזכאות שהיו קיימים לפני החוק ימשיכו בעיקרם לעמוד בעינם, אך הושאר
 פתח להרחבת סוג הזכאים בעתיד. לעניץ זה הוסמך שר־המשפטים, בהסכמת שר־
 האוצר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקבוע זכאים נוספים על אלה הקבועים

 בחוק.
 (ב) לסניגוריה הציבורית ניתנה מידה רחבה של עצמאות. העצמאות מושגת על־ידי
 כללים מיוחדים הדנים במינוי ובהרחקה מתפקידו של הסניגור הציבורי הארצי
 והסניגורים המחוזיים ויצירת גוף מפקח שהוא במידה רבה חח־ממסדי. ככלל, המגמה

 * סגךנשיא בית־המשפט המחוזי בחיפה. עמית־הוראה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.
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 דן ביין משפטים כ״ט תשנ״ח

 היא להעמיד את הסניגוריה הציבורית במעמד שווה לפרקליטות־המדינה, במר מעמדה
 של הסניגודיה הצבאית לעומת התביעה הצבאית.

 הסניגוריה הציבורית אינה כפופה ליועץ המשפטי ולא לפרקליט־המדינה.
 (ג) נוסף על גרעין־הקבע של עורכי־דין שכירים, תעסיק הסניגוריה הציבורית גם עורכי־
 רץ מהמגזר הפרטי. עורכי־דץ אלה יקבלו את המינוי מהםניגור הציבורי המחוד. בכך
 מחזקים את אי־התלות של הסניגורים הציבוריים וגם לא פוגעים בפרנסתם של עורכי••
 דין המוכנים ללמד סניגוריה על נאשמים בתנאי תשלום, כמוסדר בתעריף הקבוע

 בתקנות.
 (ד) על סניגור ציבורי חלה החובה לפעול לטובת לקוחו בנאמנות ובמסירות וכאשר יש
 ניגוד בין חובותיו של סניגור ציבורי(שהוא עובד הסניגוריה הציבורית) כעובד־המדינה

 ובין חובותיו כלפי לקוחו — חובותיו כלפי הלקוח גוברות.

 א. מבוא. 1. כללי; 2. רקע היסטורי; 3. עקרונות כלליים של החוק! 4. מבנה החוק.
 ב. החלק הארגוני. 1. הקמת הםניגוריה הציבורית (סעיף 1(א) לחוק); 2. תפקיד
 הסניגוריה הציבורית(סעיף מב) לחוק): 3. ועדת הסניגוריה הציבורית(סעיף 2 לחוק);
 4. הרכב הוועדה (סעיף 2(א) לחוק); 5. משך כהונתם של החברים בוועדה; 6. הסניגור
 הציבורי הארצי: 7. סניגורים ציבוריים מחוזיים; 8. מינוי סניגור ציבורי שאינו עובד
 לשכת הסניגוריה הציבורית. ג. יחסי סניגור ציבורי-לקוח ויחםי םניגור ציבורי־בית־
 המשפט. ד. הזכאים לייצוג. ה. הפדדצדורד. למינד סניגור ציבורי. ו. תיקוני חיקוקים,
 תחילה ותחולה. 1. תיקוני חיקוקים: 2. תחילה ותחולה. ז. השפעת חוק סדר הדין
 הפלילי (סמכויות אכיפה — מעצרים), התשנ׳׳ו־1996. ח. תפקידי בית־המשפט. ט.

 תפקיר שר־המשפטים. י. ביקורת.

 א. מביא

 1. פללי
ת זכויותיהם ח ט ב ה  לזכות לייצוג בשלבים השונים של ההליך הפלילי חשיבות מכרעת ל
ד והנאשם לחקר האמת ולתקינות ההליך, בעיקר בשיטה האדברםרית, שבה  של החשו
ת בידי בית־המשפט, ובשל ״חולשתו״ היחסית של פחו ר ניהול ההליך בידי הצדדים ו  מסו

ל המדינה.  החשוד או הנאשם מו
ת ייצוג משפטי ח ט ב ה p עדיין רחוקה הדרך ל א ק ב  דא עקא, שבמערכת אכיפת החו

. 1 רה  לכלל הנאשמים, שלא לדבר על ייצוגם של חשודים בשלב החקי

 1 דאו ק׳ מן נאשמיפ בפלילים ויצוגם על ידי עורכי דין(1985). וכן ראו דברי ההסבר להצעת חוק
 הסניגוריה הציבורית(מטעם המכון למשפט פלילי באוניברסיטת תל־אביב) פלילים ד(התשנ״ה) 351,
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 הסניגוריה הציבורית נותנת פתרון(בשלב זה, חלקי בלבד) לבעיה של ייצוג חשודים
 ונאשמים חםרי־אמצעים או כאלה שיש למנות להם סניגור מטעמים אחרים. היא אמורה
 להחליף בהדרגה את השיטה של מינוי סניגורים על־ידי בית־המשפט כפי שהיתה קיימת
 קודם־לכן. השיטה הקודמת יצרה בעיות לא־מעטות: בעיקר התלות המוגזמת של
 הסניגורים הממונים בבית־המשפט והקושי להשיג עורכי־דין בעלי רמה מקצועית
 נאותה, אשר יאותו לקבל על עצמם תפקיד של ייצוג נאשמים וחשודים שלא על בסיס

 התקשרות רגילה, ששכרה נקבע לפי חוקי ההיצע והביקוש.
 הקמת מנגנון שיעסיק סניגורים על בסיס קבוע תאפשר התמחות ושמירה על רמה
 מקצועית גבוהה, כשם שהדבר נעשה בפרקליטות־המדינה ובפרקליטות־המחוזות,

 ותמנע את תלותם של הסניגורים המגנים על נאשמים חםרי־אמצעים בבית־המשפט.
 הםניגוריה הציבורית היא מוסד הבנוי במידה מסוימת על פרדוקס: אותה מדינה
 שבשמה מוגש האישום הפלילי היא זו המממנת מוסד, שמטרתו כביכול למנוע את

 הרשעת הנאשמים שנגדם מוגש האישום, או אפילו העמדתם לדין של חשודים.
 הפתרון לפרדוקס זה נעוץ בהשקפה, שלפיה אין המדינה רוצה בהרשעת אדם רק
 באשר הוא נחשד בעבירה, או באשר הוגש נגדו כתב־אישום, אלא רק בהרשעתו של מי
 שבאמת ביצע את העבירה. כמו־כן, יש אינטרס ציבורי שמידת העונש תהלום את חומרת

 העבירה ואת שאר הנסיבות הרלבנטיות, ולא מעבר לכך.

 2. רקע היסטורי
 ב־15,7.1981 מעה שר־המשפטים ועדה ציבורית בראשות השופט (בדימוס) דוד בכור,

 אשר עליה הוטל:
 (א) לבדוק את נושא הסיוע המשפטי בתחום המשפט הפלילי מבחינה משפטית

 ומעשית וכן את היקפו, יישומו ודרכי הענקתו של סיוע זה.
 (ב) לבדוק את היתרונות והחסרונות של השיטה הקיימת בנושא זה ולתת המלצות

 לגבי השיטה הקיימת והשיטה הרצויה.
 (ג) להתייחם לשאלת מעורבותה ומחויבותה של לשכת עורכי־הדין בנושא.

 במקביל למינוי הוועדה התמן מחקר במסגרת המכץ למחקרי חקיקה ולמשפט
 השוואתי שליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. המחקר נעשה על־ידי פרופ׳
 אליהו הרנון כחוקר ראשי, וכותרתו היתה ״סיוע משפטי בהליכים פליליים — הלכה

 ומעשה על רקע השוואתי״(להלן: דו״ח הרנון).

 352. וראו גם ד׳ ביין ״זכותו של חשוד הנתק במעצר לסניגור בהליכי החקירה — לקראת פתרונות
 של פשרה״ הפרקליט לט(תש״ן) 108.
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 יו בייו משפטים כ״ט תשנ״ח

 ועדת בכור, שהגישה את הדו״ח שלה בשנת 1985, נעזרה רבות בדו״ח החנון, ולאחר
 שסקרה את המצב בחמש מדינות בעולם המערבי (ארצות־הברית, קנדה, בריטניה,
 מערב־גרמניה ושבדיה), תיארה את המצב הקיים בבתי־המשפט האזרחיים ובבתי־הדין

 הצבאיים בישראל ובחנה פתרונות שונים.
 השיטות שנבחנו הן שיטת מינוי הסניגורים מתוך ציבור עורכי־הדין הפרטיים, שיטה
 של סניגוריה ציבורית ושיטות מעורבות. בסופו של דבר הגיעה הוועדה למסקנה,
 שהשיטה הטובה ביותר תהיה שיטה מעורבת של סניגוריה ציבורית עם אפשרות של מתן

 רשות למנות עורכי־דין פרטיים.
 העקרונות שאומצו על־ידי רוב חברי הוועדה היו אלה:

 (א) מינוי סניגוריה ציבורית, שבראשה סניגור ראשי וסניגורים שכירים.
 (ב) המינוי לסניגוריה וקידום עובדיה ייעשה על־ידי ועדה ציבורית, שיהיו חברים בה
 גם נציגי היועץ המשפטי לממשלה ולשכת עורכי־הדץ, כדי להבטיח ככל האפשר את

 אי־תלותם.
 >ג) ליד עורכי־הדין השכירים יפעיל הסניגור הראשי גם עורכי־דין שיתמנו אד־הוק

 להופיע בשם נאשמים. עורכי־דין אלה יקבלו את שכרם מאוצר המדינה.
 (ד) הסניגור הראשי יוסמך גם לערוך הסכמים עם משרדים של עורכי־דין שיתחייבו

 להופיע במשפטים שיימסרו להם ויקבלו שכר כעורכי־דין ממונים.
 (ה) הסניגורים יבקרו באורח סדיר בבתי־המעצר, ייעצו לעצירים ויטפלו בענייניהם.
 בקשות להארכת מעצר של חשוד או נאשם יובאו לידיעת הסניגורית, שתשמש גם מעין

 שירות של עזרה ראשונה.
 (ו) בתום המשפט יוכל שופט להטיל על נאשם להשתתף בהוצאות הגנתו.

 לא כל העקרונות שהוועדה המליצה עליהם התקבלו בסופו של דבר. כך, למשל, לא
 נקבע בחוק כי סניגורים יבקרו באורח סדיר בבתי־המעצר — הוראה שהיתה יכולה

 להיות לה חשיבות רבה. נראה שהסיבה לכך היא בעיקר תקציבית ולא עניינית.
 במחת תל־אביב־המרכז הוקמה מעין סניגוריה ציבורית על בסיס נםיוני, במסגרת

 המרכז לסיוע משפטי בפלילים.
 ב־28.6.1993 הוגשה ליו״ר הכנסת הצעת חוק פרטית על־ידי חברי־הכנםת דדי צוקר,
 אלי גולדשמידט, אליעזר זנדברג, יצחק לוי ודן מרידוד. ההצעה הולכת בעיקרו של דבר
 בעקבות המודל המומלץ על־ידי ועדת בכור. הממשלה אימצה את הרעיון של הקמת
 סניגוריה ציבורית, וב־21.6.1995 הוגשה מטעמה הצעת חוק הסניגורית הציבורית,

 התשנ״ה-21995.

