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, מגמות רעיוניות: המשפט לתביעות קטנות בישראל בית

   לאנשי� החיי� בעוניבנוגעדיוניות ונורמטיביות 

  מאת

  *אס� טבקה

הגישה . רבהמשפט לתביעות קטנות הוא טריבונל שיפוטי בעל פוטנציאל פרוגרסיבי  בית

לכאורה והאפשרות לקבל סעד אינה תלויה , הדיו� בו מהיר וזול, משפט זה נוחה וקלה לבית

בידע משפטי עמוק ובשליטה ברזי הפרוצדורה אלא בהצגה פשוטה של המסד העובדתי 

  יכולי�פלחי אוכלוסייה המאופייני� בחולשת�, מכיוו� שכ�. המבסס את עילת התביעה

, למצוא בטריבונל זה משו� זירה שעשויה להקל עליה� להביא את דבר� בפני ערכאות

ובסופו , להשמיע את קול�, לעמוד על זכויותיה�, ליה�למצער כזו שבה יוכלו לקו� על רג

 להשפיע לא רק על מצב� שלה� אלא ג� על הסדר החברתי הקיי� בישראל בת דברשל 

בתצורתו ובכלליו , במבנהו, משפט זה מאמר זה מבקש לבחו� עד כמה יש בבית. זמננו

  . ות פלטפורמה מוסדית מעי� זויכדי לה, הדיוניי� הנוהגי� בישראל

 מבקש המאמר לבחו� את כללי ההתנהלות הדיוניי� הנוהגי� בבית, ל מנת לעשות כ�ע

לרבות את המבנה ואת עקרונות היסוד של ההלי� המשפטי , המשפט לתביעות קטנות

אותה מבקש המאמר לבסס היא כי בחינת עומק של כל אלה שהטענה המרכזית . בוהמתנהל 

עקיבי� , ל על פי כללי דיו� סדורי�מראה שהיעדרו של הלי� משפטי קוהרנטי הפוע

טריבונל . משפט ייחודי זה דווקא עלול לפגוע באנשי� החיי� בעוני במסגרת בית, ואחידי�

כללי הדיו� מטרד ולא הזדמנות אמיתית לממש את הפוטנציאל הפרוגרסיבי הגלו� בהרואה 

 שיש ,אמור ובתו� כ� מניח אות� בצד הדר� מבלי לבצע הבחנה נדרשת בי� כללי� כ–בו 

שיש בה� , בה� כדי להקשות על בעלי די� המאופייני� בחולשת� ובי� כללי דיו� אחרי�

וככאלה להשוות את מעמד� הדיוני לזה של יריביה� (דווקא כדי לחזק תובעי� חלשי� 

 רואה את פוטנציאל ההעצמה אינומשפט שפועל כאמור  בית.  חוטא לעיקר–) החזקי� מה�

כשבטריבונל שתכליתו מקסו� ההנגשה לערכאות . ו� האזרחיהגלו� בחלק מכללי הדי

הרי שההתנהלות האמורה עלולה לתרו� לא למלחמה בחולשת� של החלשי� אלא , עסקינ�

  . דווקא לשימורה של חולשה זו

, המשפט לתביעות קטנות ועל הקשר במוב� זה מציע המאמר צורת חשיבה חדשה על בית

הוא מנפ� את הנחת היסוד הרווחת . י� החיי� בעונישהוא מקיי� ע� אנש, המצוי והרצוי

המשפט האמור שלפיה התרת הרס� הדיוני ויצירתו של הלי� שיפוטי חסר עוגני�  בבית

כפי . על תובעי� המאופייני� בחולשת�, ככלל,  להקליכולותפרוצדורליי� אחידי� וברורי� 

  . בה�רבות יש בהנחה זו דווקא כדי לפגוע�פעמי� רבות, שמראה המאמר

 
, הפקולטה למשפטי�; המסלול האקדמי של המכללה למנהל, ש שטריקס"בית הספר למשפטי� ע   *

, סיליה וסרשטיי� פסברג ואורי אהרונסו�, אני מודה למיכאיל קרייני. האוניברסיטה העברית בירושלי�
, "משפטי�"עוד אני מודה למערכת כתב העת . שקראו גרסה מוקדמת של המאמר והעירו הערות חשובות

 .על ההערות החכמות ועל עבודת העריכה המעולה, בעיקר לעור� נדב ישראליו
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: נוהג ראשו�. 1 .ניתוח דיוני ונורמטיבי: בית המשפט לתביעות קטנות בישראל. א. מבוא

העדפה עקבית של חלופה לסיו� : נוהג שני. 2; הפרה שיטתית של עקרו� היעדר הייצוג

התעלמות : נוהג שלישי. 3; הפלוגתא והיעדר שיטתי של הלי� משפטי לבירור הסכסו�

� והימנעות מקביעתו של מתווה דיוני חלופי סדור שלאורו מתכלית� של כללי� דיוניי

לקראת חשיבה : בית המשפט לתביעות קטנות בישראל. ב ;יתנהל ההלי� המשפטי

שימוש מושכל . 2 ;הגבלה ואיזו� של הייצוג המקצועי, ניהול, פרסו�, פיקוח. 1 .מחודשת

 שיסודו חיזוק בעלי די� יצירת מתווה דיוני: רפורמה נורמטיבית. 3; וזהיר בחלופות דיו�

  .סיכו� ומסקנות. ג; חלשי�

  מבוא

בירור ההגשה וה אתטריבונל המבקש להקל : המשפט לתביעות קטנות כשמו כ� הוא בית
 פעמי� –תביעות אלה . שוויי� נמו�שאו קט� של תביעות אזרחיות שהסכו� המבוקש בה� 

 מתנהלות –)  תיקונוהחלפת מצר� או, ביטול עסקה(לסעד כספי ופעמי� לסעד צרכני 
ל משו� שהיא והנגשה זו חשובה קוד� כ. מהיר וזול, נגיש, באמצעות הלי� משפטי פשוט

 תביעה להגישבכוח בסכסו� ששוויו הכספי נמו�  לפיה חיוב תובעי�שמפנימה את ההבנה 
ולכ� יש , במקרי� רבי� עלות ניהול התביעה תעלה על תוחלת הזכייה: רגילה הוא בעייתי

הנגשה ,  בהמש� לכ�1.זו משו� תמרי� שלילי לעצ� הגשת הסכסו� לבירור משפטיבדרישה 
המשפט  זו חשובה ג� משו� שהיא מפנימה שעבור רבי� מאזרחי המדינה ניהול הלי� בבית

גור� המעצב הוא ולכ� , ע� מערכת המשפט, אולי יחיד,  מפגש ראשו�הואלתביעות קטנות 
 לשמש לא רק אמצעי יכולהככזו היא . האת יחס� ואת השקפת� כלפי, את תודעת�

   2.המאפשר כניסה למערכת המשפט אלא א� מנו� ללגיטימיות שבהתנהלותה
 הדרישות לצמצו�המשפט לתביעות קטנות  על מנת לאפשר הנגשה זו עוצב בית

ארבעה מאפייני� .  ההליכי� המתנהלי� בו לפשוטי� יותרלהפיכת  ובד בבד,בוהפורמליות 
 ובכ� מבחיני� בי� הדיו� המתקיי� בטריבונל זה ,� מבקשי� להשיג תכלית זומבניי� ייחודיי

 האגרה הנדרשת להגשת תביעה שיעור,  ראשית3:המשפט ובי� ההלי� הרגיל המתקיי� בבית
,  המתחייב בתביעות כספיות רגילותהזמהמשפט לתביעות קטנות פח�ת במובהק  בבית

 יש כדי לעודד תובעי� משלל שכבות  בכ�4.קטני� על פי רוב בסכומי כס� �ומסתכ
  . האוכלוסייה להביא את דבר� בפני ערכאות במסגרת מסלול דיו� זה

 
  ). 2015 (153 ההלי� האזרחיצבי �יששכר רוז�  1
2 Iain Ramsay, Small Claims Courts: A Review, in RETHINKING CIVIL JUSTICE: RESEARCH 

35 , Small Claims ,Ison. Terence G; )1996(491 ,  489EVIEWRUSTICE JIVIL CTUDIES FOR THE S
)1972(24 –23,  18.EVR .L .ODM.  

שני המאפייני� הראשוני� מבקשי� להשיג תכלית זו בכוונ� לנקודת הזמ� שבהגשת התביעה לבית   3
שני המאפייני� האחרוני� מבקשי� לעשות כ� בכוונ� לנקודת הזמ� שבבירור . לפניה המשפט או

 . המשפטי עצמו
תקנות : להל� (1976–ז"התשל, )סדרי די�(לתקנות שיפוט בתביעות קטנות ) א(6 בישראל קובעת תקנה  4

בתוספת לתקנות בתי , בהשוואה. ח" ש50� משווי התביעה ולא פחות מ1%� כי מדובר ב,)השיפוט
 מהסכו� הנתבע ולא 2.5%� נקבע כי בבית משפט השלו� מדובר ב2007–ז"התשס, )אגרות(המשפט 
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, למעשה. כתבי הטענות שמגישי� בעלי הדי� בטריבונל זה קצרי� מאוד ופשוטי�, שנית
, של כתב תביעה וכתב הגנה) templates(תקנות השיפוט בתביעות קטנות כוללות תבניות 

נטיי� לסכסו� ווש מבעלי הדי� הפוטנציאליי� הוא למלא את הפרטי� הרלכל שנדרולכ� 
במדינות רבות ,  על זה נוס�5.המשפט הנתו� בטפסי� הסטנדרטיי� ולהגיש� למזכירות בית

המשפט לתביעות קטנות באמצעות פרסו� מידע  מונגש בית, ובכלל זאת בישראל, בעול�
בי� השאר , רשת לדיו� בטריבונל זהלציבור הרחב בנושא סדרי הדי� וההיערכות הנד

 ג� כא� מדובר 6.סרטוני הדרכהבאתרי אינטרנט וב, חוברותב, מדריכי�ב, במידעוני�
דרישות ב לעמוד מגוונות קבוצות אוכלוסייה על שיש בה� כדי להקל מאודבפרטי� 

  . המנהלתיות של טריבונל זה
מתנהל הדיו� ) ראל בישאלהובכלל (בה� הלי� זה נוהג שברוב המדינות , שלישית

ללא נערכי� דיוני� אלה , כ�. דיו� משפטי רגילמהרבה בפורמליות פחותה בהמשפטי 
 טע� הדברי� 7.אינקוויזיטורית�מעי�, במתכונת בירור אקטיבית, נוכחות� של עורכי די�

מותא� לכל סוגי למהיר וללפשט אותו ולהפו� אותו , נעו� ברצו� להוזיל את הדיו� המשפטי
 הפחתת מידת הרשמיות ההליכית . א� בכ� לא סגי8. להגיע לפתחושיכולי�� המתדייני

המשפט עצמו מקו� מרכזי בניהול   לביתותהמשפט מעניק הדרת� של עורכי די� מזירתו
 הצדדי� בי� כותלי  להיות גור� פעיל בהשוואת יכולותבכ� ההלי� מאפשר לשופט. ההלי�

   9.ותהמשפט א� שאלה אינ� שוות בעול� המציא בית
המשפט לתביעות קטנות מתנהל ללא מחויבות של הצדדי�  הדיו� בבית, רביעית

המשפט אינו קשור בסדרי  בהלי� זה בית ,כמו כ�. לפרוצדורה סבוכה ולמסמכי� מורכבי�
והוא נדרש לעצב סדר הליכי וראייתי , די� ובדיני הראיות הנוהגי� בבתי המשפט האחרי�ה

 הגעה לש� את הפלוגתא בדר� הנראית לו המועילה ביותר חלופי לזה התקני על מנת לברר
להקל את הדיו� על בעלי די� שאינ� היא  ג� כא� תכלית ההוראה 10.להכרעה צודקת ומהירה

  . להיות פעילי� בומורגלי� בדיוני� משפטיי� סבוכי� ולאפשר לה� 
 הוא ,על ארבעת סממניו האמורי�, המשפט לתביעות קטנות סוג ההלי� המתקיי� בבית

קבוצות אפוא בעל יכולת להגדיל את פוטנציאל ההשתתפות וההשפעה החברתית של מגוו� 
פוטנציאל זה הוא תוצר של יצירת זירה דיונית .  בפעילות המשפטית הרשמיתאוכלוסייה

המשפט בי� אנשי�   לצמצ� את הפערי� הכלכליי� הקיימי� מחו� לכותלי ביתשיכולה

 
התביעה  ראו טל חבקי� ויגאל נמרודי .זה רווח בבתי משפט דומי� בעול�מאפיי� . ח" ש755�פחות מ
  ). 2017 (60–59 הקטנה

 . בתוספת לתקנות השיפוט) כתב הגנה (3וטופס ) כתב תביעה (1בישראל ראו את טופס   5
 . 63–60' בעמ, 4ש "לעיל ה, חבקי� ונמרודי  6
  . 54–39' בעמ, ש�  7
8  ROBERT L. SPURRIER, INEXPENSIVE JUSTICE: SELF-REPRESENTATION IN THE SMALL CLAIMS 

COURT 69–82 (1980).  
9 Bryant Garth, The Movement toward Procedural Informalism in North America and Western 

Europe: A Critical Survey, in THE POLITICS OF INFORMAL JUSTICE vol. 2, 183, 190 (Richard 
L. Abel ed., 1982).  

10   � לתקנות 9 ואת הוראת תקנה ,1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 62ראו את הוראת סעי
 . להל�. 3.אנושא זה יידו� בהרחבה בפרק . השיפוט
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למצער , לקד� שוויו� מהותיו; מאז� הכוחות החברתי הרווחלשנות את ; )Equalizer(שוני� 
 בכ� 11.בי� מי שמאופייני� פעמי� רבות בשוני מעשי וסימבולי, בתוככי ההלי� המשפטי

לפעול כסוכ� שינוי חברתי שיש בכוחו לצמצ� את יכולת� של נתבעי�  יכול הלי� מובח� זה
 שה ליתרו� דיוני בי� כותלי ביתאיתני� כלכלית לתרג� את עליונות� החומרית בעול� המע

לנתבעי�  להקטי� את הסללת� של תובעי� שכוח� היחסי דל ביחס ובד בבד, המשפט
   12. חולשת� זובשל לכדי עמדה דיונית נחותה א� האיתני�

עבור פלח אוכלוסייה : מדובר באנשי� החיי� בעוניכשהנגשה זו היא בעלת ער� מיוחד 
 הרגילה היא משימה לא רק ארוכה ומייגעת אלא זה הגשת תביעה במערכת בתי המשפט

 העלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות בניהול בשלבלתי אפשרית בעליל ג� פעמי� רבות 
המשפט לתביעות קטנות לשמש עבור אנשי� החיי� בעוני  במוב� זה יכול בית. ההלי�

 כלי שיחזק את ותי להיכולבכ� הוא א� . תיקו� עוולותלהזדמנות כנה לעמידה על זכויות ו
 שיאפשר לה� להשמיע את קול� כזה, השתתפות� הפעילה במער� הנורמטיבי המדינתי

   13".אחר�ת� החברתית"מאמר בש� בולהילח� במה שאכנה 

 
בבית המשפט לתביעות , לצמצו� פערי� זה נדרש בטריבונל זה משו� שבשונה מההלי� האזרחי הרגי  11

בבחינת אפיו� כלכלי ברור יחסית ושיו� , קטנות נית� לתת בתובע ובנתבע הטיפוסיי� סימני� מובחני�
חלק� אינ� , עסקינ� בהלי� שבו כל התובעי� ה� יחידי� בשר וד�. חברתי מוגדר פחות או יותר

� כלכליי� מאוגדי� וחזקי� ואילו חלק לא מבוטל מהנתבעי� ה� גופי, מאופייני� באיתנות כלכלית
 תיקי� שנבחרו מדגמית מבי� אלו שנסגרו בבית 1,000מחקר אמפירי המבוסס על : כלכלית וחברתית

ראו גלי ( מראה כי כמחצית מהנתבעי� בטריבונל זה ה� חברות 2014המשפט לתביעות קטנות בשנת 
מחקר . ))2016, ות השופטתמחקר של הרשהמחלקת  (12 המשפט לתביעות קטנות�ביתאביב וענבל גלו� 

 מראה כי במעט יותר ,2015–2011 מכלל התיקי� שנדונו בטריבונל זה בשני� 84%אמפירי שבח� 
לפחות אחד מהנתבעי� ,  מס� כל התיקי� שהוגשו לפתחו של בית משפט זה בי� השני� הללו70%�מ

כליתו ופעילותו של ת"ראו אס� טבקה (שהיה לה� חלק פעיל בהלי� הוא גו� כלכלי מאוגד ומבוסס 
מדובר . )) פורס�לא" (ספרי� והמשפט בפעולה)מ(המשפט ב: המשפט לתביעות קטנות בישראל�בית

שוויוניות שני יריבי� שאינ� דומי� �אפוא בזירה משפטית שבה במקרי� רבי� מתנהלי� זה מול זה באי
, נושא המצוי במחלוקתלא בזמ� שאותו ה� יכולי� להקדיש ללימוד ה, זה לזה לא בעוצמת� הפיננסית

ובעיקר לא ביכולת� לתרג� את , לא בניסיונ� המקצועי בתחו� שבו עוסקת הפלוגתא, לא בידיעותיה�
 . כוח� הכלכלי לכדי עמדה דיונית עדיפה בבית המשפט

, או לצמצ�,  העשוי למנועEqualizerעוד על יכולתו של ההלי� בבית המשפט לתביעות קטנות לשמש   12
 Tal Finney & Joel Yanovich, Expanding  ראופערי הכוחות החברתיי� אל בי� כתליואת חדירת� של 

Social Justice Through the People’s Court, 39 LOY. L. A. L. REV. 769, 784 (2006); Small 
Claims Courts and the Poor, 42 S. CAL. L. REV. 493, 504 (1969); Austin W. Scott, Small 
Causes and Poor Litigants, 9 A.B.A. J. 457 (1923); REGINALD H. SMITH, JUSTICE AND THE 

POOR 41–59 (1919).   
הספרות מראה כי אחד מהסממני� המובהקי� של עוני כתופעה חברתית ואחת החוויות העיקריות של   13

לי שהחברה משתמשת בו סימבו�מדובר במכניז� תרבותי). Othering(היא האחר�ת , אנשי� החיי� בעוני
, תכליתה של פעולה פוליטית זו לתאר. על מנת לכונ� הבחנה בי� האנשי� החיי� בעוני ובי� אלה שלא

בסיסה ביחסיות שמתקיימת בי� חברי האוכלוסייה הכללית ובי� מי שאינו דומה . להגדיר ולעצב שוני
הכלכליי� , הקהילתיי�, �החברתיי) Marginalization(בדחיקה לשוליי� , תוצאתה בהדרה. לה�

 ראו להרחבה על היות האחר�ת סממ� מובהק של החיי� בעוני. של מי שזהותו קוטלגה כ�, והפוליטיי�
RUTH LISTER, POVERTY 4–5, 52, 88, 90 (2004); RUTH LISTER, THE EXCLUSIVE SOCIETY: 
CITIZENSHIP AND THE POOR (1990); Peter Beresford & Suzy Croft, It’s Our Problem Too! 
Challenging the Exclusion of Poor People from Poverty Discourse, 44–45 CRITICAL SOC. 
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, ההיסטורי והעכשווי,  הגלוי והנסתר–אפוא לעמוד על הקשר היא תכליתו של מאמר זה 
. אוכלוסייה החיה בעונילבישראל המשפט לתביעות קטנות   ביתשבי� –התאורטי והמעשי 

, במתכונת, במסגרת קשר מורכב זה מבקש המאמר לבחו� א� ועד כמה עשוי טריבונל זה
ות משו� כלי לחיזוק� של אנשי� החיי� ילה, בה� הוא פועל בישראלשבמבנה ובעקרונות 

או שמא יש בתצורתו , בעוני ולשמש עבור� פתרו� מוסדי במלחמה באחר�ת� החברתית
   .הולשמר להבנות אחר�ת זו, כחית דווקא כדי להחליש מתדייני� חלשי� ממילא אלההנו

  קיומה של מוסכמה הרווחת בביתלאוראת הבחינה האמורה יבקש המאמר לבצע 
והלכה , ב של כללי הדיו� האזרחייבטריבונל זה אי� יישו� עק: המשפט לתביעות קטנות

 ברורי� וקבועי� אלא על פי מה שנראה המשפט ללא עוגני� דיוניי� למעשה מתנהל בית
ביסוד התנהלות זו הוא שההיגיו� המארג� . בעיניו נכו� וראוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה

עיצובו של מרחב דיוני משוחרר כמעט באמצעות כי באמצעות התרת הרס� הפרוצדורלי ו
 לסיי� ותינת� אפשרות, דצרי�המשפט לכל   ביתנגישותו שללגמרי מהסדרה תורחב 

ויטילו  על המתדייני�  יקשו, יסרבלו את ההלי�פלוגתאות משפטיות מבלי שכללי הדיו�
  . יה� עולעל

הכשלי� העמוקי� על הוא יצביע על הקשיי� ו. המאמר יבקש לאתגר הנחת מוצא זו
 בהיות� אבני ,כשלי� החותרי� תחת יסודותיו הרעיוניי� של טריבונל זה, הנובעי� ממנה

המשפט  שימור של אחר�ת� החברתית של אנשי� החיי� בעוני בביתלוהיסוד להבניה 
 קוראיו מפנה חשיבתי על לעינייבקש המאמר לעצב  כל אלהבאמצעות . לתביעות קטנות

 הגלו� עבור אנשי� החיי� בעוני – זה הממומש וזה המוחמ� –אודות פוטנציאל ההעצמה 
י� מדי רואי� בו זירה אפורה מקו� שרב, משפט השלו� דווקא במחלקה יעודית של בית

ומעטי� מדי מביני� את כוחו ואת עוצ� ידו במלחמה באחר�ת� , יו���לבירור פלוגתאות יו
   .החברתית של אלו המאופייני� בחולשת�

 ניתוח דיוני ונורמטיבי: המשפט לתביעות קטנות בישראל בית. א

תייכות לתחומי חיי� המשפט לתביעות קטנות בישראל מתקיימות בעיות שונות המש בבית
שהבולטת שבה� באה לידי ביטוי בקביעת מספר רב של דיוני� (בעיות ארגוניות : מגווני�

באותה השעה באופ� שאינו מאפשר דיו� משפטי מאורג� וממצה על פי סדר התיקי� שנקבע 
בו איש המקצוע היושב שמשתקפות לא אחת במצב דברי� ש( בעיות מוסדיות 14,)מראש

 
POL’Y 75 (1995); G.J. Room, Social Exclusion, Solidarity and the Challenge of Globalization, 
8 INT’L. J. SOC. WELFARE 166 (1999); Lee Rainwater, The Problem of Lower Class Culture, 

26 J. SOC. ISSUES 133 (1970).   
בעיה מעי� זו ידועה ומוכרת בקרב הבאי� תדיר לאולמות בית המשפט א� א� היא בבחינת סימ� היכר   14

 במסגרת ,להרחבה על אודות היקפיה ותוצאותיה של בעיה זו. מובהק של בית המשפט לתביעות קטנות
בשונה מעורכי די� בעלי ניסיו� בהלכות , דר� קבע אזרחי� מ� השורהמתנקזי� שאליו (טריבונל זה 

11�1539) 'חי(ק " תראו, )ההתנהלות המקובלות בזירה זו�פורס�  ( ועד הבית–שטיי� אוניל ' שגב נ 08
10�34720) א"ת(ק "ת; )10.3.2009, בנבו�, פורס� בנבו (מ" בעש ניהול מסעדות.ל.א.ע' שלומי נ 15

04�6866) 'חי(ק "ת; )21.7.2016�  ). 13.12.2009, פורס� בנבו (רו�' וקני� נ 09
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 או כאלה שמבטאות פערי� בי� 15)יא בעומק הנושאי� שבה� הוא נדרש לפסוק בקבדי� אינו
הציפיות הסבירות של בעלי הדי� מטריבונל זה ובי� המציאות כפי שהיא משתקפת הלכה 

על מצב� האישי של ,  ההתנהלות המשפטית הרווחתבשל, היינו בעיות שמשפיעות, למעשה
א� , זולב ובפשטות ,במהירות נחזה לפעול למשל כאשר הטריבונל(בעלי הדי� בכוח ובפועל 

 לתובעי� כי העלות והזמ� הנדרשי� להשקעה בפתרו� הפלוגתא מתבררבעול� המעשה 
 הרצו� משו�אלא , ולא משו� שאי� הדברי� חשובי�,  בכל אלה לא יעסוק המאמר16.)שוני�

 התנהלות הגיובכגו� דא יתמקד הדיו� בשלושה נ. להתמקד בבעיות משפטיות במובנ� הדיוני
ינתח את מהות� , המשפט לתביעות קטנות דיוניי� מרכזיי� המאפייני� את ההוויה בבית

  . ויעמוד על נפקות� כמו ג� על קהל היעד שבו ה� עלולי� לפגוע

 הפרה שיטתית של עקרו היעדר הייצוג : נוהג ראשו�  .1

  היעדר ייצוג וחתירה לשוויו
 הליכי: כלל היסוד  )א(

המשפט לתביעות קטנות בישראל על כלל יסוד בדבר היעדר  דיו� בביתמראשיתו התבסס ה
בהציגו את הכלל בפני מליאת הכנסת במסגרת הדיוני� לקראת . ייצוג משפטי מקצועי

הסביר שר המשפטי� את , המשפט ההצבעה בקריאה הראשונה של החוק שהקי� את בית
, האפשר בתביעה קטנהכדי לעשות צדק ככל : "האלהטעמו של איסור הייצוג במילי� 

   17."משתדל חוק זה להעניק לשני הצדדי� מעמד שווה
, נראה כי לשיטתו של מניח הצעת החוק על שולח� הכנסת. בחירת המילי� היא מעניינת

 להכיל שכבות אוכלוסייה מגוונות הנבדלות זו יכולהמשפט לתביעות קטנות  ההלי� בבית
מת� האפשרות לצדדי� להיות מיוצגי� בדיו� לכ� . רטורית וכלכלית, מזו מבחינה חברתית

עתוק פערי כוחות שקיימי� ממילא בעול� יהמשפטי באופ� מקצועי עלול להוביל לש
תובעי� חלשי� עלולי� להימנע מלהגיש תביעות : המציאות ולפגיעה במתדייני� חלשי�

, � חשוב מכ.שהתוחלת שלה� נמוכה ביחס לעלותו של המייצג ולעלות הכוללת של ההלי�
פשיטא משו� , תובעי� ונתבעי� חלשי� עלולי� למצוא עצמ� בעמדה דיונית נחותה בהלי�
 ,יקרי� וטובי�, שמתדייני� חזקי� יותר יוכלו לשכור את שירותיה� של באי כוח מקצועיי�

   .שה� אינ� יכולי� להרשות לעצמ�
, לשי�התוצאה היא כי מת� אפשרות ייצוג מקצועי עלול לפגוע בעיקר במתדייני� ח

 טיבה לתרג� את עדיפות� היחסית בעול� המציאות של מתדייני� חזקי� ישירות בשלוזאת 
יכולת� של ישויות חברתיות אחרות להיחל� מהמשוואה �אי ובמקביל לאור, לתוככי ההלי�

כלכלית או פוליטית מתורגמת ישירות לנחיתות דיונית , החברתית שלפיה נחיתות תרבותית
 ,המשפט מראשיתו שתקעה יתד ומלווה את בית, המסקנה אפוא. טהמשפ בי� כותלי בית

על מנת ,  זה ללא ייצוג משפטי מקצועי כללע�היא כי בהלי� האמור מתמודדי� הצדדי� זה 

 
, על תביעות ביטוח? המשפט לתביעות קטנות�פרדוקס הייצוג והכוח בבית"שמואל בכר ואבישי קליי�   15

  ). 2010 (339, 327 נ הפרקליט" פערי כוחות וכ� רגלו של השופט
  . 46ש "ה, 338' בעמ, ש�  16
 את הדברי� שאמר השר בדיו� לקראת הקריאה השנייה  ראובעניי� זהעוד ). ה"להתש (2886, 73כ "ד  17

  .))ז"התשל–ו"התשל (3511, 77כ "ד( והשלישית של החוק
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להשוות ככל האפשר את מעמד� זה לזה ואת הסיכוי לברר את הפלוגתא באופ� ההוג� 
  . ביותר

  המחוקקכוונתו ההיסטורית של : חריג היתר הייצוג  )ב(
 ' במסגרת תיקו� מס2001המשפט לתביעות קטנות בא לעול� בשנת  חריג היתר הייצוג בבית

שעלתה בדיו� שערכו חברי , ספק הצעה,  לפני כ� הייתה רק אמירה18. לחוק בתי המשפט29
המשפט לתביעות  הכנסת במהל� הקריאה הראשונה של החוק שעיג� את הקמתו של בית

 בישיבה 19.")חוק שיפוט בתביעות קטנות", תחת הש� המוקד�(קטנות בגרסתו הראשונית 
זו העלה אחד מחברי הכנסת חשש שלפיו תובע בטריבונל זה שאינו דובר היטב את השפה 

יימצא במהל� הדיו� , או שהוא חסר יכולת רטורית לטעו� בנוגע לעוול שנעשה לו, העברית
 הצעה שלא – לשר המשפטי� מתועדת הצעתו, מכיוו� שכ�. המשפטי כשידו על התחתונה

 לשקול את האפשרות –קיבלה מימוש מעשי ולא הוטמעה בלשו� החוק בנוסחו המקורי 
להזמי� מישהו "המשפט יורשה במקרי� חריגי� להתיר לבעל די� מעי� זה  שלפיה בית

שיוכל לדבר , היודע מה זה חוק, משכיל, הוא יוכל להזמי� ידיד מבי� עניי�. שיסייע בידו
   20."עור� די� ולהופיע יחד אתובמקו� 

בשלב זה של הדברי� הועלתה ההצעה האמורה מבלי לצבוע את נמעניה בצבעי� 
 לחולשת� של אנשי� החיי� בעוני ת ומבלי להתייחס במפורש ונקודתיכלכליי��חברתיי�

שנוסחו הוא שיצא בסופו של ,  האמור29לא כ� היה בתיקו� . במישור החברתי והמשפטי
ולראשונה , שני עשורי� וחצי לאחר הקריאה הראשונה של החוק. ל הפועל מהכוח אדבר

 האפשרות של ות ומפורשתנבחנת מעשי, המשפט לתביעות קטנות בתולדות גלגולו של בית
, טריבונל זה לממש את הפוטנציאל הפרוגרסיבי הגלו� בו לקד� את המאבק בהדרה

 למע� השתתפות פעילה שלה� ולפעול, בשוליות ובהפרדה שחווי� אנשי� החיי� בעוני
  . כזו שתאפשר הטמעה והכלה שלה� במרק� החברתי הכולל, בזירה המשפטית

תחילתו של המהל� בהצעת חוק פרטית שהגיש חבר הכנסת יולי אדלשטיי� בחודש 
הכרה מה לבד ,אשר לנמעניהבדברי ההסבר להצעת החוק אינ� אומרי� הרבה . 2001ינואר 

 לסייע לאנשי� המעונייני� לממש את יכולט לתביעות קטנות המשפ כי היתר ייצוג בבית
   21.זכויותיה� א� נמנעי� מלעשות כ� נוכח הקושי להתבטא נכוחה בשפה העברית

הדברי� שנאמרו בישיבות הכנסת לקראת הקריאה הראשונה ולקראת הקריאות השנייה 
 מבארי� הרבה ,ו� כלל הנוכחי� בדימפי מניח הצעת החוק וה� מפיה� , והשלישית של החוק

מדברי� אלה עולה מפורשות כי נמעני תיקו� החקיקה האמור ה� אזרחי� . יותר בעניי� זה
לרבות מדבריו של , הדגש העולה מדברי כל הנוכחי� בדיו�: ודוק. המאופייני� בחולשת�

 
  .198ח "ס, 2001–א"התשס, )29' תיקו� מס(חוק בתי המשפט   18
. 247ח "ס, 1976–ו"התשל,  בחוק שיפוט בתביעות קטנות1976גלגולו הראשו� של החוק עוג� בשנת   19

 מאז ועד היו� סמכותו של .בחוק בתי המשפט, יחד ע� מספר חוקי� נוספי�,  הוטמע חוק זה1984בשנת 
 . לחוק זה' בית המשפט לתביעות קטנות מעוגנת בסימ� ה

 .  ישראל קרגמ�כ"חהדבריו של  ,17ש "לעיל ה, 73כ "ד  20
  . 404ח "ה, 2000–א"התשס, )ייצוג בעל די�) (29' תיקו� מס(הצעת חוק בתי המשפט   21
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) להבדיל מלחברות ולתאגידי�(א כי הצעה זו באה לסייע לבני אד� וה, מציע הצעת החוק
  ).  מנתבעי�בשונה(המשפט כתובעי�  לנהל הלי� בביתהמבקשי� 