 2 ה״ח 502; ה״ח 522. יצויין, שכית־המשפט העליון שימש אף הוא גורם ממריץ לחקיקת החוק. ראו
 ע״פ 134/89 אברג׳יל נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מד(4) 207,203 (השופט ד׳ לוין).
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 משפטים כ״ט תשנ״ח חוק הסניגורית הציבורית - סקירה תמציתית

 בעיקרו של דבר, המטרה של הצעת החוק לא היתה להרחיב (לפחות לא בשלב
 הראשון) את חוג הדכאים לייצוג על חשבון הקופה הציבורית, אלא בראש־ובראשונה
 לנתק את זיקת התלות בין השופט ובין עורך־הדין הממונה, כדי למנוע את הרושם כי
 מתמנים עורבי־דין שהם ״נוחים״ לשופטים בהקלם עליהם את ניהול המשפט. הוצע, כי
 הנושא של מינוי עורך־דין על חשבון הציבור יטופל על־ידי גורם מרכזי שינהיג אחידות,

 שוויון ויעילות במתן שירותיה של הםניגוריה.
 הצעה זו היתה הבסיס לחוק הםניגוריה הציבורית, התשנ״ו-1995, שהתקבל בכנסת

. 4  ב־320.11.1995. ב־9.6.1996 פורסמו כמה תקנות וצווים לביצוע החוק

 3. עקרונות כלליים של החוק
 (1) ככלל, תנאי הזכאות לייצוג שהיו קיימים קודם לחוק ממשיכים לעמוד ללא

 שינוי, אך הושאר פתח להרתבת סוג הזכאים בעתיד.
 (2) לסניגוריה הציבורית ניתנה מידה רחבה של עצמאות. העצמאות מושגת בעיקר
 על־ידי כללים מיוחדים לשם מינוי הסניגור הציבורי הארצי הראשי או הפסקת מינויו
 ויצירת גוף מפקח שהוא במידה רבה חוץ־ממסדי. ככלל, המגמה היא להעמיד את
 הםניגוריה הציבורית במעמד שווה לפרקליטות־המדינה, כמו מעמדה של הסניגוריה
 הצבאית לעומת התביעה הצבאית. הדבר משתקף במבנה (בראש המערכת עומד סניגור
. מהאמור  ציבורי ארצי ותחתיו סניגורים ציבוריים מחוזיים) ובתנאי השכר והקידום5
 נובע, שאין הםניגוריה הציבורית כפופה ליועץ המשפטי לממשלה ולא לפרקליט־

 המדינה.

 3 ס״ח 8 (להלן: חוק הסניגורית הציבורית או החוק). יצויין. כי בתהליך החקיקה נטל חלק נכבד פרופ׳
 קנת מן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל־אביב (שהתמנה לאתד־מכן לסניגור ציבורי ארצי),
 אשר הכץ בשיתוף עם עו״ד דנה מרשק־מרום וירוץ דוד, עובדי המרכז לסיוע משפטי בסניף תל־אביב,
 וגב׳ גבריאלה בלום, תלמידה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל־אביב, טיוטה של הצעת חוק
 שסייעה לגיבושה של הצעת התוק הממשלתית. הצעת החוק עם דברי ההסבר התפרסמה בפלילים ד
 (התשנ״ה) 351. על הניסיון האמריקני ועל הרעיונות שעמדו ביסוד הצעת ההוק האמורה ראו ד׳

 מרשק־מרום ״עיצוב דגם לסניגוריה ציבורית ישראלית״ פלילים ד(התשנ״ה) 311.
 4 ק״ת 972-981. חקיקת־המשנה כוללת את תקנות הסניגורית הציבורית, התשנ״ו-1996; צו הםניגוריה
 הציבורית(הקמת לשכות מחוזיות), התשנ״ו-1996; צו הסניגוריה הציבורית(ייצוג נאשמים מחוסרי
 אמצעים), התשנ״ו-1996; ותקנות הסניגורית הציבורית (שכר טירחה לםניגורים ציבוריים),

 התשנ״ו-1996.
 5 סעיף 13 לחוק קובע, כי מעמדם של הסניגור הציבורי ועובדי הסניגורית הציבורית יהיה כמעמדם של
 פרקליט־המדינה ועובדי פרקליטות־המדינה בהתאמה. תנאי העסקתם ייקבעו על־ידי נציב שירות

 המדינה והממונה על השכר במשרד־האוצר.
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ל  (3) נקבע, כי הסניגוריה הציבורית תפעל באמצעות עורכי־דץ שכירים, אך כמקבי
 היא תעסיק גם עורכי־דין מ״המגזר הפרטי׳׳. בכך מחזקים את אי־התלות של הסניגורים
p המוכנים ללמד סניגוריה על נאשמים ־ י כ ר ו  הציבוריים וגם לא פוגעים בפרנסתם של ע
ו על . עורכי־דין אלה, שעד היום נתמנ 6 ות  בתנאי תשלום, כמוסדר בתעריף הקבוע בתקנ

ת בית־המשפט, יתמנו מעתה ואילך על־ידי הסניגור הציבורי המחוזי.  י
חו בנאמנות ובמסירות, תוך בת לקו ל לטו בה לפעו ה החו ל  (4) על סניגור ציבורי ח

. 7 ח ו ק  כפיפות לכללי האתיקה הרגילים החלים על עורך־דץ המייצג ל
א עובד לשכת הסניגורית רי(שהו בו  (5) כאשר יש ניגוד בץ חובותיו של סניגור צי
ו ץ חובותי כ  הציבורית) כעובד־המדינה, החייב בנאמנות למדינה ובציות לממונים עליו, ו

. 8 ח גוברות על חובותיו כעובד־המדינה ו כלפי הלקו חו — חובותי  כלפי לקו

 ׳4. מגנה החוק
תת, במבגה שלה בו מת הםניגוריה הצי הק ק ב ק כולל כמה חלקים: חלק ארגוני, ה  החו
ח ; חלק הדן ביחסים שבין הצדדים המעורבים בהליך — סניגור ציבורי, לקו 9 דיה בתפקי  ו
חלק העוסק ; ו 1 2 י רל ו צד ; חלק פרו 1 1 ג ו צ י י ; חלק העוסק בזכאות ל 1 0 ט פ ש מ ה ־ ת י ב  ו

. 1 3 ה ל ו ח ת ת להתקין תקנות, תיקוני חוקים והוראה בדבר תחילה ו בסמכו  בביצוע ו

 ב. מחלק האומני

 1. הקמת הסניגוריה הציבורית(סעיף ג(א) לחוק)
, 1 4 ם י ט פ ש מ  הםניגוריה הציבורית תוקם על־ידי שר־המשפטים והיא תהיה חלק ממשרד ה
ל לפרקליטות־המדינה, שאף היא חלק מאותו משרד. החוק מדבר בלשון עתיד,  במקבי

 6 ראו תקנות הםניגוריה הציבורית(שכר טירחה לסניגורים ציבוריים), התשנ״ו־1996 (לעיל הערה 4).
 ד סעיף 15 (א) לחוק.
 8 סעיף 15(ב<לחוק.
 9 פרקים א־ג לחוק.

 10 סעיפים 7(1),11«),25,24,21,16,15,14 לחוק.
 11 השיק ״זכאות לייצוג״ נושא כותרת ״פרק ג״, אך למעשה הוא צריך להיות פרק ד לחוק.

 12 סעיפים 22-19 לחוק.

 13 סעיפים 26-23 לחוק.
 14 סעיף 1>א) לחוק.
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, 1 5  כלומר: הסניגוריה הציבורית לא קמה עם קבלת החוק, אלא עליה להיות מוקמת
. 1 6  והכוונה שהיא תקום בשלבים

 2. תפקיד הסניגוריה חציגורית(סעיף 1(ג) לחוק)
 תפקידה של הסניגורית הציבורית להעניק ייצוג משפטי בהליכים פליליים לזכאים לכך
 לפי חוק זה7׳1. אם ישנה זכאות לייצוג מטעם המדינה לפי חוק אחר, מכוח נוהג או מכוח
 הםכם־עבודה שזכרו לא בא בחוק הסניגוריה הציבורית — הייצוג לא יינתן על־ידי

 הסניגורית הציבורית.
 כך המצב, למשל, לגבי היילים העומדים לדין בפני בית־דין צבאי, אשר זכאים לייצוג

 על־ידי סניגור צבאי.
 יודגש מיד, כי אמנם בדרך־כלל המושג ״הליכים פליליים״ פירושו הליכים בפני בית־
, אך אין הוא מתמצה בהכרח בהליכים כאלה. זאת משום שבין הזכאים 1 8  משפט
 הממכרים בסעיף 18 לחוק מופיע גם ״עציר״, שהוא מחוסר־אמצעים לפי אמות־מידה
 שקבע שר־המשפטים, בהתייעצות עם שר־האוצר ושר־המשטרה ובאישור ועדת החוקה,
. כמו־כן, לא נאמר כי הייצוג יתקיים רק בבית־המשפט ולא, 1 9  חוק ומשפט של הכנסת
 למשל, כבר בשלבי החקירה. עם זאת יש להדגיש, כי ייצוג אין פירושו דווקא נוכחות
 הסניגור בחקירה, כל עוד אין הדין מכיר בזכות החשוד לנוכחות סניגור בחקירה

. 2  המשטרתית0
 את ההוראה בסעיף 18(7) לחוק בדבר זכאות עציר חסר־אמצעים יש לקרוא יחד עם
 ההוראה בסעיף 19(א) לחוק, המחייבת את הממונה על תחנת־משטרה או מתקן־חקירה
 להודיע לעצור או לחשוד כי באפשרותו לבקש מינוי סניגור ציבורי אם הוא זכאי לכך לפי

 חוק הסניגוריה הציבורית.

 15 לעומת זאת, השוו האמור בסעיף 2 לתוק, לגבי ועדת הםניגוריה הציבורית ה׳׳מוקמת בזת״. צד כה
 הוקמה רק לשכה אחת, למחח תל־אביב והמרכז. ראו צו הסניגורית הציבורית (הקמת לשכות

 מתודיות), התשנ״ו-1996, ק״ת 279.
 16 ראו סעיף 26(א) לתוק.

 17 סעיף 1>ב) לחוק.
 18 ראו, למשל, ע״פ 3737/95,2922,2912,2910/94 ארנסמ יפת נ׳ מדינת ישראל, פ׳׳ד נ(2) 253,221,

 סעיף 87 לפסק־הדץ.
 19 סעיף 18(א)(7) לחוק.

 20 לעניין זה ראו ד׳ ביין במאמר הנזכר בהערה 1 לעיל. המצב לא השתנה עקרונית בחוק סדר הדק
 הפלילי (סמכויות אכיפה — מעצרים), התשנ״ו-1996, ם׳׳ח 338 (סעיף 34), שנכנס לתוקף ביום

.12.5.1997 
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 יש להבין הוראה זו כקובעת חובת הודעה בכל מקרה, שכן לא איש־המשטרה יקבע
 אם החשוד זכאי לסניגור. בקשה זו תבורר על־ידי הסניגור המחוזי.

 האם נאשם שהועמד לדין על־פי קובלנה שהוגשה על־ידי אדם פרטי זכאי לסניגור?
 נראה, שעקרונית התשובה לשאלה זו חיובית.

 אמנם, אחד השיקולים להקמת הסניגורית הציבורית הוא הרצון ליצור איזון במערכת
 אדברסרית בין המדינה הנתפשת כבעלת כוח עדיף, ובין הנאשם. אך גם בקובלנה פרטית,
 על אף שאינה מוגשת על־ידי המדינה, יכול להיווצר חוסר־איזון, לפחות כאשר הקובל
 מיוצג על־ידי עורך־דין וכאשר מדובר בהליך פלילי על כל התוצאות העלולות לנבוע

 ממנו לנאשם שהורשע. די בחוםר־איזון זה כדי להצדיק ייצוג.
 שאלה אחרת היא, האם ״הליכים פליליים״ כוללים גם הליכים נוספים הנוגעים,
 למשל, לריצוי העונש, כגון ועדת־השחרורים לפי סעיף 50 לחוק העונשין, תשל׳ין-7ד19
 ופנייה לנשיא־המדינה בבקשת חנינה. במובנו הרחב של המושג ״הליכים פליליים״ הוא

. 2 1  כולל גם הליכים אלה
 לבסוף ראוי להזכיר גם, כי לשד־המשפטים, בהסכמת שר־האוצר ובאישור ועדת
2 לרשימת הזכאים, 2  החוקה, תוק ומשפט של הכנסת, סמכות להוסיף זכאים נוספים
 וזכאות כזאת תוכל עקרונית לחול גם על שלב החקירה. אמ ל״הליכים פליליים״

 משמעות רחבה, כפי שסברנו לעיל, ניתן יהיה לקבוע זכאות גם לגביהם.

 3. ועדת הסניגוריה הציבורית(סעיף 2 לחוק)

2 ועדה ציבורית הנקראת ״ועדת הסניגוריה הציבורית״ (להלן: 3  החוק יוצר לאלתר
 הוועדה), שתפקידה למנות את הסניגור הציבורי הארצי ולפקח על פעולות הםניגוריה

. 2  הציבורית4
 כדי לאפשר את הפיקוח האמור, על הסניגור הציבורי הארצי להגיש דו״ח שנתי לשר־

. 2  המשפטים על פעולות הסניגוריה, ועל השר להעביר דו״ת זה לוועדה עם הערותיו5
. 2 6  כמו־כן, הוועדה רשאית להחליט על העברת הסניגור הציבורי הארצי מתפקידו

 מטרת הקמתה של הוועדה היא בראש־ובראשונה להבטיח את אי־תלותו של הסניגור

 21 סעיף 18(ג) לחוק.
 22 בהצעת החוק שהוצעה על־ידי פרופ׳ מן ועוזריו(לעיל הערה 3) לא דובר על הליכים פליליים, אלא

 נעשה שימוש במושג רחב יותר — ״ייצוג משפטי״.
 23 השוו לעיל הערה 15.

 24 סעיף 3 לחוק.

 25 סעיף 8 לחוק.
 26 סעיף 6(ב)(4) לחוק.
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, אלא לגורם 2  הציבורי הארצי, שלא יהיה חב את מינויו באופן בלעדי לגורם פוליטי7
 ציבורי המורכב בעיקרו מגורמים מקצועיים הקרובים לנושא המשפט הפלילי. אמנם,
 שר־המשפטים, העומד בראש הוועדה, הוא אישיות פוליטית, אך אם אין בכך כדי
, קל־וחומר שאין לחשוש מעמידתו בראש ועדת 2 8  להפריע בוועדת הבחירה לשופטים

 הםניגוריה הציבורית.
 מנגד, תפקיד הפיקוח של הוועדה מבטיח שהסניגור הציבורי הארצי לא ינצל את
 סמכויותיו לרעה ושהאינטרס הציבורי הכללי — להבדיל מהאינטרס של הממסד

 הפוליטי המתחלף מפקידה לפקידה — יישמר.
 נראה, שבמסגרת התפקיד הכללי של הפיקוח נתונה לוועדה גם הסמכות לקבוע כללי

 אתיקה לסניגוריה הציבורית מעבר לכללי האתיקה הרגילים החלים על עורכי־הדין.
 ניתן לחשוב, למשל, במסגרת כללים מיותרים אלה, על הטלת איסור על סניגור
 שאינו מהעובדים של הםניגוריה הציבורית לנצל את מינויו לשם השפעה על קרובי
 משפחה של הנאשם להיזקק לשירותיו המשפטיים בנושאים אחרים, או על הסדרת
 השאלה אם מותר לסניגור ציבורי שאמו מהעובדים הקבועים של הסניגוריה לציין את

 העובדה שהוא מופיע ברשימת הסניגורים הציבוריים כחלק מה״לוגד׳ שלו.

 4. הרבג הוועדה(סעיף 2(א) לחוק)
 בראש הוועדה עומד שר־המשפטים בתוקף תפקידו, ממש כשם ששר־המשפטים עומד
. אלא שאין שר־המשפטים רק חבר הוועדה 2 9  גס בראש ועדח הבחירה של השופטים
 ויוה״ר שלה, אלא הוא ממנה עוד שניים מחברי הוועדה, אם כי תוך מעורבות גורמים
 נוספים. בכך הופך שר־המשפטים לגורם מכריע בוועדה. יחד עם שר־המשפטים יכהן

 בוועדה שופט בדימוס של בית־המשפט העליון.
 יצויין, כי זהו אולי החוק היחיד שבו מודגש שחבר ועדה יהיה שופט בדימוס דווקא.
 הסיבה לכך — כפי שהיא עולה מדיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט — היתה שלא רצו כי

 הסניגור הציבורי יופיע בפני אותו שופט פעיל שהיה חבר הוועדה הממנה.
 חבר נוסף בוועדה הוא מומחה במשפט פלילי, ששר־המשפטים ימנה בהתייעצות עם
. הכוונה כאן בעליל לאיש־אקדמיה, הגם שהדבר לא 3 0  דיקנים של פקולטות למשפטים
 נאמר במפורש. שר־המשפטים יכול לבחור לעצמו עם אלו דיקנים, מתוך כלל הדיקנים,

 להתייעץ.

 27 יצויין, כי בהצעת החוק כונתה הוועדה ״ועדת המינויים״, ותפקידה התמצה במינויו ובפיטוריו של
 הסניגור הציבורי הארצי(סעיפים 2 ו־4 להצעה).

 28 אך ראו להלן, הדיון בהרכב הוועדה.
 29 ראו סעיף 4(ב) לחוק יסוד: השפיטה, ס״ח 78.

 30 סעיף 2(א)(5) לחוק.
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 כמו־כן מכהנים בוועדה שני עורכי־דין העוסקים בייצוג נאשמים במשפטים
3 ואחד שימנה  פליליים: אחד שייבחר על־ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי־הדץ1

. 3  שר־המשפטים בהסכמת ראש לשכת עורכי־הדין2
ת הוועדה, נוסף על עורך־דין שהוא כביכול נציג הלשכה, עוד ב  מדוע ייכלל בין ח

 עורך־דין שלגבי מינויו על־ידי שר־המשפטיס יש לראש הלשכה מעץ זכות וטו?
 נראה שיש כאן ביטוי למצב פוליטי מסוים בלשכת עורכי־הדין, שבו ראש הלשכה

 עומד מול המועצה ואין לכך כל הסבר הגיתי במגמות החוק.

 5. משך בהונמם של החברים במערה
 שר־המשפטים(ולא משנה מי מאייש משרה זו מזמן לזמן) הוא חבר קבוע בוועדה. שאר
 חברי הוועדה מכהנים חמש שנים. ניתן להאריך את כהונתו של חבר ועדה לעוד תקופה
 אחת של חמש שנים. הארכת המינוי נעשית על־ידי אותו גוף או ממלא תפקיד שמינו את
 חבר הוועדה מלכתחילה. תמה תקופת הכהתה של חבר ועדה, ימשיך לכהן כל עוד לא
. מובן שהגופים הממנים אינם 3 3  מונה חבר אחר במקומו, כדי למנוע היווצרות חלל
 רשאים להימנע ממינוי חבר חדש לאחר תום תקופת הכהונה של חבר מסוים, ובדרך זו

 לעקוף את תקופת הכהונה הקבועה בחוק.

 6. הסניגור הציבורי הארצי
 (א) תנאי כשירות ומינוי

 כדי להתמנות סניגור ציבורי ארצי, חייב המועמד למלא אחר שלושה תנאים:
 (א) להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורבי־הדין.

 (ב) לעסוק במקצוע עשר שנים לפחות. .
. 3 4  (ג) להיות בעל ניסיון בלימוד סניגוריה על נאשמים

 יושם אל לב, כי אין צורך בניסיק של עשר שנים בלימוד סניגוריה על נאשמים, אלא
 כל שנדרש הוא עיסוק במשך עשר שנים במקצוע, כאשר בין שאר העיסוקים יתקיים
 ניסיון בלימוד סניגוריה. עם זאת, יש להבץ את המלים ׳׳בעל ניסיון׳׳ כמבטאות פעילות
 חתרת ונשנית בתקופת זמן ניכרת. עוד יש לשים לב, שהניםיק הוא בלימוד סניגוריה

 31 סעיף 2(א)(3) לחוק.

 32 סעיף 2(א)(4) לחוק.
 33 סעיף 2>ב< לחוק.