: רורימציע הצעת החוק עונה בב? ומיה� אות� אנשי� שהצעת החוק אמורה לשרת
ויוצק לתוכה תוכ�  הוא ממחיש הגדרה זו 22."אנשי� ששייכי� דווקא לשכבות החלשות"

י� בגיל�  אנשי� המאופיינ23,"חדשי�]ה[עולי� ]ה[אוכלוסיית "כשהוא מציי� את מהותי 
נתקפי� חרדה כשה� מופיעי� "ואנשי� ש) 24"אנשי� מבוגרי�"אות� הוא מכנה ש(המופלג 

ולכ� ה� , לא מסוגלי� להופיע בצורה משכנעת, לא מסוגלי� להסביר את העניי�, בפני שופט
 המכנה המשות� לפלחי האוכלוסייה שהצעת 25."המשפט לתביעות קטנות�מפסידי� בבית

זו שמאפיינת פעמי� , אותה חולשה חברתית וכלכליתאפוא יא ה החוק מסמנת כנמעניה
  . במצוקה או בנזקקות,  החיות בדלותקבוצות אוכלוסייהרבות 

דברי הכנסת מאפשרי� הבנה ברורה לא רק בנוגע לנמעני הצעת החוק . ובכ� לא סגי
ת� בעשו. זהותו וטיבו המדויק של הכלי שאמור לסייע לנמעני� אלה, אלא א� אודות אופיו

את סוג העזרה הרצויה שה� מבקשי� , ובראש� מציע הצעת החוק, כ� מגדירי� המחוקקי�
מיה� אפוא אות� אנשי� שמיועדי� לשמש . להעניק באמצעות תיקו� החקיקה האמור

  ? המשפט לתביעות קטנות�כמייצגי� בבית
, תיעוד הדיוני� לקראת הקריאות לתיקו� החוק מראה מפורשות כי מדובר במכרי�

כי אנשי� אלו יבצעו את הפעולה ; בכוח הזקוק לשירות זה קרובי� של התובעבברי� או חב
כי ; כי ה� לא יהיו אמוני� על ייצוג באופ� מקצועי; ארעי ולא קבוע, האמורה באופ� ספורדי

ה� לא יקבלו שכר או תמורה בעבור ביצוע פעולה זו אלא יבצעו אותה כמחווה של רצו� 
נמע� השירות זקוק לה על מנת להביא את שחיבה או מתו� אמונה ל, כביטוי לחברות, טוב

  : משמעית�מציע הצעת החוק עומד על הדברי� בשפה ברורה וחד. המשפט דבריו בפני בית

. משפט לתביעות קטנות�אותו מייצג לא יהיה בדר� קבע מייצג אנשי� בבית
 שיבלו כל היו�, שלא יתפתח כא� ז� של מאכרי�, בשפה עממית פשוטה

 וודאי שהדבר ]... [בבתי משפט לתביעות קטנות ויעשו מזה ביזנס משלה�
   26.הזה לא ייעשה בתמורה

 
תיקו� ( בקריאה השנייה והשלישית להצעת חוק בתי המשפט 15�השל הכנסת  187' פרוטוקול ישיבה מס  22

  ). 19.3.2001 (3539 ,3537 ,א"כ התשס" ד,2001–א"התשס, )29' מס
' תיקו� מס(תי המשפט בקריאה הראשונה להצעת חוק ב, 15�השל הכנסת  175' פרוטוקול ישיבה מס  23

 אמנו� רובינשטיי� כ"חהוראו דברי� דומי� בדבריו של ). 19.2.2001 (2766, 2001–א"התשס, )29
כ "ד( בקריאה השנייה והשלישית להצעת החוק) חוק ומשפט, שהציג את החוק בש� ועדת החוקה(

  . )3537, א"התשס
 . 2766, א"כ התשס"ד  24
   .ש�  25
יוגש ייפוי כוח : "ש� הוא אומר, אדלשטיי� בהמש� אותה ישיבהוראו א� את דבריו של . ש�  26

המשפט �חבר של אותו אזרח שמזדקק לבית, קרוב, המשפט לתביעות קטנות ויוכל לבוא שכ��לבית
המשפט לתביעות �לאפשר לשופט בית, ואני מקווה לפחות,  אותו או אותה נאמנהלייצג, לתביעות קטנות

, בנסיבות שצד אחד לא שולט בעברית, כפי שאמרתי, ולא, הנתוני�קטנות לקבל החלטה על סמ� מלוא 
וראו בעניי� זה ניסוחי� דומי� . )ש�(" לא יודע להסביר את עצמו וכ� הלאה וכ� הלאה, מלא חרדה

בקריאה השנייה והשלישית , חוק ומשפט, ועדת החוקהכנציג , בדבריו של חבר הכנסת רובינשטיי�
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 האמור לחוק בתי 29כוונות מפורשות אלה קיבלו את ביטוי� בנוסחו הסופי של תיקו� 
: והוא קובע, מרגע חקיקתו ועד היו� נותר הנוסח שקבע המחוקק ללא כל שינוי. המשפט

משפט לתביעות �לייצג בעל די� בבית, המשפט לתביעות קטנות� ביתבאישור, יכול אד�"
; המשפט לתביעות קטנות�א� בעל הדי� ייפה את כוחו לכ� וייפוי הכוח הוגש לבית, קטנות

א� הייצוג ) 2(; א� המייצג עוסק בייצוג בדר� קבע) 1: (אי� לייצג אד� לפי סעי� קט� זה
   27."א� הייצוג נעשה בתמורה) 3(; נעשה במהל� הרגיל של עסקיו של המייצג

  היתר הייצוגבדברהמשפט העליו
  קביעותיו של בית: המשכה של המגמה  )ג(
, כפי שכיוו� המחוקק, זיהויו של היתר הייצוג ע� תובעי� המאופייני� בחולשת� היחסית

 נטמע היטב בפסיקתו ,קרו� זה על מנת לקד� צמצו� פערי כוחות חברתיי�י שימוש בעוכ�
המשפט  נקודת המוצא של הדיו� שעור� בית. המשפט העליו� שעסקה בסוגיה זו של בית

המשפט לתביעות קטנות להימנע ככל האפשר  העליו� בהחלטות אלה היא כי על בית
 קובע בית, התרת הייצוג האמור. מלאשר ייצוג מקצועי של מי מהצדדי� המתדייני� בפניו

, ובכלל זאת פשטות(דות להלי� ייחודי זה לא רק פוגעת בתכליות הכלליות המיוע, המשפט
אלא ג� ובעיקר חותרת תחת שמירת האיזו� בי� המתדייני� וההקפדה על ) מהירות ויעילות

בו מתקיימי� פערי כוחות בי� הצדדי� שמקו� :  החריג לכ� הוא פשוט28.שוויו� הליכי
זו� חוסר השוויו�  מת� היתר הייצוג לבעלי די� המאופייני� בחולשת� לתרו� לאייכוללהלי� 

 בעול� רחב כלכלי�חברתייה הליכית בי� מי שמתקיי� ביניה� פער יוליצירתה של סימטר
   29.המציאות

היתר : המשפט וזהו המפתח להבנת השימוש הראוי בחריג היתר הייצוג לשיטתו של בית
 חולשתו בשלזה נוצר על מנת לשרת את מי שמלכתחילה מצוי בעמדת נחיתות דיונית 

;  ע� יריבובאופ� הוג�נמע� היתר זה מאופיי� בקושי או בחוסר יכולת להתמודד . היחסית
הוא מובח� בהיותו ; בממו� וביכולת רטורית, בכוח, הוא מוגדר באמצעות החסר שלו בידע

היתר הייצוג בא . המשפט ביחס לבעל הדי� הטיפוסי המביא את עניינו בפני בית, אחר, שונה
ובכ� להשוות את מעמדו הדיוני לזה של , צי� את יכולותיולהע, לחזק אותו, לתמו� בו

   30.יריבו
חריג היתר הייצוג לא נועד לשרת נתבעי� מאורגני� : מכלל ה� אפוא אתה שומע לאו

להביא את דבר� בהלי� ייחודי זה , המשפט קובע בית, על נתבעי� אלה. ואיתני� כלכלית
 

, קרוב"לאמור כי מדובר ב,  תיאור זהותו של המייצג בבית משפט זהבעיקר ראו ש� את. להצעת החוק
 . )3537 ' בעמ,ש�( "אינו מקבל כל תמורה לייצוג זה]ש[חבר , מכר

  . לחוק בתי המשפט) ב(63 'ס  27
, פורס� בנבו( דינה של השופטת ארבל לפסק 11'  פס,מ" בעמ�'טורגסול ' פרטוק נ 5711/08א "רע  28

17.3.2009 .(  
פורס� ( רובינשטיי�) כתוארו אז(דינו של השופט יא לפסק '  פס,אוריו�' נ' חיימובי� 6892/13א "רע  29

 לחוק בתי המשפט נועדה איפוא לשמור על שויו� ועל סימטריה בי� 63הוראת סעי� ) ("23.2.2014, בנבו
 לידי ולמנוע סיטואציה שבה כוחו העדי� של צד אחד מביא, המשפט לתביעות קטנות�בעלי הדי� בבית

  ").סימטריה בהיבט הייצוג�א
, פורס� בנבו( דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיי�יב לפסק '  פס,האפרתי' רז נ 1868/16א "רע  30

 כתוארו(דינו של השופט לפסק  יב' פס, 29ש "לעיל ה, 'חיימובי� וראו קביעה דומה בעניי� .)19.6.2016
  . רובינשטיי�) אז
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 כ� יגבר 31. הסכסו� המשפטישאמו שוט� בסוגיה טיפולבאמצעות עובד החברה המטפל 
  . וכ� יהיה נית� א� לשמור על הוגנות ההלי�, הסיכוי לשמירתו של שוויו� דיוני

 המשי� וקבע בית, על מנת לוודא כי תכליות והוראות אלה אכ� נאכפות הלכה למעשה
המשפט לתביעות קטנות שומה על  בו מתקיי� ייצוג בביתשהמשפט העליו� כי בכל הלי� 

אותו הוא מבקש שט לבחו� כבר בתחילת הדיו� את הקשר שבי� המייצג למתדיי� המשפ בית
המשפט לבחו� כי  על בית,  בעשותו כ�32.וישקול א� לאשר את הייצוג על ידללייצג ו

 �כלומר כי המייצג אינו עוסק , לחוק בתי המשפט אכ� נשמרות) 3(–)1)(ב(63הוראות סעי
וכי הוא אינו מקבל כל , עשה במהל� הרגיל של עסקיוכי הייצוג אינו נ, בייצוג באופ� שיטתי

יסייעו ודאי לקיי� הגינות דיונית , המשפט העליו� כ� בית,  כל אלה33.תמורה בעד פעולה זו
 בו להשתמששבמסגרתה יינת� חריג הייצוג למי שבאמת זקוק לו ויימנע ממי שמבקש 

   34.בניגוד לכוונת המחוקק כקרדו� לחפור בו

 זהותו של המיוצג וטיבו של המייצג, תכליתו של היתר הייצוג: �מסקנת ביניי  )ד(
זהותו של נמע� ל באשרהמשפט העליו� תמימי דעי� אפוא בקביעותיה� ה�  המחוקק ובית

. המשפט לתביעות קטנות וה� בנוגע לטיבו של המייצג בטריבונל זה היתר הייצוג בבית
 החברתיי� המתקיימי� מחו� היתר הייצוג הוא מכשיר שתכליתו צמצו� פערי הכוחות

הוא נועד לחזק תובעי� יחידי� המאופייני� בחולשת� החברתית . המשפט לכותלי בית
ממנה שאר בעלי הדי� שוהכלכלית היחסית ולהעניק לה� את אותה נקודת מוצא מעשית 

אנשי� אלה מבקשי� לממש את זכויותיה� באמצעות הגשת . מנהלי� את ההלי� המשפטי
,  הפערי� בעול� המציאות בינ� ובי� בעלי דינ� המיועדי�ובשל, ל זהתביעה לטריבונ

א� לא מייצג , חבר או ב� משפחה, שכ�,  מכר–מאפשר לה� הדי� להיעזר באד� קרוב 
המשפט   שישמש לה� לפה ויביא את דבר� בפני בית–מקצועי מיומ� שזוהי עבודתו 

  . צמ�כפי שה� היו מביאי� לו היו יכולי� לעשות כ� בע, בשמ�
היתר הייצוג נועד אפוא לכונ� הלי� משפטי החותר ככל יכולתו להשגת שוויו� בי� בעלי 

הוא אינו מבקש לייצר פער או יתרו� כלשהו עבור מקבל הייצוג וא� לא . הדי� השוני�
המשפט  לאפשר לנמע� זה להעתיק את כוחו החברתי והכלכלי העוד� אל בי� כותלי בית

מי ישמש מייצגו של מקבל , ר הדי� בעבור מי מיועד ההיתר החריגכ� מגדי. לתביעות קטנות
ובעיקר מי לא ראוי שיקבל היתר מעי� זה בהיות הדבר בבחינת הקניית יתרו� לא , ההיתר

כיצד מקבלת .  בעול� המציאותכלכלית�חברתיתהוג� למי שמלכתחילה מחזיק בעדיפות 
  ?כוונה היסטורית זו ביטוי הלכה למעשה

 
 חוות דעת ראו (בכ� בית המשפט מאמ� את עמדתה של נציבת תלונות הציבור על השופטי�. יד' פס ,ש�  31

די� )" השלמה(ייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות " של נציבות תלונות הציבור על שופטי� 7/06
� על אות� מקרי� שבה� עובד לדיו. )7/06חוות דעת : להל� ()7.8.2006 (188 2006וחשבו� שנתי לשנת 

   .202ש "ראו הדיו� שמתקיי� להל� בה, החברה האמור מחזיק השכלה משפטית
  .בינשטיי�רו) כתוארו אז(דינו של השופט לפסק  יד' פס, 29ש "לעיל ה', חיימובי�עניי�   32
  .ש�  33
ג� בכ� אימ� בית המשפט . דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיי�לפסק  יג' פס, 30ש "לעיל ה, רזעניי�   34

  . 6 'פס, 31ש "לעיל ה, 7/06חוות הדעת ל אכפי שזו הופיעה בסיפ, העליו� את עמדת הנציבה
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   עתוק�ימנגנו
 צמצו� פערי� שהפ� זירה לש, חריג שהפ� לכלל: פעולההמשפט ב  )ה(

, והמבקר התדיר בי� כתליו, המשפט לתביעות קטנות הקורא בעיו� את פסקי הדי� של בית
מעי� סימ� היכר השב ונשנה ,  יכול שלא לזהות סממ� מובהק של סוגיית היתרי הייצוגאינו

צגי� בהמוניה� בטריבונל זה ה� נתבעי� הגורמי� המיו: בדיוני� ובפסיקות השונות
  . המאופייני� בהיות� גופי� כלכליי� מאורגני� ומבוססי�

המשפט האמור עד שנדמה כי הדיו� שמתקיי� בי� כתליו  עובדה זו רווחת כל כ� בבית
, טבע� הסדיר של הדברי�, משל מדובר בעובדה קיימת, כמעט לא קיי�, בעניינה הוא מינורי

. ולא רק שקופה היא עובדה זו. חטט בה� ולהעיר בעניינ� דובי� מרבצ�שאי� כל צור� ל
במסגרת� גופי משק חזקי� וממוסדי� זוכי� שהיא א� מקיימת מגוו� רחב של אופני� 

החל מהגדרת תפקיד חיוני בחברה לעור� די� המאפשר לו ללוות : ייצוג משפטי לעילאל
דו יה בהימצאותו של עור� די� לצ וכל35ולגבות את פעילותה של החברה מבחינה משפטית

   36.אוזנו כיצד לנהוג ולטעו�על  לו יוע� הלוחש בשמשו, של עובד החברה הנתבעת
תחת יד� מעלה מבתי המשפט לתביעות קטנות מוציאי� שקריאה וניתוח של פסקי הדי� 

כי הדר� הרווחת ביותר לאפשר לנתבעי� מהסוג האמור ייצוג משפטי אינה באמצעות 
 עקיפת הוראת סעי� באמצעותותיו המשפטיי� של עור� די� מ� השורה אלא שכירת שיר

מדובר באנשי� בעלי ידע וניסיו� . האמור ושכירת שירותיה� של נציגי� מקצועיי�) ב(63
וברוב המקרי� , פעמי� מתמחי� במשרדי עורכי די�,  פעמי� סטודנטי� למשפטי�–משפטי 

 ששירותי הייצוג –טריבונל זה מחיי המעשה מי שצברו בקיאות ושליטה בהלי� המתקיי� ב
 הנתבעי� האמורי� לצור� הדיפת תביעות שהוגשו נגד� מאתשלה� נשכרי� בעבור תשלו� 

   ?עד כמה רווחת מגמה זו בחיי המעשה. בבתי המשפט
מ מהנהלת "ברישומי פסקי הדי� שקיבל החועיו� במאגרי המידע המשפטיי� המקווני� 

משפט לתביעות קטנות בישראל מוצ� בנציגי� מקצועיי� ה בתי המשפט מראה כי בית
המשמשי� ללא כחל ושרק באי כוח� של גופי משק חזקי� שוני� ורבי� שנתבעי� , שכאלה

: אלה מייצגת מקצועית של א"ח/א"בשני� האחרונות שימשה ר, כ�. במסגרת הלי� זה
 הביטוח  חברת39, חברת ביטוח ישיר38, חברת הביטוח מנורה37,חברת הביטוח הראל

 
יובל ; )2003 (523, 497 ג עלי משפט" שפטנגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למ"יובל אלבש�   35

 188–187ש "והאסמכתאות שהוא מביא בה, 84–83 נגישות לצדק בישראל: זרי� במשפטאלבש� 
   ).זרי� במשפטאלבש� : להל� ()2005(

ייצוג בבית " של נציבות תלונות הציבור על שופטי� 7/05ות דעת המקרי� המתועדי� בחואת וראו   36
 של 7/08ובחוות דעת  ;)13.7.2005 (154 2005די� וחשבו� שנתי לשנת " טנותהמשפט לתביעות ק

  ). 11.6.2008 (1)" תוספת(המשפט לתביעות קטנות �ייצוג בבית"נציבות תלונות הציבור על שופטי� 
09�24961) א"ת(ק "ת  37�08�19193) 'רח(ק "ת; )6.2.2013, פורס� בנבו (אהרוני' בר נשחו 12�דוידסו�  13

  ). 2.3.2014, פורס� בנבו (מ"הראל חברה לביטוח בע' נ
02�46371) 'אש(ק "ת  38�06�60962) 'אשד(ק "ת; )22.8.2017, פורס� בנבו (סיי�' זיו נ 16�' אהרוני נ 15

08�10933) ש"ב(ק "ת; )17.5.2017, פורס� בנבו (קליי��; )16.1.2017, פורס� בנבו (דה�' נירנברג נ 16
12�20196) 'קר(ק "ת�06�28162) ש"בי(ק "ת; )6.12.2015, פורס� בנבו (קוזמי�' כה� נ 14�' סבי� נ 13

12�54236) צ"ראשל(ק "ת; )10.4.2014, פורס� בנבו (יעקב�; )22.6.2015, פורס� בנבו (בר'ג' גרוס נ 14
06�31033) 'רח(ק "ת�ה� ייצוג זה וה� זה שצוי� בהערת ). 29.12.2013, פורס� בנבו (שגיב' ולימני נס 13

כשבייצוג מקצועי של חברות ביטוח שונות , כאמור, וזאת, השוליי� הקודמת היו בפני אותו שופט
  . עסקינ�
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 43 חברת הביטוח איילו�42, חברת הביטוח שלמה41, חברת הביטוח שירביט40,הפניקס
   44.וחברת אופטיקה הלפרי�

שרישומי , ל"המשפט לתביעות קטנות הוא ג מייצג סדרתי נוס� הבולט בפסיקת בית
חברת הביטוח : אלהפסקי הדי� מעידי� כי בשני� האחרונות שימש מייצג מקצועי של 

 חברת 48, חברת הביטוח איילו�47, חברת הרכב אלבר46,הביטוח מנורה חברת 45,כלל

 
03�3819) 'רח(ק "ת  39�03�2958) 'רמ(ק "ת; )23.6.2010, פורס� בנבו (ליבובי�' חיט נ 10�' ניהודה  10

06�35434) א"ת(ק "ת; )14.9.2010, פורס� בנבו (חברת ביטוח ישיר�, פורס� בנבו (לוי' לרנר נ 10
07�15836) א"ת(ק "ת; )9.12.2010�) ת"פ(ק "ת; )20.12.2009, פורס� בנבו (חיי�' קנופ נ 09

3867�04� ח ישירביטו' בניסטי נ 09�1015) ש"ב(ק "ת; )29.6.2010, פורס� בנבו (רוזנר' נחו� נ 10
09�748) א"ת(ק "ת; )15.11.2010, פורס� בנבו(�ק "ת; )2.9.2010, פורס� בנבו (אלמליח' דניאל נ 09
01�34505) א"ת(�03�23887) 'רמ(ק "ת; )1.9.2010, פורס� בנבו (ליברמ�' גור� נ 10�ביטוח ' סודרי נ 10

; )20.10.2010, פורס� בנבו (קליש' שטרית נ 2219/09) צ"ראשל(ק "ת; )2.9.2010, פורס� בנבו (ישיר
11�12226) א"ת(ק "ת; )10.12.2008, פורס� בנבו (מאיר' מחמוד נ 1584/08) 'רמ(ק "ת�' לאמי נ 08

02�32266) א"ת(ק "ת; )2.6.2009, פורס� בנבו (אלד� השכרת רכב�, פורס� בנבו (לייטס' כה� נ 10
05�5142) 'רח(ק "ת; )25.7.2010�) 'רח(ק "ת; )5.10.2010, � בנבופורס (גליקסברג' דמלי� נ 10

2179�01�שני הדיוני� האחרוני� שלעיל ה� הפע� ). 18.4.2010, פורס� בנבו (פילו' ב� ברו� נ 10
כשהיא משמשת נציגת� של שלוש חברות , השלישית שבה הופיעה מייצגת מקצועית זו בפני אותו שופט

   .ביטוח שונות
07�34332) ג"ק(ק "ת  40�ק "ת; )7.12.2013פורס� בנבו  (מ"ניקס חברה לביטוח בעהפ' יעקובובי� נ 13

07�37683) א"ת(�08�4671) 'רח(ק "ת; )8.1.2014, פורס� בנבו (עמר' שכרו� נ 13�הפניקס ' אמר נ 13
דיו� אחרו� זה הוא הרביעי שבו הופיעה מייצגת , ושוב). 20.2.2014, פורס� בנבו (מ"חברה לביטוח בע

   .כשהיא משמשת נציגת� של ארבע חברות ביטוח שונות, שופטמקצועית זו בפני אותו 
02�36105) א"ת(ק "ת  41� ). 31.10.2013, פורס� בנבו (לוינסקי' יצחק נ 13
10�64002) ש"בי(ק "ת  42�  ). 1.6.2014, פורס� בנבו (גזאווי' גולומב נ 13
12�38206) 'אש(ק "ת  43�02�38530) 'נצ(ק "ת; )20.6.2017, פורס� בנבו (נבטיא�' דוידי נ 16�' כילאני נ 12

  ). 17.12.2012, פורס� בנבו (נסרה
02�19077) א"ת(ק "ת  44�  ). 24.8.2014, פורס� בנבו (מ"אופטיקה הלפרי� בע' ויצמ� נ 14
08�2041) א"ת(ק "ת  45�03�27145) 'רמ(ק "ת; )25.11.2010, פורס� בנבו (אופיצי' וצר נ 09�' טאייב נ 10

04�35913) א"ת(ק "ת; )18.7.2010, בופורס� בנ (מנורה חברה לביטוח�, פורס� בנבו (פרל' פולדי נ 11
02�42599) 'נצ(ק "ת; )11.8.2011�) 'רח(ק "ת; )12.11.2014, פורס� בנבו (עוכל' תאברי נ 14

42818�05�03�13024) א"ת(ק "ת; )25.10.2012, פורס� בנבו (קסלסי' קירגזייב נ 12�ב� צבי  11
01�12893) 'דאש(ק "ת; )20.5.2012, � בנבופורס (סב�' נ) יקו'שטוצ(�, פורס� בנבו (כה�' אברקוב נ 11

07�49395) 'רח(ק "ת; )9.2.2012�) 'רח(ק "ת; )28.12.2010, פורס� בנבו (גיטר' שה� נ 10
10801�11�10�37342) 'רח(ק "ת; )1.5.2011, פורס� בנבו (עיסווי' איצקובי� נ 10�' שניאור נ 11

 ). 31.5.2012, ופורס� בנב (שולרופר
12�28805) א"ת(ק "ת  46�07�34790) צ"ראשל(ק "ת; )20.7.2011, פורס� בנבו (הופמ�' דרעי נ 10�10 

03�24068) 'נצ(ק "ת; )14.12.2010, פורס� בנבו (באביצב' גוטפריד נ�, פורס� בנבו (טבר' קלמפרט נ 11
05�11963) 'רח(ק "ת; )12.1.2012�) א"ת(ק "ת; )20.11.2011, בנבופורס�  (יסילבי�' סטרלי� נ 11

26544�02�12�36376) א"ת(ק "ת; )29.8.2011, פורס� בנבו (מ"לביטוח בע' מנורה חב' אמיתי נ 11�09 
03�29712) 'רח(ק "ת; )21.7.2010, פורס� בנבו (מ"לביטוח בע' מנורה חב' חזבו� נ� עוז עמי' רז נ 10

06�35930) 'רח(ק "ת; )6.7.2010, פורס� בנבו(�פורס�  (מ"בע) ישראל(מורג� קפיטל ' אלמליח נ 10
03�34578) 'רח(ק "ת; )21.11.2010, בנבו�שלושת , ושוב). 6.7.2010, פורס� בנבו (יעקב' קרקו נ 10

ו בהערת הדיוני� האחרוני� שצוינו בהערת השוליי� הנוכחית ושלושת הדיוני� האחרוני� שצוינ



  : המשפט לתביעות קטנות בישראל בית  ט"עתש מט משפטי	

  � החיי� בעוני לאנשיבנוגעדיוניות ונורמטיביות , מגמות רעיוניות
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 AIG,52 חברת הביטוח 51, חברת הביטוח שירביט50, חברת ביטוח ישיר49,הביטוח הראל
 חברת הביטוח 55, הביטוח החקלאי54, חברת הביטוח שומרה53,חברת הביטוח הפניקס

הרכב והביטוח  חברת 58, חברת הביטוח ענבל57, חברת הביטוח מגדל56,הכשרת היישוב

 
כשמדובר באד� אחד הפועל כמייצג מקצועי של ,  כאמור,אתוז, השוליי� הקודמת היו בפני אותו שופט

  . שתי חברות ביטוח שונות
05�29088) א"ת(ק "ת  47�08�37931) 'רח(ק "ת; )25.7.2011, פורס� בנבו (אלבר' רוז� נ 10�' שבדקו נ 10

פני ג� בדיו� אחרו� זה הופיע אותו מייצג מקצועי ב). 2.1.2011, פורס� בנבו (מ"מימוני בעאלבר שירותי 
  . וא משמש נציג של חברות שונותכשה, אותו שופט

12�45928) א"ת(ק "ת  48�) א"ת(ק "ת; )27.7.2011, פורס� בנבו (איילו� חברה לביטוח' כה� נמלמד  10
53776�01�02�33099) א"ת(ק "ת; )29.8.2011, פורס� בנבו (גיל' מזור נ 11� גולד הירש' נת� נ 11

10�35271) 'רח(ק "ת; )31.8.2011, פורס� בנבו(�) א"ת(ק "ת; )2.6.2011, פורס� בנבו (הררי' עזר� נ 10
7826�08�10�31006) 'עפ(ק "ת; )11.9.2012, פורס� בנבו (מ"בע הפניקס חברה לביטוח' כה� נ 11�10 

  ). 5.4.2011, פורס� בנבו (מור' פרי נ
03�31721) א"ת(ק "ת  49�04�7340) ש"ב(ק "ת; )25.8.2013, פורס� בנבו (בונ� ינאי' זוהר נ 13�מימו�  10

  ). 29.3.2011, פורס� בנבו (חברת ביטוח הראל' נ
01�44325) א"ת(ק "ת  50�10�60126) 'רח(ק "ת; )28.8.2011, פורס� בנבו (סלע' פלדמ� נ 11�אהרונוב  10

01�44325) א"ת(ק "ת; )30.6.2011, פורס� בנבו (מ" בעהראל חברה לביטוח' נ� סלע' פלדמ� נ 11
01�51495) 'עפ(ק "ת; )28.8.2011, בנבופורס� (�ק "ת; )10.7.2011, פורס� בנבו (יפעת' יואל נ 11
11�16747) א"ת(�  ). 22.6.2011, פורס� בנבו (מ"בע אישי ישיר חברה לביטוח' גורדייב נ 10

11�17828) א"ת(ק "ת  51�) א"ת(ק "ת; )2.11.2010, פורס� בנבו (אלד� השכרת רכב' נרקיס נ 09
20542�10�05�18875) 'הר(ק "ת; )20.9.2010, פורס� בנבו(יוסי טורס ' ממ� נ 09� קלפנר' בואהרו� נ 10

08�15743) 'הר(ק "ת; )28.12.2010, פורס� בנבו(�ק "ת; )11.1.2011, פורס� בנבו (אייגר' ברזילי נ 10
04�14447) 'הר(�07�5211) א"ת(ק "ת; )14.9.2010, פורס� בנבו (רט' מזרחי נ 10�' שילד נרוט 10

  ). 15.12.2010, פורס� בנבו (גומעה
10�9860) א"ת(ק "ת  52�  ). 6.6.2011, פורס� בנבו( ישראל חברה לביטוח .A.I.G' טלמו� נ 10
03�45023) א"ת(ק "ת  53�) 'רמ(ק "ת; )3.8.2010, פורס� בנבו (מ"פור מנופי� בע�יאיר' מלכה נ 10

11�14612) 'הר(ק "ת; )24.5.2009,  בנבופורס� (מ" בעהפניקס חברה לביטוח' עאדל נ 1179/09�08 
05�16753) א"ת(ק "ת; )26.4.2009, פורס� בנבו (מ" בעהפניקס הישראלי חברה לביטוח' הורבי� נ�09 

09�8516) א"ת(ק "ת; )2.6.2010, פורס� בנבו (אוסמנאל' ביטו� מלול נ�הפניקס חברה ' יוחנ� נ 08
10�21286) 'טב(ק "ת; )9.2.2009, פורס� בנבו (מ"לביטוח בע�, פורס� בנבו (גרשט' שמעוני נ 10
16.1.2011 .(  

01�21897) א"ת(ק "ת  54�  ). 28.8.2011, פורס� בנבו (סטריקובסקי' גוטפלד נ 11
06�30570) ג"ק(ק "ת  55�, פורס� בנבו (מ" אגודה שיתופית מרכזית בעביטוח חקלאי' קוסמטיוק נ 11

, פורס� בנבו (מ" אגודה שיתופית מרכזית בעחקלאייטוח ב' נאדר נ 238/07) ש"ק(ק "ת; )2.2.2012
02�27534) 'נת(ק "ת; )21.1.2008� ). 6.10.2013, פורס� בנבו (אבר'ג' ניסלי נ 13

12�3568) א"ת(ק "ת  56�) 'נצ(ק "ת; )31.12.2014, פורס� בנבו (מ" בעהכשרה חברה לביטוח' אזולאי נ 13
11897�03�03�11729) 'הר(ק "ת; )2.11.2009, פורס� בנבו (סועאד' פיי� נ 09� זאהר' גולדשטיי� נ 09

  ). 2.6.2009, פורס� בנבו(
01�12354) צפת(ק "ת  57�03�40611) ש"ב(ק "ת; )21.3.2011, פורס� בנבו (חליחל' אסדי נ�ב'חאג 10�11 

09�26205) עכו(ק "ת; )28.7.2011, פורס� בנבו (רחמי�' אלעמרני נ�, בופורס� בנ (חטיב' דיראוי נ 09
14.6.2011 .( 

11�48) 'נצ(ק "ת  58�  ). 18.1.2008, פורס� לא (מ" בעענבל חברה לביטוח' מריסי נ 07
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 חברת הליסינג אמפא 62, חברת דלק61, חברת הרכב אלד�60, חברת הרכב אלבר59,שלמה
   66. ועיריית הוד השרו�65 עיריית רעננה64, חברת נור אש63,ליס�קפיטל קאר

 של חברת 67,ב שימש בשני� האחרונות מייצג מקצועי של חברת הביטוח שירביט"ג� א
 של חברת 70, של חברת הביטוח הפניקס69, של חברת הביטוח הראל68,הביטוח שומרה