 34 סעיף 5 לחוק.
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 דווקא ולא בעיסוק בפלילים בדרך אחרת, כגק כתובע או כשופט. כאמור, הממנה היא
. 3  ועדת הסניגורית הציבורית5

 החוק אינו קובע חובה לפרסם את שמות המועמדים לתפקיד, אך זהו המצב גם לגבי
 תפקיד פרקליט־המדינה, שהוא ה״מקביל״ לסניגור הציבורי הראשי. עם זאת, מאחר
 שהוועדה לבחירת שופטים החליטה לפרסם את שמות המועמדים, בעיקר כדי לקבל
 מידע מהציבור שמא דבק איזה פסול באחד המועמדים, ייתכן שיש מקום לשקול אם אין

 לאמץ נוהג זה גם לגבי אלה העומדים בראש התביעה או בראש הםניגוריה.

 (ב) תקופת המינוי
 תקופת הכהוגה של הסניגור הציבורי הארצי תהיה תמש שנים, עם אפשרות להארכה
. המטרה בקציבת התקופה היא כפולה: מחד גיסא, להבטיח אי־ 3 6  לחמש שנים נוספות
 תלות יחסית בתקופת הכהונה, ומאידך גיסא, יש שיקול שלפיו לא מן הראוי כי מי שבידו
 השפעה כה רבה על מינוי עורכי־דין פרטיים לשמש סניגורים (הן בתור מי שבידו גם
3 יכהן 8 3 הן כמי שמכהן כערכאת־ערר על החלטות סניגור מחוזי) 7 י ז  סמכויות סניגור מחו

 בתפקידו זמן בלתי־מוגבל.

 (ג) הסמכויות והתפקידים של הסניגור הציבורי הארצי
 הסניגור הציבורי הארצי עומד בראש הםניגוריה הציבורית. בתוקף תפקידו זה הוא
3 ומוקנות לו הסמכויות של כל אחד מהםניגורים  ממונה על הסניגורים המחוזיים9
. על הסניגור הציבורי הארצי מוטל לנהל את הםניגוריה הציבודיח, להתו1ת 4  המחוזיים0
 את מדיניותה, לדאוג להדרכת עובדיה ולפקח על רמתם המקצועית של כל עורכי־הדין

. 4 1  הפועלים מטעמה
 העובדה שהסניגור הציבורי הארצי מנהל את הםניגוריה ומפקח על הרמה המקצועית
. הסניגורים, 4  מתירה לו גם לקבל מידע על תיקים המתנהלים על־ידי סניגורים ציבוריים2

 35 סעיף 3 לחוק.
 36 לפי סעיף 4 להצעת החוק הממשלתית, ניתן היה להאריך את תקופת הכהונה ללא הגבלה כל פעם

 לחמש שנים. ראו לעיל העדה 3.
 37 סעיף 7(ב) לחוק.

 38 סעיפים 12(0 ו־22 לחוק.
 39 סעיף 4(א) לחוק.
 40 סעיף 7(ב) לחוק.
 41 סעיף 7(א) לחוק.

 42 דבר זה נלמד מהוראות סעיף 7(ג) לחוק, הקובע אילו שימושים מותר לסניגור הציבורי הארצי לעשות
 במידע שהגיע אליו מסניגוד ציבורי.
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, אך במקרה זה נסוגה 4  כמו כל עורכי־הדין, חבים בחובת סודיות כלפי לקוחותיהם3
 תובת הסודיות מפני המסגרת ההיררכית של מערכת הסניגוריה הציבורית. עם זאת, כדי
 להבטיח את זכויות הנאשמים נקבע, כי הסניגור הציבורי הארעי דשאי להשתמש במידע

. 4 4  זה לצורך מילוי תפקידו בלבד
 כאן המקום לציין, כי הדילמה הנוגעת לסודיות המידע היא רק פרט מתוך דילמה
 רחבה יותר הנוגעת למבנה ההיררכי של הסניגוריה הציבורית. המאפיין יחסי עורך־דין־
 לקוח הוא החופש המלא הניתן לנאשם ולםניגורו לעצב את קו־ההגנה לפי הבנתם את
 האינטרסים של הנאשם, בכפיפות רק לתובותיו של עורך־הדין שלא לסטות מהמותר על

 פי חוק ולמלא את תפקידו כ״קצין בית־המשפט״.
 השאלה היא, האם יכול הסניגור הציבורי הראשי, במסגרת ״התוויית המדיניות״,
 למנוע מסניגורים לטעון טענות מסוימות או לחייבם לטעון טענות אחרות, ובכך
 להעמידם בקונפליקט מול האינטרסים של הנאשם, כפי שהוא־עצמו או סניגורו מבינים
 אותם. לדעתי, יש לפרש את המושג ״מדיניות״ בהקשר זה כמתייחס רק להנחיות כלליות
 — למשל: בשאלות של הקצאת משאבים או םדרי־עדיפדות — ולא להנחיות ספציפיות
 שיש בהן לכבול את ידי הסניגור בתיק הספציפי לפעול ככל הנראה לו, במסגרת הדין

 וכללי האתיקה.
 על הסניגור הציבורי הארצי להגיש בסוף כל שנה דו״ח שנתי על פעולות הסניגוריה
 הציבורית. שר־המשפטים יעביר את הדו״ת בצירוף הערותיו לוועדת הסניגוריה
 הציבורית. הוועדה תדון בדו״ח והיא רשאית לבקש השלמות והבהרות. הד״וח יפורסם
. הדו״ח וההערות יוכלו לשמש את הוועדה בבואה לשקול 4  בציבור כפי שתורה הוועדה5

 אם להעביר את הסניגור הציבורי הארצי מתפקידו.

 7. סניגורים ציבוריים מחוזיים
 (א) תנאי כשירות ומינוי

 תנאי הכשירות של סניגור ציבורי מחוזי דומים לאלה של הסניגור הציבורי הארצי.
 ההבדל היחיד בין תנאי הכשירות של שתי המשרות הוא בכך שהסניגור הארצי חייב

 43 סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א-־1961, ס״ח 178.
 44 ראו סעיף ד(ג) לחוק. להבדיל מהאמור בסעיף 11>ג), שהוא ההוראה המקבילה לגבי סניגור מהוזי,
 אין בסעיף זה הפניה לסעיף 15. ייתכן שהסיבה להבדל נעוצה בכך שהמחוקק סבר, כי הסניגור
 הציבורי הראשי לא ייצג זכאים בעצמו, אלא ימלא תפקידי ניהול ופיקוח בלבד וכך לא ייווצר
 הקונפליקט בין חובותיו כלפי הלקוח וחובותיו כעובד־מדינה. אפשרות אחרת להסבר היא, שלא

 רואים כסניגור הציבורי הראשי עובד״מדינה, שכן מדובר במינוי לתקופה מוגבלת בלבד.
 45 סעיף 8 לחוק.
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 להוכיח עיסוק במקצוע במשך עשר שנים לפחות, ואילו אצל סניגור מחוזי די בתקופה
. 4 6  של שש שנות עיסוק במקצוע

 אץ החוק אומר מי ממנה סניגור מחוזי, להבדיל מהקביעה המפורשת כי סניגור ארצי
 ימונה על^ידי ועדת הסניגוריה הציבורית. כל שנאמר בחוק הוא שהלשכות המחוזיות

. 4 8 י ז , ובראש כל אתת מהן יעמוד סניגור מחו 4  תוקמנה על־ידי שר־המשפטים7
 נראה, שסדרי קבלתם ומינוים של סניגורים מחוזיים יהיו כשל עובדי־המדינה. לכן גם

 אין תקופת כהונתם מוגבלת כמו זו של הסניגור הארצי.
 עם זאת, נקבע בחוק שתקופת כהונתו של סניגור מתחי תסתיים בהתפטרותו, בצאתו
 לגמלאות וכן גם (ובכך הוא דומה לסניגור ציבורי ארצי) בהחלטה של ועדת הסניגורית

. 4  הציבורית9

 (ב) תפקידיו וסמכויותיו של סניגור ציבורי מחוזי
 כללית, תפקידו של סניגור מחוזי הוא לתת ייצוג משפטי על־ידי הסניגורית הציבורית
. ביתר פירוט, תפקידיו מתחלקים לשלושה סוגים: ראשית, הוא־עצמו יכול 5 0  במתחו
 לייצג נאשמים כמו כל סניגור ציבורי. שנית, בידו סמכות לחקור ולהתליט בשאלת
. כמו־כן, בסמכותו 5  הזכאות של פונים לקבלת ייצוג מטעם הסניגורית הציבורית1
, קביעת 5  להחליט בשאלת העסקתם של עורכי־דץ פרטיים כםניגורים ציבוריים2
5 לאותם סניגורים ומתן אישור להוצאות הדרושות לצורך ניהול הייצוג 3  התשלום
. יצויין, כי ליכולת לשכור שירותיהם של 5 4  הציבורי, לרבות תשלום שכר מומחה או חוקר
 מומחים וחוקרים חשיבות רבה בשל היעדרו של מנגנון ״תומך׳ המקביל למשטרה,
 העומדת לרשות הפרקליטות. שלישית, מוטל עליו תפקיד ארגוני של ניהול מערכת

 46 סעיף 9 לחוק.
 47 סעיף 4(ב) לחוק. בהצעת החוק של פרופ׳ מן ועוזריו(לעיל הערה 3) נאמר, שהסניגור הארצי הוא

 אשר ימנה את הסניגורים המחוזיים.
 48 סעיף 4(ג) לחוק.

 49 סעיף 10 לחוק. יצויין, כי בסעיף 6(ג) להצעת החוק הממשלתית אמנם לא נקבע מי ימנה סניגור
 מחתי, אך נאמר שמינויו טעון את אישורה של ועדת המינויים (שהיא מקבילתה של ועדת הסניגוריה

 הציבורית כפי שנקבעה בחוק). אין הוראה מקבילה בחוק.
 50 סעיף 11 (א) לחוק.
 51 סעיף 21(ב) לתוק.

 52 סעיף 12 לחוק.
 53 סעיף 11(א)(4) לחוק. וראו גם תקנות הסניגורית הציבורית (שכר טירחה לסניגורים ציבוריים),

 התשנ״ו-1996,ק״ת 981.
 54 סעיף 11(א)(5)לחוק.
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 הסניגוריה הציבורית במחתו, כמו כל פקיד האחראי על כל מחלקה אחרת בשירות
. 5 5  המדינה. בץ השאר, הוא קובע את חלוקת העבודה בין הסניגורים הציבוריים השתים

 הסניגור המחחי רשאי לאצול מסמכויותיו לסגנו, ואם נבצר ממנו זמנית למלא את
. 5 6  תפקידו, ימלא סגנו את מקומו ולעניין זה תהיינה בידו הסמכויות של סניגור מחתי
 במקביל למה שנאמר לגבי העברת מידע מםניגור מחתי לסניגור הארצי ישנה הוראה
 לגבי העברת מידע מםניגור ציבורי לסניגור מחוזי, וגם כאן נקבע שהמידע ישמש לו

. 5 7  למילוי תפקידו בלבד
 מטרת הוראה זו היא לאפשר זרימת מידע (למשל: לשם התייעצות ופיקות)
 מםניגורים ציבוריים לסניגור המחוזי, בניגוד לחובה הכללית של סניגור לשמור על
. עם זאת יש לזכור את האמור בסעיף 15 לחוק, הקובע 5 8  סודיות המידע הנוגע ללקוחו
 את העיקרון, שלפיו במקרה של התנגשוח בין חובות סניגור ציבורי כלפי לקוחו ובין
 חובותיו כעובד־מדינה יגברו החובות מהסוג הראשץ. משמעות הדבר, כי יהיו מקרים
 שבהם יוכל סניגור ציבורי, גם אם הוא עובד־מדינה (קל־וחומר אם אינו כזה), לסרב
 לדרישה של סניגור מחוזי למסור לו מידע הנוגע לנאשם שהוא מטפל בעניינו, אם הדבר

 עלול לפגוע באינטרסים של הלקוח.
 כמו כל עורך־דין העוסק בפלילים, יהיה גם סניגור מחתי רשאי להתייעץ עם הוועדה

. 5 9 ת ח  לעניינים פליליים של הוועד המחתי של לשכת עורכי־הדין באותו מ

 8. מינוי סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסגיגוריה הציבורית60
 ראינו שהחוק אינו מרכז את תפקידי הייצוג המשפטי רק בידי סניגורים ציבוריים שהם
 עובדי־מדינה. אמנם, עובדי־מדינה יהיו הגרעץ לפעולת הסניגורית הציבורית בכל מחוז
 ומחוז, אך ברור שהם לבדם אינם יכולים לשאת בעומס, מה גם שמבחינה תקציבית לא
 ניתן להחזיק צוות קבוע גדול של סניגורים ציבוריים. ישנם כאן שני שיקולים נוספים:
 האחד, לא לפגוע בפרנסה של עורכי־דין פליליים שבעבר נתמנו על־ידי בית־המשפט;
 והשני, ההכרה שאמון נכון בץ סניגורים — עובדי־מדינה וםניגורים עצמאיים — יביא
 להפריה הדדית ולמניעת קיבעון ביורוקרטי, המאיים על כל מנגנון המורכב משכירים,

 שמשמשים זמן רב באותו תפקיד.

 55 סעיף 11(א)(3)לחוק.
 56 סעיף 11(ב)לחוק.
 57 סעיף 11>ג)לחוק.

 58 ראו חוק לשכת עורכי־הדין. לעיל הערה 43.
 59 סעיף 11(0 לחוק.

 60 סעיף 12 לחוק.
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 מנגד, העובדה שלםניגור המחוזי ניתן שיקול־דעת במינוי עורכי־דין פרטיים בתור
, נותנת לו כוח רב, שיש בו להשפיע על פרנסתם 6  סניגורים ציבוריים ובקביעת שכרם1

 של עורכי־דין רבים. בכך יש סכנה, כבכל מקרה שבו מרוכז כוח רב בידי אדם אתד.
 במסגרת תפקידו זה על הסניגור המחוזי לערוך רשימה מבין עורכי־דין המבקשים

 לשמש סניגורים ציבוריים, שמתוכם ימונו סניגורים ציבוריים בכל מקרה ומקרה.
 לסניגור המחהי סמכות שלא לכלול עורך־דין מסוים ברשימה או להוציא ממנה
 עורך־דין, אם שוכנע שהדבר דרוש להבטחת ייצוג הולם לנאשמים. על סירוב כזה ניתן
 לעדור בפני ועדת ערר שתמונה על־ידי שר־המשפטים בראשות שופט בדימום שישמש
. 6  יו״ר, הסניגור הציבורי הארצי ונציג לשכת עורכי־הדץ שימונה על־ידי הוועד המרכזי2

 ההרכב המכובד של הוועדה מבטיח מניעת שרירות והעדפה פסולה.
 עם זאת, בידי הסניגור המחוזי גם סמכות למנות סניגור ציבורי שלא מתוך הרשימה
 למקרה מסוים, אם אותו עורך־דיץ הסכים לכך. מובן שסמכות זו יוצרת בעיה, שכן על
 עריכת הרשימה יש בעקיפק פיקות באמצעות ועדת הערר, אך לא נקבע כל קריטריון
 אימתי מותר לסניגור מתחי לחרוג מהרשימה, והדבר פותח פתח לשרירותיות, מה גם

 שאין ערר על החלטה זו.
 שאלה שלא באה על פתרונה בחוק היא, מה יקרה כאשר עורך־דין מסוים אמנם
 ייכלל ברשימה, אך הסניגור המחוזי יימנע מלמנותו הלכה למעשה ולעומת זאת ירבה,
 למשל, במינוי סניגור אחר שאף הוא כלול ברשימה. ניתן היה אולי לחשוב על כך
 שהסניגור המחוזי יהיה חייב למנות סניגורים לפי סדר הופעתם ברשימה, אך פתרון זה
 אינו מוצלח, שכן תמיד מתעוררת שאלת התאמתו של סניגור פלוני לתיק מסוים. נראה,
 שבמקרים ברורים של אפליה יוכל סניגור המרגיש את עצמו מקופח לפנות בעתירה

 לבג ״ץ.
 הסניגור המחהי חייב לנהל פנקס, שבו יירשם כל מינוי של סניגור ציבורי שאינו
 עובד לשכת הסניגורית הציבורית. הפנקס יהיה פתוח לעיק הציבור, כדי לאפשר ביקורת

. 6 3  ציבורית שתמנע — כך יש לקרות — העדפות או אפליות פסולות
 אשר לשכר־זזטרחה של סניגור ציבורי פרטי, אמנם הסניגור המחוזי קובע אותו בכל
 מקרה ספציפי, אך זאת על־פי תעריף שייקבע בתקנות שיותקנו על־ידי שר־המשפטים

 61 אמנם, התעריף בקבע בתקנות הסניגודיה הציבורית(שכר טירחה לסניגורים ציבוריים), התשג״ו-1996,
 ק״ת 981, אך עדיין נשמרת לסניגור המחתי מידה רבה של שיקול־דעת. כך, למשל, בתקנה 3 לתקנות
 ניתנה סמכות להוסיף לשכר־הטדחה הקצוב בעבירות חמורות או כאשר מדובר בייצוג שני נאשמים

 או יותר(תקנה 2).
 62 סעיף 12(ד) לחוק.

 63 סעיף 17 לחוק.
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. 6 6 ובהתייעצות עם לשכת עורכי־הדין5 4  באישור ועדת החוקה, תוק ומשפט של הכנסת
 חובת ההתייעצות עם הלשכה באה להבטיח יחס סביר בין התעריפים המקובלים ״בשוק״

 לבין התשלום לסניגור ציבורי.

 ג. יחסי סניגור ציבורי־ לקוח ויחסי סניגור ציבורי־ביה- המשפט

 סמכותו של סניגור ציבורי לייצג נאשם או חשוד נובעת לכאורה ממתן ייפוי־כות מהזכאי
. מדובר פה במינוי ולכן נשאלת השאלה, 6 6  (הלקוח) לסניגור ארצי או לסניגור מחוזי
 מדוע יש צורך בייפוי־כוח י התשובה היא, שבמתן ייפוי־הכוח נוצרת גם מעין מחויבות
 מהזכאי לסניגוריה וגם מונעים מהזכאי טענות־סרק, כאילו נכפה עליו המינוי. אלא
 שייפוי־הכוח לא חייב להינתן לכל סניגור בנפרד. ייפוי־כוח לסניגור הארצי או לסניגור
 מחוזי כמוהו, מכוח החוק, כמתן ייפד־כוח לכל מי שהסניגור הארצי או הסניגור המחתי
 קבע. אם בית־המשפט החליט למנות סניגור ציבורי, ייראה הדבר כאילו הלקוח נתן

. 6 7  ייפוי־כוח לסניגור הארצי או לסניגור המחוזי
 החוק אינו דן בזכותו של הזכאי לבחור לעצמו סניגור מסוים מבין הסניגורים
 הציבוריים או להתנגד למינוי של סניגור פלוני. נשאלת השאלה, האם, למשל, יכולה
 ״לקוחה״ לבקש שהיא תיוצג על־ידי סניגור ממין נקבה דווקא? לכאורה התשובה
 שלילית. ייתכן שהיה רצוי לקבוע מנגנון אשר יאפשר לדון בהשגות מוצדקות של הזכאי

 לגבי הסניגור שמתה לו.
 בדיקת זכאותו של לקוח שנראה כי הוא חסר־אמצעים תיעשה על־ידי סניגור
. מינוי סניגור על־ידי בית־המשפט במתוזות שבהם ישנה סניגוריה ציבורית 6 8  מחוזי
 ייעשה לפי חוק הסניגוריה הציבורית. בית־המשפט !פנה לשם כך את הנאשמים,

 החשודים או העצורים(להלן: הלקוח) ללשכת הםניגוריה הציבורית שבמחוז.
 הדינים הקבועים בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב־1982 לעניין
 תפקידיו וחובותיו של סניגור שמונה על־ידי בית־המשפט יחולו גם על סניגור ציבורי

. 6 9  שנתמנה לייצג נאשם, חשוד או עצור

 64 סעיף 23 לחוק.
 65 סעיף 14 (ב) לחוק. תקנדח כאלה כבר הותקנו. דאו לעיל, הערה 53.

 66 סעיף 14(ג) לחוק.
 67 שמ.

 68 ראו סעיף 24 לחוק, המוסיף את סעיף קטן(2)>ז) לסעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
 התשמ״ב-1982 , ס״ח 43 (להלן: חוק סדר הדין הפלילי), וכן דאו סעיף 21(ב) לחוק.