 
11�33409) 'טב(ק "ת  59�) עכו(ק "ת; )11.5.2017, פורס� בנבו (מ"שלמה רכב בע. ש' שלו� נ 16

28537�03� )א"ת(ק "ת; )6.7.2015, פורס� בנבו (מ"בע) ניהול ציי�(שלמה . ש' אלבז נ 15
49089�04�06�48275) 'נת(ק "ת; )5.3.2014, פורס� בנבו (זילברמ�' אביטל נ 13�. ש' ב� אבו נ 13

03�40092) א"ת(ק "ת; )15.1.2014, פורס� בנבו (מ"שלמה רכב בע�שלמה רכב . ש' שטיינברג נ 13
04�33021) א"ת(ק "ת; )17.6.2013, פורס� בנבו (מ"בע� מ"עב )2007(שלמה תחבורה ' נור נ�בר 12

06�15866) 'רח(ק "ת; )25.7.2012, פורס� בנבו(�; )25.10.2012, פורס� בנבו (מידאני' נ) חלפו�(ח�  12
10�15572) 'רח(ק "ת�ג� בשני דיוני� , ושוב). 20.5.2012, פורס� בנבו (מ" בעשלמה רכב. ש' אגאי נ 11

  . תת שונוכנציג של חברו, אחרוני� אלה הופיע אותו מייצג מקצועי בפני אותו שופט
03�8884) א"ת(ק "ת  60�05�29088) א"ת(ק "ת; )23.7.2009, פורס� בנבו (שרב�' שחר נ 09�' רוז� נ 10

; )27.4.2011, פורס� בנבו (דבש' נ' ברקובי� 09�2133) ש"ב(ק "ת; )25.7.2011, פורס� בנבו (אלבר
09�3895) א"ת(ק "ת�) א"ת(ק "ת; )16.2.2011, פורס� בנבו (מ" בעאלבר ציי רכב' סגל נ 10

4517�10�) ש"ב(ק "ת; )4.7.2011, פורס� בנבו (אלבר מחלקת תביעות כלי רכב' חיימוב נ 09
25491�02� ). 29.3.2011, פורס� בנבו (להב' מירצקי נ 10

08�41898) 'רמ(ק "ת  61�) א"ת(ק "ת; )8.11.2016, פורס� בנבו (מ"אלד� תחבורה בע' בוכריס נ 16
55370�10�05�34113) צ"ראשל(ק "ת; )7.9.2011, פורס� בנבו (לד� השכרת רכבא' ברזילי נ 10�10 

02�39522) צ"ראשל(ק "ת; )25.10.2010, פורס� בנבו (לוי' זהבי נ�, פורס� בנבו (דוד' צמח נ 11
07�13530) א"ת(ק "ת; )19.6.2011�) א"ת(ק "ת; )7.3.2011, פורס� בנבו (אלחרר' שרו� נ 10

21154�07�12�50876) 'חי(ק "ת; )15.3.2011, פורס� בנבו (ב� יוס�' לויטנסקי נ 10�אלד� ' נחשול נ 10
  ). 30.5.2011, פורס� בנבו (מ" בעתחבורה

10�1419) א"ת(ק "ת  62�  ). 17.7.2008, פורס� בנבו (מ"בע דלק מוטורס' חיי� נ 07
07�49149) 'עפ(ק "ת  63� ). 14.2.2011, פורס� בנבו (מ"אמפא קפיטל קאר ליס בע' סויסה נ 10
11�44251) ת"פ(ק "ת  64�  ). 10.2.2011, פורס� בנבו (טואשי' רובינשטיי� נ 10
01�48335) ס"כ(ק "ת  65�ל "בהחלטה זו מוצג ג() 31.7.2016, פורס� בנבו (עיריית רעננה' שלו� נ 16

  . )"נציג המבטחת של הנתבעת"כ
08�20959) ס"כ(ק "ת  66� ). 13.1.2011, פורס� בנבו ( הוד השרו�עיריית' מסילתי נ 10
01�45925) א"ת(ק "ת  67�08�42918) א"ת(ק "ת; )5.4.2011, פורס� בנבו (סונגו' זוהר נ 11�' גביר� נ 10

03�6766) ש"ב(ק "ת; )6.9.2011, פורס� בנבו (מ"שירביט חברה לביטוח בע�פורס�  (רז' הר� נ 11
11�30105) 'רח(ק "ת; )12.7.2011, בנבו�, פורס� בנבו (מ"יטוח בעשירביט חברה לב' בלטר נ 10

09�1656) 'נת(ק "ת; )15.5.2011�; )11.4.2011, פורס� בנבו (מ"שירביט חברה לביטוח בע' וררו נ 10
03�27351) ש"ב(ק "ת�   ).28.7.2011, פורס� בנבו (מ"שירביט חברה לביטוח בע' עזריה נ 11

11�9259) 'קר(ק "ת  68�) 'רח(ק "ת; )9.4.2013, ס� בנבופור (מ" חברה לביטוח בע– שומרה' מתתייב נ 11
7215�07�11�28458) א"ת(ק "ת; )15.1.2012, פורס� בנבו (בשרי' גובר נ 11� חברה – שומרה' זכר נ 10
10�40727) א"ת(ק "ת; )26.6.2011, פורס� בנבו (מ"לביטוח בע�, פורס� בנבו (מזרחי' הראל נ 10
10�48286) 'הר(ק "ת; )17.4.2011�, פורס� בנבו (מ"חברה לביטוח בע – שומרה' שח� נ 10
11�9887) א"ת(ק "ת; )15.3.2011�) צ"ראשל(ק "ת; )1.6.2011, פורס� בנבו (זינגבוי�' אנגלברג נ 10

30532�10�  ). 23.2.2011, פורס� בנבו ('פרג' סומ� נ 10
05�1934) 'רח(ק "ת  69�05�20046) 'רח(ק "ת; )23.10.2012, פורס� בנבו (ברויאר' אלישייב נ 12�11 

04�27005) א"ת(ק "ת; )24.11.2011, פורס� בנבו (טויטו' ארביב נ�, פורס� בנבו (ענבי' רש� נ 11
12�37095) 'רח(ק "ת; )3.8.2011�) א"ת(ק "ת; )26.6.2011, פורס� בנבו (קשרי' מקרוב נ 10

30402�12�02�4167) א"ת(ק "ת; )24.7.2011, פורס� בנבו (אקש' שרו� נ 10� יכליקר' טוריאל נ 11
  ). 24.8.2011, פורס� בנבו(
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 של חברת 73, של הביטוח החקלאי72, של חברת הביטוח הכשרת היישוב71,הביטוח כלל
 ושל חברת 76 של חברת הביטוח והרכב שלמה75, של חברת הביטוח איילו�AIG,74הביטוח 

  77.הרכב אלבר
בשני� מייצג מקצועי נוס� ש, פ"קשת המיוצגי� הרחבה כל כ� היא א� מנת חלקו של מ

 79, חברת הביטוח איילו�78,חברת הביטוח שירביט: אלה של �האחרונות שימש בא כוח
 חברת הביטוח 82, חברת הביטוח אליהו81, חברת הביטוח הראל80,חברת הביטוח שומרה

 
08�22941) ש"ב(ק "ת  70�, פורס� בנבו (מ"מובילי רהט חברה לעבודות עפר והובלות בע' לוי נ 16

) א"ת(ק "ת; )5.4.2011, פורס� בנבו (פחימה' איבגי נ 08�2750) ש"ב(ק "ת; )30.11.2016
11965�04�) א"ת(ק "ת; )23.10.2012 ,פורס� בנבו( מ"בע הפניקס חברה לביטוח' טנדובסקי נ 12

7826�08�05�20846) 'רח(ק "ת; )11.9.2012, פורס� בנבו (מ"בע הפניקס חברה לביטוח' כה� נ 11�11 
05�21434) ש"ב(ק "ת; )18.12.2011, פורס� בנבו (כוכבי' סוויד נ�, פורס� בנבו (דה�' אלקב� נ 10

08�23150) א"ת(ק "ת; )12.4.2011�  ). 8.2.2011, פורס� בנבו (גרינברג' בולרד נ�חמי 10
10�3996) ש"ב(ק "ת  71�, פורס� בנבו (מ" בע2006 אוטו שי שירות מימו� והשכרה' שלו� נ 13

01�14852) א"ת(ק "ת; )12.6.2014�) 'הר(ק "ת; )27.5.2010, פורס� בנבו (שרו�' קניג נ 10
36765�12�03�37054) ש"ב(ק "ת; )27.4.2010, פורס� בנבו (דמבו' כלפו� נ 09� שניאור' אייבי נ 10

03�39756) א"ת(ק "ת; )24.11.2010, פורס� בנבו(�; )26.7.2010, פורס� בנבו (זהרוני' גרונדלנד נ 10
12�3752) א"ת(ק "ת; )25.10.2010, פורס� בנבו (יהודה' סו� נ'אבו שריקי ע 09�856) ש"ב(ק "ת�09 

  ). 23.6.2010, פורס� בנבו (אזולאי' שהרבני נ
02�33678) א"ת(ק "ת  72�03�17935) א"ת(ק "ת; )28.8.2011, פורס� בנבו (הכשרת היישוב' רוזנר נ 11�11 

05�3563) א"ת(ק "ת; )21.8.2011, פורס� בנבו (משיח' מרקובי� נ�הכשרת היישוב חברה ' פז נ 10
07�38566) א"ת(ק "ת; )4.7.2011, פורס� בנבו (מ"בע לביטוח�, פורס� בנבו (בוחבוט' פמיני נ 10

07�8599) 'רמ(ק "ת; )24.2.2011�, פורס� בנבו ("הכשרת היישוב"חברה לביטוח ' דוידוב נ 10
3.3.2011 .( 

01�40960) 'רמ(ק "ת  73�) א"ת(ק "ת; )5.7.2011, פורס� בנבו (מ"קייטרינג בית אבא בע' עדני נ 11
10657�09�11�47049) 'רח(ק "ת; )21.6.2011, פורס� בנבו (בנימי�' לוי נ 09� גלמפ' טולמסוב נ 10

10�27626) 'הר(ק "ת; )22.5.2011, פורס� בנבו(�  ). 1.3.2011, פורס� בנבו (מנצורי' ממ� נ 10
11�4045) א"ת(ק "ת  74�  ). 6.6.2011, פורס� בנבו (טולדאנו' ליזי נ 10
12�14568) 'נת(ק "ת  75�11�11452) א"ת(ק "ת; )7.11.2016, פורס� בנבו (אבוטבול' פרי� נ 15�'  נחיו 10

  ). 20.6.2011, פורס� בנבו (ברקובי�
01�21164) א"ת(ק "ת  76�11�27336) א"ת(ק "ת; )24.8.2011, פורס� בנבו (פרפרה' לנדוב נ 11�חממה  10

  ). 26.6.2011, פורס� בנבו( מ" בעשלמה רכב. ש' נ
05�24592) 'רח(ק "ת  77�) א"ת(ק "ת; )24.11.2011, פורס� בנבו (מ"בע אלבר ציי רכב' ביכלר נ 11

18849�11�  ). 26.6.2011, פורס� בנבו(מ " בעאלבר שירותי מימונית' בר דוד נ 10
  ). 24.1.2010, פורס� בנבו (פרבר' קריספי� נ 09�2170) 'רח(ק "ת  78
03�5104) א"ת(ק "ת  79�) א"ת(ק "ת; )8.9.2011, פורס� בנבו (מ"איילו� חברה לביטוח בע' קארו נ 11

11299�06�09�1439) א"ת(ק "ת; )12.12.2010, פורס� בנבו (ביתועד ה' היימ� נ 10�' ישראלוב נ 10
10�40709) א"ת(ק "ת; )23.5.2011, פורס� בנבו (אלדד�פורס�  (נציגות הבית המשות�' גרינולד נ 10
12�7612) ת"פ(ק "ת; )26.4.2011, בנבו�, פורס� בנבו (מ"בע איילו� חברה לביטוח' לוי נ 10

02�48159) ת"פ (ק"ת; )27.4.2011�  ). 14.9.2011, פורס� בנבו (כ�' עגמי נ 11
01�20213) צ"ראשל(ק "ת  80�12�67094) 'קר(ק "ת; )21.11.2016, פורס� בנבו (בנו' פולדיא� נ 16�14 

' מלכה נ 09�600) ג"ק(ק "ת; )14.7.2015, פורס� בנבו( מ" בעלביטוח'  חב–שומרה ' ארונוב נ
10�34446) א"ת(ק " ת;)8.3.2010, פורס� בנבו (שיפנבאואר�, פורס� בנבו (חודי�' רבינובי� נ 10
40882) ��י(ק "ת; )30.5.2011�01�; )3.8.2011, פורס� בנבו (מ"שומרה חברה לביטוח בע' קיי נ 11

11�28236) 'עפ(ק "ת; )1.3.2010, פורס� בנבו (ברנדי�' רימר נ 07�996) א"ת(ק "ת� חת�' כ� נ 10
10�14415) 'חי(ק "ת; )27.4.2011, פורס� בנבו(�, פורס� בנבו (מ"שומרה חברה לביטוח בע' חוסי� נ 09

10.10.2010 .(  
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 86, חברה הביטוח כלל85, חברת הביטוח מנורה84, הביטוח הכשרת היישובת חבר83,מגדל
ושל זכייניתה ( חברת הרכב הר� 88,ב שלמהחברת הביטוח והרכ, 87,חברת ביטוח ישיר

 רשת 91, מלו� הנסיכה באילת90, חברת הרכב אלבר89,)חברת קשר רנט א קאר, בישראל
   93. ועיריית רמת ג�92מרפאות השיניי� כללית סמייל

 
04�21080) 'קר(ק "ת  81�41646) ��י(ק "ת; )3.5.2015, פורס� בנבו (כה�' גלר נ 14�10�משפחה ' סבג נ 10

ק "ת; )25.3.2010, פורס� בנבו (מרגלית' טהרני נ 09�1114) 'נת(ק "ת; )25.1.2011, פורס� בנבו (אחת
07�8395) א"ת(�04�39743) 'רח(ק "ת; )15.12.2010, פורס� בנבו (מזרחי' שריג נ 10� כה�' ידי� נ 10
10�32525) 'נת(ק "ת; )3.10.2010, פורס� בנבו(�, פורס� בנבו (מכללת סמינר הקיבוצי�' מולר נ 10

14473) ��י(ק "ת; )26.5.2011�06�, פורס� בנבו (מ"קטי� בע רשת סופרמר–אופ ישראל �קו' לוי נ 10
12�1814) 'חי(ק "ת; )17.4.2011�  ). 30.3.2011, פורס� בנבו (מ"הראל חברה לביטוח בע' יואל נ 10

07�19344) ת"פ(ק "ת  82�) 'עפ(ק "ת; )21.2.2011, פורס� בנבו (מ"בע אליהו חברה לביטוח' דלוג� נ 10
19000�08�) 'עפ(ק "ת; )11.11.2010, נבופורס� ב (מ"אליהו חברה לביטוח בע' ליאל נגמ 09

5650�11�  ). 11.11.2010, פורס� בנבו (יפרח' סרויה נ 09
02�10860) ש"ב(ק "ת  83�27964) ��י(ק "ת; )14.6.2011, פורס� בנבו (הורבי�' עפש נ 11�01�עלייא�  11

20151) ��י(ק "ת; )27.7.2011, פורס� בנבו( מ" בעמגדל חברה לביטוח' נ�10�פורס� ( אבלס' רשק נ 10
 ). 29.6.2011, בנבו

02�55332) צ"ראשל(ק "ת  84�ק "ת; )21.12.2017, פורס� בנבו (מ"הכשרה החזקות ביטוח בע' קוט נ 17
03�4609) א"ת(�) א"ת(ק "ת; )23.7.2009, פורס� בנבו (מ"כלל חברה לביטוח בע' קפלינסקי נ 09

8225�07�05�6813) א"ת(ק "ת; )20.12.2010, פורס� בנבו (פרקש' ירו� נ 10�הכשרת ' אטיאס נ 10
08�3374) א"ת(ק "ת; )25.7.2011, פורס� בנבו(מ "היישוב חברה לביטוח בע� דרעי' שיפמ� נ 10

פורס�  (הכשרת היישוב חברה לביטוח' שהרבני נ 09�1998) ש"ב(ק "ת; )11.1.2011, פורס� בנבו(
 ).14.7.2010, רס� בנבופו (שמסיא�' ארצי נ 09�2578) צ"ראשל(ק "ת; )30.11.2010, בנבו

09�6561) ת"פ(ק "ת  85�10�2283) א"ת(ק "ת; )27.4.2011, פורס� בנבו (אודיז' עוזר נ 10�' אופיר נ 10
12�40349) ש"ב(ק "ת; )8.9.2011, פורס� בנבו (מנשורי�, פורס� בנבו (גריוגריוס' ריאתה נ 10

03�17540) 'טב(ק "ת; )12.7.2011�04�16176) 'טב(ק "ת; )3.7.2011, ופורס� בנב (דיב' טיב נ'ח 11�11 
12�8420) א"ת(ק "ת; )16.9.2011, פורס� בנבו (מנורה חברה לביטוח' הורובי� נ�' אבו די� נ 11
  ). 23.7.2012, פורס� בנבו (אחמאתוב

04�24399) ש"בי(ק "ת  86�01�46093) ש"ב(ק "ת; )27.2.2014, פורס� בנבו (עמירה' גרשונובי� נ 13�11 
10�705) א"ת(ק "ת; )19.7.2011, פורס� בנבו (דה�' אבוענזה נ�, פורס� בנבו (אברמובי�' באבאני נ 10
30.5.2011 .(  

02�46398) ת"פ(ק "ת  87�  ). 14.9.2011, פורס� בנבו (מורסקי' אבו מיאלה נ 11
01�57105) ש"ב(ק "ת  88�01�927) ש"ב(ק "ת; )14.6.2011, פורס� בנבו (גילברט' ססי נ 11�' שמילה נ 11

03�29404) 'טב(ק "ת; )12.7.2011, פורס� בנבו (ח��ק "ת; )3.7.2011, פורס� בנבו (שגב' אביטל נ 11
05�53732) 'קר(�11�21605) ס"כ(ק "ת; )7.3.2012, פורס� בנבו (כה�' יוס� נ 11�שלמה ' חמו נ 10

  ). 13.9.2011, פורס� בנבו (מ"חברה לביטוח בע
08�22537) א"ת(ק "ת  89�) א"ת(ק "ת; )6.2.2011, פורס� בנבו (הר� השכרת רכב' נבירנפלד  10

20837�03�12�21979) א"ת(ק "ת; )7.2.2011, פורס� בנבו (רובי�' זואר� נ 10�קשר רנט א ' שרמ� נ 10
  ). 25.7.2011, פורס� בנבו (מ"קאר בע

01�25762) ש"ב(ק "ת  90�07�19563) 'טב(ק "ת; )12.7.2011, פורס� בנבו (חסו�' ב� יעקב נ 11�אוחיו�  10
09�4680) א"ת(ק "ת; )22.12.2010, פורס� בנבו(חברה למשק וכלכלה ' נ� חברת אלבר' הישראלי נ 10
  ). 10.2.2011, פורס� בנבו(

06�10970) ש"ב(ק "ת  91�, פורס� בנבו (מ"מלו� הנסיכה אילת חו� טאבה לקס� ישראל בע' בריאר נ 10
8.2.2011(.  

10�41821) א"ת(ק "ת  92�ק "ת; )26.4.2011, פורס� בנבו (מרפאת שיניי� ב� נו� כללית סמייל'  נשלו� 10
11�11428) 'די(�בפסק די� ( )12.7.2011, פורס� בנבו (מ"שירותי רפואה בע. ה.ל.ש' ברקובי� נ 10

  . )פ לא כמייצג החברה אלא כמנהל התפעול שלה"אחרו� זה מופיע מ
10�43689) א"ת(ק "ת  93�  ). 26.4.2011, פורס� בנבו (�עיריית רמת ג' ארמה נ 10
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ג� הוא מייצג מקצועי שבשני� האחרונות , ס"תמונת ייצוג דומה נית� לראות אצל א
 חברת 95, חברת הביטוח הפניקס94,טוח שירביט חברת הבי:� של אלהשימש בא כוח

 חברת הביטוח 98, חברת הביטוח הכשרת היישוב97, חברת הביטוח מנורה96,הביטוח הראל
 חברת הרכב 101, חברת הרכב אלבר100,חתמי� בינלאומיי�. ש. חברת הביטוח ק99,איילו�

   103. וחברת אופטיקה הלפרי�102דרכי� שירותי דר� וגרירה
 רישומי פסקי הדי� בבתי המשפט לתביעות קטנות מציגי� .וכ� עוד ועוד עד בלי די

. של מייצגי� מקצועיי� שקצרה היריעה מלהכיל את פרטי כול�, ארוכה מאוד, שורה ארוכה
נראה שמעטי� וספורי� , למעשה. המעמיק מבטו בפסיקה זו מגלה שמדובר בעשרות רבות

 בשללבצע את עבודת� המשפט מונע ממייצגי� מקצועיי� שכאלה  ה� המקרי� שבה� בית
מקרה אחד כזה נית� למצוא בהחלטה שקיבל . ה� אינ� עובדי החברה –העובדה הפשוטה 

, א שמו"ע, ש� גילה השופט כי האד� שעומד מולו, המשפט לתביעות קטנות בירושלי� בית
איננו עובד החברה אלא מייצג אותה , המשמש נציגה של חברת הביטוח הקשורה לתיק

לאור העובדה : "המשפט כאמור הייתה חריגה בנו� הכללי ביעתו של ביתק. משפטית בשכר
לא אוכל להתיר לו לייצג , הביטוח אלא מייצג אותה בשכר' איננו עובד של חב[...] שמר 

   104."בתיק זה

 
02�32790) 'רח(ק "ת  94�12�9426) ש"ב(ק "ת; )21.7.2013, פורס� בנבו (בנאי' פר� נ 13�' בודה נ 12

05�45584) ש"ב(ק "ת; )28.2.2013, פורס� בנבו (מ"בע חשירביט חברה לביטו� אלפסי' דה� נ 12
01�53236) 'רח(ק "ת; )5.12.2013, פורס� בנבו(�פורס�  (מ" בעשירביט חברה לביטוח' לוזו� נ 13

   .55ש "לעיל ה, ניסליעניי� ; )27.6.2013, בנבו
11�10392) א"ת(ק "ת  95�06�29852) 'נת(ק "ת; )24.12.2014, פורס� בנבו (טוינה' יעקובוב נ 13�ראדי  12

10�10966) א"ת(ק "ת; )19.1.2014, פורס� בנבו (גמיל' נ� מ"הפניקס חברה לביטוח בע' קו� נ 13
11�19263) 'רח(ק "ת; )5.3.2014, פורס� בנבו(�פורס�  (מ"הפניקס חברה לביטוח בע' לנדסמ� נ 13

05�49187) א"ת(ק "ת; )19.6.2014, בנבו� ). 1.4.2014, פורס� בנבו (ד�' זידמ� נ 13
12�19855) ש"ב(ק "ת  96�05�7447) ש"ב(ק "ת; )1.5.2014, ס� בנבופור (סבג' אבוחצירה נ 12�מסברה  13

 ). 1.5.2014, פורס� בנבו (רטובי�' נ
07�18986) 'קר(ק "ת  97�08�21472) 'קר(ק "ת; )15.3.2015, פורס� בנבו (ולדיסלאו' מלא� נ 14�צאיג  13

  ). 8.12.2013, פורס� בנבו(מ "מנורה מבטחי� ביטוח בע' נ
06�4931) א"ת(ק "ת  98� ). 5.3.2014, פורס� בנבו (מזרחי' י נעורקב 13
12�13245) צ"ראשל(ק "ת  99� ). 28.5.2015, פורס� בנבו (פלומבו' עבד אל קדר נ 14

05�42804) 'רח(ק "ת  100�  ). 23.1.2014, פורס� בנבו (אזולאי' ב� עזרא נ 13
11�32431) א"ת(ק "ת  101� ). 5.2.2013, פורס� בנבו (איפרג�' נעובד  11
04�26721) א"ת(ק "ת  102� ). 17.11.2013, פורס� בנבו( מ" וגרירה בעדרכי� שירותי דר�' רטובסקי נ 13
06�40364) א"ת(ק "ת  103� ). 20.3.2017, פורס� בנבו (מ" בעאופטיקה הלפרי�' דוייב נ 16
4579) ��י(ק "ת  104�מ ברישומי "בדיקה שער� הח, ואכ�). 24.6.2010, פורס� בנבו (דחליקה' פריד נ 09

של בתי המשפט לתביעות קטנות מגלה כי בשני� האחרונות שימש אד� זה מייצג� המקצועי פסקי הדי� 
המשפט   ייצג את עיריית רמת ג� בבית2011 באוגוסט 31ביו� , כ�. של כמה וכמה נמעני� שוני�

02�1842) א"ת(ק "תראו (לתביעות קטנות בתל אביב �)) 31.8.2011, פורס� בנבו (אלוש' שבתאי נ 11
ק "תראו (יו� לפני כ� ייצג את חברת הביטוח שומרה בבית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה א� שרק 

06�25533) 'הר(�ייצג אד� זה את , על פי רישומי� אלה. ))30.8.2011, פורס� בנבו (שטרלינג' פרח� נ 11
12�29113) א"ת(ק "תראו ( ביולי אותה שנה 21חברת הביטוח הראל ביו� �ברה הראל ח' פינטו נ 10

, בשני דיוני� נפרדי�, ורק יו� לפני כ� ייצג באותו בית משפט, ))21.7.2011, פורס� בנבו (מ" בעלביטוח
12�13448) א"ת(ק "תראו (ה� את חברת הביטוח שומרה � ))20.7.2011, פורס� בנבו (דוקט' חמיאס נ 10
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המשפט לתביעות קטנות מתחזק  היותו של מקרה זה חריג במציאות קיומו של בית
פעמי� רבות מתקיימי� ייצוגי� : הרחבה שלעילהבנה שנשזרה בתיאור קשת הייצוגי� מה

כשאותו מייצג משמש בא כוח� של חברות , בפני אותו שופט, משפט אלה באותו בית
, כ�. או בהפרש של ימי� ספורי�, מסחריות שונות בדיוני� שמתקיימי� באותו היו� ממש

יטוח הראל ש מייצגה של חברת הב" שימש ד28.8.2011מראי� רישומי פסקי הדי� כי ביו� 
באותו ,  וממש באותו היו�105,המשפט לתביעות קטנות בתל אביב בדיו� שהתקיי� בבית

 106.מייצג המשפטי של חברת הביטוח החקלאיהשימש , משפט ובפני אותו שופט בית
 ושוב 18.7.2011,107ביו� ,  ג� חודש ומעט לפני כ�הייתהתמונת מצב זהה לחלוטי� 

ובכל פע� , מופיע בפני אותו שופט באותו יו� ממש אותו מייצג מקצועי 16.5.2011:108�ב
  . הוא משמש בא כוחה של חברה מסחרית שונה

 מדובר במקרי� יחידי� אלא במגמה של אי�עיו� ברישומי פסקי הדי� האמורי� מגלה כי 
ת מתועד ברישומי פסקי הדי� כמי "ג� ת, כ�. ממש המייצגת את מצב הדברי� בטריבונל זה

 109,המשפט לתביעות קטנות בעפולה  את חברת הביטוח מנורה בבית4.7.2011שייצג ביו� 
 תמונת ייצוג זהה 110.ייצג את חברת הביטוח הראל, בפני אותה שופטת, ובאותו היו� ממש

,  וג� כשבועיי� לפני כ�3.7.2011,111�ב, ג� יו� לפני כ�הייתה  מייצג מקצועי זה של
שניה� בפני אותה , תל אביבהמשפט לתביעות קטנות ב  שניה� בבית13.6.2011,112�ב

  . שופטת

 
01�28473) א"ת(ק "תראו (וה� את חברת הביטוח איילו� �, פורס� בנבו (שאשאמסיעי ' עגיב נ 11

) 'די(ק "תראו ( ייצג בבית המשפט בדימונה את חברת הראל ,בתחילת החודש שלפני כ�)). 20.7.2011
33884�10�ועוד באותו היו� ייצג )) 1.6.2011, פורס� בנבו (מ" בעהראל חברה לביטוח' ביטו� נ 10

07�6967) ש"ב(ק "תראו (� בבית המשפט בבאר שבע את חברת הביטוח איילו�פורס�  (קרב' דנינו נ 10
   .))1.6.2011, בנבו

01�44177) א"ת(ק "ת  105�  ). 28.8.2011, פורס� בנבו (קוטלר' שוילי נ 11
01�43977) א"ת(ק "ת  106�  ). 28.8.2011, פורס� בנבו (מ" בעכלל חברה לביטוח' באומ� נ 11
12�25111) ש"ב(ק "תב  107�ש מייצגה המשפטי של "ש דשימ) 18.7.2011, פורס� בנבו (ברנס' היחא� נ 10

12�23229) ש"ב(ק "ובת, חברת הביטוח הראל�שימש בא ) 18.7.2011, פורס� בנבו (דה�' פר� נ 10
  . כוחה של חברת ביטוח חקלאי

10�55506) א"ת(ק "בת  108�ש מייצגה המשפטי של "שימש ד) 16.5.2011, פורס� בנבו (ענאבוסי' צור נ 10
10�58293) א"ת(ק "ובת, חברת הביטוח הראל�שימש בא ) 16.5.2011, פורס� בנבו (אגאי' משה נ 10

  . כוחה של חברת ביטוח חקלאי
01�32977) 'עפ(ק "ת  109� ). 4.7.2011, פורס� בנבו (בסא�' מרעי נ 11
01�19672) 'עפ(ק "ת  110� ). 4.7.2011, פורס� בנבו (מ"הראל חברה לביטוח בע' עמירה נ 11
11�32434) א"ת(ק "בת  111�ת מייצגה של "שימש ת) 3.7.2011, פורס� בנבו (מ"גלית עזרא בע' יצחקי נ 10

11�40612) א"ת(ק "ובת, חברת הביטוח הראל�) 3.7.2011, פורס� בנבו (מנורה מבטחי�' סמוכיא� נ 10
  . שימש מייצגה של חברת הביטוח מנורה

11�3669) א"ת(ק "בת  112�שימש מייצג ) 13.6.2011, פורס� בנבו (מ"כלל חברה לביטוח בע' שמוחי נ 09
11�22874) א"ת(ק "ובת, של חברת הביטוח כלל�שימש ) 13.6.2011, פורס� בנבו (סאגורי' י נ'פלאג 09

  . מייצגה של חברת הביטוח הראל
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אי� די מקו� להכיל את פרטי כל המייצגי� והמיוצגי� שרישומי פסק הדי� , ושוב
עשרות מייצגי� מקצועיי� ששמ� שב :  א� התמונה המתקבלת ברורה113,האמורי� חושפי�

כול� נתבעי� המאופייני� בהיות� , מאות מיוצגי� סדרתיי�, וחוזר ברישומי פסקי הדי�
מקבלי� שירות משפטי מנוסה , ללא יוצא מ� הכלל, וכול�, תני� כלכלית ומאורגני� היטבאי

המשפט לתביעות קטנות מצויי� בהלי�  שביקש המחוקק להדיר מבית" מאכרי�"ה. ומיומ�
היה ש, והיתר הייצוג. א� עושי� בו כבשלה�ה�  האמור נדמה כי ולפיהמשפטי בהמוניה� 

מוסכמה הבאה לחזק נתבעי� , הפ� לסטנדרט, י� חלשי�אמור להיות חריג המשרת תובע
   .המאופייני� בהיות� חזקי� ממילא

המעיי� בפסקי הדי� של בתי המשפט לתביעות קטנות ? המשפט בכל זה והיכ� הוא בית
טו כי הוא כבר השלי� זה מכבר ע� מצב הדברי� האמור ופועל דבר יו� ביומו ימבי� לא

הנה ה� דברי .  כלל לשנותהלנסותמבלי א� בפני מציאות זו שהוא מרי� ידיו ומרכי� ראשו כ
   :המשפט לתביעות קטנות בירושלי� המעידי� על קבלת הדי� בית

 כמו ג� – שעדיי� אינ� עורכי די� –דומה כי הניסיו� למנוע ממתמחי� 
לייצג בבתי המשפט לתביעות קטנות נדו� מראש , מגורמי� מקצועיי� אחרי�

מדובר בנוהג מושרש מימי� .  חיי המעשה מנצחי�,בעניי� זה. לכישלו�
וספק רב א� נית� , הנ!ֶהג מדי יו� בעשרות רבות של תיקי�, ימימה

  114.לשרשו

 
מתועד כמי שייצג בבית  2011 ביולי 31� השביו�, ג"ברישומי פסקי הדי� בולט המייצג המקצועי י  113