 69 סעיף 14 (ד) לחוק.
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 דינים אלה קובעים בקווים כלליים, ובלי להיכנס לפרטים, את החובה לייצג את
 הלקוח בכל הליך לפני שופט או בית־משפט, לרבות בערעור, זולת אם הורה בית־משפט
; ושלא להפסיק לייצגו במהלך המשפט או הערעור, אלא ברשות בית־ 7 0  אחרת

. 7 1  המשפט
 נראה שםניגור ציבורי, בניגוד לכל סניגור אחר, לא יוכל לפנות ישירות לבית־המשפט
 בבקשה לשחררו מתפקידו, אלא יהיה עליו לפנות לסניגור המחוזי ולקבל ממנו הוראה
 להפסיק את הייצוג. על הסניגור המחוזי מוטלת החובה לקבל אישור בית־המשפט למתן

. 7 2 ו  הוראה ז
 נראה, שהוראה זו לא תחול במקרה של החלפה זמנית (למשל: לצורך ישיבה
 מסוימת) של סניגור ציבורי כסניגור אחר, כגון במקרה של מתלה של הסניגור הממונה.
 ההיגיון אומר, שבמקרה כזה אמנם תידרש הסכמת הסניגור המחוזי כדי להבטיח רציפות
 בייצוג, אך ספק בעיני אם יש מקום לדרוש את אישורו של בית־המשפט להחלפה זמנית

 כזו.
 סניגור מחוזי רשאי להורות על הפסקת הייצוג בידי הםניגוריה הציבורית, אם קיבל
. אין מדובר פה בהפסקת הייצוג על־ידי סניגור ציבורי 7  רשות לכך מאת בית־המשפט3

 פלוני, אלא הפסקת הייצוג על־ידי הסניגוריה הציבורית מכול־וכול.
 נאסר על סניגור ציבורי לקבל שכר, פיצוי או טובת־הנאה אחרת מעבר לשכר

. 7 4  המשולם לו על־ידי הסניגוריה הציבורית. הפרת הוראה זו היא עבירה
 כל חובות הנאמנות וכל כללי האתיקה החלים בדרך־כלל על סניגור חלים גם על
 סניגור ציבורי, וכפי שציינו, כשמדובר כסניגור ציבורי שהוא עובד־מדינה גוברות חובות

. 7  הנאמנות של הסניגור הציבורי כלפי לקוחו על חובותיו כעובד־מדינה5
 עם זאת, כאמור, הסניגור הציבורי עלול להידרש למסור לממונים עליו — שהם
 הסניגור המחוזי והסניגור הארצי — מידע הנוגע ללקוחו. ייתכן גם שהוא ירצה, ביוזמתו,
7 שהם — לפי ההנחה — בעלי ניסיץ 6 י ז  להתייעץ עם הסניגור הארצי או עם סניגור מחו
 וידע רבים משלו. אך גם כאן נראה, שבמקרה של ניגוד אינטרסים תגבר חובת הסודיות

 כלפי הלקות על תובת הדיווח לממונים עליו.

 70 סעיף 16 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982.
 71 סעיף 17(א) לחp סדר הדק הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982.

 72 סעיף 16 (א) לחוק.

 73 סעיף 16 (ב) לחוק.
 74 סעיף 20 לחוק סדר הדץ הפלילי [נוסח משולב], התשמ׳׳בי1982.

 75 סעיף 15 לחוק.
 76 ראו סעיפים 7(ג)ו־11>ג) לחוק.
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 כך, למשל, ייתכן שהממונים ירצו לדעת מה סיפר הנאשם לסניגור בשאלה אם ביצע
 את העבירה המיוחסת לו, כדי לבדוק את טיב קו־ההגנה שנקט הסניגור, במגמה לעמוד
 על רמת עבודתו. בראה. כי ללא רשותו של הנאשם לא יותר לסניגור למסור מידע כזה

 לממונים.
 אין החוק מתיר אלא דיווח מםניגור ציבורי לסניגור הארצי או לסגיגור מחוזי. אין

 כנראה היתר להעביר מידע בין סניגור ציבורי אחד לסניגור ציבורי אחר.

 ד. הזכאים לייצוג

, כאשר המגמה היא שמירה על ״הסטטוס קוו״ 7  החוק קובע רשימה של זכאים לייצוג7
 מבחינת הוג הזכאים, עם תיקונים קלי־ערך, בעיקר מטעמים תקציביים.

 עקרוניח, הדץ הקיים מבחין בין מקרים שבהם מינוי סניגור הוא חובה, ושאלת
 הזכאות הכלכלית אינה מתעוררת, ובץ מקרים שבהם מינוי סניגור הוא רשות המותנית

 בכך שהנאשם או החשוד מחוסרי־אמצעים.
. בשאר 7  בית־המשפט חייב למום ייצוג רק באותם מקרים שבהם ישנה חובת ייצוג8
 המקרים היהמה למינוי סניגור צריכה לבוא מצד הזכאי. מובן שגם במקרים אלה רשאי

 בית־המשפט למום ייצוג.
. ובין זכאות התלויה 7  התוק מבחין בץ זכאות מותלטת, שמולה ישנה חובת מינוי9
. במקרים מהסוג האחרק משתמש המחוקק בנוסחה 8  בשיקול־דעתו של בית־המשפט0

. 8 1  ש״בית־המשפט החליט״
 עם זאת, נפתחה הדרך להרחבת חוג הזכאים בעתיד על־ידי הסמכת שר־המשפטים,
 בהסכמת שר־האוצר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע זכאים

. 8  נוספים על אלה המנויים בסעיף 18(א) לחוק בדרך־כלל, בהדרגה או לפי אזורים2

 77 סעיף 18(א) לחוק.
 78 סעיף 15>א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולס, התשמ״ב-1982.

 79 סעיף 18(א), ס״ק(1)-(4) ו־>7) לתוק.
 80 סעיף 18>א), ס״ק(5), (6) ו־>8) לחוק.

 81 וראו גם סעיף 18>ב) לחוק.
 82 סעיף 18>ג) לחוק. שאלה היא, אם החלה הדרגתית של הזכאות פוגעת בעקרק השוויץ. בבג׳׳צ
 889/86 חייפ בהן נ׳ שד העבודה והרווחה, פ״ד מא>2) 540, נטה בית־המשפט לקבוע, כי החלה
 הדרגתית של הסדר השירות לתועלת הציבור לפי סעיף 71א לחוק העונשין, תשל״ז-1977 לפי אזורים
 — היא מפלה. אך יש לזכור, כי שם היה מדובר בהוראה מהותית הנוגעת לדרכי ענישה, ואילו
 בענייננו מדובר בהוראה מתחום הדיון הפלילי ולכן הפגיעה הנובעת מהאפליה היא פחות מודגשת.
 בכל מקרה, גם אם חאמר שההוראה היא מפלה, ייתכן שהיא תוכל ״לעבור״ את פסקת ההגבלה בסעיף
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 נוסף על הזכאים המנדים בסעיף 18(א) לחוק, בידי בית־המשפט סמכות כללית
 למנות לנאשם סניגור אם הוא סבור שאינו יכול לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג,
. כאן הדגש מושם לא על האינטרס של הנאשם, אלא על 8 3  ללא קשר למצבו הכלכלי

 האינטרס של בית־המשפט לנהל את המשפט באופן יעיל והוגן.
 כפי שציינו בתחילת הפרק, הרי כל עוד לא עשה שר־המשפטים שימוש בסמכותו
 להרחיב את רשימת הזכאים, אין בחוק הםניגוריה כמעט הרחבה של חוג הזכאים לייצוג
 מטעם המדינה לפי הדץ הקיים. אמנם, בסעיף 18(א)(1) לחוק מאוזכר, נוסף על הנאשם,
 גם ״חשוד״ בעבירה, בעוד שסעיף 13(^1) לחוק סדר הדץ הפלילי [נוסח משולב],
 התשמ״ב-1982, מדבר רק ב״חשוד בעבירה אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות
 לאלתר לפי סעיף 117...״. אך ההפניה לסעיף 15(א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי היא

 כנראה לסעיף הנ״ל על כל מגבלותיו.
 הטכניקה שנקט המחוקק בניםות רשימת הזכאים בסעיף 18 לחוק היא טכניקה של
p הפלילי), הקובעות את  הפניה להוראות חוק שונות (בעיקר לסעיף 15 לחוק סדר ה
 הזכאים לייצוג. אחת ההרתבות המעטות היא, שבעוד שלפי חוק סדר הדין הפלילי
, הרי לפי חוק הסניגוריה — בהתקיים 8  לנאשם מחוםר־אמצעים מותר למנות סניגור4
 אמות־מידה מסוימות שקבע שר־המשפטים בהתייעצות עם שר־העבודה־והרווחה
8 שאמה תלויה בשיקול־  ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט — ישנה זכאות לייצוג5

 הדעת של בית־המשפט.
 הרחבה נוספת ישנה לגבי עצור חסר־אמצעים, לפי אמות־מידה שקבע שר־
 המשפטים, בהתייעצות עם שר־האוצר ושר־המשטרה ובאישור ועדת החוקה, חוק
. אמות־המידה מתייחסות כאן לא רק לעניין מעמדו כחסר־אמצעים 8 6  ומשפט של הכנסת
 (והראיה, אץ חובת התייעצות עם שר־הרווחה), אלא מדובר באמות־מידה הנוגעות

 לשלבי החקירה ולהבטחת יעילותה.

 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; שכן תהדרגתיות נעשית למטרה ראויה והיא התארגנות כספית
 ומקצועית ואם ״האפליה״ לא תארך זמן רב מדי, ייתכן שניתן יהיה לקבוע כי היא עומדת בדרישת

 המידתיות.
 83 סעיף 18(ב)לחוק.

 84 ראו סעיף 15(ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982.
 85 ראו סעיף 18(א)(4) לחוק. וראו צו הסניגוריה הציבורית (יצוג נאשמים מחוסרי אמצעים),

 התשנ״ו-1996, ק״ת 980, אשר קבע קריטריתיס לשאלה מי נחשב לחסר־אמצעים.
 86 סעיף 18(א)(7) לחוק. סמכותו של שר־המשפטים לקבוע אמות־מידה דורשת התייעצות עם שר־
 האוצר מבחינת ההיבט הכספי, ועם שר־המשטרה מבחינת האינטרס המשטרתי, ככל שהדבר נוגע

 ליעילות החקירות ולהיבטים לוגיסטיים. אמות־מידה לייצוג עצורים חסדי־אמצעים טרם נקבעו.
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 קריאת הוראות סעיף 18 לחוק, יחד עם סעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי, מצביעה על
 הסדר המתאים הן למצב שבו טרם נתכוננה סניגוריה ציבורית במתה מסוים הן למצב

 שבו כבר ישנה סניגוריה ציבורית, כאמור.
 אשר למחוז שבו כבר הוקמה סניגוריה ציבורית, הרי במקרה שבו ישנה חובה למנות
8 יהיה המינוי לפי חוק הסניגוריה הציבורית; ואילו כאשר ניתנת רק רשות למנות  סניגור7

 סניגור, יחולו ההוראות הבאות:
 לגבי נאשם חםר־אמצעים לפי אמות־מידה שנקבעו בחוק הסניגוריה הציבורית ואין
. אם יש ספק בדבר 8  לו סניגור, הרי המינוי יהיה אף הוא לפי חוק הסניגוריה הציבורית8
 זכאותו של נאשם כזה — כלומר: אם הוא חםר־אמצעים לפי אמות־מידה שקבע שר־
 המשפטים בהתייעצות עם שר־העבודה־והרווחה באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של

. 9 0 8 — רשאי בית־המשפט להורות לסניגור הציבורי המחוזי לבדוק את זכאותו 9  הכנסת
 הוא־הדין לגבי מינוי סניגור לפי סעיף 18 להוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי

. 9  טיפול), התשל״א-11971
 מינוי סניגור לחשוד, או לעצור חסר־אמצעים, ייעשה לפי חוק הםניגוריה
. כפי שציינו, בית־המשפט רשאי למנות לנאשם סניגור, אם הוא סבור שאין 9  הציבורית2

. 9 3  הנאשם יכול לנהל את המשפט כשהוא אינו מיוצג
 הוראה חשובה ה״מתחזית״ להיות הוראה בעלת אופי פרוצדורלי בלבד היא זו
 המחייבת את הממונה על תחנת־משטרה או מתקךחקירה להודיע בהקדם האפשרי
 לעצור שהובא לתחנה, או למתקן של רשות חוקרת, או שהוא חשוד בביצוע עבירה
 ונמצא בתחנת־משטרה או מתקךחקירה (הגם שאינו עצור), כי באפשרותו לבקש מינוי

. 9 4 ה  סניגור ציבורי, אם הוא זכאי לכך לפי חוק ז

 87 סעיף 15(א) לתוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982. ראו גם סעיף 21א(ג) לאותו
 חוק, וכן סעיף 18 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991, ם״ח 58. לגבי הסעיף תאתרון הדבר אינו
 עולה ברורות מנוסח סעיף 15 לחוק סדר הדץ הפלילי, כפי שתוקן על־ידי חוק הסניגורית הציבורית,
 אך נראה שכוונת המחוקק היתה, שכל מינויי החובה ייעשו באמצעות הסניגורית הציבורית. ראו דברי

 ההסבר לסעיף 12 להצעת החוק הממשלתית, לעיל הערה 3.
 88 סעיף 24(2) לחוק.

 89 סעיף 18(א)(4} לחוק.
 90 סעיף 24 לחוק וסעיף 15(ז< לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ׳׳ב-1982.

 91 ם״ח 134.ראו סעיף 25 לחוק.
 92 סעיף 24 לחוק וסעיף 15(0 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982.

 93 סעיף 18(ב) לחוק.
 94 סעיף 9 נ לחוק. נראה, שיש לפרש הוראה זו כמחייבת מתן הודעה בכל מקרה, שכן לא הקצין הממונה
 הוא שיקבע מי זכאי ומי לא. במלים אחרות: הודעה חייבת להינתן בכל מקרה, אלא שתובן ההודעה

 צריך להבהיר כי רק מי שזכאי יוכל לקבל ייצוג.
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 אמנם, בהוראה זו אין כדי להרחיב את תנאי הזכאות מעבר לדין הקיים וגם אין בה
. עם זאת, יש בכך השלמה 9 5  כדי לקבוע כלל שהסניגור זכאי להיות נוכה בהליכי החקירה
 לאמור בסעיף 28 לחוק סדר הדין הפלילי, שלפיו ניתנת לעצור זכות שתימסר הודעה על
, והממונה על התחנה צריך ליידע את העצור 9 6  מעצרו לעורך־דין אשר החשוד נקב בשמו

. 9 7 ו  על זכותו ז
 הנפקות המעשית של ההוראה בסעיף 19 לחוק, כשקוראים אותה יחד עם סעיף
 18(א)(7) לחוק, המקנה זכות יצוג לעצור חסר־אמצעים (לפי אמות־מידה מסוימות),
 היא, שבעתיד עצור שהוא מחוסר־אמצעים יעמוד בדרגה שווה עם בעל־אמצעים

 מבחינת מעורבותו של סניגור בהליכי חקירה.
 החוק אינו מחייב מינוי סניגור לכל זכאי. אין מניעה שסניגור אחד ימונה לכמה
 זכאים, כגון במקרה שמדובר בכמה נאשמים על־פי כתב־אישום אחד שאין ביניהם ניגוד
 אינטרסים. החוק אינו קובע עמדה בשאלה, מה תהיינה התוצאות של אי־עמידה בחובה
 המוטלת בסעיף 19 לחוק. אין להניח שמחדל זה יפסול את ההליך, אך בכל מקרה עלול
 הממונה לשאת באחריות פלילית בגין עבירה לפי סעיף 286 לחוק העונשין,

 תשל״ז-ד197(הפרת חובה חקוקה).

 ה. הפרוצדורה למינוי סניגור ציבורי98

 חלק זה עוסק בדרך שבה יוגשו בקשות למינוי סניגור ציבורי בשלבים השונים של ההליך
 הפלילי, מן השלב של החקירה ועד להליך הפלילי. כמו־כן נקבעות בו הדרכים ליידע את
 הזכאי על זכויותיו והדרכים לבירור ולהכרעה בשאלת הזכאות. נוסף על כך, נקבעת בו
 דרך להגשת ערר על החלטת סניגור ציבורי מחוזי, הקובעת שהמבקש אינו עומד בתנאי
 הזכאות שבחוק, חלק מן ההוראות הן הוראות ראשוניות, ואילו הפרטים נקבעו על־ידי

. 9 9  מתקין התקנות

 95 לעניין זה ראו ד׳ ביין ״זכותו של חשוד הנתון במעצר לסניגור בהליכי חקירה — לקראת פתרונות של
 ׳פשרה׳״ הפרקליט לט (תש׳ץ) 108. ראו גם דו״ח הוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד

 ולעניין העילות למשפט חוזר(התשנ״ה) 27.
 96 סעיף p)28 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982. יצוייז, כי סעיף 28 מוחלף על-
 ידי סעיף 33 לחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה — מעצתם), התשנ״ו-1996, וראו גם סעיף 41

 לאותו חוק.
 97 סעיף 28(ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982.

 98 סעיפים 22-19 לחוק.
 99 ראו תקנות הםניגוריה הציבורית, התשנ״ו-1996, ק״ת 972 (להלן: התקנות).
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 הדרך להגשת בקשות בשלב החקירה והעברתן לסניגור ציבורי מחתי תיקבע על־ידי
. 1 0 0  שר־המשפטים

 לכל כתב־אישום תצורף הודעה לנאשם, הרשאי לבקש מינוי סניגור ציבורי אם
. 1 0 1 ק ו ח  מתקיים בו אחד התנאים לזכאות לפי סעיף 18 ל

 בקשה למינוי סניגור ציבורי לעניין הליך בבית־המשפט, באותם מקרים שבית־
, תוגש בכתב ללשכת הםניגוריה 1 0 2  המשפט עצמו לא החליט כי יש למנות לו סניגור
 הציבורית במחוז שההליך המשפטי מתנהל בו. הסניגור הציבורי המחוזי הוא זה הקובע

 אם נתמלאו תנאי הזכאות.
 לצורך ההחלטה רשאי הסניגור המחוזי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו כל מידע
 הדרוש לשם בדיקת זכאותו. אמנם, לא נקבע כי המבקש מחויב להשיב ולמסור מידע
 הנדרש ממנו, אך אם יימנע מלספק מידע יהיה הסניגור המחחי רשאי שלא להכיר בו

 כזכאי.
 על כל מידע שיסופק לסניגור המחתי יחולו תנאי החסיון שבין עורך־דין ללקוחו,
 למעט מקרה שבו הועמד הפונה לדין בשל מרמה או הצהרת שקר או כל עבירה אחרת

. 1 0 3 ץ ד  הכרוכה במטרה להשיג מינוי סניגור ציבורי שלא כ
 החליט הסניגור המחתי לדחות בקשה, באשר המבקש אינו עומד בתנאי הזכאות,
. על 1 0 4  יודיע על כך בכתב לפונה בהקדם האפשרי, תוך שהוא מפרט את סיבת הדחייה
 דחיית הבקשה רשאי הפונה לעדור בפני הסניגור הציבורי הארצי בדרך ובמועד שיקבע

. 1 0 5  שר־המשפטים

 100 סעיף p)19 לחוק. הדרך אכן נקבעה בתקנה p)1 לתקנות.
 101 סעיף 20 לתוק. בסעיף הנ״ל מדובר על זכאות לפי סעיף 18(א) ואין נזכרת הזכאות לפי סעיף 18(ג).
 ייתכן שישנה פה השמטה או שמא סבר המחוקק שמשנקבעו זכאים נוספים לפי סעיף 18(3), ממילא
 דינם של זכאים אלה כאילו נכללו בסעיף 18 (א). באשר לשאלה, האם יש לצרף הודעה לכל כתב-
 אישום או רק לכתבי אישום כעד נאשמים שהם בגדר זכאים, ראו האמור בהערה 94 לעיל לעניץ סעיף

 19 לחוק.
 102 סעיפים 18(א)(5),(6) ו־(8) לתוק.

 103 סעיף p)21 לחוק. במידה רבה ראוי לזכור, כי החסיון שבין עורך־דין ללקותו חל רק על עבירות
 שביצע בעבר (על״ע 17/86 פלונית נ׳ לשכת עוה״ד בישראל, פ״ד מא(4) 770) ומבחעה זו אץ
 בהוראה שבסעיף p)21 תידרש. עם זאת, ייתכן שבעת התקירה כבר נסתיים ביצוע העבירה, כגץ

 שהמבקש זייף מסמך לצורך הזכאות.
 104 סעיף 21(ג) לחוק ותקנה p)2 לתקנות.

 105 סעיף 22 לחוק. על החלטת הסניגור הציבורי הארצי אין ערעור ולכן ניתן לתוקפה p בבג״ץ. בשל
 המגמה להעביר תלק גדול מהעתידות המנהליות לבהי־המשפט האזרחיים היה ראוי להעניק זכות

 ערעור לביח־המשפט המתתי.
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 הסניגור המחוזי רשאי למנות באופן זמני סניגור ציבורי למבקש, הטוען שהוא
 מחוסו״אמצעים, קודם שהשלים את בדיקת זכאותו, אם הוא סבור שהעניין אמו סובל

. 1 0 6  דיחוי והמבקש זכאי לכאורה לייצוג
 באותם מקרים המנדים בסעיפים 18(א)(5), 18(א)(6) או 18(ב) לחוק, שלפיהם בית־
 המשפט הוא המחליט על מינד סניגור, ישלח בית־המשפט הודעה על כך לסניגור
 המחוזי. במקרה זה, לסניגור המחתי אץ שיקול־דעת, אלא הוא חייב למנות סניגורים

. 1 0 7  לנאשם, לחשוד או לעצור — הכול לפי העניין

 ו. תיקוני חיקוקים, תחילה ותחולה

 1. תיקוני חיקוקים
 החוק מכנים תיקונים בשני חוקים: בחול! סדר הדץ הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב־

. 1 0  1081982; ובחוק הנוער(ענישה שפיטה ודרכי טיפול), התשל״א־1ל919
 אשר לחוק סדר הדין הפלילי, התיקץ הוא בסעיף 15 והוא מתבטא בכך שבמקומות
 אשר הוקמה בהם סניגוריה ציבורית, הרי מעדים של סניגורים על־ידי בית־המשפט לפי
 םעיפים־קטנים (א) וץג) לחוק סדר הדץ הפלילי ייעשה לפי חוק הםניגוריה הציבורית.
 לגבי המקרים המנדים בםעיף־קטן(ח ו־(ה) לסעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי נקבע, כי

 בית־המשפט יפנה את החשוד או את העצור ללשכת הסניגור הציבורי המחוזי.
 עוד נקבע, כי בית־המשפט הרשאי למנות סניגור לנאשם חסר־אמצעים מכוח סעיף
 15(ג) לחוק סדר הדין הפלילי יעשה זאת לפי אמות־מידה שנקבעו בחוק הסניגורית

 הציבורית.
 אשר לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א־1ד19, נקבע כי במחוז
 שבו הוקמה לשכת סניגוריה ציבורית, :פנה בית־המשפט את הקטץ ללשכת הסניגורית

 הציבורית שבאותו מחת, כדי שימונה לו סניגור.