04�26828) א"ת(ק "תראו (ברת הביטוח שומרה המשפט לתביעות קטנות בתל אביב את ח�' הופיי� נ 11
ייצג , ובפני אותה שופטת, ועוד באותו היו�, ))31.7.2011, פורס� בנבו( מחלקת תביעות – חברת שומרה

04�25628) א"ת(ק "תראו (את חברת הביגוד ניס נפולי �)). 31.7.2011, פורס� בנבו (ניס נפולי' וול� נ 11
הוא מתועד כמי שייצג בבית המשפט  2011 ליולי 19� הביו�: שבועיי� לפני כ�וכ� שוב פחות מ

) א"ת(ק "תראו (לתביעות קטנות בתל אביב בפני אותה שופטת ג� את חברת הביטוח הראל 
35501�09�) א"ת(ק "תראו (וג� את חברת הביטוח איילו� )) 19.7.2011, פורס� בנבו (שילוא�' טהר נ 10
19918�07�כמה לא מפתיע לגלות כי שבועיי� נוספי� לפני )). 19.7.2011, פורס� בנבו (מ�' פנחס נ 10

הוא מתועד כמי שייצג באותו בית משפט ובפני אותו שופט ג� את חברת , 2011 ליולי 5� הביו�, כ�
11�42148) א"ת(ק "תראו (הביטוח שומרה �וג� )) 5.7.2011, פורס� בנבו (חברת שומרה' ברנאי נ 10

08�3867) א"ת(ק "תראו (הביטוח הראל את חברת �ש� . ))5.7.2011, פורס� בנבו (גולדווסר' פרי נ 09
משפט  ייצג בבית ה2011 באוגוסט 29� השמתועד כמי שביו�, צ"נוס� שבולט ברישומי� אלה הוא של א

02�13688) א"ת(ק "תראו (ה� את חברת הר� , בפני אותה השופטת ממש, לתביעות קטנות בתל אביב�11 
ק "תראו (וה� את חברת הביטוח ציוותית )) 29.8.2011, פורס� בנבו(הר� קשר רנט א קאר ' קרמר נ

01�56813) א"ת(� ביוני 12� הביו�, חודש וחצי לפני כ�)). 29.8.2011, פורס� בנבו(לבייב ' דה� נ 11
חברת צ כמי שייצג בפני אותה שופטת בית המשפט לתביעות קטנות בעפולה את "מתועד א, 2011

11�41270) 'עפ(ק "תראו (הביטוח הכשרת היישוב �ואת )) 12.6.2011, פורס� בנבו (שני' זובטוב נ 10
12�32229) 'עפ(ק "תראו (חברת הרכב הר� �ג� )). 12.6.2011, פורס� בנבו (הר� ליסינג' יצחק נ 10

ה שופטת את חברת ובפני אות, צ בבית המשפט לתביעות קטנות בטבריה"ייצג א, 2011 במר� 25�ביו� ה
09�5723) 'טב(ק "תראו (הביטוח הכשרת היישוב �ואת )) 25.3.2011, פורס� בנבו (סאלח' סלימא� נ 10

11�53355) 'טב(ק "תראו (חברת הביטוח אליהו �   )).25.3.2011, פורס� בנבו (שטרית' ברזיק נ 10
 לפסק 9 'פסעוד ראו את ). 29.8.2007, פורס� בנבו(לפסק הדי�  14'  פס,גפ�' כה� נ 2860/07) ��י(ק "ת  114

להתייצב ) די� ואחרי��עורכי(למיניה� ' לחשני�'המשפט ג� אינו יכול למנוע מ�בית: "ש� נכתב, הדי�
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את שאלת נפקותו של המצב יחד תמונת הייצוג הרחבה שהוצגה לעיל מעלי� ודברי� אלה 
   . לתובעי� המאופייני� בהיות� חלשי�בנוגעהקיי� 

יתרונותיה� של השחקני� החוזרי� והפגיעה בשחקני� : השפעותיה של המגמה  )ו(

 החלשי�
הרי שהנתבעי� הסדרתיי� , )Galanter(א� נאמ� את הטיפולוגיה הידועה שהתווה גלנטר 

 Repeat(המשפט לתביעות קטנות ומייצגיה� המקצועיי� ה� בבחינת שחקני� חוזרי�  בבית

Players( ,ביחס לשחק� החדוככאלה ה� נהני� מיתרונות דיוניי� לא מעטי �� One(פעמי 

Shooter (115.התובע אות� �פעמי הוא �השחק� החדכש יתרונות אלה מקבלי� משנה תוק
עוצמת� של יתרונות אלה . המשפט לתביעות קטנות אד� החי בעוני המשמש תובע בבית

 השחקני� בולטי� בסיטואציה הנוכחית בעיקר כאשר עסקינ� בנגישות גבוהה יותר של
" כיס עמוק" וכמוב� ב,וביתרו� המובנה שלה� בניהול מידע ובקבלת, מחי�מול החוזרי�

שקילת האינטרסי� תו� כדי המקנה לה� יכולת לפזר את הנזק ולהתנהל אסטרטגית 
בו עולה חשש שלמשל להעדי� להתפשר מקו� (כלכליי� הכלליי� שלה� �המשפטיי�

  ). תדי� שיפעל לרעת� רוחבי מפסק
בה שיסוד מעצבי� את עמדת היתרו� הדיוני המשמעותי נראה כי ארבעה מאפייני 

בו שזו המועצמת מקו� , ואית� מיוצגיה� הסדרתיי�, מחזיקי� המייצגי� המקצועיי�
, וזאת יאמר כל מי שנכח בדיו� מהסוג האמור, היתרו� הראשו�. עסקינ� בתובע החי בעוני

 
עשוי , וממילא שכל ניסיו� למנוע תופעה זו, המשפט פתוח לכל�האול� של בית. יע בייצוגלדיוני� ולסי

, לעמדה דומה". בכלל הצדקה למנוע את התופעהספק א� יש , לדעתי. להיתפס כקטנוני או מגוח�
, שרואה במצב הדברי� הקיי� לא רק עובדה מוגמרת אלא א� השתקפות מציאות שלא ראוי להתערב בה

06�23410) 'חד(ק " תראו�, פורס� בנבו( לפסק הדי� 10'  פס,מ"סדצקי הובלות בע' טלמור נ 13
06�40088) א"ת(ק "ת; )20.10.2013�פורס� (לפסק הדי�  8'  פס,לבטר' � ביטוח נמנורה מבטחי 14

ראו את דבריו של נציב תלונות הציבור , עוד לעניי� הקושי המעשי שביסוד מניעה זו). 11.1.2015, בנבו
ייצוג " של נציבות תלונות הציבור על שופטי� 516/15בלי� בחוות דעת השופט בדימוס רי, על השופטי�

 6' פס" עות מייצג מקצועי שאינו עובד של החברהחברה בבתי משפט לתביעות קטנות באמצ
על חובת הבירור בבית המשפט לתביעות קטנות  "74/15 ראו חוות דעת להרחבה נוספת). 8.12.2015(

חוות דעת זו נכתבה בעקבות תלונה שהגיש תובע בבית ). 31.3.2015 (2' פס" 'מייצגי� מקצועיי�'אשר ל
ט השלו� שבמסגרת ההלי� התיר למייצג מקצועי לשמש בא המשפט לתביעות קטנות נגד רש� בית משפ

המתכונת "במסגרת החלטתו מביא הנציב מדבריו של הרש� שלפיה� מדובר ב. כוחה של חברת ביטוח
ומ� העבר השני חברה , מ� העבר האחד תובע לא מיוצג: שבה מתנהלי� תיקי� מסוג זה" הרגילה

נראה כי בית המשפט . די מייצג מקצועי מיומ� ומנוסהמסחרית מאורגנת ומבוססת כלכלית המיוצגת על י
 �לתביעות קטנות השלי� ע� מצב הדברי� המתואר עד כי לא אחת הוא א� עומד בעצמו על כוח� העוד

09�1257) א"ת(ק " ת ראו.של המייצגי� המקצועיי� מושא דיוננו� לפסק 18'  פס,גב�' אברמובי� נ 14
הפועלת באמצעות נציגי� שזה לה� עיסוק� , ובר בשחקנית חוזרתמד) ("18.5.2015, פורס� בנבו(הדי� 

חשוב לציי� כי לצד אלה נית� לזהות "). ואשר היא אמונה על כללי הדיו� וניהול הליכי� בבתי המשפט
למשל באמצעות הטלת קנס כספי על נתבעת ,  בית המשפט מביע התנגדות פעילה לתופעהפסיקות שבה�

וא� באמצעות קביעה שלפיה שליחת מייצג מקצועי כבא כוחה , צג מקצועיממוסדת המיוצגת על ידי מיי
ראו את פירוט . יתעל כל המשתמע מכ� דיונ, התייצבות לדיו��של נתבעת ממוסדת היא בבחינת אי

  . לה�ובטקסט הנלווה , 204, 203ש "הדברי� להל� בה
115 Marc Galanter, Why the Haves Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change, 

9 LAW & SOC’Y REV. 95 (1974).  
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לבקיאות זו פ� . � אלה נשכרי� שירותיה� של מייצגי�מצוי במומחיות ובמקצועיות שבגינ
 וכ�מבנהו ושלביו על בוריי� , סדרו,  המוסדי עוסק בהכרת ההלי�הפ�. מוסדי ופ� מהותי

 המהותי עוסק בידע המשפטי הכללי הפ�. בשליטה בזכויות הנתונות לבעלי הדי� בהלי� זה
 מושאסביבו סב האירוע הנקודתי שבהכרת הדי� , בו מחזיקי� מייצגי� אלהשהרחב יחסית 

, ובעיקר ביכולת שלה� ליטול אירועי� ופעולות שביצעו הגורמי� ששכרו אות�, תביעהה
לתרג� אות� לכדי נרטיב משפטי מקובל ולתבנת אות� לתו� דוקטרינות נורמטיביות רווחות 

  . �המשפט מורגל בהבנת שבית
, המשפט לתביעות קטנות אינ� חולקי� היבטי� מקצועיי� אלה תובעי� חלשי� בבית

הסיבה לכ� . ני� בטריבונל זה ה� בבחינת נחלת� הבלעדית של המייצגי� המקצועיי�ובדיו
נובעת בי� היתר מהקושי המוגבר של אוכלוסייה זו להתמודד ע� ההלי� המשפטי ביחס 

המשפט  מחקרי� אמפיריי� שנערכו על מתדייני� מסוגי� שוני� בבית. לאוכלוסייה הכללית
ה לזו שמתקיימת במקומותינו זיהו חוסר הבנה של לתביעות קטנות שתצורת פעולתו דומ

 תובעי� מסוג 116.חלבו הוא שלמשמעותו ולסדר , מתדייני� חלשי� בנוגע להלי� המשפטי
זה מגיעי� אל ההלי� המשפטי מבלי להכיר אותו כלל ומבלי שתהיה לה� האפשרות 

 בשלביו  בקיאי�אינ�ה� . הכלכלית להסתייע בגור� מקצועי שיאפשר הכרה ושליטה כזו
 שלא. בדר� הפעולה המצויה והרצויה בו ובזכויות המוקנות לה� במסגרתו, של ההלי�

אינ� מכירי� ,  תדירבו טועני� ואינ�המשפט  בית מופיעי� באינ�ה� , מייצגי� המקצועיי�כ
את דר� החשיבה המאפיינת את הדיסציפלינה המשפטית ואינ� יכולי� לצפות את 

 ה� שבפניה�ת דרישותיה� ואת אמירותיה� של השופטי� א, את תגובותיה�, התנהגות�
ג� בהיבט המהותי ניכר לכל מתבונ� כי במצב דברי� מעי� זה עלול לבלוט חסר . מופיעי�

בכלל זאת (ל בשליטה בדי� הנוהג במקרה שבגינו מוגשת התביעה וקוד� כ: של ממש
 משפט שוני� בתיבהכרת החוק וחוסר מודעות לקיומ� של מקרי� דומי� שנפסקו �אי

המשפט אינ� דוברי� את אותה השפה  ובהמש� לכ� בהכרה שלפיה התובעי� ובית, )בעבר
  . שיח ומראה דומי�, ואינ� שותפי� לכללי התנהלות

. הקושי האמור מנביע פעמי� רבות רתיעה מוגברת של אוכלוסייה זו מההלי� המשפטי
אנשי� החיי� , ת המשפט האוכלוסייה הכללית אשל בשונה מהבנתהמחקרי� מראי� כי 

אמו� ובתחושה כללית שהמשפט איננו �באי,  בחשדנותמתייחסי� אליה בדר� כללבעוני 
כלי מעצי� המהווה מקור לכוח ולזכויות אלא מנגנו� בירוקרטי המטיל עליה� סנקציות 

, מתדיי� המיומ�כ שלא יש להוסי� כי על זה 117.והמאיי� לקחת מה� את המעט שיש לה�

 
116 William M. O’Barr & John M. Conley, Lay Expectations of the Civil Justice System, 22 LAW 

& SOC’Y REV. 137, 159–160 (1988).  
 אור. וברבות השני� הפ� קלאסי) Austin Sarat(המחקר החשוב בנושא נכתב בידי אוסטי� סאראט   117

Austin Sarat, The Law is All Over: Power, Resistance and the Legal Consciousness of the 
Welfare Poor, 2 YALE J.L. & HUMAN. 343, 380 (1990).פת ראו להרחבה נוס Lucie E. 

White, Subordination, Rhetorical Survival Skills, and Sunday Shoes: Notes on the Hearing of 
Mrs. G., 38 BUFF. L. REV. 1, 58 (1990); JOHN GILLIOM, OVERSEERS OF THE POOR: 
SURVEILLANCE, RESISTANCE, AND THE LIMITS OF PRIVACY 51 (2001) (“You have to watch 
every step like you are in prison. All the time you are on welfare, yeah, you are in prison. 
Someone is watching like a guard”); Jerome E. Carlin, Jan Howard & Sheldon L. Messinger, 



  ט"תשע מט משפטי	  אס� טבקה

234  

אד� החי בעוני , המשפט כקצהו הגלוי של מער� משפטי סמוי מסודר וענ� המגיע לבית
היינו בעובדה הפשוטה שלפיה אל , שנדרש להלי� משפטי מאופיי� על פי רוב בבידודו

 לא ייפלא אפוא כי תצפיות 118.ההלי� המשפטי הוא מגיע כיחיד הנדרש לפעול לבדו
ל דפוס של פרקטיקות התנהגות המשפט לתביעות קטנות מעבר לי� הצביעו ע  בביתשנעשו

סגנו� בבעיקר , ודיבור שמבחינות מתדייני� חלשי� ממתדייני� חברי האוכלוסייה הכללית
 של טרמינולוגיה המכילה ניכרבחוסר אוני� ובמיעוט , דיבור המאופיי� בניסוחי� מהוססי�

כונה ת, זוהה בקרב מתדייני� חלשי� נימוס יתר כלפי סביבת�כמו כ� . שיח של זכויות
לא להרגיז� יתר על , שהחוקרי� מייחסי� לרצונ� של הדוברי� למצוא ח� בעיני זולת�

  119.ובה בעת לבטא את כפיפות� במער� הכוחות היחסי, המידה
. המשפט לתביעות קטנות יוכל לזהות בנקל תובעי� חלשי� המבקר בי� כותלי בית, אכ�

לא , המשפט באופ� מגומג� ביתמפתיע הוא יזהה כי לא אחת טועני� תובעי� אלה בבלא ש
, סדר משווע המערב עובדות�באי, חלקי וחסר מבחינה עובדתית ומשפטית, מאורג�

פעמי� רבות מבלי לדעת את הזכויות המוקנות לה� בהלי� , תחושות ורצונות, מחשבות
למול� לא יתקשה המתבונ� לזהות את . ומבלי להכיר את כללי הדיו� הנוהגי� בטריבונל זה

 במורכבות יחושוא� לא , � המקצועיי� המייצגי� את הנתבעות הממוסדות והאיתנותהנציגי
לפצח את בקיאות� בדי� ולאתר את העובדה הפשוטה כי , כלשהי לפענח את רהיטות דיבור�

  .  אי�–מרחק רב בינ� ובי� עורכי די� של ממש 
המשפטי ההלי� : חשיבותה הדיונית של עובדה זו היא רבה במוב� המעשי והתוצאתי

בטריבונל זה כולל אפשרויות דיוניות הניתנות לבעל הדי� או לנציגו על פי דרישה בלבד ולא 
זכות . כחלק ממערכת חובות פרוצדורליות קשיחות המעוגנות בפורמט אחיד ושיטתי

 120. את הטיעו�,עובדתית וראייתית, וכ� ג� הזכות לסכ�, החקירה הנגדית היא אפשרות כזו
היא הקניית יתרו� דיוני , דימבי� מכל משפט� כפי ש,  מצב דברי� זההתוצאה המידית של

אלא , זכויותיואת שלביו ואת , סדרואת , עצו� לבעל הדי� שלא רק שמכיר את מבנה ההלי�
שמערער את גרסתו של הצד שכנגד ושפוגע באמינותו , שהוא א� היחיד שמשנה חזית

טריבונל שאינו כבול לכללי הג� שמדובר ב, אכ�. באמצעות מי מהכלי� האמורי�
הרי שבמצב דברי� שבו מתמודדי� זה מול זה מייצג מקצועי מיומ� , הפרוצדורה התקניי�

: פשיטא.  דר� כלל ליתרו� דיוני מובהקהמייצג המקצועייזכה , ואד� המאופיי� בחולשתו
� לצר, בו רק בעל די� אחד מבי� השניי� מכיר את האפשרות הנתונה לו לזמ� עדי�שמקו� 

 
Civil Justice and the Poor: Issues for Sociological Research, 1 LAW & SOC. 9, 81 (1966) 
(“The poor man looks upon the law as an enemy, not as a friend. For him the law is always 

taking something away”).  הצעה ?  מה על סדר היו�–משפט ועוני "לדיו� קצר בעברית ראו נטע זיו
 ). 2005 (18, 17 ד עלי משפט "נדה משפטית לעוסקי� בייצוג אוכלוסיות החיות בעוני'לאג

  . 164–161 'בעמ, 35ש "עיל הל, זרי� במשפטלהרחבה על אודות ממד הבידוד האמור ראו אלבש�   118
 :John M. Conley, William M. O'Barr & E. Allan Lind, The Power of Language ראו  119

Presentational Style in the Courtroom, 1978 DUKE L.J. 1375, 1379–1385 (1979).  
נה לאישורו של בית המשפט לתביעות קטנות ראו לעניי� ביצוע החקירה הנגדית כאפשרות דיונית הנתו  120

' אזולאי נ 1052/05) ��מחוזי י(ע "בר; )2.12.2005, פורס� בנבו (5'  פס,דיי�' אוסטי� נ 6350/15א "רע
המשפט  לעניי� סיכו� הטענות כשלב דיוני הנתו� לאישורו של בית). 27.4.2006, � בנבופורס (פוני

  . 277' בעמ, 4ש "לעיל ה, לתביעות קטנות ראו חבקי� ונמרודי
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לסכ� , לתק� את כתב טענותיו, לבקש ארכות, לחקור בחקירה נגדית, להחליפ�או  בעלי די�
עלול לא רק שלא להכיר את אלה שיריבו לעומת ,  ועוד כהנה וכהנהבמקצועיותאת דבריו 

כדוגמת האפשרות ( להבנות יסוד הנוגעות לתובעי� באשר ה� באשראלא ג� להיות חסר 
או הזכות לסרב להצעות לא איכותיות , תבע לא התייצב לדיו�בו הנשדי� מקו�  לקבל פסק

הרי שעסקינ� בזירת התגוששות לא שוויונית , )המשפט המגיעות מצד הנתבעת או בית
  .  היותו חלשבשלשעלולה לקפח את המתדיי� החלש א� 

עבור  יתרו� דיוני משמעותי מאוד תמהותי של ההלי� יוצר�ג� השליטה בפ� המשפטי
 שלפיו אד� היודע את  וזאת נוס� על היתרו� הברור מאליו שלפיו אד� היודע,נציגי� אלה

כא� עסקינ� . הדי� יכול להעלות טענות פרוצדורליות ומהותיות שיריבו ההדיוט אינו יכול
בהיבט עמוק יותר של ההלי� המשפטי הנוגע ביכולת של צד אחד בלבד לדבר בשפה 

ובתבניות מקובלות בעול� המשפט ולרתו� בתקדימי� ,  בדוקטרינותלהשתמש, המשפטית
. את כללי ההתנהגות ואפילו את כללי הלבוש לטובתו שלו, את השיח, את דר� החשיבה

מו ידע יהחולק ע, מול השופט עומד אד� המדבר בשפתו: חשוב להתעכב מעט על נקודה זו
 מינוח וחשיבה המגדירי� את זהותו, המציית לאות� כללי התנהגות, מקצועי דומה

הוא אפילו מחזיק בידיו תיק מסמכי� דומה להפליא לזה שרואה השופט בידי . המקצועית
וג� לבושו אינו רחוק מקוד הלבוש הנהוג בקרב , ציבור עורכי הדי� המופיעי� בפניו

והוא בוודאי איננו זר בזירה , הוא איננו אחר ואיננו שונה. אד� זה דומה לו. פרופסיה זו
נקודה זו מדגישה ה� את . ה� בהתנהלותו וה� בחזותו, בית בה�אלא נדמה כב�, המקומית

ה הנוהגת ימדבר ומתנהג על פי הקונוונצי, זה שאינו נראה, אחר�תו של האד� החי בעוני
להבחנה .  בטבעיותמשתלב בזירה זו שוה� את היות הנציג המקצועי גור�, בזירה המשפטית

ול הסימבוליי� בי� מי ששיי� לזירה זו האמורה יש משמעות עמוקה לא רק בקביעת קווי הגב
 למידת האמינות והרצינות שמייחס באשראלא ג� מבחינה אופרטיבית , ומי שהוא זר בה

המשפטי ,  מביא בפניו טענות במישור העובדתיכשהוא, נציג המקצועילהמשפט  בית
המשפט לתביעות קטנות המתקיימי� בתצורה   בביתשנעשומחקרי� אמפיריי� . והראייתי

דומה לזו המתקיימת בישראל מראי� כי אימוצה של שפה משפטית מקצועית ושימוש תדיר 
המשפט באמינות�   את הסיכויי� לשכנע את ביתבמידה רבהבנרטיב משפטי מקובל מעלי� 

   121.ובנכונות� של הדברי� הנאמרי� לו והמוצגי� בפניו
יעות קטנות בא המשפט לתב ממנו נהני� המייצגי� המקצועיי� בביתשהיתרו� השני 

חשיבותו . בה� הפכו לבני בית בטריבונל זהשלידי ביטוי בניסיו� הרב שצברו לאור� השני� 
 ל בהפחתת החשש של המייצג להופיע בפני ביתו קוד� כמתשל ניסיו� מצטבר זה מגול

, דבר המאפשר לו לטעו� באופ� רהוט, עדיו וראיותיו, המשפט ולהביא בפניו את טענותיו
כא� שב .  יותר ביחס לתובע שזו לו הפע� הראשונה בהלי� משפטי מעי� זהבהיר וסדור

בו בעל הדי� שכנגד נמנה שבו מחזיקי� הנציגי� המקצועיי� מקו� שומתעצ� היתרו� הדיוני 
עקרו� היעדר הייצוג ביקש למחוק את היתרונות הדיוניי� , כזכור.  אוכלוסייה חלשה�ע

  מזה של האחר שונהו של כל אחד מה�די� שכוחהנובעי� מפערי כוחות חברתיי� בי� צד
דא עקא . ולהעמיד את בעלי הדי� החלשי� בנקודת פתיחה שווה ליריביה� החזקי� מה�

 
121 William M. O'Barr & John M. Conley, Litigant Satisfaction versus Legal Adequacy in Small 

Claims Court Narratives, 19 LAW & SOC’Y REV. 661, 662, 698 (1985).   
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לא רק , א� לא לבעל הדי� החלש כלכלית, שניסיו� מצטבר זה מאפשר למייצג המקצועי
, לי�אלא ג� להבי� כבר בתחילת הה, להתנהל באופ� שמקנה לו יתרו� מובנה כאמור

ובעקבות , תביעה שהובאה בפניוה כלפיהמשפט  מהי נטייתו של בית, ולמעשה לכל אורכו
לנסות להרחיב את החזית הדיונית או לחתור לקראת סיו� ,  לשקול לשנות את קו ההגנהזאת

לא רק ,  לח� חוק� של מתדייני� מקצועיי��שה, טקטיקות דיוניות אלה. הסכסו� בפשרה
לעיתי� ה� א� , המשפט לתביעות קטנות ידי תובעי� חלשי� בביתשאינ� מזוהות כלל על 

והרחבה , סוגיית הפשרה היא דוגמה מובהקת בכגו� דא. ד�ימצ זוכות לתמיכה ולהסכמה
   .הפרק הבא�אשר למשמעותה בטריבונל זה תתקיי� במסגרת תתב

ו היתרו� השלישי המאפיי� את התנהגות� המקובלת של הנציגי� המקצועיי� הוא המשכ
המשפט מנביע מטבע הדברי� הופעה שבה  הניסיו� המצטבר בי� כותלי בית. של הקוד�

. ונשנית בפני אותה קבוצה מצומצמת יחסית של שופטי� היושבי� בדי� בטריבונל זה
סדרתיות הייצוג יוצרת אפוא היכרות מוקדמת בי� המייצג המקצועי ובי� השופט היושב 

מצב הדברי� ,  לסייע למייצג זהשיכולטי� חיובי  אפשרות יצירתו של מונימלבד. בדי�
המייצג המקצועי מקבל הזדמנות : ביסודוש החזרתיות בשלהאמור מקנה יתרו� חשוב 

את ההעדפות המהותיות והפרוצדורליות ואת , את אופ� ההתנהלות, ללמוד את דר� החשיבה
נקודתית וג  כל אלה לתכנ� אסטרטגיית ייצולפי, המשפט היסטוריית הקביעות של בית

סיונ� של העדי� ואת דר� ההתייחסות אל יאת אופיי� ונ, גנההמתאימה את טענות הה
לכל אלה לא שות� התובע המזדמ� . לנטיותיו המקצועיות והאישיות של השופט, התובע

לנתב את , כלל ולעיתי� לא יוכל, הוא יתקשה, מייצג המקצועיכ שלא. בטריבונל זה
 מאפייניו המקצועיי� והאישיי� של השופט  הכרתבזכות מושכל ניתובהתנהלותו בהלי� 

מיומנות וידע , כס�, פעולה אחרונה זו דורשת השקעה לא מבוטלת של זמ�. היושב בדי�
, מדובר בבעל די� חלשכשיתרו� זה מתעצ� . ואת אלה הוא פעמי� רבות חסר, מקצועיי�

�   . וזמ�ידע מקצועי, שהרי מתדיי� זה מאופיי� בחסר המובהק של משאבי� כדוגמת כס
, היתרו� הרביעי שיש לתת עליו את הדעת נעו� באופיו של הנתבע הסדרתי בטריבונל זה

ביטוי היא פעמי� רבות תביעה קטנה .  היות המייצגי� האמורי� מקצועיי�בשלמועצ� הוא ו
 להשפיע על מצב� המשפטי של אנשי� שעלולהיחיד לסכסו� או לבעיה משפטית רוחבית 

מכיוו� .  שחוו נזק דומהכלפי אחרי� בהלי� יקי� חיוב של הנתבע  במוב� זה שהפסד,רבי�
ועל מנת לצמצ� לכדי מינימו� את סיכויי ההפסד הקטגורי בתביעה הנחזית להיות , שכ�

מנגנו� . א� קצה קצהו הגלוי של מער� משפטי סמוי מ� העי�הוא הנציג המקצועי , קטנה
י רוב לצייד את הנציג המקצועי בתקדימי� דואג על פ, הכולל עורכי די� ומתמחי�, מנוסה זה

במער� , בטענות מהותיות ופרוצדורליות שישרתו אותו,  לסייע לו בהלי�היכולי�נטיי� וורל
 פועל על בכללו, בכתב הגנה ובבקשות שיחזקו אותו, במסמכי�, עדי� וראיות שיתמכו בו

כ� להתמודד ע� מגובה ומו מנת לשלוח את הנציג המקצועי אל המערכה המשפטית כשהוא
ג� במקרה זה כוח� העוד� של הנציגי� . הטענות והראיות שעלול התובע להעלות

. הוא ברור ובולט, ובוודאי על פני תובעי� חלשי�, המקצועיי� על פני תובעי� מזדמני�
ידע ומיומנות , כס�,  זמ�חסרי�כשה� ,  מגיעי� לזירת המשפט לבד�התובעי� החלשי�

 נציג המער� המשפטי כנגדת� בזירה זו במצב דברי� מעי� זה פשיטא כי עמיד. משפטית
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ה ת בעמדה דיונית נחותה שסיכויי הצלחמטבע הדברי�המסוע� והמשוכלל ממצבת אות� 
  .אלה של בעלי דינ�מנמוכי� 

  כי מער� היתרונות המגוו� העומד לזכות המייצגי� המקצועיי� בביתשטענוהיו 
וכי מבדיקה אמפירית עולה כי , הוא נחזה להיות כפי שרבהמשפט לתביעות קטנות אינו 

הנתבעת היא חברת ביטוח כש במידה ניכרתסיכוייו של תובע לזכות בתביעתו גדלי� 
 150 ת המחקר שביקש לאשש טענה זו התבסס על בדיק122.המיוצגת על ידי בא כוח מקצועי

לתביעות קטנות שנדונו בבתי משפט ") תיקי פח(" נגר� נזק רכוש שבה�תיקי תאונות דרכי� 
בשליש אחר ,  חברת ביטוחנגדבשליש מתיקי� אלה התנהל אזרח מ� השורה . 2007בשנת 

והשליש , מהתיקי� לא הייתה חברת ביטוח מעורבת כלל וההלי� התנהל בי� שני פרטי�
מבדיקה זו עלה כי דווקא . האחרו� עניינו תביעות המערבות יותר מחברת ביטוח אחת

ניצחו התובעי� הלא , פסקו לטובת הצד המיוצגיימצופה שהיה  ש,בתיקי� מהסוג הראשו�
  . מיוצגי� באחוזי� משמעותיי� יחסית לשאר סוגי התיקי� שנבחנו

המחקר לא פילח את התובעי� שאת עניינ� :  התייחסות לדברי� אלה לא נדרשתלכאורה
בחינת היותו של תובע ב". יחידי�" אלא א� את היות� כלכלי�החברתיבדק לפי אפיונ� 

מכא� .  להיות אית� או רעועשיכול מצבו הכלכלי עלאינה אומרת דבר וחצי דבר " יחיד"
 לקשיי� שבה� מצוי תובע בנוגעשאי� בדברי� אלה כדי לסתור את הטענות הנורמטיביות 

נראה כי זו א� לא . המשפט לתביעות קטנות  בביתכלכלית�החברתיתהמאופיי� בחולשתו 
  . המחקרהייתה כוונת� של מחברי 

 בעניי�א� שאינו קובע דבר , המחקר. אלא שלמעשה ההתייחסות לעניי� זה היא נחוצה
 בנוגעהוא קובע מסמרות אפשר שיוב� כאילו , תובעי� המאופייני� בחולשת� הכלכליתה

, זה" יחיד"ומכיוו� שג� תובע המאופיי� בחולשתו הוא בבחינת , בטריבונל זה" יחיד"לכל 
   .טענה הנתמכת בנתוני� אלהביות מוב� כחוסה הרי שג� הוא עלול לה

 היעדר בדברוהיא צריכה להתקיי� לא רק , התייחסות ביקורתית לדברי� נדרשת, א� כ�
אלא בראש ובראשונה בנוגע למתודולוגיה , האפיו� הנוגע לבעלי די� חלשי� בטריבונל זה

י� לא פשוטי� מתודולוגיה זו מעלה קשי, דיכפי שנראה מ. האמפירית של המחקר עצמו
וממילא , המתואר בו" יחיד"אלו הנוגעות ל,  למסקנות הכלליות שאליה� המחקר חותרבנוגע

  . זה שאינו מתואר בו כלל ועיקר, זה המאופיי� בחולשתו הכלכלית" יחיד"ל
מהמחקר לא ברור כלל . הקושי הראשו� נוגע לשיטת הדגימה שעליה התבסס המחקר

וכיצד בוצעה הדגימה , יצד הוגדרה האוכלוסייה הנדגמתכ, כיצד נבחרו התיקי� הנבחני�
 ערפול מתודולוגי זה מציג קושי היורד לשורש תקפותו של המחקר האמפירי 123.עצמה

 
  . 366–355' בעמ, 15ש "לעיל ה, בכר וקליי�  122
. משלעיתי� מעלי� הדברי� בעיה מתודולוגית של מ. 357–355 'בעמ, וראו את הניסוחי� הכלליי� ש�  123

, ותו עמודא� בא, " התיקי� נעשתה באופ� אקראי לחלוטי�150דגימת  "מצייני� בכר וקליי� כיכ� למשל 
בשלב הראשו� נערכו תצפיות על הדיוני� בבית המשפט  "ה� מצייני� ג� כי, בתיאור� את שיטת הדגימה

ה מושכלת של שיטה זו אפשרה בחיר. שעליה� ניתנו פסקי די� בשלב מאוחר יותר, לתביעות קטנות
ת התנהלות התצפיות אפשרו להבי� טוב יותר א, בנוס�. תביעות פח שבה� נדונה שאלת האחריות

מהציטוט האחרו� עולה כי . )357' בעמ, ש� ("הצדדי� בדיו� עצמו ואת יחסו של השופט אל הצדדי�
ימה כזו יכולה לא ברור כיצד שיטת דג. בכר וקליי� בחרו תיקי� ספציפיי� שה� מצאו מתאימי� למחקר�

 .והמחברי� לא מבארי� זאת, לעלות בקנה אחד ע� מדג� אקראי
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,  יכול לעמודואינו,  עומדאינומחקר זה שוהוא א� מוביל למצב דברי� , שבוצע ושל תוצאתו
 בממצאי מחקר אמפירי  יסוד להכרהשהיא, )replicatibility(בדרישת יכולת השחזור 

  . מקצועי
המחקר א� גודל המדג� נגזר ממספר תיקי מהקושי השני נובע מהעובדה שלא ברור כלל 

המחקר . וא� וכיצד נבדקה במסגרתו מובהקות סטטיסטית, הביטוח הנדוני� בטריבונל זה
בח� מספר מסוי� של תיקי� וביקש להסיק מה� על אודות אפיונ� של כלל התיקי� הנמני� 

 בכלי להשתמש על מנת לעשות כ� היה עליו 124.נטית בטריבונל זהוו האוכלוסייה הרל�ע
 125.נטיי�ווהסקה סטטיסטיי� שיאפשרו את השלכת הנתוני� שמצא על כלל התיקי� הרל

היינו בארגו� ובהצגה של , המחקר לא עשה כ� והסתפק א� בתיאור סטטיסטי של הדברי�
� התיקי� 150מנ� מתארי� את ו שהוצגו בו אהנתוני�,  מכיוו� שכ�126.הנתוני� שאס

א� לא ברור כלל א� ה� אכ� מייצגי� את המציאות הרחבה והכוללת שעליה , שאות� בח�
  . הוא ביקש להצביע

. מחקר זה לוקה בכשלי� בסיסיי� בכל הנוגע למתודולוגיה האמפירית שנקט, א� כ�
שאותו הוא לא (� בחולשתו ספק א� מסקנותיו תקפות לא רק לתובע המאופיי, מכיוו� שכ�

  . אלא א� לתובע היחיד באשר הוא, )כלל בח� כלל ואת מצבו הוא לא ניתח
 להפרי� את מער� יחסי הכוחות כדי הנדו�יוצא אפוא כי אי� בדברי� המוצגי� במחקר 

: מסקנת הדברי� היא אפוא זו.  את המשמעויות הנובעות ממנוולאשתואר בפרק זה 
הניסיו� והיכולת , סיכוייו לעמוד אית� מול הידע, יבונל האמורכשמדובר בתובע חלש בטר

, ל משו� שמתדיי� זה מאופיי� בזרותוווה� כאלה קוד� כ. של הנציג המקצועי אינ� גבוהי�
 א� שזו האחרונה נחזית להכיל אותו ,ביחס לסביבת ההתרחשות המשפטית" אחר"בהיותו 

זרותו של תובע חלש כאמור . בכנותכמות שהוא ולאפשר לו להשמיע את קולו במסגרתה 
בו נדרש לנהוג בו ש מקו� ,המשפט מתאפשרת באמצעות היחס השונה שמעניק לו בית

 ביתבידי המחוקק וה� בשוויו� במונחי� הדיוניי� שהוגדרו ה� , כפי שהראה פרק זה. בשוויו�
אפשר על מנת ל, ייוחד היתר הייצוג לבעלי די� חלשי� בלבדכשיתקיי� , המשפט העליו�

   .בה מחזיקי� יריביה�שלה� את נקודת המוצא הדיונית 
  
  

 
 . 380–362' בעמ, ש�  124
ותכלית� להסיק , מבחני� אלה מוכרי� בספרות הסטטיסטית כמבחני בדיקת השערות ורווחי סמ�  125

י להרחבה על אודות תהלי� ההסקה הסטטיסט. מסקנות מהימנות וכלליות ממידע המבוסס על מדג� קט�
מהדורה ( חלק שני חינו� והפסיכולוגיהע� דוגמאות מתחו� ה: סטטיסטיקההמקובל ראו אפרי� דרו� 

 ). 1984, שלישית
לעיל , בכר וקליי�: א� לא את השימוש במבחני ההסקה הסטטיסטיי� בעניינ�, וראו את ריכוז הנתוני�  126

א� שה� , ריכוז ועריכה של נתוני�, הספרות הסטטיסטית מראה כי סיכו�. 361–357' בעמ, 15ש "ה
. אינ� יכולות להנביע גזירת מסקנות רוחב כלליות ומהימנות בנוגע לנתוני� שנאספו, רכותפעולות מבו

 חלק ראשו� ע� דוגמאות מתחו� החינו� והפסיכולוגיה: סטטיסטיקהלהרחבה ראו אפרי� דרו� 
; )1987 (79–1 כר� ראשו� יסודות בהסתברות ובסטטיסטיקהמרי� ברקת ; )1984 ,מהדורה שלישית(

 ). 2017 (סטטיסטיקה תיאורית בגובה העיניי�תלמה לוית� ואלונה רביב 
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 לסיו� הפלוגתא והיעדר שיטתי של חלופההעדפה עקבית של : נוהג שני  .2

  הלי� משפטי לבירור הסכסו�

 היחס להליכי� חלופיי� ליישוב סכסוכי� בהלי� האזרחי בישראל : מבוא  )א(
המוכרי� א� בראשי , Alternative Dispute Resolution(הליכי� חלופיי� ליישוב סכסוכי� 

באמצעות� צדדי� לפלוגתא יכולי� שה� ש� כולל לשורת מנגנוני� דיוניי� ) ADRהתיבות 
עקרונותיו , על שלביו, להגיע לסיו� העימות ביניה� שלא במסגרת ההלי� האזרחי הרשמי

 את המערכה במסגרת חלופית זו ניתנת לצדדי� לסכסו� האפשרות להסדיר. וכלליו השוני�
בהלי� הידברות שסופו , בה ה� שורי� באמצעות משא ומת� שסופו פשרהשהמשפטית 

או באמצעות ניתוב הפלוגתא להכרעה שיפוטית כובלת במסגרת ) גישור(פתרו� מוסכ� 
   ).בוררות(פרטית 

 על החשיבות המיוחסת לה� במשפט  וכ�רבות נכתב על ההליכי� החלופיי� האמורי�
 העיסוק האקדמי 129. ובשיטת המשפט המקובל128רות המשפט העברי במקו127,הישראלי

, ובה� חיסכו� במשאבי�, והמעשי התדיר בהליכי� אלה מייחס לה� יתרונות רבי� ומגווני�
הימנעות מהבירוקרטיה המייגעת הכרוכה , סיו� סכסו� שלא באמצעות מאבק, פשטות

הכל ו, סוימת בניהול ההלי�שליטה מ, שמירה על סודיות, בניהול הלי� משפטי מ� המניי�
מבחינתה של מערכת . התאמת מנגנו� יישוב הסכסו� לצרכי� המשתני� של בעלי הדי�ב

וממילא , שאינ� דורשות קיומו של דיו�, בכוח ובפועל, המשפט הרשמית מדובר בתביעות
לא ייפלא .  הכרוכי� בכ�– הכלכליי� והאנושיי� – לחסו� ממנה את המשאבי� יכולות

י פלוגתא לנתב סכסוכי� לבירור באמצעות הליכי� נהיא מעודדת ומתמרצת באפוא כי 
   130.חלופיי� אלה

 
יישוב " יעקב בזק לדיו� ראו.  ביכר המשפט הישראלי את קידו� הפשרה על ניהול ההלי� כולו,מראשיתו  127

, מזרחי' סלוביק נ 188/70א "ע; )1971( 326–325 כז פרקליטה" סכסוכי� משפטיי� בדר� של פשרה
ד "פ, הקסטודיה אינטרנציונלה דה טרה סנטה' אגיאפוליס נ 1639/97א "ע; )1970 (758, 754) 2(ד כד"פ
  ).1999 (350, 337) 1(נג

 בשל הרצו� להטמיע את ער� השכנת השלו� בי� ,המשפט העברי מעדי� את הפשרה על פני מיצוי הדי�  128
 את הפשרה בי� בעלי הדי� אלא א� מקובל כי הטריבונל השיפוטי לא רק יוז�, מכיוו� שכ�. אד� לרעהו

במקרי� מסוימי� מוסמ� הטריבונל על . מדבר אל ליב� של בני הפלוגתא ומשדל אות� להסכי� לפשרה
השיפוטי השופט וההלי�  יובל סיני  ראולהרחבה. פי שיטת משפט זו א� לכפות פשרה כחלק מפסק דינו

סדר הדי� בבית הדי� הרבני לאור מקורות המשפט אליאב שוחטמ� ; )2010 (174–173 במשפט העברי
איתי ; )2011 (634–615, 591–587 כר� ב תקנות הדיו� ופסיקת בתי הדי� הרבניי� בישראל, העברי

; )2007, רו עור�'בועז סנג (89 ספר אורי קיטאי"  בי� תיוו� להכרעה–הפשרה התלמודית "ליפשי� 
 מחקרי משפט" על שלושה וארבעה עמודי המשפט והחברה: השלו� והפשרה, האמת, הדי�"מנח� אלו� 

די� על דר� � על פשרה ועל פסק–' אחד לדי� ואחד לפשרה'"טירקל יעקב ; )1998 (328–317, 269יד 
  ). 2002 (13 ג שערי משפט" הפשרה

  ראו לפשרות על פני ניהול הלי� משפטילהרחבה על אודות ההעדפה המושרשת במשפט המקובל  129
Stephen McG. Bundy, The Policy in Favor of Settlement in an Adversary System, 44 

The Regret Aversion Theory : Better Settle Than Sorry ,Chris Guthrie ;)1992( 1 .J.LASTINGS H
of Litigation Behavior, 1999 U. ILL. L. REV. 43, 90 (1999).  

 ביטוי לתפיסה משפטית של ההלי� האזרחי העולה בקנה אחד ע� המודל עידוד מעי� זה הוא  130
תכליתו של ההלי� לשמש אמצעי לפתרו� , אליבא דמודל זה). Scott(הקונפליקטואלי שהציע סקוט 

ה� , מההמשמשי� לתכלית דו, � פרטיי� חלופיי� כאמורמכא� שמנגנוני. סכסוכי� בי� צדדי� ניצי�
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וא� פעל לעיגונה של , ההלי� האזרחי בישראל אימ� את התפיסה האמורה בשתי ידיי�
חובה המוטלת על בעלי הדי� במקרי� מסוימי� להגיע להליכי בירור סכסו� חלופיי� עובר 

שני עקרונות יסוד מרכזיי� מעצבי� בישראל את , טית אנלי131.להגשת תביעה אזרחית
העיקרו� המארג� הראשו� עוסק בשליטת בעלי הדי� . אופיי� של הליכי� חלופיי� אלו

מדובר במאפיי� מרכזי שמבחי� הליכי� חלופיי� אלה מהלי� אזרחי תקני . בהלי� ובתוצאתו
ניעי� את ההגעה הצדדי� מנהלי� את הלי� הבירור החלופי בעצמ� ומ. המשפט בבית

   132.הדיוניות והמהותיות,  ביטוי עמוק ומתמש� להעדפותיה�בנותנ�סכסו� הלפתרונו של 
 עסקינ� הוא המשכו של שבה�העיקרו� המארג� השני המעצב את ההליכי� החלופיי� 

אסדרה ופיקוח שיפוטיי� מינימליי� בהתנהלות ההלי� , זה הראשו� ועיקרו התערבות
השרשתה של מדיניות שיפוטית מובהקת החותרת להתערבות כדי � תוב, החלופי ובתוצאתו

   133.כאמור רק במקרי קיצו� חריגי�

 
בבחינת אמצעי ראוי להקלת עומס התיקי� המובאי� בפני בתי המשפט ולחיסכו� בעלויות מערכת פתרו� 

 הרחבה בעניי� זה וכ� בנוגע למודל השני שמציע סקוט להבנת ההלי� האזרחיל. הסכסוכי� המדינתית
 .Kenneth E. Scott, Two Models of the Civil Process, 27 STAN L. REV ראו) המודל הנורמטיבי(

937 (1975) .  
פרק זה הותק� בעקבות משרד . 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי1'ראו את הוראות פרק ז  131

  ).2006 (די� וחשבו� הוועדה לבחינת דרכי� להגברת השימוש בגישור בבתי המשפטהמשפטי� 
במשא ומת� :  החלופיתמידת השליטה של הצדדי� בתהלי� ובתוצאתו משתנה לפי סוג הפרוצדורה  132

. הלי� הצדדי� את התהלי� בעצמ� ושולטי� באופ� מלא ה� באופ� ההגעה לפשרה וה� בתוכנה הסופימנ
המתבטאת בהסכמת� הנדרשת להלי� (ג� בהלי� הגישור נתונה לצדדי� שליטה רבה מאוד על הדברי� 

לי� הבוררות נתפס ה. זהא� א� פחותה במעט בשל כניסתו של המגשר למער� הסכמות , )ולתוצאה
היות שהצדדי� מפקיעי� מעצמ� את יכולת , כזירה שבה מידת השליטה האמורה היא הנמוכה ביותר

 ג� בהלי� זה מדובר במידת שליטה דיונית ,ע� זאת. ההכרעה הסופית ומעבירי� אותה לידי הבורר
ת זו ה� רשאי� שהרי במסגרת חלופי, גבוהה לאי� ערו� מזו הנתונה לצדדי� בהלי� האזרחי התקני

היק� וטיב , על הדי� הדיוני והמהותי שלאורו יפסוק ועל סוג, על אופ� הכרעתו, ל זהות הבוררלהסכי� ע
יוצא אפוא כי מידת הניהול והשליטה של . הטיעוני� וההוכחות שיוצגו במסגרת דיונית זו, הראיות

ובמסגרת זו ,  האזרחי הרשמיבהלי�הצדדי� בהליכי� החלופיי� גבוהה במידה ניכרת מזו הנתונה לה� 
ה� בהיבט הדיוני וה� , במנותק מהוראות הדי� המחייבות, רשאי� ה� להתנהל במידה רבה כראות עיניה�

 .בזה המהותי
שיווק אלומיניו� זכוכית ופרזול , קאלמא ווי תעשיה' מ נ"אקסטל בע 6233/02א " רע ראואשר לבוררות  133

' מ נ" בע1989) בנייה(לוקי ביצוע פרויקטי�  7608/99א "רע; )2004 (668, 652, 634) 2(ד נח"פ, מ"בע
' ב� לולו נ 2495/95א " ע ראואשר לפשרות). 2002 (162, 156) 5(ד נו"פ, מ" בע1995מצפה כנרת 

א "ע; )2001 (577) 1(ד נו"פ, מור' בית הפסנתר נ 4976/00א "רע; )1997 (577) 1(ד נא"פ, אטיאס
עזבו�  1448/06) ��ימחוזי (א " בש ראואשר לגישור). 29.4.2013, בנבופורס�  (חדד' דדו� נ 7663/11

מאור  7230/02) ת"שלו� פ(א "ת; )3.12.2006, פורס� בנבו (הסתדרות מדיצינית הדסה' חכיאשווילי נ
מענייני� בהקשר אחרו� זה דבריו של אלעד ). 14.12.2006, פורס� בנבו (מ" בע2000) 86(משי טקס ' נ

דק ומצא כי בית המשפט בישראל א� מאשר כבדר� שגרה את הסכ� הגישור שנער� בי� פינקלשטיי� שב
כפעולה בעלת אופי טכני מבלי שנבחנה כל צורכה , בהעניקו לו תוק� ומעמד של פסק די�, הצדדי�

פינקלשטיי� א� ממשי� . תערב בהלי� ובתוצאתוומבלי שהוא מ, שאלת תוכנו ומהותו של הסכ� זה
על א� ", כדבריו, א�, ות בחיפוש אחר פסקי די� שיהיו בבחינת חריג לכלל יסודי זהומוסי� כי טרח רב

המשפט �חיפוש מעמיק שערכתי במאגרי המידע השוני� לא עלה בידי לאתר מקרה שבו סירב בית
המשטר המשפטי של הלי� הגישור אלעד פינקלשטיי� ראו (" די� להסכ� גישור�להעניק תוק� של פסק

220) 2007(( .  
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בעלי : שני עקרונות אלה ה� תוצאה של הנחת מוצא מכוננת בהלי� האזרחי בישראל
, בעלי יכולת תפקוד מגוונת, הדי� בהלי� זה מוחזקי� בעיקר� כבני אד� אוטונומיי�

 לבצע פעולות –כלכליות ורטוריות ,  קוגניטיביות–ות שחקני� חופשיי� בעלי יכול
 יריב ע�התמודדות שווה יחסית , כדוגמת תכנו� פעולת� העתידית בהלי�, מפעולות שונות

הגעה , �ושכר מומחי� נדרשי� מטעמ� שכר טרחת עורכי דינ, הוצאות, תשלו� אגרות, אית�
  .בקלות ממקו� למקו� בכל רחבי האר� ועוד

זלגה ,  על תוצאותיה האמורות בעניי� טיב� של ההליכי� החלופיי�,הנחת מוצא זו
המשפט לתביעות קטנות ומאפיינת את יחסו של טריבונל זה לניתוב  לתוככי ההלי� בבית

  . הסכסוכי� המגיעי� לפתחו להליכי� החלופיי�

  היחס להליכי� חלופיי� ליישוב סכסוכי� בהלי� התביעה הקטנה  )ב(

מזהה על נקלה , והנוכח בי� כתליו,  בתי המשפט לתביעות קטנותהמעיי� בפסקי הדי� של
, בגישור, מספר רב מאוד של תיקי� מסתיימי� בפשרה: סממ� בולט של טריבונל זה

די� לפי  ובמת� פסק) המשפט כבורר או במת� הכרעה של בית(בהפניית הצדדי� לבוררות 
 �ר שיפוטי של טענות הצדדי� כל אלה נעשי� ללא בירו. א לחוק בתי המשפט79הוראת סעי

   134.ראייתי או משפטי לגופו של עניי�, ומבלי לקיי� כלל דיו� עובדתי
 אופיו המובח� כטריבונל המבקש בשלהמשפט כטבעי  מצב דברי� זה נתפס בעיני בית

אפשרות סיומו של הסכסו� שלא , מכיוו� שכ�. זול ונגיש של סכסוכי�, לקד� פתרו� מהיר
כבר בתחילת :  בהלי� זה מתחילתו ולכל אורכובולטת בנוכחותהפטי באמצעות בירורו המש

וג� , המשפט מציע לצדדי� לברר את אפשרות סיו� הסכסו� בפשרה ההלי� מקובל שבית
 על פי רוב ביוזמת בית, במהלכו של ההלי� עולה אפשרות זו ביותר מנקודת זמ� אחת

 תהיה בזהסי בטריבונל זה לא  משכו הקצר יחסית של הדיו� הטיפובשל. המשפט ובעידודו
לו התמידי יהמשפט לתביעות קטנות מתקיי� בצ אפוא משו� הפרזה לומר כי ההלי� בבית

  . ברציפות ובקביעותוכי חלופות אלה נוכחות בהלי� זה , של סיו� באמצעי� חלופיי�
, אשר להיקפה המלא והמדויק של תופעה זובא� שאי� בנמצא נתוני� מוסדיי� רשמיי� 

המשפט לתביעות קטנות בהתבסס על  טקסטי� שנכתבו על אודות הווייתו של ביתהרי ש
 לשני בלא שישתמע ,מחקרי� והשתתפות פעילה בדיוני� המתקיימי� בו מראי�, תצפיות

המשפט פועל באופ�  בית:  כי מקומ� של ההליכי� החלופיי� בטריבונל זה הוא דרמטי,פני�
 פעמי� הוא עושה כ� באמצעות 135.י� בעלי הדי�יזו� לכל אור� ההלי� לעידוד הפשרות ב

וא� מוסי� להמלצותיו נימת , שלפיה יואילו הצדדי� לנסות להתפשר, ספק קביעה, אמירה
 בנוגע ולפיה דחיית אפשרות הפשרה תוביל לא רק לחוסר ודאות ,איו� שאיננה מרומזת

 
  . 376' בעמ, 15ש "לעיל ה, בכר וקליי� ראו המסקנה דומל  134
; )1996 (63 המדרי� לתביעות קטנותיאיר וישי מורד ; )1994 (102, 72 תביעות קטנותדניאל ארנסט ראו   135

 האר�" מלחמתו הגדולה של התובע הקט�"גנ� �רוני לינדר; 56–55' בעמ, 4ש "לעיל ה, חבקי� ונמרודי
" ?' שקל50את משכירה לאנשי� שלוש דירות ועכשיו את רבה איתנו על '"חגי עמית ; )30.5.2006(

TheMarker )17.4.2017( http://bit.ly/2B4pBRR.   
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אלא ) יו על ראשושאז עלול הצד המסרב להצעה זו לסיי� את ההלי� ויד(לתוצאת פסק הדי� 
   136.א� להטלת הוצאות משפט בהיק� של אלפי שקלי�
ודאי מי שקורא ומנתח את פסקי הדי� , לא ייפלא אפוא כי אד� הנוכח בדיוני� אלה

משפט זה  מבי� כי ביסוד תבנית החשיבה המאפיינת בית, תחת ידיומשמוציא טריבונל זה 
קו "כ" פשרה בכל שלב"ה של בדיו� שהוא מקיי� עומד הרצו� לעודד ולדחו� לקיומ

 זו הסיבה ששופטי� בטריבונל זה כותבי� כי 137." אשר יחסל את הסכסו� [...]פעולה]ה[
המשפט לתביעות קטנות מתאפיי� בגישה מעשית ובניסיו� להביא את הצדדי� לסיו� �בית"

כחלק מתפיסת " כי בתי משפט אלה נוטי� 138,"המחלוקת בדר� של הסכמה או פשרה
 וכי מעורבותו 139,"ית� לפשר בי� הצדדי� ולנסות להביא� לפתרו� מוסכ�תפקיד� ותכל

 הפשרות הללו איננה שולית כלל ועיקר כי א� � שלהנעתב ומ�המשפט בייזו של בית
 בדיקה אמפירית שערכה מחלקת המחקר של הרשות השופטת מאששת את 140."פעילה"

 שיפוטית הושפנק לפשרות ולמת� גללא גבולותמשמש זירה בית משפט זה ההבנה ש
המשפט לתביעות  בדיקה זו העלתה כי כמעט מחצית מהתיקי� המתנהלי� בבית. לפשרות

וכי מבי� כל אופני הסיו� האפשריי� של , מסתיימי� בפשרות) 48.2%(קטנות בישראל 
   141.די� מנומק  מהתיקי� בטריבונל זה מסתיימי� בפסק21.4%רק , סכסו� משפטי

המשפט כל אימת שהוא   ביתשנוקטפת ג� ברטוריקה מעניי� כי רוח הדברי� משתק
המשפט לתביעות קטנות מראה כי טריבונל זה  עיו� בפסיקתו של בית. עוסק בסוגיית הפשרה
בה מתקיימות פשרות בי� בעלי די� בהיקפי� נרחבי� של התביעות שמתהדר בהיותו זירה 

ילי� חגיגיות על  בממשתמשי�פסקי די� רבי� המאשרי� פשרות אלה . המגיעות לפתחו

 
ספרות העוסקת בהתנהלות� של בתי משפט לתביעות קטנות . 380–379' בעמ, 15ש "לעיל ה, בכר וקליי�  136

בעול� מראה כי הפעלת לח� מסוג זה ונקיטת דרכי הפעולה האמורות אינ� ייחודיות לבית המשפט 
 Austin Sarat, Alternatives in Dispute Processing: Litigation in a Small Claims  ראו.הישראלי

Court, 10 LAW & SOC’Y REV. 341, 352 (1976); JOHN BALDWIN, SMALL CLAIMS IN THE 

COUNTY COURTS IN ENGLAND AND WALES: THE BARGAIN BASEMENT OF CIVIL JUSTICE? 17, 
64–65 (1997); THERESA M. RUDY, SMALL CLAIMS COURT 85–87 (1990); STEVEN WELLER & 

JOHN C. RUHNKA, PRACTICAL OBSERVATIONS ON THE SMALL CLAIMS COURT 18–20 (1979); 
JOHN A. MARTIN, JOHN C. RUHNKA & STEVEN WELLER, SMALL CLAIMS COURT: A 

NATIONAL EXAMINATION, 140 (1978); Thomas L. Eovaldi & Peter R. Meyers, Pro Se Small 
980 –965,  947.EVR .L .U .WN72 ,   Little GuyJustice for the: Claims Court in Chicago
An : The Iowa Small Claims Court ,Carlson. Christopher D& Elwell . Suzanne E ;)1978–1977(

Empirical Analysis, 75 IOWA L. REV. 433, 538 (1990). מעניי� בהקשר זה כי יש בתי משפט 
ת את תכלית� כטריבונלי� המבקשי� להביא את הצדדי� לתביעות קטנות בעול� שא� מגדירי� מפורשו

. על כל המשתמע מכ� בנוגע להפעלת לח� שיפוטי כאמור על בעלי הדי�, לסכסו� לכדי פשרה מוסכמת
 Small Claims  ראו.היה המצב בניו זילנד בעת שהוגדרה ש� פעילותו של בית משפט זהלמשל כ� 

Tribunals Act 1976, s 15(1) . ב 1988בשנת �  .Disputes Tribunal Act 1988: בוטל חוק זה והוחל
ששימש שופט בבית המשפט לתביעות קטנות לאור� , )98' בעמ, 135ש "לעיל ה(כלשונו של ארנסט   137

  . שני� רבות
 . 55' בעמ, 4ש "לעיל ה, חבקי� ונמרודי  138
  . 56' בעמ, ש�  139
 . ש�  140
  . 25' בעמ, 11ש "לעיל ה, אביב וגלו�  141
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המשפט  ש ביתח על ההערכה והתודה שרו142,אודות חשיבותה של הפשרה בי� בעלי הדי�
 ועל קבלת הסכמת הצדדי� כפי 143לצדדי� על שניאותו לסיי� את הסכסו� ביניה� בפשרה

   144.המשפט בברכה ובשמחה שזו הוצגה לבית
ק של פסקי די� רבי� לא למותר לציי� כי פר� שמחה זה הוא א� הכוח המניע סממ� מובה

התמקדות שיפוטית בלעדית בתוצאת : המאשרי� את הסכמת הצדדי� לפשרה בטריבונל זה
. המשפט מהתהלי� שהוביל לתוצאה זו הסכסו� בי� הצדדי� והתעלמות רבתי של בית

פסקי די� רבי� המאשרי� את הסכמת הצדדי� לסיו� הסכסו� אינ� מצייני� , מכיוו� שכ�
שרה זו ומתמקדי� א� בנכונות� האמורה של בעלי הדי� כמנו� לסיומו כלל את פרטיה של פ

 משמעותה של דר� פעולה זו היא כי הקורא העתידי של החלטות שיפוטיות 145.של ההלי�
הוא החוקר המבקש לנתח את פסיקתו של שהמשפט של הערעור ובי�  הוא ביתש בי� –אלה 
את הפער הקיי� , יכותה של הפשרה אינו יכול לבחו� את א–המשפט לתביעות קטנות  בית

 ואת דברבי� הסעד המקורי שהתבקש בכתב התביעה ובי� זה שהוסכ� עליו בסופו של 
 מצבו החברתי בשלהתשובה לשאלה א� מצבו של צד המאופיי� בחולשתו היחסית 

  .  הפשרה או שמא הוא דווקא יצא בהפסדו אתוהכלכלי הוטב כאשר ההי� לקבל
 בשונה(מצב הדברי� הקיי� על אנשי� החיי� בעוני ככלל מה� השפעות הרוחב של 

להנביע תוצאה מיטיבה ע� תובע המאופיי� יכולה מבמקרה יחידני שבו חלופת דיו� 
מה� העקרונות המאפייני� את הזירה האמורה ככזו המבנה נחיתות דיונית ? )כאמור

  . צע כעתוזו תבו, שאלות אלה דורשות בחינת עומק? שיטתית כלפי בעלי די� אלה
  
  
  
  

 
, פורס� בנבו (רוביסה ער� אלפסי שלמה/תיוו� מיקי וער� נכסי�' כה� נ 2809/03) ת"פ(ק "תראו   142

04�4615) עכו(ק "ת; )3.3.2004, פורס� בנבו (�אפלמ' של� נ 3056/03) ת"פ(ק "ת; )6.6.2004�16 
03�15613) עכו(ק "ת; )6.7.2016, פורס� בנבו (מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איי' שטר� נ�' ב� דב נ 16

 שבה� הביא בית המשפט מובאות בשבח הפשרה ,)16.6.2016, פורס� בנבו (מ"יוס� סגלובי� בע
  . ליק ועודמכתיבתו של ביא, �"מכתבי הרמב, �"מהתנ

06�10036) עכו(ק "תראו   143�) עכו(ק "ת; )18.7.2016, פורס� בנבו (מ"סלקו� ישראל בע' אלגמל נ 16
61662�12�) עכו(ק "ת; )13.3.2016, פורס� בנבו (מ"הכשרה חברה לביטוח בע' ב� ישי נ 15
55226�06�05�58670) עכו(ק "ת; )16.8.2016, פורס� בנבו( מ"בע סלקו� ישראל' נ' אג'חדג 16�16 

03�4649) עכו(ק "ת; )8.9.2016, פורס� בנבו (מ"בע שירביט חברה לביטוח' אדרי נ�' ציצואשוילי נ 15
03�61111) עכו(ק "ת; )10.2.2016, פורס� בנבו (מ"הפניקס חברה לביטוח בע�הוט ' יבטי� נ'ז 16

03�29029) עכו(ק "ת; )29.6.2016, פורס� בנבו (מ"מובייל בע� מ"לל חברה לביטוח בעכ' אסר� נ 16
  ).11.5.2016, פורס� בנבו(

08�46638) א"ת(ק "תראו   144�05�16016) א"ת(ק "ת; )20.3.2011, פורס� בנבו (צדיק' ארדוט נ 10�09 
05�40520) א"ת(ק "ת; )5.10.2010, פורס� בנבו (מ"כלל חברה לביטוח בע' בוכמ� נ�' אלקרי� נ 10

AIG21723) א"ת(ק "ת; )14.11.2010, פורס� בנבו (מ" חברה לביטוח בע�07�איסתא ' חסקל נ 10
11�23008) א"ת(ק "ת; )24.1.2011, פורס� בנבו (ישראל�  ). 23.6.2011, פורס� בנבו (כה�' יני� נ'דרוז 10

 . 145–143ש "הב  לעילאת פסקי הדי� המופיעי�, כדוגמאות מייצגות, וראו  145
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  משמעותו של מצב הדברי� הנוהג  )ג(

על השתקת הפלוגתא והסתרתה מעי� הציבור ומביקורת : החלופיי�סודיות ההליכי�   )1(
 המשפט 

דברי� שנאמרו במהלכ� אינ� : הליכי יישוב הסכסוכי� החלופיי� ה� חסויי� וסודיי�
 146.וא צד רשמי להלי� ותוצאת� אינה נגלית אלא למי שה,יוצאי� את פתח חדר הדיו�

את הרצו� לעודד תקשורת ופשיטא כי נוהג זה בא לשרת את חופשיות הדיו� החלופי 
לקצרו , לייעל את הדיו�,  להביא� לכדי הסכמותשיכולדבר , משוחררת בי� בעלי הדי�

ה� של , ע� זאת משמעותו הישירה של מאפיי� זה היא הסתרתו ה� של הסכסו�. ולפשטו
מצב . וה� של תוצאתו מעי� הציבור ומשבט הביקורת של מערכת המשפטהלי� הבירור שלו 

א� כשעסקינ� בבעלי די� המאופייני� בחולשת� , בדי האוכלוסייהו לכל רנוגעדברי� זה 
   147: משמעויות המבטאות פגיעה דווקא במי שראוי להגנהכמההוא טומ� בחובו , ובעוניי�

לא נית� , תוצאתו אינ� גלויי� ו� הלי� יישוב הסכסו� שלדיוניהכאשר , לוקוד� כ
ללא : להבטיח את קיומ� של מנגנוני הגינות דיונית המבקשי� להג� על צדדי� חלשי�

בו  מתאפשרת שאי� סודיות הבירור עלולה להנביע מצב דברי� ,פיקוח ואסדרה שיפוטיי�
לא הופעל עליה� לח� כשצדדי� חלשי� ויתרו על זכויותיה� כשביקורת ציבורית ושיפוטית 

לא ניתנה לה� כש, קיבלו החלטות לא מודעות בניגוד להוראות הדי�ו הוטעו כשה�, סביר
במקרי (בה� הצד השלישי בהלי� שאו במקרי� ,  להשמיע קול ולזכות בהלי� הוג�האפשרות

לביקורת המשפט ולעי� הציבור יש תפקיד חשוב , אכ�. פעל שלא כשורה) בוררות וגישור
מדובר כש. סכסוכי� ובהכרעה אשר לזכויותיה� של בני אד�דברי� אמורי� בבירור כשה

 
 לפסק דינו של טו' פס, פלונית' פלוני נ 8769/08מ "עב י� לפשרה ולהלי� הגישור ראוכשהדברי� נוגע  146

להמחשת היקפ� של פשרות הנותרות ). 31.12.2008, פורס� בנבו (רובינשטיי�) כתוארו אז(השופט 
 )TheMarker )29.9.2013" כ� קוני� תאגידי הענק את שתיקת התובעי�" יסמי� גואטה  ראוסודיות

http://bit.ly/2FX8zsO .671 כר� א בוררות די� ונוהל סמדר אוטולנגי  ראוי� הבוררותאשר לסודיות הל 
. )"אחת התכונות המאפיינות את הבוררות"המגדירה את החשאיות האמורה כ() 2005, מהדורה רביעית(

, בגו�' מורלי נ 550/75א "ע; )1969 (20, 16) 1(ד כג"פ,  שחב'שחב נ 125/68ע " בר ראועוד בעניי� זה
 ,מ"בנק לאומי לישראל בע' מ נ"עיני קונדיטוריה בע. מ.י 4781/12א "רע; )1976 (314, 309) 2(ד ל"פ

 ). 6.3.2013, פורס� בנבו ( לפסק דינו של השופט דנציגר22' פס
Minna J ;)2010(945 . EVR .L .U .TS .LAF 37, Keeping Settlements Secret ,Knutsen. Erik S . ראו  147

 .KLaurie  ;)2006( 927 .EVR .L .C.N 84, nvisible DiscriminationI, Invisible Settlements ,Kotkin
Dore, Secrecy by Consent: The Use and Limits of Confidentiality in the Pursuit of Settlement, 

and , Site, In and Out of Sight: Courts ,esnikJudith R ;)1999(283 . EVR .LAME DOTRE N74 
Settlements  ,David Luban ;)2008( 771 .EVR .L .ILLV53 , Norman Shachoy Lecture The -Cite 

Public Courts  ,Dore .KLaurie  ;)1995( 2619 .J.LEO G 83, and the Erosion of the Public Realm
versus Private Justice: It's Time to Let Some Sun Shine in on Alternative Dispute Resolution, 
81 CHI.-KENT L. REV. 463 (2006); Penelope Pether, Inequitable Injunctions: The Scandal of 
Private Judging in the U.S. Courts, 56 STAN. L. REV. 1435, 1504–1514 (2003–2004); Ezra 
Friedman & Abraham L. Wickelgren, No Free Lunch: How Settlement Can Reduce the Legal 
System's Ability to Induce Efficient Behavior, 61 S.M.U. L. REV. 1355 (2008); Jean R. 