 2. תחילה ותחולה
 החוק נכנס לתוקפו עם פרסומו, למעט סעיף 8מא)(7) המקנה זכאות לעצורים מחוסרי־

 106 תקנה 2>ג< לתקנות. ראוי היה, שתקנה זו תורחב ותוחל על מקרים שבהם נדחתה בקשת הנאשם והוא
 מגיש ערר לסניגור הציבורי הארצי והדיון בערר זה טרם הושלם.

 107 סעיף 21>ד)לתוק.
 108 סעיף 24 לתוק.
 109 סעיף 25 לחוק.
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. 1 1 0  אמצעים שתחילתו תהיה במועד שיקבע שר־המשפטים
 החוק קובע, כי שר־המשפטים רשאי להקים לשכות מחוזיות בהדרגה לפי אזורים
 ובמועדים שקבע, ובלבד שהתהליך של הקמת הסניגורית הציבורית יושלם בכל הארץ

 לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום תחילת החוק.

 ז. השפעת חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה _ מעצרים),
 התשנ״ו-1996

 בחוק זה, שנכנס לתוקפו ב־12.5.1997, ישנן כמה הוראות המתייתסות לסניגוריה
 הציבורית. לגבי מעצר לאחר הגשת כתב־אישום נקבע בסעיף 21(ב)(2), שאין לצוות על
 מעצר עד תום ההליכים, אלא אם יש לנאשם סניגור או שהודיע שאין ברצונו להיות
 מיוצג על־ידי סניגור: ובסעיף 21(ג) נאמר שאם אין לנאשם סניגור, ימנה לו בית־המשפט
 סניגור ויחולו הוראות פרק ב לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982 או

 הוראות חוק הםניגוריה הציבורית — הכול לפי העניין.
 הוראה נוספת נוגעת לחשוד שנעצר ללא צו והובא לתתנת־המשטרה. סעיף 32 לחוק
 קובע לגבי חשוד כזה שאם החליט הקצין הממונה על תחנת־המשטרה לעצור את
 החשוד, מוטלת עליו החובה ליידע את התשוד בדבר זכותו שתימסר הודעה על מעצרו,
 בין השאר לעורך־דין-, בדבר זכותו להיפגש עם עורך־דין; וכן בדבר זכותו להיות מיוצג
 על־ידי סניגור לפי סעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982 או

 לפי חוק הסניגוריה הציבורית.
 בסעיף 33(ג) לחוק הנ״ל מוטלת על הקצין הממונה החובה למסור לעצור ״רשימה
 של עורכי דין המוכנים לשמש סניגורים לעצורים שנערכה על ידי לשכת עורכי הדין״. מן
 הראוי לשקול אם אין למסור בעתיד, כאשר יורחבו תנאי הזכאות של חשודים במעצר,

 את עריכת הרשימה האמורה לידי הסניגור הציבורי המחתי.

 ח. תפקידי בית־המשפט

 תפקידו של בית־המשפט במחה שבו הוקמה לשכת סניגוריה ציבורית בכל הנוגע למילוי
 התפקיד של סניגור ציבורי הוא צנוע ביותר, בשים לב למטרת החוק שהיא בין השאר

 למנוע תלות הסניגור בבית־המשפט, כפי שהסברנו בראשית הדברים.
 בית־המשפט מקבל כמובן את ההחלטה העקרונית למנות סניגור במקרים המנויים
 בסעיפים 18(א)(5),(6), (8) או 18(ב) לחוק הםניגוריה הציבורית, או בסעיף 15(ד) או

 110 סעיף 26(ב) לחוק.
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 בסעיף 15(ה) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982, או בסעיף 18
 להוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971, אך תפקידו מסתיים עם
. 1 1 1 ם ד א  משלוח הודעה לסניגור הציבורי המחוזי כדי שזה האחרון ימנה סניגור ציבורי ל
 אם סבר בית־המשפט שיש למנות סניגור משום שהחשוד או העצור מחוםר־אמצעים,
, והמלה האחרונה 1 1 2  הוא רשאי להורות לסניגור הציבורי המתתי לבדוק את זכאותו
 בדבר זכאות זו היא לסניגור הציבורי המחוזי, בכפיפות לערר בפני הסניגור הציבורי

 הארצי.
 להפסקת ייצוג של סניגור ציבורי, או של הסניגורית הציבורית בכלל, נדרשת רשות

. 1 1 3  בית־המשפט

 ט. מפקיד שר־ המשפטים

 לשר־המשפטים תפקיד מרכזי ביישום החוק. שר־המשפטים הוא השר המקים את
' והוא ממונה על ביצוע החוק ורשאי 1 5 1 ואת הלשכות המחתיות 1  הסניגוריה הציבורית4
, ממנה 1 1 . הוא עומד בראש ועדת הסניגורית הציבורית7 1 1 6  להתקין תקנות לביצועו
, וכן מומחה במשפט 1 1  כחברים בוועדה עורך־דין בהסכמת ראש לשכת עורכי־הדין8
. בידיו סמכויות מקיפות 1 1 9  פלילי, בהתייעצות עם דיקנים של פקולטות למשפטים
 בנושאים שונים של החוק, אך לשימוש בהלק מהן הוא נזקק לשיתוף־פעולה או לאישור

 של שרים אחרים.
 תפקידיו כוללים גם העברת דין־וחשבון שנתי, המוגש לו בסוף כל שנה על־ידי

. 1 2 0  הסניגור הציבורי הארצי לוועדה, בצירוף הערות
 לשר תפקיד חשוב בכל הנוגע לזכאות לייצוג. הוא קובע, באישור ועדת החוקה, חוק
 ומשפט, אמות־מידה בשאלה מי נחשב לנאשם תסר־אמצעים לעניין סעיף 18(4) לחוק.

 111 סעיף 21(ד) לחוק וכץ סעיף 24(0 לחוק. לגבי קטינים ראה סעיף 25 לחוק. החלטת השופט בדבר
 המינוי כמוה כמתן ייפוי־כוח לסניגור הציבורי הארצי או המחוזי(סעיף 14(ג) סיפא לחוק).

 112 סעיף 24(2)(ז) סיפא לחוק, וראו גם סעיף 22 לחוק.
 113 סעיף 16 לחוק.

 114 סעיף 1(א)לחוק.

 115 סעיף 4(ב) לחוק.
 116 סעיף 23 לחוק.

 117 סעיף 2(א)(1)לחוק.

 118 סעיף 2(א)(4) לחוק.

 119 סעיף 2(א)(5) לחוק.
 120 סעיף 8 לחוק.
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, 1 2  הוא קובע ממתי תתול הזכאות לעצור מחוםר־אמצעים1
 מכיוץ שמדובר בנושא בעל אופי סוציאלי, הוא חייב להתייעץ עם שר־העבודה
 והרווחה. הוא קובע, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט, את תנאי הזכאות לעצור
 מחוםר־אמצעים לא רק מבחינת מצבו הסוציאלי, אלא גס מבתינת צורכי החקירה
 ומבחינה תקציבית ולכן הוא חייב בהתייעצות לעניין זה, לא עם שר־העבודה־והרווחה,

. 1 2 2  אלא עם שר־המשטרה ועם שר־האוצר
 שר־המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט, להרחיב את רשימת
 הזכאים, אך מאתר שמדובר בעניין שלו השלכות תקציביות מרחיקות־לכת, נדרשת גם

. 1 2 3 ו מ  הסכמה של שר־האוצר ואק די בהתייעצות ע
 שר־המשפטים קובע את הפרוצדורה של העברת בקשות של עצירים בתחנת־משטרה
. השר קובע את 1 2 4  או במתקךחקירה למינוי סניגור ציבורי אל הסניגור הציבורי הארצי
 סדרי־הדין ואת המועד להגשת ערר לסניגור הציבורי הארצי על התלטת סניגור ציבורי

. 1 2 5 ג יצו  מחתי שלא לתת י

 י. ביקורת

 לדעתי, הליקוי העיקרי בחוק הוא היעדר מנגנק תומך לביצוע תקירות לטובת החשוד או
 הנאשם, שיהיה מקביל למשטרה, אשר עבודת התביעה מתבססת על חקירותיה.
1 אין בה די כדי להעמיד את מעמד 2 6  האפשרות לשכור את שירותם של מומחים וחוקרים

 הסניגורית הציבורית על דרגה שווה לזו של התביעה.
 כמו־כן רצוי היה, שבתוך משרדי הםניגוריה המחוזית תתקיים מערכת של שירותים
, אשר תלווה את החשוד והנאשם ומשפחותיהם בכל השלבים של ההליך 1 2  סוציאליים7

 הפלילי ואף לאחר סיומו.

 121 סעיף p)26 לחוק.
יף18(א)>7) לחוק. סע 1 2 2 

 123 סעיף 18(1) לחוק.
 124 סעיף 19(ב) לחוק. וראו תקנה 1(ב) לתקנות.

 125 סעיף 22 לחוק. ואק, נקבע בתקנה 2(ב) לתקנות כי הערר יתש תוך שבעת ימים מיום קבלת ההחלטה.
 דדך הגשת הערר קבועה בתקנה 3>א). על הסניגור הציבורי הארצי לתת את החלטתו בערר תוך שבעה

 ימים(תקנה 3(ג)).
 126 סעיף 11(א)(5)לחוק.

The 127 ראו הדגם של הסניגורית הציבורית כפי שהוא קיים מאז שנח 1990 בהרלם, הנקרא 
 Neighbourhood Defender Service of Harlem. השוו מרשק־מח־ם, לעיל הערה 3, בעמ׳ 347.
 והשוו גם המנמק התומך העומד לקום ליד בתי־המשפט לענייני משפחה בצורת יחידת סיוע(סעיף 5

 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995, ם״ח 393).
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