Sternlight, Creeping Mandatory Arbitration: Is it Just?, 57 STAN. L. REV. 1631 (2005).  
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 אפיונ� בשלשהוראות הפומביות והשקיפות מאפשרות להג� עליה� , בבעלי די� חלשי�
  .  הליכי בירור הסכסו� החלופיי� הסודיי� אינ� מממשי� אתגר זה148,האמור

את הלי� היעדר שקיפות של תוצודיוני� סודיי� של הלי� יישוב הסכסו� , בהמש� לכ�
:  חלשותסדרתית בקבוצות אוכלוסייהזה אינ� מאפשרי� הגנה מפני גורמי� הפוגעי� 

הסתרת מידע בעל ער� חברתי מעי� הציבור ומביקורת מערכת המשפט מנטרלת לא רק את 
להעשיר את הידע ) מדובר באנשי� החיי� בעוניכשנטית רק וושאינה רל(היכולת הכללית 

תק� פגמי� חברתיי� ולהעמיק את יישומ� של ערכי� חברתיי� ל, ללמוד מטעויות, הציבורי
הציבורית , במובנה הפשוט ביותר מנביעה הסתרה זו את חוסר היכולת. משותפי�

לבחו� לאור� זמ� את התנהלות� של גורמי� פרטיי� וממוסדי� מזיקי� , והמשפטית
  . שות חלבקבוצות אוכלוסייה בדרכי� שיש בה� משו� פגיעה בשיטתיותהפועלי� 

 לחברת ביטוח שמפלה י�התנהלותו וסיומו של סכסו� בקול ענות חלושה מאפשר, אכ�
בה� שלחברה מסחרית שמזהמת אזורי דיור ,  מוצא�בשלפלחי אוכלוסייה חלשי� 

גורמי ממשל שמונעי� מאנשי� ללרשויות ו,  החיות בעוניקבוצות אוכלוסייהמתגוררי� 
הציבור אינו יודע .  להמשי� בפעולת� באי� מפריעיומי��קצבאות וסיוע יו, חלשי� זכויות

וגורמי תקשורת , לנהל פיקוח וביקורתמערכת המשפט אינה יכולה , על סיו� הסכסו�
. ההסכמה או ההכרעה, ועיתונות אינ� יכולי� להניח יד� על פרטיה הסודיי� של הפשרה

, נזקי�, י עוולותבנסיבות אלה נפגעי� פלחי האוכלוסייה שיכולת� העתידית להתגונ� מפנ
 מאפייניה� בשלאפליה והיעדר קבלת זכויות המוקנות לה� על פי די� היא נמוכה 

את ההבנה אלו דברי� על א� נוסי� . הווה אומר אנשי� החיי� בעוני, כלכליי��החברתיי�
 ברי 149, גדלי� הסיכויי� שיסכי� לפשרה,הנפגע הוא צד חלשכשהמחקרית הרווחת שלפיה 

  הלי� יישוב הסכסו� בביתו שלברי� אבסורדי שבמסגרתו דווקא סודיותכי לפנינו מצב ד
 , חולשתו הכלכליתבשלהמשפט לתביעות קטנות פוגעת במי שהמידע מבקש להג� עליו 

  . בעצמוהמנביעה יכולת מצומצמת מאוד להגיע למידע זה 
� תסודיות הדיוני� וההכרעות של הליכי יישוב הסכסוכי� החלופיי� מעודד, לבסו

ורמי� הפוגעי� באנשי� החיי� בעוני כשיטת עבודה לא רק להמשי� בפעולת� המזיקה ג
יש לנסות ולקנות את שתיקתו ) א( שלפיו שיטתיאלא א� לנקוט קו פעולה , כאמור

 יצירת פגיעה עתידית מתמשכת באנשי� חלשי� אגבהנקודתית של נפגע במקרה נתו� 
ור שלא לפעול על פי הוראות החוק ולא לחת, במקרה שהוגשה תובענה כאמור) ב(; אחרי�

התרחיש הגרוע ביותר עבור , על פי קו פעולה כפול זה. להקנות לנפגע החלש את זכויותיו
. ייאלצו לשל� לנפגע את מלוא זכויותיו על פי חוקה� נתבעי� בכוח מהסוג האמור הוא ש

או הלי�  פשרה הסכ�יהיה לחמוק מאחריות ולשל� בנית� לעומת זאת בכל מקרה אחר 

 
  . 78'  בעמ,1ש "לעיל ה, צבי�רוז�  148
על נטייתו להסכי� , מחקרי� מראי� כי עושרו היחסי של המתדיי� משפיע על יכולת ההתמקחות שלו  149

� כ� גדלי� הסיכויי� שיסכי, ככל שהמתדיי� עני יותר. לפשרה ועל סכו� הפשרה שהושג בסופו של דבר
 להרחבה. אמצעי�וכ� א� סכו� הפשרה יהיה נמו� מבמצב דברי� שבו מדובר במתדיי� בעל , לפשרה

 .John Bronsteen, Some Thoughts about the Economics of Settlement, 78 FORDHAM L. REV ראו
 495, 467 לט משפטי�" האפקט הרגרסיבי על הפסיקה קמא" אורי וייס  ראולדיו� בעברית .(2009) 1129

)2010.(   
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 הסתרת המידע ה�  כדיל תו�והכ,  לידי מספר מועט של נפגעי�בהרבה קט�גישור פיצוי 
  . מהציבור וה� ממערכת המשפט

, משיח של זכויות וצדק לאידאולוגיה המבכרת צרכי�: הפרטת הלי� בירור הסכסוכי�  )2(
 שלו� והרמוניה 

. אינה מתקיימת בחלל ריקהמשפט לתביעות קטנות  חשאיות� של ההליכי� החלופיי� בבית
מקו� : סודיות זו היא קוד� כל ביטוי מובהק להפרטה של הלי� יישוב הסכסוכי� המדינתי

רק , לזירה הפרטית) בתי המשפט(בו קיומ� של הליכי� אלה מוסט מהספרה הציבורית ש
יוותרו נחלת� יתהלי� בירורו ותוצאתו יוסתרו מעי� הציבור ו, הגיוני כי עצ� הסכסו�

  . נוגעי� לפלוגתא גופאמי שית א� של הפרט
ל בשינוי שהתוו ההליכי� ותוצאתה הישירה של הפרטה זו באה לידי ביטוי קוד� כ

א� מערכת בתי המשפט המדינתית : החלופיי� בשיח האופ� את מנגנו� בירור הסכסוכי�
הרי , ממקדת את דפוס החשיבה והפעולה שלה ברעיונות ובמונחי� מבוססי זכויות וצדק

מנגנוני יישוב הסכסו� החלופיי� מבני� תפיסה חברתית שבבסיסה אידאולוגיה המבכרת ש
   150.את בחירותיה� האישיות ואת שמירת השלו� וההרמוניה ביניה�, רכי הצדדי�ואת צ
 ובכלל זאת של בית, תפקידה של מערכת המשפט:  שורש הבעיה וליבתהאלו ה�ו

. גנו� לפתרו� סכסוכי� פרטיי� גרידאאינו מסתכ� בהיותה מנ, המשפט לתביעות קטנות
מושתתת על ערכי� משותפי� של בהיותה , למערכת זו יש ער� חברתי וחשיבות ציבורית

 גופי�היא אינה פועלת א� לצור� מקסו� מטרותיה� של , מכיוו� שכ�. נמעני החברה
, ג�לע, מתו� מחויבות לייש�, ובעיקר, היא פועלת ג�. פרטיי� או רק לש� שמירה על שקט

�אתוסי� ,  חיי� משותפי� שללממש ולהוציא מהכוח אל הפועל עקרונות, להפי�, לאכו
  ההליכי� החלופיי� לבירור151.חברתיי� קולקטיביי� ואידיאלי� בעלי משמעות תרבותית

ה� , מכיוו� שכ�. המשפט לתביעות קטנות נעדרי� אחריות ציבורית זו הסכסו� בבית
  : שי� החיי� בעוני בעיות יסוד כלפי אנכמהמנביעי� 

אחד מתפקידיו המובהקי� של מער� בירור הסכסוכי� המדינתי : הראשונה היא יסודית
הוא לקד� אינטרסי� ציבוריי� ארוכי טווח ולהניע טיפוח זכויות וערכי� חברתיי� בעלי 

 כאשר מער� בירור הסכסוכי� משיל מעליו את האחריות 152.משמעות תרבותית נרחבת
הוא פוגע ,  ותחת זאת מתרכז בשמירה על שקט ומילוי צרכי� אישיי�,והמחויבות האמורה

להגנה הפורמלית של , בעיקר באות� פלחי אוכלוסייה הנזקקי� לקידו� ההכרה בזכויותיה�
החוק ושל בתי המשפט ולפסיקות העקרוניות בשאלות של חלוקה הוגנת ושוויונית של 

  . באנשי� החיי� בעוני, הווה אומר, משאבי החברה

 
150 Laura Nader, The ADR Explosion – The Implications of Rhetoric in Legal Reform, 8 WINDSOR 

Y.B. ACCESS JUST. 269 (1988).   
 Owen M. Fiss, Against Settlement, 93 YALE L.J. 1073, 1089 (1984); Owen M. Fiss, The ראו  151

New Procedure, 54 REV. JUR. U.P.R. 209 (1985); Owen M. Fiss, The Social and Political 
Foundations of Adjudication, 6 LAW & HUM. BEHAV. 121 (1982); Owen M. Fiss, Foreword: 

The Forms of Justice, 93 HARV. L. REV. 1 (1979).  
  .  עומד על הכרה יסודית זו בכל אחד מחיבוריו שאוזכרו לעילFiss. ש�ראו  152
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המשפט לתביעות קטנות להליכי יישוב סכסוכי�  הפניית התיקי� השיטתית מבית
א� לעיתי� ו, חלופיי� שמתקיימי� על פי התצורה המתוארת לעיל עלולה לצמצ� אפוא

  חלשות אלה להיאבק על קידו� וקבלת זכויותיה� בביתמקבוצות אוכלוסייה, למנוע
. טנציאל הפרוגרסיבי הגלו� בוהמשפט לממש את הפו ובכ� להקשות על בית, המשפט

 לוויתור או להפניית התיק אל מחו� לתחו� ההשפעה של בית, לפשרה, הציפייה להסכמה
המשפט להשפיע ושבה� מתאפשרת  המשפט מקטינה את מסת התיקי� שעליה� יכול בית

 שבוהיא א� יוצרת מצב דברי� . ההזדמנות לחתור לקידו� מעמד� של אלה הנזקקי� לכ�
החברתי והכלכלי של אנשי� החיי� בעוני , נטיות למעמד� האישיוושפטיות הרלסוגיות מ

יוצא אפוא .  באור הזרקורי� ובמרכז השיח המשפטי והתרבותי של טריבונל זהפחות מצויות
 אולי לשמור היכול, על שינוי מער� השיח שהנביעה,  הלי� פתרו� הסכסוכי�ו שלכי הפרטת

א� בשמ� של עקרונות , � של מתדייני� מסוימי�יאליידווועל שלו� ולמלא צרכי� אינדי
לקד� סדר חברתי , יחידי� וקבוצות, אלה היא עלולה לפגוע בסיכוי של אנשי� חלשי�

מהסוג שייטיב דווקא ע� אלו הזקוקי� לשיח הזכויות המשפטי הפורמלי ולכלי� 
   153.המשפטיי� המוכרי�

ר השיח המכונ� אותו הוא כאש, כאשר הלי� יישוב הסכסו� הוא פרטי, בהמש� לכ�
, וכאשר הציפייה המארגנת שלו היא שראוי לסלוח, חתירה למילוי צרכי� ושמירה על שקט

התוצאה היא זירה דיונית שאינה מאפשרת לבעלי די� חלשי� לפתח , לוותר ולהתפשר
כאשר הליכי� חלופיי� אלה עוסקי� בפתרו� . תודעת זכויות ולהיאבק על המגיע לה�

, כאשר ה� מתמקדי� בעתיד ומזניחי� את העבר,  הקשר נתו� ולא בעקרונותנוכחפלוגתא 
ה� יוצרי� הלכה למעשה סביבה מסוכנת , כאשר ה� עסוקי� בבנייה ומפקירי� את ההאשמה

כזו שבטווח הרחוק דווקא מפחיתה , כזו שמדכאת ולא מעצימה, עבור אנשי� החיי� בעוני
לעצב שיפור תודעתי ולצמצ� עוולות , את ההזדמנויות והאפשרויות לתק� פגיעות

   154.ומעשי
י� בירור הסכסוכי� ושינוי השיח שנבע ממנו יכולשל הלי� ה כי הפרטת  אפואאנו רואי�

א� בד בבד ה� עלולי� , שלו� ושקט,  לשמירה על הרמוניה, וה� אכ� תורמי�,לתרו�
את יות ו מערכת בירור הסכסוכי� המדינתית משילה את האחרשבולהוביל למצב דברי� 

  .המחויבות החברתית שיש לה כלפי אות� פלחי אוכלוסייה שנזקקי� לכוחה ולעוצ� ידה
  
 

 
. 1661' בעמ, 147ש "לעיל ה, Sternlight; 1085' בעמ, 151ש "לעיל ה , Fiss, Against Settlementראו  153

 י עלי משפט" הגישור בי� הגמוניה להעצמה: שורשני הפרויקטי� של הגי" רונית זמיר  ראולדיו� בעברית
תודעה משפטית ורב , בי� זכויות: תנגדות לגישורה"מיכל אלברשטי� ; )2012 (156, 127–126, 125

  ). 2007 (131, 125 תורת הגישורי� מיכל אלברשט; )2008 (401, 373 כד מחקרי משפט" תרבותיות
 Trina Grillo, The  ראולהרחבה. ליכי יישוב סכסו� חלופיי�מקורו של טיעו� זה בניתוח פמיניסטי של ה  154

. Lisa G; )1991(1545 . J.LALE Y 100, angers for WomenProcess D: Mediation Alternative
Lerman, Mediation of Wife Abuse Cases: The Adverse Impact of Informal Dispute Resolution 
on Women, 7 HARV. WOMEN'S L.J. 57, 114 (1984); Penelope E. Bryan, Killing Us Softly: 

Divorce Mediation and the Politics of Power, 40 BUFF. L. REV. 441 (1992).  
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 הציבורי והפוליטי של הסכסו� הספציפי , העלמת ההקשר החברתי: בידוד הפלוגתא  )3(

ה� במערכת בתי המשפט הרגילה , אחת מהנחות המוצא המכוננות של ההליכי� החלופיי�
היא שהסכסו� הדורש יישוב הוא תוצר של פלוגתא ,  קטנותהמשפט לתביעות וה� בבית

היינו קונפליקט שאי� לו משמעות או ער� עבור מי שאינו , ידואלי�ווספציפית בי� אינדי
, י פלוגתא אוטונומיי�נמכיוו� שעסקינ� בב. מצוי בעמדת תובע או נתבע במחלוקת הנתונה

אילו , ב המחלוקת המתאימה לה�א� הגיוני כי ה� יכולי� לקבוע בעצמ� מהי דר� יישו
אלא שההתייחסות .  ובאיזו זירה הוא יתקיי�,)ואילו ייעדרו ממנו(כללי� ישלטו בהלי� זה 

לסכסו� כאל תוצר של מקרה יחידני גרידא מנטרלת את הממד הקבוצתי הטמו� בפלוגתאות 
לות היא מתעלמת מהעובדה הפשוטה שלפיה סכסוכי� נתוני� מייצגי� לא אחת פעי: רבות

, הציבורי והפוליטי שבו היא נוצרה, היא מבודדת את הפלוגתא מההקשר החברתי, סדרתית
  . והיא מאפשרת מת� מענה שהוא בהגדרה נקודתי ולא קולקטיבי

. התובע הוא אד� החי בעוניכשהמשפט לתביעות קטנות  כשל מחשבתי זה בולט בבית
,  ושסבות סביב ענייני זכות מעורבי� פלחי אוכלוסייה חלשי��ההנחה כי תביעות שבה

תביעתו של אד� :  עניי� לפתרו� נקודתי בלבד היא שגויה במקרי� רבי��קיפוח או פגיעה ה
 תנאי תחזוקה או מגורי� בשלשכר או שפינויו מהדירה מהחי בעוני בגי� נזקי� שנגרמו לו 

התביעה אינה מייצגת במקרי� רבי� רק את האירוע הנקודתי שהקי� את עילת , לא נאותי�
חברת ביטוח או חברת סלולר נוכח , בו אד� החי בעוני תובע בנקשמצב דברי� . הספציפית

. אינו מצב המייצג אירוע יחידני גרידא, קבלת זכות המוקנית לו על פי די� או מכוח חוזה�אי
בקבלת שירות או בכניסה למקו� , ג� מצב דברי� שבו הופלה אד� כאמור ברכישת מוצר

ציבורי מובהק שרק הביטוי �הוא בוודאי בבחינת אירוע בעל ממד חברתיבידור ציבורי 
 נגד,  חברות גדולותנגדהתנהלות של אנשי� החיי� בעוני , בכלל. המשפטי שלו הוא נקודתי

 כל אלה מייצגי� במקרי� – ספקי� ונותני שירות ונגד משכירי דירות נגד, רשויות מקומיות
 בהקשר חברתי רחב והנובע מתבנית חברתית המצוי, רבי� דפוס פעולה שיטתי�רבי�

  . שהסכסו� הנתו� הוא א� ביטוי אחד מני רבי� לה, סדרתית
  :  פגיעה בפלח האוכלוסייה האמורמגלמותשתי תוצאות מסתברות למצב דברי� זה 

יישוב הסכסו� הנתו� בהלי� בירור הסכסוכי� החלופי אינו פותר את הבעיה , ראשית
 לה פתרו� רגעי ונקודתי העוסק  בהעניקוא א� משתיק אותההו. במובנה החברתי הרחב

וודאי שאינו מטפל בעצב , א� הוא אינו נוגע בעומקה ובשורשיה, בביטוי יחידני שלה
 155.החשו� של בעיות המבטאות אינטרסי� קולקטיביי� של קבוצות אוכלוסייה חלשות

בה� מעורבי� שרתיות מצב דברי� זה מעלי� את העיוותי� החברתיי� שמובילי� לבעיות סד
, הוא מטשטש דפוסי פעולה פוגעניי�, הוא משתיק עוולות חברתיות: אנשי� החיי� בעוני

והוא מסתיר ה� מעי� הציבור וה� מביקורת מערכת , הוא מטייח קיפוח ואפליה כלפי חלשי�
משל , המשפט את השיטתיות שמנביעה את הנסיבות שבאות לידי ביטוי בסכסו� הנתו�

 
 Marjorie A. Silver, Uses and Abuses of Informal Procedures in Federal Civil Rights ראו  155

Enforcement, 55 GEO. WASH. L. REV. 482, 590 (1986); Fiss, Against Settlement ,ש "לעיל ה
  . 1078' בעמ, 151
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זו , יפי זה מתקיי� במנותק מהרקע החברתי ומהשיטה הכלכלית הנוהגתסכסו� ספצ
  . שמלכתחילה הבנתה את אחר�ת� של בעלי די� אלה

מצב דברי� זה מאפשר וא� מעודד התנהלות שיטתית שפוגעת באנשי� החיי� , שנית
שבא בדי� ודברי� ע� אנשי� חלשי� ושמעוניי� לקפח� , פרטי או ממוסד, מא� דהוא. בעוני

 טוב יעשה א� יחתור לפתור את אות� סכסוכי� ע� יריביו בהליכי בירור – סדרתי יפוחק
מנותק ממקרי� קודמי� או ב, בפני עצמהתוצג הפלוגתא , ורק ש�, ש�: הסכסו� החלופיי�

  . מבלי שתוב� כחוליה אחת בתו� שרשרת פגיעות כלפי נמעני� חלשי�, דומי�
 באופ� תיאור� ה רק שגויה אינ,בפני עצמה ,יוצא אפוא כי הצגתה של הפלוגתא במבודד

ה יעל ביטוי, הרי שלהנחה זו, כשהדברי� נוגעי� לאנשי� החיי� בעוני. של הדברי�
 משו� פגיעה דווקא בפלחי אוכלוסייה המאופייני� בחולשת� שה�נפקויות , המעשיי�

 . היחסית

שה אנשי� החיי� המחלי,  כזירה המנציחה פערי כוחותחלופיי�הליכי פתרו� סכסו�   )4(
  בעוני והמחזקת שחקני� חוזרי�

ידואלי� וונקודת המוצא המכוננת של הליכי בירור הסכסו� החלופיי� בדבר נמעניה האינדי
, במובלע היא כוללת כאמור הנחה בדבר היכולות השוות. של הפלוגתא אינה מסתכמת בכ�

בעלי , י אד� אוטונומיי�ג� התובע וג� הנתבע מוחזקי� כבנ: של בעלי הדי�, פחות או יותר
 כל קושי אי�, ממשיכה ההנחה,  מכיוו� שכ�156.כלכלי וגופני מאוז� יחסית, כושר קוגניטיבי

המשפט לתביעות קטנות להליכי בירור �נראה לעי� ה� לעניי� הפניית הפלוגתא מבית
, איכות טענות הצדדי�: הסכסו� החלופיי� וה� לעניי� התהלי� והתוצאה הנובעי� מהדבר

 שיבואו לידי ביטוי בהלי� בירור הסכסו� המיקוחקפ� של הראיות שיציגו ויכולות הי
  . שינביעו את תוצאת הפלוגתא� וה, דבר שיכריעו את הכ� בסופו של �החלופי ה

 ניכרפער כוחות , בהגדרה, ישאלא שבכל פע� שאחד מבעלי הדי� הוא אד� החי בעוני 
ביכולות להקדיש זמ� ומחשבה , במעמד חברתי, בכוח פוליטי,  פער במשאבי�–בי� הניצי� 

הנחת המוצא . לביצור העמדה בהלי� ובאפשרות לגייס עדי� ומומחי� שיתמכו בעמדה זו
במישור עמוק יותר היא . של הליכי בירור הסכסו� החלופיי� אפוא אינה רק שגויה עקרונית

ול� המציאות אל להעתקת� מע וא� מעניקה לגיטימציה לניצול� של פערי הכוחות הקיימי�
כל זאת נאמר כאשר עסקינ� כאמור בתצורת פעולתו של טריבונל . תו� זירת ההלי� החלופי

קרו� יסודי בו אמור להיות יע, שכפי שהראה הדיו� בפרק שעסק בסוגיית היתר הייצוג
  . ת יכולותיה� הדיוניות של הצדדי�אהשוו

כל לעומת : יי� החי בעוני נפקות חולשתו של המתדבשלל ותוצאה זו מתאפשרת קוד� כ
 יותר לנתח את המידע הנדרש לצור� הערכה במידה רבהיתקשה מתדיי� זה , בעל די� אחר

, מצב דברי� זה ממק� את המתדיי� החלש. וחיזוי של תוצאות ההתדיינות העתידיות
כמו ג� במער� השיח , בעמדה נחותה בהלי� ההתמקחות המאפיי� את הפשרה, בהגדרה

 
 לפי –  כמו ג� החלופות הקיימות לו– נקודת הנחה זו היא תוצאה מסתברת של הבנת ההלי� המשפטי  156

  . ) לעיל133ש "וכ� בטקסט לאחר ה, 130ש "לעיל ה, Scottראו (ואלי שהציג סקוט המודל הקונפליקט
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בעל די� מהסוג ,  מכל מתדיי� אחרבשונה, על כ� יתר 157. בהלי� הגישורהחותר להסכמות
�א� נוסי� לכ� את העובדה שלפיה .  יותרובמהירות רבה במידה רבה יותר האמור נזקק לכס

הרי , המשפט בעלי די� החיי� בעוני מתקשי� לממ� את ההוצאות הכרוכות בהתדיינות בבית
י די� מהסוג האמור ייטו לסיי� את הלי� שתוצאת הדברי� המסתברת היא שדווקא בעל

שאינה עולה בקנה אחד ע� המגיע לה� על פי די� או , בירור הסכסו� בפשרה לא איכותית
ובלבד שלא ייאלצו לעמוד בנטל ההוצאות הכספיות המאפיי� את בירור , מכוח חוזה

   .הסכסו� בתצורתו המלאה
 � הלי� בירור הסכסו�  אופיו שלבשלבהמש� לכ� מתאפשרת התוצאה האמורה א

שמעצ� טיבו מנטרל את יתרונות הפיקוח והניהול השיפוטי האקטיבי של ההלי� , החלופי
המשפט לצמצ�  במסגרת הלי� זה יכול בית. המשפט לתביעות קטנות  להתקיי� בביתשיכול

בי� השאר באמצעות הבחירה לשאול שאלות , כוח ויכולת בי� צדדי� לדיו�, פערי מידע
נטיי� וולבדוק מיוזמתו נכסי� או חפצי� רל, ) נשאלו א� נדרש להעלות�שלא(מטעמו 

לזמ� עדי� שישפכו אור על ענייני� שנותרו באפלה וא� לסטות מכללי , לסוגיה שבמחלוקת
 יכולי�כל אלה . בליבת הפלוגתאשובכ� לסייע בהבנת עומק הדברי� , הפרוצדורה והראיות

תיו הכספיות המוגבלות אי� באפשרותו להשיג  יכולושבשל, לסייע לבעל די� החי בעוני
  . תוצאות אלה בעצמו

אלא שערוצי האיזו� הדיוני האמורי� אינ� נגישי� לבעלי די� המוצאי� עצמ� בהליכי 
גמישות� של הליכי בירור הסכסו� החלופיי� לא רק מעניקי� . בירור הסכסו� החלופיי�

 דבר שאינו – 158 בעלי די� חלשי�לגיטימיות לצדדי� חזקי� לנהוג באופ� פוגעני כלפי
המשפט לתביעות   אופיו הרשמי ואינו מקובל בביתבשלמתאפשר בהלי� האזרחי הרגיל 

 ה� א� חסרי� את אות� כלי� ואת אות� –קטנות בגלל נוכחותו של השופט היושב בדי� 
ולו ,  הוא יכול לסייע�שבאמצעות, המשפט לתביעות קטנות יכולות הנתונות לשופט בית

  . לאיזו� הפערי� המתקיימי� בי� בעלי הדי� בעול� המציאות, טבמע
.  כי לשחקני� חוזרי� ואיתני� כלכלית יש יתרו� מובהק בהליכי� אלהאפואלא ייפלא 

, י הצלחת� בכגו� דא גבוהי� הרבה יותר מאלו של בעלי די� חלשי�ימחקרי� מראי� כי סיכו
ולה המעניק למתדייני� חזקי� יתרונות  פעשל הליכי� אלו אכ� ניכר דפוסוכי בהתנהלות� 

   159.מובהקי� על יריביה�

 
157 Larry R. Spain, Alternative Dispute Resolution for the Poor: Is it an Alternative, 70 N.D. L. 

REV. 269, 273–274 (1994); Linda Singer, Michael Lewis, Alan Houseman & Elizabeth 
Singer, Alternative Dispute Resolution and the Poor – Part II: Dealing with Problems in using 

ADR and Choosing a Process, 26 CLEARINGHOUSE REV. 288, 289 (1992).  
158 Richard Delgado, Chris Dunn, Pamela Brown, Helena Lee & David Hubert, Fairness and 

Formality: Minimizing the Risk of Prejudice in Alternative Dispute Resolution, 1985 WIS. L. 
REV. 1359, 1375–1391 (1985); Richard Delgado, Alternative Dispute Resolution Conflict as 

Pathology: An Essay for Trina Grillo, 81 MINN. L. REV. 1391, 1398 (1997).  
159 Carrie Menkel-Meadow, Do the Haves Come Out Ahead in Altnerative Judicial Systems: 

Repeat Players in ADR, 15 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 19, 44, 48–49 (1999); Sarah R. 
Cole, Uniform Arbitration: One Size Fits All Does Not Fit, 16 OHIO ST. J. DISP. RESOL. 759 
(2001); Lisa B. Bingham, Employment Arbitration: The Repeat Player Effect, 1 EMP. RTS. & 

EMP. POL’Y J. 189 (1997); Lisa B. Bingham, On Repeat Players, Adhesive Contracts, and the 
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 הליכי את ותהתצורה והאידאולוגיה המעצב, המהות: מסקנת הדברי� מתבקשת אפוא
 את העתקת� של פערי הכוחות השוררי� בעול� ותבירור הסכסו� החלופיי� מאפשר

לה בעמדה דיונית אד� המאופיי� בחולשתו ימצא עצמו בהליכי� א. המציאות ואת הנצחת�
 מההוויה � ואת עושר� לתרג� את חוזקוגו� או מוסד חזק יוכל, ואילו אד�, נחותה

  .החיצונית להליכי� אלה לכדי עמדה דיונית עדיפה במסגרת�

  המשפט לתביעות קטנות מושכל בחלופות דיו
 בבית) לא(על שימוש : סו� דבר  )ד(

עות קטנות אינ� מבטאי� משטר דיוני המשפט לתבי הליכי בירור הסכסו� החלופיי� בבית
. פעמי� רבות ה� אינ� מבשרי� טובות עבור אנשי� החיי� בעוני, מכיוו� שכ�. ניטרלי

בגישור ובבוררות במתכונת� הנוכחית , שימוש תדיר ושיטתי בפשרות. ההפ� הוא הנכו�
 אלו המשפט לתביעות קטנות עלול לשרת דווקא את כוונותיה� ואת תפיסת עולמ� של בבית

ולכ� מבקשי� לצמצמו ולהגבילו , שחשי� מאוימי� מאקטיביז� שיפוטי בענייני� חברתיי�
משפט זה  מהווה ההפניה ההמונית של סכסוכי� המתנהלי� בבית, ככזו. ככל האפשר

אלה הסבורי� כי ביכולתו ללהליכי� חלופיי� המתקיימי� בתצורה זו משו� סכנה דווקא 
, ת קטנות לממש את הפוטנציאל הפרוגרסיבי הגלו� בוהמשפט לתביעו חובתו של ביתמו

  . לקד� ולהעצי� את מי שמאופיי� באחר�תו
.  הפניית סכסוכי� משפטיי� לחלופות הלי� כאמור אינ� בבחינת רע כשלעצמו,ודוק

נחו� וחשוב ה� עבור בעלי די� רבי� וה� ,  ה� אמצעי טבעיחלופיי�הליכי פתרו� סכסו� 
הרי , המשפט לתביעות קטנות מדובר כאשר בבית, וזה עיקר, לא א160.עבור מערכת המשפט

טוב ונכו� יהיה לנהוג בחשדנות כלפי ,  הגלו� בוהרב הפוטנציאל הפרוגרסיבי שבשל
  . הליכי� כאמור במסגרת זירה זו

פוטנציאל פגיעה באנשי� , בהגדרה, ההכרה כי הליכי בירור הסכסו� החלופיי� כוללי�
המשפט לתביעות  ש� מימוש הפוטנציאל הפרוגרסיבי של בית ל–החיי� בעוני מחייבת 

הליכי בירור הסכסו� עיקר� של מכיוו� ש. מוגבל וזהיר בה�,  שימוש מושכל–קטנות 
נראה כי המפתח לצמצו� , בעתיד הנראה לעי�לא  לפחות, להשתנותהחלופיי� אינו עומד 

פיקוח שיפוטיי� באסדרה וב, פערי הכוחות שמבטאי� הליכי� אלה מצוי בהתערבות
  בביתקורהכפי שאכ� , וותר שדה פעולה זה לא מפוקח דיויכל עוד י.  ונרחבי�י�יקפדנ

תימש� הפגיעה הפוטנציאלית שמאפשרי� ההליכי� החלופיי� , המשפט לתביעות קטנות
שהחלטותיה מתפרסמות ברבי� כזו  ,מעורבות שיפוטית סדורהלעומת זאת . באנשי� חלשי�

 כזו שאינה, ששוקלת היבטי� של צדק וזכויות בפתרו� הסכסו�כזו , במקרי� מסוימי�
שבוחנת את כנות כזו , בו מצויה הפלוגתא הנקודתיתשמעלימה את ההקשר החברתי 

כזו שמפנימה את אחר�ת� של אנשי� , לווחשוב מכ, ההסכמה להתדיי� בהלי� החלופי

 
Use of Statistics in Judicial Review of Employment Arbitration Awards, 29 MCGEORGE L. 

REV. 223 (1998).  
160 Samuel Issacharoff & Robert H. Klonoff, The Public Value of Settlement, 78 FORDHAM L. 

REV. 1177 (2009); Leora Bilsky & Talia Fisher, Rethinking Settlement, 15 THEORETICAL INQ. 
L. 77 (2014).  
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 לכבד ולהעצי� אות� החיי� בעוני במציאות חיינו ומאמצת בהתא� לכ� חשיבה שחותרת
  .  לשנות את מצב הדברי� הקיי� על ראשויכולה –באשר ה� 

התעלמות מתכלית� של כללי� דיוניי� והימנעות מקביעתו : נוהג שלישי  .3

 של מתווה דיוני חלופי סדור שלאורו יתנהל ההלי� המשפטי 

 אפיונה של הבעיה: האיזו
 הנדרש בהקפדה על החלת כללי דיו
  )א(
י� נתפסת הקפדה שיפוטית קשיחה על כללי הדיו� האזרחי משו� התנהלות נפסדת בעיני רב

 ה� במישור ניהול ההלי� עצמו ,שיש בה כדי להוביל פעמי� רבות למכשול מפני עשיית צדק
 אלא ששמירה הדוקה על כללי הפרוצדורה האזרחית טומנת בחובה 161.אשר לתוצאתובוה� 

 162,ביעילות וביציבותובה� קידו� ניהול המשפט , מוכרי� וידועי� ג� כ�, יתרונות רבי�
 וכמוב� חיזוקה 163)המבטיחה בי� השאר היעדר משוא פני�(ביסוסה של שקיפות שיפוטית 

 ההסתמכות על הוראות שבשל, ד� של בעלי הדי� בכוח ובפועלידאות והצפיות מצושל הו
מודע כיצד בו מרצונ�ולבחור בבירור הדיו� יכולי� לתכנ� את פעולותיה� העתידיות 

המשפט לאיזו� תמידי בי� נוקשות   יחס דואלי זה לסדרי הדי� מחייב את בית164.לנהוג
  . בי� קפדנות באכיפתו של סדר ההלי� ובי� התרת הרס� הדיוני, לגמישות

המשפט לתביעות קטנות ביטוי רעיוני ונורמטיבי  האיזו� השיפוטי האמור מקבל בבית
 כפו� אינוהמשפט לתביעות קטנות  בית. ונל זה אופיו המובח� של טריבבשלמובהק 

,  הוראת תקנות השיפוטלפילהוראות הדיו� הקבועות בתקנות סדר הדי� האזרחי אלא פועל 
שמכוח� הוא מכונ� סדר הליכי ומתווה ראייתי שנראה בעיניו ככזה שיתרו� להפיכת הלי� 

  . זול ונגיש יותר, מהיר, בירור הפלוגתא בי� הצדדי� לפשוט
דה על תכלית אחרונה זו של הדברי� נית� למצוא כבר בדברי ההסבר להצעת החוק עמי

 ג� ש� וג� בדברי� שנאמרו בדיוני� 165.המשפט המקורית שכוננה את סמכותו של בית
הודגש כי , לקראת הקריאה הראשונה ולקראת הקריאות השנייה והשלישית שנערכו בכנסת

הוק  תבצע אדיא ווה, משפט מובח� זה  ביתא בבחינת פררוגטיבה שלופישוט הפרוצדורה ה
המשפט כי יהיה נכו� וצודק לעצב סדר  מכיוו� שבנסיבות העניי� המונח לפניו סבור בית

 הבנה יסודית זו מצאה את ביטויה המפורש 166.דיוני וראייתי שונה מזה המקובל והתקני
 �ות אלה הורא.  לתקנות השיפוט9בהוראת תקנה ו לחוק בתי המשפט 62בהוראת סעי
אול� הוא , משפט שלו� מ� המניי� המשפט נתונות סמכויות הדיו� של בית קובעות כי לבית

והלכה למעשה להחלי� את הוראות הדיו� המחייבות , רשאי שלא להשתמש בסמכויות אלה
   167."א� נראה לו הדבר מועיל יותר להכרעה צודקת ומהירה", באחרות

 
  .)1966 (479, 477) 3(ד כ" פ,בית חרושת למכונות וציוד, מ"בע" קדמה"' ששו� נ 189/66א "ע  161
  ). 30.3.2011, פורס� בנבו (זנגריה' זנגריה נ 2399/11א "בש  162
  . 73' בעמ, 1ש "לעיל ה, צבי�רוז�  163
 . 59–58' בעמ, ש�  164
כמו ,  להצעת החוק4' במסגרת ס( 209, 208ח "ה, 1975–ה"התשל, הצעת חוק שיפוט בתביעות קטנות  165

  . )דברי ההסבר לסעי� זהג� במסגרת 
 . 3511–3510' בעמ, 17 ש"לעיל ה, 77כ "ד; 2886, 2871' בעמ, 17ש "לעיל ה, 73כ "ד  166
  . לחוק בתי המשפט) ב(62 'סוסיפת ,  לתקנות השיפוט9 'תק  167
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כמו ג� כוונת מתקי� ,  כוונת המחוקקשבהוראות אלה לא הייתה, וזה עיקר, אלא
המשפט לתביעות קטנות למקו� שבו מופקעי� מהזירה הדיונית כל  להפו� את בית, התקנות

 13לא היה נקבע בהוראת תקנה , א� זו הייתה הכוונה. כללי הפרוצדורה וסדרי הראיות
ות המשפט יקבע את סדר הבאת ראיות וטענ�בית"לתקנות השיפוט בתביעות קטנות כי 

.  פשיטא כי במקו� ללא סדרי די� אי� כל צור� בהוראה כגו� דא–" הצדדי� בדר� שנראית לו
  מנסחי הוראות אלה הייתה לאפשר גמישות מושכלת בדרכי בירור המשפט� שלכל כוונת

 חשיבותבו למהירות הדיו� ולפשטות ההכרעה ש,  אופיו המובח� של טריבונל זהבשל
   .קריטית עבור מתדייני� רבי�

המשפט  בע� את ההוראות הנורמטיביות המאפשרות לביתובק: התמונה אפוא היא זו
לא התכוונו המחוקק , לתביעות קטנות שלא להיות כפו� להוראות הדיו� והראיות התקניות

המשפט את החובה והצור� לעמוד בכללי� דיוניי�  ומחוקק המשנה להשיל מעל כתפי בית
משפט זה בסדרי   בביתלהשתמש את הצור� לחלוטי�י� הוראות אלה לא באו כדי לאי. ככלל

. ההפ� הוא הנכו�.  ולא אחידעקיבלא , כדי לעשות בה� שימוש שרירותי, או גרוע מכ�, די�
הכפיפות להוראות הפרוצדורה �כל שעמד ביסוד הכוונה המקורית של שני אלה היה כי אי

� הייחודיי� של טריבונל התקנית תאפשר את עיצוב� של כללי דיו� המותאמי� למאפייני
  . זה

.  כוונה זולפיהמשפט לתביעות קטנות אינו מתנהל  בית, וכפי שיוצג להל�, בפועל
קביעת� של �ובעיקר אי,  לסדרי הדי� ולדיני הראיותהעקיבההיעדר ההתייחסות , למעשה

 פעילות זו 168. מאפיי� מובהק של טריבונל זהה�, הוראות פרוצדורה ברורות ושיטתיות
ובעיקר , התעלמות מתכלית� של כללי� אלהב, מעשה יו� ביומו, ת כדבר שבשגרהנעשי

 שוררי� עוד כללי דיו� אי�בו שיצירת התנהלות משפטית שעיקרה ריק דיוני רנדומלי ב
בעלי הדי� לשיקול דעתו של כל של  טענות וראיות נתונותובו , וראיות מחייבי� ואחידי�
ללא , ללא סדר,  יחיל כללי דיו� וראיות כראות עיניו–ירצה בכ� . שופט ושופט היושב בדי�

 לא יחיל –לא ירצה בכ� . ללא מסגרת מחייבת או התוויה של שיקול דעת, היגיו� מארג�
  . וג� לא יקבע מסגרת חלופית שתבוא תחת הכללי� התקניי�, כללי דיו� וראיות

ובצדק לא , אלהבע� הוראות ולא זו הייתה כוונת� של המחוקק ושל מחוקק המשנה בק
לשרת תכלית ברורה ולפעול נקודתית על , על הפעלה של סדרי הדי� להיות מחושבת. הייתה

 כ� בהלי� האזרחי התקני וכ� בבית. מנת לאפשר הכרעה שיפוטית ראויה בנסיבות העניי�
להפעיל ולייש� באופ� , כללי הדיו� אינ� דבר להתעל� ממנו. המשפט לתביעות קטנות

. היו סרח עוד� או זבוב טורדני שכל שנדרש לגביו הוא סילוק מהיר במחי ידמשל , שרירותי
שאתה מקפלו וזורקו ממקו� , אי� הפרוצדורה מיטת סדו� א� ג� מזר� סת� אי� היא", אכ�

הידוע , באופ� יעיל ויציב מטרת� של סדרי הדי� לקבוע כללי� לניהול משפט "169."למקו�
ה� מעצבי� מסגרת ברורה למת� הכרעה : קרית בכ� א� חשיבות� העי170."לצדדי� מראש

 
המשפט לתביעות קטנות כמג� �בית"סיני דויטש   ראוהמשפט ת הדבר ממאפייני היסוד של ביתעל היו  168

 לעיל ,גנ��לינדר ;338' בעמ, 15ש " לעיל ה,בכר וקליי�; )ב"התשמ (362, 345 ח י משפטעיונ" הצרכ�
  . 135ש "ה

  .)1974 (234, 228) 1(ד כט"פ, מ"גזית תכנו� שירותי אדריכלי� והנדסה בע' בסמ� נ 430/74א "ע  169
 . 162ש "יל הלע, זנגריהעניי�   170
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ולהבטיח לה� , להג� על הזכויות הדיוניות של בעלי הדי�"המאפשרת , שיפוטית מושכלת
 תו� שמירה על השוויו� במעמד� הדיוני כלפי  [...]המשפט�את יומ� בבית

   171."המשפט�בית
 נקודתי מהי ובאופ�, מהי אפוא מהותה של ההתנהלות השיפוטית הרווחת בטריבונל זה

על מנת להבי� את התשובה ? משמעות העומק שהיא מנביעה כלפי בעלי די� החיי� בעוני
כדי תו� ב, לשאלה זו יש לחזור ולבחו� את תכלית� של כמה כללי דיו� אזרחי יסודיי�

בתו� כ� יאפשר דיו� . המשפט לתביעות קטנות  על אופ� מימוש� של אלה בביתעמידתנו
  . מעל לפני השטחאל עיית היסוד האמורה מעי� זה להצי� את ב

 בעלי די
 החיי� בעניינ� של כללי הדיו
 ומשמעות� של הדברי� � שלאופני החלת  )ב(

  בעוני
להחלת� השרירותית ולהימנעות , המשפט לתביעות קטנות לאיונ� של כללי הדיו� בבית

אש ובראשונה השיפוטית לקבוע מתווה פרוצדורלי סדור יש משמעויות רוחב הנוגעות בר
מבלי שננסה לאפיי� אות� (לכל בעלי הדי� הבאי� בשעריו של טריבונל זה 

התנהלות שיפוטית מעי� זו לא רק שהיא מובילה להיעדר ודאות וצפיות ): כלכלית�חברתית
מבחינת� של בעלי הדי� ולא רק שהיא מצמצמת את היכולת המוסדית לבקר ולבחו� את 

ל ו ברובד היסודי ביותר היא קוד� כ.יתנות בטריבונל זהטיב� של ההחלטות השיפוטיות שנ
 באפשרה, ובכ� מביעה חוסר כבוד כלפי נמעניה, מאפשרת יחס שונה לבעלי די� שווי�

, ביציבותלנהוג בה� ולהכריע בעניינ� מבלי שיתאפשר לה� לעמוד על מימוש זכויותיה� 
   172.בעקיבות ובבירור

: משמעות עומק נוספת להתנהלות שיפוטית זוקיימת , כשבאנשי� החיי� בעוני עסקינ�
לכונ� , לא רק לאפשר סדר הליכי, בי� שאר תפקידיה�, כמה מכללי הדיו� האזרחי נועדו

למצער הלכה ו,  אלא ג�יציבות דיונית ולעצב מער� זכויות וחובות תקני של בעלי הדי�
� ובי� שאר הפערי� בינלצמצ� את ,  על בעלי די� חלשי�לשמש אמצעי� להגנה, למעשה

 האפשרות הכנה של הבטחת ההכלה החברתית ולהעניק אתהמתדייני� בהלי� המשפטי 
 מנגנוני� דיוניי� אלה מסמלי� 173.השתתפות� הפעילה וההוגנת בזירה הדיוניתשל שלה� ו

בה של המלחמה באחר�ת� של אנשי� החיי� בעוני במסגרת ההלי� יומבטאי� את לב ל
למתדייני� בהופכ� שוליות ובהפרדה שחווי� אנשי� אלה ב, ה� נאבקי� בהדרה. המשפטי

כפי שנראה . המשפט שקול� נשמע ושדרישותיה� זכאיות ליחסו המובח� והמכבד של בית
, זו ג� הסיבה שהחלה שרירותית של הוראות הדי� המכוננות מנגנוני� דיוניי� אלה, להל�

 
  ). 3.5.2009 ,פורס� בנבו(יה ' לפסק דינה של השופטת פרוקצ8'  פס,דרזנר' גיל נ 2328/07א "ע  171
172 Julian A. Sempill, Ruler's Sword, Citizen’s Shield: The Rule of Law & the Constitution of 

The Coxford Lecture  ,Timothy Endicott ;)2016(374 –366,  333.OLP & .L .J31 , Power
Arbitrariness, 27 CAN. J. L. & JURIS. 49 (2014); Thomas I. Cook, Law, Arbitrariness and 

Ethics, 30 CAL. L. REV. 151 (1942).  
173 Helen Hershkoff, Poverty Law and Civil Procedure: Rethinking the First Year Course, 34 

FORDHAM URB. L. J. 1325 (2007); Kevin R. Johnson, Integrating Racial Justice into the Civil 
Procedure Survey Course, 54 J. LEGAL EDUC. 242 (2004); George Olshausen, Rich and Poor 

in Civil Procedure, 37 GUILD PRAC. 77 (1980).   
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, יני� המאופייני� בעוניי�עלולה לפגוע בעיקר במתדי, מבלי לקבוע מתווה סדור בעניינ�
  . תו� שהיא מבנה ומשמרת את חולשת�

 הנמקה ופומביות דיוניי� ומוסדיי�, צמצו� פעולת� של מנגנוני תיעוד  )1(

לנמק את ההחלטה , המשפט מה משות� לצור� לנהל פרוטוקול של הדיו� שנער� בבית
 מבחינת� שלמעות ומהי המש?  פסקי די�בשיטתיותהשיפוטית בסופו של דיו� זה ולפרס� 

הוסכמו , בעלי די� חלשי� בהיעדרו של פרוטוקול דיו� המייצג את עיקרי הדברי� שנאמרו
של היעדר החלטה שיפוטית המבטאת תהלי� חשיבה סדור ושל , המשפט והוחלטו בבית

  ? המשפט לתביעות קטנות עסקינ� פרסו� מסודר ומקי� של פסקי די� כשבבית�אי
 את הגברת השקיפות בבית, כל אחד בדרכו, אלה מקדמי� אמצעי� הפשיטא כי שלוש

בכ� ה� . המשפט באמצעות שמירה על רצ� של זרימת מידע בנוגע למתרחש בי� כתליו
ולכ� ג� את הסיכוי לקבלת (המשפט  מאפשרי� ביקורת של ערכאת הערעור על החלטות בית

יומו של דיו� ציבורי על ה� מהווי� את הבסיס לק, )תוצאות שיפוטיות נכונות ומדויקות יותר
 ביסוד החלטות את המונחה� מקני� לחוקרי� את היכולת לתעד ולנתח , אודות פסיקתו

וה� תורמי� לחיזוק אמו� הציבור במערכת המשפט , ה� מקדמי� יעילות מוסדית, אלה
המשפט לתביעות קטנות מבטאי� אמצעי� אלה ג� את   כשמדובר בבית174.ובפעולתה

הדי� שהפסיד בערכאה הראשונה לנסות ולהצביע על עילה למת� רשות הסיכוי שקיי� לבעל 
אמת המידה למת� רשות הערעור היא מחמירה ,  אופיו המובח� של טריבונל זהבשל: ערעור

 כזו שבמסגרתה נפל פג� –רק הצבעה על טעות שיפוטית גלויה , מכיוו� שכ�. במיוחד
בעל הדי� שהפסיד בערכאה הדיונית  היא שתוכל לאפשר ל–מהותי בולט וברור בפסק הדי� 

   175.המשפט המחוזי בבקשת רשות ערעור לפנות לבית
�כול� : סמוי מ� העי�, אלא שלשלושת המנגנוני� האמורי� קיי� מכנה משות� נוס

להיראות , את הכוח ואת ההזדמנות של אנשי� החיי� בעוני להישמע, מבטאי� את היכולת
תיעוד הדברי� . ות בתוככי הזירה המשפטיתולהיות משתתפי� שווי ער� ושווי זכוי

התייחסות מנומקת ומבוררת לדברי� אלה , הנאמרי� בהלי� המשפטי בפרוטוקול הדיו�
ה� כול� פעולות , של ניתוח� המשפטי ושל ההכרעה בעניינ�, ופרסו� בפומבי של הטענות

ני� המשפט כלפי בעלי די� המאופיי כבוד המייצגות אמירה ברורה של בית�מבוססות
המערכת המשפטית מקשיבה לכ� , אינכ� שקופי� בעינינו, אתכ�" רואי�"אנו : בחולשת�

 ומתייחסת ברצינות לטענותיכ� במנותק ממצבכ� הכלכלי וללא קשר למעמדכ� קשב רב
המשפט  הכלי� הדיוניי� האמורי� ה� ג� מנגנוני� מוסדיי� המעניקי� לבית, אכ�. החברתי

מסר , אלו מאופייני� בחולשת� היחסית ובי� שלאשבי� , את ההזדמנות להעביר לנמעניו
, בדי האוכלוסייהוהמאפשר השתתפות מכבדת בהלי� לכל ר, נורמטיבי של הכלה חברתית

 בית. המתיר ג� לחלשי� כלכלית להיות חלק מעיצוב מער� הזכויות והחובות החברתי
מנמק את , ה�הוא מתעד את אמירותי. משפט המקדיש זמ� לנמעניו אינו מזלזל בה�

 
 . 92–77' בעמ, 1ש "לעיל ה, צבי�רוז�  174
 7535/16א "רע; )20.5.2015,  בנבופורס� (4'  פס,משיח' מ נ"אולמי נפטו� בת י� בע 2095/15א "רע  175

 . 401' בעמ, 4ש "לעיל ה, חבקי� ונמרודי; )26.12.2016, פורס� בנבו (6 'פס ,לדרמ�' דהרי נ
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:  וא� דואג לפרס� קביעות מנומקות אלה ברבי� למע� יוב� על ידי כול�בעניינ�החלטותיו 
  . עסקינ� באזרחי� שווי�

 מסר ובאי� אפואההנמקה והפרסו� הדיוניי� בתביעה פלונית מעבירי� , מנגנוני התיעוד
את הציבור אלא א� ,  אותה תביעהמושאיאפוא לשרת לא רק את בעלי הדי� הספציפיי� 

להסכמות , ה� מאפשרי� את עיצובו של המסר האמור באמצעות מת� פומבי לאמירות. כולו
 למידה וניתוח של הכרעת בית, ה� מתירי� איתור,  התביעה וההכרעה בהמושאולנימוקי� 

של שינוי  וולכ� מקיימי� פוטנציאל של הגנה על בעלי די� חלשי�(המשפט בנוגע לאלה 
אמצעות כל אלה ה� א� מעניקי� לממסד המשפטי את הזכות להילח� וב, )ושיפור עתידי

 לקול� להדהד בי� ובאפשר� לה� לנכוח באפשר�, באחר�ת� של אנשי� החיי� בעוני
   .כותלי הזירה המשפטית

מנ� נדרש והמשפט א תקנות השיפוט בתביעות קטנות קובעות את הכלל שלפיו בית
 בקביעה 176. בלבדותא� בתמציתי, טוקול הדיו�לעמוד בדרישת ההנמקה ובחובת ניהול פרו

 בשונה(המשפט  הנמקה תמציתית ותיעוד עיקרי הדברי� שאירעו בבית. גיו� רביזו יש ה
בהגעה ,  לסייע בהפחתת עלויות הדיו� לצדדי�יכולי�) מהנמקה ארוכה ומתיעוד מדוקדק

 טריבונל מובח� כיאה לאופיו ולתכליתו של, ביעילות ובפשטות, במהירותלהכרעה שיפוטית 
  . זה

 עיו� ברישומי פסקי הדי� שנתקבלו בבית. אלא שבמציאות הדברי� נראי� אחרת
מעלה כי ) מ מהנהלת בתי המשפט"כפי שאלו הגיעו לידי הח(המשפט לתביעות קטנות 

אינ� מקיימות את הדרישה האמורה בעניי� כשרבות ה� ההחלטות הסוטות מהוראות אלה 
  . דתמציתיות ההנמקה והתיעו

די� בתובענה המסתכ� במילה  דר� אחת לפעול כאמור היא באמצעות מת� פסק
 מדובר בהחלטה שיפוטית לבקשת ביניי� שהעלה בעל די� במסגרת אי�: ודוק". כמבוקש"

רישומי פסקי הדי� האמורי� מראי� כי . די� סופי המכריע בתובענה כולה ההלי� אלא בפסק
 זה שני� ה� ננקטתוכי היא , המשפט לתביעות קטנות דר� פעולה זו רווחת בקרב שופטי בית

 לטענות באשרוה� ) במלואההמשפט מקבל את תביעתו  שאז בית( לטענות התובע באשר
   177.)לחלוטי�המשפט דוחה את התביעה  שאז בית(הנתבע 

 
 ,)ב(15 'תקבעניי� הנמקת פסק הדי� ראו את לשו� .  לתקנות השיפוט14 'תקבעניי� פרוטוקול הדיו� ראו   176

 .ש�
09�16761) א"ת(ק "ת  177�) א"ת(ק "ת; )19.5.2016, פורס� בנבו (ביטוחי� ופיננסי�הראל ' ב� שלמה נ 15

9615�09�24798) ��י(ק "ת; )23.11.2009, פורס� בנבו (מ" בענופש ישיר' מלמד נ 08�10�' ניאזוב נ 10
55054) ��י(ק "ת; )18.1.2011, פורס� בנבו (סיני�01�, פורס� בנבו (רו� יוזמותשי' מורסיאנו נ 11

07�41433) 'חד(ק "ת; )22.5.2011�) 'חד(ק "ת; )28.3.2011, פורס� בנבו (עיריית חדרה' פיאדה נ 10
22463�01�) 'חד(ק "ת; )6.3.2011, פורס� בנבו (מ" בעחברת החשמל לישראל' כחלו� נ 11
43138�12�21987) ��י(ק "ת; )28.4.2011, פורס� בנבו (מסארווה' חש� נ 10�06�' נסאסרה נ 10

09�8522) 'נצ(ק "ת; )18.1.2011, פורס� בנבו (שטייגמ�� החברה לפיתוח החברה לפיתוח' בקשי נ 16
בפסק די� זה לא טרח בית  .הטעות בציו� שמה של הנתבעת הוא במקור( )1.12.2016, פורס� בנבו(

אלא א� לציי� את שמה , עתוהמשפט לא רק להביא את תמצית פרוטוקול הדיו� או את תמצית נימוק הכר
   .)המלא של הנתבעת
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המשפט סומ�   כאשר ביתננקטתדר� שנייה לסטות מהוראות מנגנוני התיעוד וההנמקה 
הרווחי� , ג� במקרי� אלה.  הצדדי� לסיו� הסכסו� ביניה� בפשרהאת ידיו על הסכמת

לה� ש, ולו המינימליי�, בולטי� בהיעדר� הנימוק והתיעוד, מאוד בי� כתליו של טריבונל זה
 בשמחה שמביע בית, רוב� ככול�, ופסקי הדי� מתחילי� ומסתיימי�, מחויב המשפט בית

� על המתדייני� בהסכימ� לההמשפט על קיומה של הפשרה ובברכות שהוא מרעי.178   
ג� היא בבחינת התנהלות , דר� שלישית לפעול בניגוד לחובת ההנמקה והתיעוד

פסק הדי� הסופי בתובענה כולה כש ננקטת, המשפט לתביעות קטנות סטנדרטית בבית
שכל , רקע ופרטי�, הקשר�הווה אומר בקביעה מנותקת, אחת" שורה תחתונה"במתמצה 

על פי רוב מדובר . משפט לכיוונ� של בעלי הדי�  מכיוונו של ביתכולה הוראת ביצוע
או כאלו , בהחלטות שיפוטיות המחייבות את הנתבע לשל� לתובע סכו� כס� כלשהו

ומבלי שצור� , וה� ניתנות ללא הנמקה כלל,  התביעהה של או דחייתההמורות על מחיקת
   179.לה� פרוטוקול דיו�

המשפט לתביעות  כאשר בית: אלה הוא פשוטהמכנה המשות� של כל הפרקטיקות ה
לא יכול אד� שלא היה צד לדיו� המשפטי להבי� את מסכת , קטנות מפעיל כל אחת מה�

להתחקות אחר דרישתו המקורית , )כלומר את עילת התביעה(העובדות שהובילה לסכסו� 
קש לברר את הפער שבי� סעד מבו, )כלומר אחר הסעד המבוקש(של התובע בכתב תביעתו 

זה ובי� התוצאה הסופית של פסק הדי� או לנתח את מידת האחריות שמגלמת התנהגותו של 
מדובר בגו� אית� כשהתנהגות שיש לה משמעות רוחב חברתית , הנתבע כלפי התובע

המשפט נוקט אחת  ביתשבכל פע� , למעשה. כלכלית שהוא בבחינת נתבע סדרתי
פטי חסר ער� מוס� מבחינה אופרטיבית תחת ידו טקסט משממפרקטיקות אלה הוא מוציא 

כאשר הוא : הוא עושה דבר נוס�, אבל בעשותו כ�. עבור מי שאינו בעל די� בתובענה זו
מנומק ומבורר לטענות של תובעי� המאופייני� בחולשת� , בוחר שלא להעניק מקו� פומבי

יקלט לה, הוא בוחר א� שלא לאפשר לקול� של בעלי די� אלה להישמע ברבי�, היחסית
. משפטלחוק ול בנוגעבקרב קוראי� חיצוניי� ולהשפיע על עמדותיה� ומחשבותיה� 

 הוא תור� –קיומו של דיו� מבורר ופומבי �איוהנמקה �אי, תיעוד� אי–בפעולות אלה 
להמש� קיומו של המצב הנוהג שלפיו מקומ� של בעלי די� אלה בזירת המשפט האמורה 

 
06�53135) עכו(ק "ת  178�) עכו(ק "ת; )12.9.2016, פורס� בנבו (מ" בעסלקו� ישראל' סנונו נ 16

51572�02�) ת"פ(ק "ת; )11.1.2016, פורס� בנבו (מ" בעחברת החשמל לישראל' כעביה נ 15
30514�02�27396) ��י(ק "ת; )4.7.2011, פורס� בנבו (מ" בעקל אוטו' ניס� נ 11�01� אולי' שריקי נ 11

ק "ת; )17.2.2009, פורס� בנבו (סגל' דרור נ 3094/08, 7279/08) ת"פ(ק "ת; )29.8.2011, פורס� בנבו(
07�19104) א"ת(ק "ת; )4.8.2010, פורס� בנבו (סורי�' אלכסיי נ 09�892) ש"ב(�' ח� נ�דומ� 10

   ).4.7.2011, פורס� בנבו (שמולבי�
12�43507) 'חי(ק "ת  179�, פורס� בנבו (מ"בע) 1979(חברה לנסיעות ותיירות לכיש טורס ' פלדי נ 11

03�16172) ש"ק(ק "ת; )19.1.2012�) 'מס(ק "ת; )19.4.2012, פורס� בנבו (אלו�' אלו� נ 12
20375�11�05�13954) 'נת(ק "ת; )3.1.2012, פורס� בנבו (אלדי�' אלדי� נ 11� חברה הראל' נוימ� נ 09

02�49797) 'קר(ק "ת; )28.12.2009, פורס� בנבו (מ"לביטוח בע� מ"כלל חברה לביטוח בע' די נ'מג 11
02�22107) 'חי(ק "ת; )13.4.2011, פורס� בנבו(�) 'נת(ק "ת; )10.7.2011, פורס� בנבו (גיל�' חז� נ 11

33717�05�  ). 29.2.2016, פורס� בנבו (מ" בעמי מיקרו�' טל נ 15
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בה של עשייה זו ולהשפיע מתוכה על זולת� יאל לב לוממילא שיכולת� להיכנס , הוא שולי
   . חשיבותתא חסריה

מנגנו� בעניי� השלמת התמונה האמורה מתאפשרת באמצעות הכרת הפרקטיקה הנוהגת 
רק מיעוט מהחלטות שיפוטיות אלה . המשפט לתביעות קטנות פרסו� פסקי הדי� של בית

� בערכאה זו נותרי� מנת חלק�  רוב רוב� של פסקי הדי� הניתני180. ברבי��אכ� מתפרס
עיקר הקורפוס , למעשה. של בעלי הדי� בלבד ואינ� מגיעי� לתודעה של נמעני� אחרי�

 ובו –המשפט לתביעות קטנות  המשפטי המבסס את התנהלותו ואת קביעותיו של בית
 סוג התביעות הנדונות בו ויחסו של בית,  חלק בזירה משפטית זושיש לה�מיהות השחקני� 

 נותר רובו ככולו עלו� עד לקבלת מידע –פט לתובעי� ולנתבעי� מסוגי� שוני� המש
   181.נקודתי מהגורמי� המוסמכי� לכ�

יש משו� תרומה למצב דברי� ,  מנגנוני התיעוד וההנמקהבעניי�בדיוק כמו , ג� בכ�
 לא רק שקול� של תובעי� חלשי� שהגישו תביעה וניהלו הלי� משפטי אינו שבוחברתי 
אלה ששוקלי� הגשת , אלא א� להכרה של תובעי� חלשי� עתידיי�, אופ� משמעותינשמע ב

ולכ� נראה ,  ולהיות חלק פומביה מלאהשתתפותבדבר יכולת� להשתת� , תביעה כאמור
מצטמצ� מקומ� של מנגנוני כש: דבר הלמד מעצמו.  חברתית זוהאינטראקצימ, לעי�

נפגעי� לא רק , ט לתביעות קטנותהמשפ ההנמקה והפומביות הדיוניי� בבית, התיעוד
יעילות והיכולת לקיי� ביקורת עתידית , הערכי� המוכרי� והידועי� כדוגמת שקיפות

היכולת המוסדית של מערכת המשפט לממש את , לא פחות מכ�חשוב ו,  אלא ג�אפקטיבית
המשפט לתביעות קטנות ולהילח� באחר�ת�  הפוטנציאל הפרוגרסיבי הטמו� בבית

  . ל אנשי� החיי� בעוניהחברתית ש

 יחס לא אחיד כלפי מנגנו� לגילוי מידע שתכליתו צמצו� פערי כוחות בזירה הדיונית  )2(

 מנגנוני� דיוניי� המופעלי� בשלבי המשפט לכמה וכמה ש� כולל ה�הליכי גילוי מוקד� 
במסגרת� מחליפי� בעלי הדי� מידע שקשור לסכסו� ש, הראשוני� בהלי� האזרחי התקני

  . שלב ההוכחות, על פי רוב לצור� הכנתו של השלב הדיוני הבא, טי התלוי ועומדהמשפ

 
דטה חוק "ו" די��פסק", "פדאור", "תקדי�", "נבו"מ במאגרי המידע המקווני� " ידנית שביצע החספירה  180

 פסקי די� של בית המשפט לתביעות 19,252 פורסמו במאגרי� אלה 2017העלתה כי בשנת " ומשפט
 פסקי די� 50,271קטנות א� שעל פי נתוני� רשמיי� שפרסמה הנהלת בתי המשפט ניתנו בערכאה זו 

חשבו� ). http://bit.ly/2UreNo7 )2018 (25 2017ח שנתי "דוראו הרשות השופטת בישראל ( זו בשנה
 מס� כל פסקי הדי� שנת� בית המשפט לתביעות 38.2%פשוט מראה כי בשנה זו פורסמו ברבי� רק 

 פסקי די� א� 13,330בשנה זו פורסמו במאגרי המידע המקווני� . 2016מצב דומה היה בשנת . קטנות
 )2017 (25 2016ח שנתי "דוראו הרשות השופטת בישראל ( פסקי די� 43,944יתנו בה שנ

http://bit.ly/2UqCdtD .( מס� כל פסקי הדי� שפורס� בית המשפט30.3%ג� כא� אפוא פורסמו רק  .
 פסקי די� במאגרי המידע 14,007בשנה זו פורסמו . 2015הדברי� חוזרי� על עצמ� ג� בשנת , ושוב

 26 2015ח שנתי "דוראו הרשות השופטת בישראל ( פסקי די� שנת� בית המשפט 41,878מתו� המקווני� 
)2016( http://bit.ly/2RXyszi( , מס� כל פסקי הדי� שניתנו בשנה זו33.4%כלומר פרסו� של  .  

ובה� , מ להגיש בקשות חופש מידע להנהלת בתי המשפט"ר זה נדרש החלצור� קיומו של מחק, ולראיה  181
א� רוב� ככול� לא פורסמו ברבי� או , ש פרטי מידע שוני� על אודות תיקי� שהתנהלו בטריבונל זהלבק

  . ל מי שאינו בעל די� בתובענות אלהלא הונגשו לעיונו ש
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ביסוסו , ראשית: נהוג לסבור כי לחלופת המידע בי� בעלי הדי� יש שתי מטרות עיקריות
 בשונה , הפלוגתאמושאהמבוסס על חשיפת העובדות , נטול הפתעות, של הלי� משפטי מיודע

 קונפליקטואלית של  תפיסה182.מצו� מחלוקות התובענהקידו� פשרות וצ, שנית. מהסתרת�
ההלי� האזרחי רואה אפוא בהליכי הגילוי המוקד� משו� הלי� ביניי� שמטרתו לסייע 

א� באמצעות ,  מיטביסיו� כלי� לסיי� את הסכסו� לה�לבעלי הדי� הניצי� ולהעניק 
 של הלי� הוחלט על קיומומש, מהתדיינות שיפוטית וא�לחלוטי�  האפשרות להימנע

   183.עובדתית וראייתית לשלב ההוכחות, באמצעות הכנה שלמה וכוללת, כאמור
הרי שבכ� ,  לעמוד על תכליותיו של הגילוי המוקד�כדיא� שמפתה לחשוב שדי באלה 

 – לשרת ייעוד אחד נוס� כדיהיסטורית ומעשית נוצרו הליכי הגילוי המוקד� . לא סגי
 באמצעות כלכלית�חברתית חלשות צות אוכלוסייהקבוהמשפט בפני  פתיחת דלתו של בית
אחת ממטרותיו הראשוניות של מנגנו� דיוני זה : נטי לפתרו� הסכסו�ווהנגשתו של מידע רל

הייתה נטרול פערי כוחות חברתיי� שיטתיי� בי� מתדייני� עשירי� לעניי� באמצעות יצירת 
קוקי� לצור� הוכחת לו ה� זשאמצעי שיאפשר לאנשי� החיי� בעוני לקבל את המידע 

  . טענותיה�
נטי לניהול תביעת� וומתדייני� חלשי� מתקשי� פעמי� רבות בהשגת מידע הרל, כידוע
הליכי הגילוי המוקד� מאפשרי� לבעלי די� .  אמצעיה� הכלכליי� הדלי� בשלאו הגנת�

בכ� שימשו הליכי� . אלה לקבל את המידע האמור במנותק משאלת אמידות� הכלכלית
, מוסריי� וערכיי�, אמצעי דיוני בעל ממד וער� חברתיי�, מורי� לשמש ג� היו�וא, אלה

ובעל פוטנציאל של קידו� שוויו� בי� בעלי הדי� בהיותו מנגנו� לחימה באחר�ת� של אנשי� 
   184.החיי� בעוני בהלי� המשפטי

תקנות השיפוט בתביעות קטנות אינ� כוללות הוראות כלשה� המסדירות את סמכותו של 
 הליכי הגילוי המוקד� או להימנע משימוש לנקוט אתהמשפט לתביעות קטנות  יתב

משפט זה העוסקת במנגנו� הגילוי המוקד�  ע� זאת עיו� בפסיקתו של בית. בהליכי� אלה
מ� העבר האחד נית� למצוא : מאפשר את סיווג יחסו של טריבונל זה להליכי הגילוי לשניי�

פעמי� נעשה . שימוש שוט� במנגנו� זהמשתמש  המשפט לא מעט פסקי די� שבה� בית
בעיקר בולט בדבוקה זו של פסקי די� . המשפט הדבר לבקשת בעל די� ופעמי� ביוזמת בית

 
182  ROGER S. HAYDOCK, DAVID F. HERR & JEFFREY W. STEMPEL, FUNDAMENTALS OF PRETRIAL 

LITIGATION 213–217 (6th ed. 2007); Maurice Rosenberg, Federal Rules of Civil Procedure in 
Action: Assessing Their Impact, 137 U. PA. L. REV. 2197, 2198 (1989) .  

  ). 2008 (578–574, 559 לח משפטי�" מגמות: הגילוי המוקד� בהלי� האזרחי בישראל"מיכאיל קרייני   183 
 Kathleen L. BLaner, Alfred W. Cortese & Donald H. Green, Federal Discovery Crownראו   184

Jewel or Curse, 24 LITIG. 8, 65 (1998) (“Discovery was considered a crown jewel because it 
sought to open the courts to all elements of society. The drafters saw an imbalance of power 
between the wealthy and the poor. By mandating a full exchange of information, the drafters 
thought that they could help less powerful litigants prove their legal claims and thus redress 

the imbalance”). 2009 (1 בהלי� האזרחי וגילוי מסמכי�, שאלוני�, הודיות והשוו אבנר קד� (
ליצור שוויו� בי� בעלי , עד כמה שהדבר אפשרי, נועדו, הדיוניי� של גילוי מסמכי� ושאלוני�הכלי� ("

 ").פחות או יותר שווה, בעמדה התחלתית ובנקודת זינוק, הדי� ולהעמיד� עד כמה שנית�
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השימוש הטריוויאלי בהליכי הגילוי כאמצעי סטנדרטי שההלי� המהיר והמובח� בתביעה 
   185.הקטנה לא אמור לסכל או לשבש

תחת ידו ובה� מהמשפט לתביעות קטנות   ביתמ� העבר השני בולטות החלטות שמוציא
אינ� , אינ� מתאימי�, כי הליכי גילוי אלה אינ� מאפייני�, חזור והדגש, הוא מדגיש

המשפט לתביעות קטנות אינו מוסמ� כלל  וכי בית, מקובלי� ואינ� נוהגי� בטריבונל זה
, ילוי אלה הצור� של הצדדי� בהליכי גבשל פעמי� הוא א� קובע כי 186.להורות עליה�

משפט השלו�  ביתל וכי עליה לעבור ,התביעה אינה מתאימה עוד להתברר בהלי� מובח� זה
   187.בהלי� מלא הכולל סדרי די� תקניי�ולהתברר בו 

המשפט לתביעות קטנות להליכי הגילוי המוקד� אינה רק  הדואליות שביחסו של בית
, יה על הס� של בקשות אלהידחבבחינת מת� היתר לקיומ� של הליכי הגילוי או , תוצאתית

המשפט מדבר בסוגיה זו בשני קולות מנוגדי� לחלוטי� זה  בית. ל רטוריתואלא קוד� כ
מדובר בתביעה קטנה ועל כ� לא נתקיי� הלי� של  ":את הלשו�מצד אחד הוא נוקט : מזה

משפט זה לית� צווי� לגילוי ולעיו� �אי� זו מדרכו של בית" או 188"גילוי מסמכי�
בהליכי� ] בה[אי� נוקטי� , המשפט לתביעות קטנות�תביעה בבית" או 189"י�במסמכ

נקבע בדי� שבערכאה זו לא ינהגו " ואפילו 190"מקדמיי� כדוגמת שאלוני� וגילוי מסמכי�
 באזור גאוגרפי א�באותה נשימה , ומצד שני 191."סדרי הדי� של שאלוני� וגילוי מסמכי�

נות סדר הדי� האוסרות על הגשת בקשה לא מצאתי כל הוראה בתק ":הוא אומר, אחר
  192."גילוי מסמכי�/להמצאת

לאפשר החלפת מידע כאמור בכלל  לעצ� השאלה א� בנוגעסדר שיפוטי �קיומו של אי
מעמיד תובעי� בכוח ובפועל המאופייני� בחולשת� היחסית בעמדה דיונית נחותה בהלי� 

 
11�33005) א"ת(ק "ת; )26.3.2009, פורס� בנבו (יוסי' אבי נ 1100/08) ש"ב(ק "ת  185�' מורסיאנו נ 10

03�24720) ש"ב(ק "ת; )4.7.2011, פורס� בנבו (רישוק�, פורס� בנבו (קריספי�' שריקי נ 15
01�12260) 'חי(ק "ת; )7.9.2010, פורס� בנבו (אינוז' דנינו נ 09�681) 'די(ק "ת; )16.3.2015�ברגמ�  09

03�21638) 'עפ(ק "ת; )31.5.2009, פורס� בנבו (הוט טלקו� שותפות מוגבלת' נ�שראל סלקו� י 12
09�27665) 'טב(ק "ת; )25.10.2012, פורס� בנבו (שלבי' מ נ"בע� מ"סלקו� ישראל בע' דמאיו נ 14

  ).3.2.2015, פורס� בנבו(
07�42849) א"ת(ק "ת; )7.10.2002, פורס� בנבו(ג 2' פס, נמט' מורב� נ 1058/02) ש"בי(ק "ת  186�15 

12�18044) 'רח(ק "ת; )4.4.2016, פורס� בנבו (12'  פס,מ"טלקו� בעגול� ' קליינבאו� נ�' קהא נ 09
   ).21.3.2010, פורס� בנבו(ד 3' פס, מ" בעכרטיסי אשראי לישראל

37468) ��י(ק "ת  187�01�12�28629) ת"פ(ק "ת; )10.5.2013, פורס� בנבו (טורי�' אשכנזי נ 13�16 
10�7404) 'נת(ק "ת; )19.1.2017, פורס� בנבו (11' פס, מ"בע סימפלי קלאב' אדלשטיי� נ�' מנלה נ 13

  ). 10.5.2014, פורס� בנבו (מ"שפיר מגורי� ובניי� בע
07�19188) א"ת(ק "ת  188�  ). 13.12.2015, פורס� בנבו (66' פס, מ"התעשיהה פרסו� וטלויזיה בע' כה� נ 14
07�4605) א"ת(ק "ת  189�, פורס� בנבו (49' פס, טק שירותי תוכ� בתשלו�. קיו. איי' סיגאוי נ 14

18.3.2015 .(  
12�54568) צפת(ק "ת  190�ק "וראו לשו� דומה מאוד בת). 25.11.2012, פורס� בנבו (7' פס, לוי' נשיא נ 11

11�30346) ס"כ(�המשפט לתביעות �בבית) ("22.4.2010, פורס� בנבו (2, עיריית כפר סבא' צופיו� נ 09
קבע החוק הליכי� מורכבי� אי אפשר לקיי� במסגרת דיו� מהיר כפי ש. קטנות אי� הלי� של שאלוני�

 "). משפט השלו��שנידוני� בבית
 ). 25.9.2003, פורס� בנבו) (ו(2' פס, בנק לאומי' מזרחי נ 1958/03) ��י(ק "ת  191
05�19043) 'אי(ק "ת  192� ). 11.1.2012, פורס� בנבו (1' פס, חמו'  נמ"בע פלאפו� תקשורת 11
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 ביד� על מנת לבסס ינו מצוישאתובעי� אלה זקוקי� פעמי� רבות למידע . התביעה הקטנה
 מנגנו� מוסדי מוסדר להחלפת אי�בו שמקו� . את טענותיה� ולהוכיח את עילת תביעת�

 –נטי רק בידיו של צד אחד וומצוי המידע הרל,  בהלי� האזרחי התקנישישכפי , מידע
  . זה המצוי ממילא בעמדה עדיפה על יריבו, הנתבע הממוסד

יקה שהובאה לעיל מצביעה על מצב דברי� שבו שולט הפסכי  א� נעמיק ראות נראהא� 
 לשאלת הליכי הגילוי באשרהמשפט לתביעות קטנות כאוס דיוני שרירותי לחלוטי�  בבית

את המידע , אלו ששפר עליה� מזל�, בנסיבות אלה מקבלי� חלק מהתובעי�. המוקד�
לו שאתרע א, ולמול� חלק אחר מהתובעי�, שנדרש לה� ישירות מיריביה� החזקי� מה�

וה� נאלצי� לנהל את ההלי� בלעדיו או לזנוח את , מזל� ושבקשת� למידע כאמור מסורבת
   .תביעת� כליל בהיעדר יכולת להוכיחה

 פרקטיקה דיונית זו מעידה על חוסר הפנמת הפוטנציאל הפרוגרסיבי הגלו� בבית
 בעוני בבית אנשי� החיי� יתככזו היא א� תורמת בתורה להבני. המשפט לתביעות קטנות

 במישור ראשו� היא יוצרת תמרי� שלילי שיש בו כדי להרתיע תובעי�: משפט זה כחלשי�
תובעי� אלה אינ� יודעי� א� יזכו . בכוח המאופייני� בחולשת� להגיש תביעה בהלי� זה

 יודעי� א� יהיה בכוח� להוכיח את תביעת� אינ�ולכ� ג� , לו ה� זקוקי� א� לאושלמידע 
 בו לא הורתעו תובעי� אלה וכבר הפכו לתובעי�שמקו� ,  במישור שני.במידה הנדרשת

 זהמצב דברי� וב, לו ה� זקוקי� רק לחלק�שהרי שפרקטיקה זו מייעדת את המידע , בפועל
. נדרש להוכחת התביעה רק בידי בעל הדי� שיש ביכולתו לשל� בגי� השגתוהנותר מידע 

עלול להסליל את ש דבר, אופ� לא שוויוני תובעי� אלה היא פועלת בבעניינ� שליוצא כי 
   .המשפט חלק� לכדי עמדה דיונית נחותה בבית

הסדר הדיוני השורר בעניי� גילוי מוקד� של מידע נדרש הוא אפוא לבנה נוספת �אי
, המשפט לתביעות קטנות לחזק תובעי� חלשי�  המוסדית של ביתוהפוגעת ביכולת

, להשפיע על מצב�, � להשמיע בו את קול�לאפשר לה, להכניס� אל בי� כותלי ההלי�
 לצמצ� את הפערי� המתקיימי� בעול� המציאות בינ� ובי� נתבעי� דברובסופו של 

 מעוצב המתדיי� החלש כמי שאי� כל צור� וג� באמצעות. ממוסדי� ומבוססי� כלכלית
שבהתגברות עליה� יוכל להיות שווה בי� ,  אוז� ולהקשיב לצרכיו המובחני� לולהטות
   .שווי�

מנגנו� קביעת מקו� הדיו� שמטרתו איזו� דיוני והגנה על בעלי די� בחוסר אחידות   )3(
 חלשי�

עיוורו� אפריורי למיהות המתדייני� בעקרונותיו הדיוניי� של ההלי� האזרחי התקני עוצבו 
במוב� זה שאי� בכוח� לחזות מראש מי מבעלי הדי� בתביעה נתונה הוא בעל ממו� ומי , בו
נקבעו כללי סמכות השיפוט המקומית כ� שהתובע בוחר את מקו� ניהול , מכיוו� שכ�. לא

 מתקיימת זיקה שבה�בה� הנתבע נמצא או באחד המקומות שהתובענה באחד האתרי� 
פשיטא כי בכ� ". התובע הול� אחר הנתבע"בבחינת , ברורה בי� הנתבע ובי� עיקר התביעה

מצד אחד ה� מאפשרי� :  בי� תובעי� לנתבעי�חתרו הכללי� ליצירת שיווי משקל דיוני
 אפשרויות גאוגרפיות שונות את אזור השיפוט הנוח לו ביותר לקיו� כמהלתובע לבחור בי� 

להביא את הגנתו ) בעיקר זה המאופיי� בחולשתו(ומצד שני ה� מאפשרי� לנתבע , התביעה
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רויות הגאוגרפיות באמצעות כ� שכל האפש, המשפט ולקבל את יומו באופ� מלא בפני בית
כ� יוצרי� כללי . בו הוא נמצאששמה� התובע בוחר מקיימות זיקה מובהקת לנתבע ולמקו� 

נקודת מוצא שווה ככל האפשר בי� שני , הסמכות המקומית איזו� דיוני בי� תובעי� לנתבעי�
   193.שחקני� שמיהות� עדיי� אינה ברורה

חי התקני חלי� בנוסח זהה ג� כללי הדיו� המסדירי� את מקו� השיפוט בהלי� האזר
המשפט  לבית, ההלי� האזרחי הרגילשלא כמו  אלא 194,המשפט לתביעות קטנות בבית

לתביעות קטנות יש יכולת נרחבת הרבה יותר להנגיש את יכולת בירור הפלוגתא עבור 
ולמעשה , לחזק את יכולת� לעמוד על זכויות, לאפשר לה� להשמיע קול, תובעי� חלשי�

  .  בוהמתקיי� אופיו הייחודי של ההלי� בשל מקור כוח וגור� מעצי� לשמש עבור�
המשפט לתביעות קטנות שתי אפשרויות עקרוניות להסדיר סמכות   לביתיש, מכיוו� שכ�

כזו שנצמדת , אפשרות אחת היא לנקוט גישה מצמצמת: שיפוט זו באמצעות פסיקותיו
 אפשרות ;ול� התובע אחר הנתבעללשו� תקנות הדיו� ושומרת על עקרו� היסוד שלפיו ה

 כמעט בכל השנייה היא לאמ� גישה מרחיבה שלפיה התובע יכול להגיש את תביעתו ולנהל
  .אזור גאוגרפי שיבחר

להלכה נראה הגיוני ונכו� להחיל בטריבונל זה דווקא את האפשרות השנייה שהוצגה 
 בבעל די� חלש בה� עסקינ�שלפחות באות� המקרי� , הווה אומר לאפשר לתובע, לעיל

, בו יתקיי� ההלי� המשפטיש לשאלת המקו� באשרמרחב תמרו� רחב יחסית , כלכלית
שהרי ריכו� ביישו� עיקרו� דיוני זה יפעל לאיזו� מער� הכוחות הלא שוויוני הרווח בהלי� 

דווקא ההלי� האזרחי התקני מאופיי� במגמה שיפוטית מובהקת של הפחתה , למעשה. זה
המשפט לתביעות קטנות שורר   ואילו בבית195,ת השיפוט המקומיתבמעמד שאלת סמכו

 חוסר אחידות מוחלט המופעל מבלי להפני� נכוחה את משמעות העומק של –מצב אחר 
ומבלי , תובעי� חלשי� בפרטשל  תובעי� בכלל ובעניינ� שלסמכות השיפוט המקומית 

 כשמדוברכל כ�  החשובלנסות ולהסדיר קו שיפוטי שיגשי� את פוטנציאל ההעצמה 
  . תובעי� חלשי�ב

, מ� העבר האחד נית� לזהות פסקי די� רבי� המקפידי� על דרישות הדיו� האמורות, כ�
ולעיתי� א� על מחיקה או ביטול של תובענות שלא , ולכ� מורי� על העברות דיו� סיטונאיות

י נית�  העבר השנמ� 196.הוגשו במקו� המקיי� זיקה גאוגרפית הדוקה ומובהקת ע� הנתבע

 
מקומה הראוי של הסמכות המקומית בסדר הדי� : 'להחזיר עטרה ליושנה'"אס� טבקה ועידו באו�   193

סמכות השיפוט המקומית : 'על הדבש ועל העוק�'"אס� טבקה ; )2011 (175 ט עלי משפט" האזרחי
 ). 2013 (365 נב הפרקליט" 'תביעות אינטרנט'ב

 לתקנות השיפוט בתביעות קטנות ונוגע לדחיית האפשרות של 2 'תקהחריג היחיד לכ� מצוי ברישת   194
ת בהלי� התקני בשל אפשרות זו קיימ. עת מקו� השיפוט לנוכח תניית שיפוט שעליה הסכימו הצדדי�קבי

  . א� אינה אפשרית בבית המשפט לתביעות קטנות,  לתקנות סדר הדי� האזרחי5 'תקהוראת 
אריה חברה  1307/00 א"בש; )2003 (478–477, 473 )4(ד נז"פ, כה�' מפעל הפיס נ 188/02 א"רע  195

, חימו' מ נ"קמור רכב בע 11556/05 א"רע; )28.3.2000 ,פורס� בנבו (שריקי' מ נ"ת לביטוח בעישראלי
 הנדסה. ארד ד' רעות נ�מכבי��עיריית מודיעי� 11180/08 א"רע; )27.2.2006 ,פורס� בנבו (5' פס
הפחתה במעמד שאלת "סטיב� גולדשטיי� וער� טאוסיג ; )6.5.2009 ,רס� בנבופו( 9–8' פס, מ"בע

  ). 2003 (300–292, 279  געלי משפט" הסמכות בבתי המשפט הכלליי�
08�16181) 'קצ(ק "ת  196� 1035/04) 'די(ק "ת; )8.11.2015, פורס� בנבו (מ"הנתיב המהיר בע' מרו� נ 15

' חב' טורנהיי� נ 3347/06) ��י(ק "ת; )14.4.2004, פורס� בנבו (מ" בעפסיפיק יבואני מכוניות' דרורי נ
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לזהות פסקי די� רבי� הניתני� בטריבונל זה שהטמיעו את רוח התקופה בדבר מקומה של 
סמכות השיפוט המקומית ומיישמי� את עיקריה תו� שה� מקלי� על תובעי� להגיש את 

  197.בו יחפצוש כמעט בכל מקו� התביעת� ולנהל
עיקר . ינת אותו טמו� רק בחוסר האחידות המאפיאינוהאלמנט המטריד בקו פסיקתי זה 

למצער ,  כלל בחשבו�הביאהמשפט לא  הבעיה בכגו� דא נובעת מהעובדה הפשוטה שבית
את התוצאות והמשמעויות שיש לפסיקתו בכל אחת מהאפשרויות ,  כולל ומוסדרכעניי�לא 

משמעות� של , שהרי א� נחשוב על כ�. העומדות על הפרק בכל הנוגע לתובעי� חלשי�
מצומצמת ודווקנית לשאלת מקו� השיפוט בתביעות קטנות , ת צרהפסיקות שקובעות מסגר

בפני . היא הלכה למעשה החלשה מוסדית של תובעי� חלשי� החיי� בעוני בטריבונל זה

 
02�53667) 'רח(ק "ת; )22.10.2006, פורס� בנבו (מ"בע סאופיר טור�'  נמ" בעא יזמות עסקית.ר.ב 16

05�44339) 'קר(ק "ת; )19.10.2016, פורס� בנבו (דרור�פורס�  (מגיד'  נמ" בעש ייעו� פיננסי.ג.א 16
2622/07 )��י(ק "ת; )3.1.2007, פורס� בנבו (אליה' ברקת נ 1158/06) 'די(ק "ת; )31.10.2016, בנבו 

06�11014) 'עפ(ק "ת; )21.11.2007, פורס� בנבו (שלו�' גונ� נ�, פורס� בנבו (90�הדקה ה' ברק נ 09
ק "ת; )5.6.2007, פורס� בנבו (שטרית' אמיר חברה להנדסה וסחר נ 1460/06) 'אי(ק "ת; )7.3.2010

60213) ��י(�01�09�23595) ש"ק(ק "ת; )22.8.2014, פורס� בנבו (ויקאריאטו' גואילי נ 14�' דה פז נ 16
02�53720) ש"ב(ק "ת; )20.12.2016, פורס� בנבו (סגרו��, פורס� בנבו (לוי' בהרי יזמות והנדסה נ.י 13

) ש"בי(ק "ת; )3.4.2008, פורס� בנבו (90�חברת הדקה ה' ב� עמי נ 1241/08) ��י(ק "ת; )13.6.2013
4605�07�07�13078) ש"ב(ק "ת; )7.10.2014, פורס� בנבו (ניס�' סיגאוי נ 14�' סלג חלקי חילו� נ 13

02�7548) ש"בי(ק "ת; )8.12.2013, פורס� בנבו (גבאי�ק "ת; )5.8.2014, פורס� בנבו (כה�' רונ� נ 14
05�30932) 'נצ(ק "ת; )17.6.2009, פורס� בנבו (יודה'  נ90�הדקה ה 524/09) צ"ראשל(�' גרסיאני נ 10

04�29980) 'נצ(ק "ת; )29.12.2010, נבופורס� ב (פסטיבל הגורמה הכשר�בית החולי� ' כפרי נ 10
11�1175) 'חי(ק "ת; )28.12.2010, פורס� בנבו (הוטרינרי�פורס�  (מ" בעגלזר הדרכה' מסינגר נ 16

09�6175) צפת(ק "ת; )21.1.2017, בנבו�; )9.11.2008, פורס� בנבו( מ"בע קווי חופשה' בוזגלו נ 08
08�2411) ש"ק(ק "ת; )27.12.2009, פורס� בנבו (גולנזר' פרח ני 665/09) ש"ב(ק "ת�ביי ' וקני� נ 16

03�56418) 'רח(ק "ת; )6.9.2016, פורס� בנבו (אנד דרייב�קריטי ' מלו� לאונרדו קלאב י� המלח נ 15
06�15815) 'חי(ק "ת; )11.6.2015, פורס� בנבו(�ק "ת; )20.9.2016, פורס� בנבו (שתייוי' גאלב נ 16
03�1439) 'עפ(�   ).24.8.2008, פורס� בנבו ("פז ירמיהו"תחנת דלק ' זנו נ 08

03�37066) 'עפ(ק "ת  197�ק "ת; )15.10.2012, פורס� בנבו (בדש' מ נ"אל על נתיבי אויר לישראל בע 12
04�36213) 'נצ(�; )7.6.2012, פורס� בנבו (סולומובי�'  נתיבי אוויר גרמניי� נ–חברת לופטהנזה  12
12�6032) 'עפ(ק "ת�) 'יד(ק "ת; )6.9.2012, פורס� בנבו (לוי' מ נ"אל על נתיבי אויר לישראל בע 11

53894�01�12�19070) ג"ק(ק "ת; )4.3.2014, פורס� בנבו( מ" בע90�ההדקה ' גרינברג נ 14�הדקה  15
06�4254) 'קר(ק "ת; )3.3.2016, פורס� בנבו (אמסל�' התשעי� נ� מ" בעי�הדקה התשע' קרמסקי נ 08

12�5919) ג"ק(ק "ת; )2.10.2008, פורס� בנבו(�ק "ת; )6.2.2013, פורס� בנבו (הדר' גלוטק נ�סיוו� 12
05�12531) ג"ק(�06�49964) צ"ראשל(ק "ת; )25.6.2012, פורס� בנבו (א"תשר געש אגש' רז נ 12�15 

09�268) צ"ראשל(ק "ת; )30.9.2015, פורס� בנבו (אטרי' ארנברג נ�דויטש '  נמ" בעקטיבאד א 12
03�8669) 'נצ(ק "ת; )16.12.2012, פורס� בנבו(�) 'נצ(ק "ת; )8.12.2013, פורס� בנבו (עפיפי' כה� נ 13

58840�10�03�7460) צ"ראשל(ק "ת; )8.12.2013, פורס� בנבו (סלימא�' אוחיו� נ 13� דה�' יחיד נ 15
06�1761) ת"פ(ק "ת; )15.6.2015, פורס� בנבו(�, פורס� בנבו (אלבז' ונות פתאל נרשת מל 11

) 'דאש(ק "ת; )25.12.2008, פורס� בנבו (מ"בע 90�הדקה ה' שלמה נ 518/08) 'דאש(ק "ת; )10.7.2011
3979/07) ��י(ק "ת; )30.12.2008, פורס� בנבו (מ" בעאשת ארגו� שירותי תיירות' עזריה נ 591/08 

03�20438) 'חי(ק "ת; )3.12.2007, ופורס� בנב (מ" בעחברת חובקי עול�' סומפלוינסקי נ�חברת  12
05�28475) 'חי(ק "ת; )28.3.2012, פורס� בנבו (עקביא' בריטיש איירווייס נ�פורס�  (קרייזל' נחמ� נ 14

  ).13.6.2014, בנבו
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תובעי� אלה מוש� עתה מכשול גאוגרפי המונע מה� לנהל את תביעת� קרוב למקו� 
.  המקיי� זיקה ע� הנתבע,מגוריה� או עבודת� ומחייב אות� לכתת רגליה� אל פורו� רחוק

משפט זה לאמ� פרשנות רחבה לשאלת מקו�  נפקות� של קביעות שלפיה� על בית, מנגד
בפרשנות שיפוטית כגו� דא יש כדי לעודד אות� .  משו� חיזוק לתובעי� אלההיאהשיפוט 

המשפט ולהשמיע ש� את קול� כאחד  לו של ביתילבוא להסתופ� בצ, לעמוד על זכויותיה�
  . האד�

  ביחס לשאלת סמכות השיפוט המקומית בבית שננקטקו פסיקתי לא אחידשמכא� 
 לחלק מהתובעי� ניתנת הקלה בהבאת תביעת� שבוהמשפט לתביעות קטנות יוצר מצב 

,  של טריבונל זהחשיבותומכיוו� שעיקר .  ובפני חלק אחר מוש� מכשול,לבירור שיפוטי
 בייחוד, הנגשת ההלי� השיפוטיב היא ,למצער ברמת הפוטנציאל הפרוגרסיבי הגלו� בו

הרי שהמשמעות של קו פסיקתי כגו� זה שתואר לעיל , בפני אלו המאופייני� בחולשת�
בכוח להביא את  ל יצירת תמרי� שלילי עבור תובעי�ו פלח אוכלוסייה זה היא קוד� כבקרב

קו�  לשאלת מיבאשרחוסר הוודאות , היגיעה הכרוכה בדבר. המשפט תביעת� בפני בית
מימו� הגעת� והגעת עדיה� בשל בו ה� נדרשי� לעמוד שההלי� המשפטי והמחיר הכלכלי 

,  לבעלת תוחלת שלילית– תביעה קטנה כאמור – להפו� את תביעת� י�לפורו� רחוק עלול
  . או למצער לצנ� את הרצו� לטרוח טרחה רבה כאשר ר� ההוצאות עולה

וגע אפוא בליבת הבניית אחר�ת� המכנה המשות� למשמעותה של הפסיקה האמורה נ
פסיקה זו מקשה את הכניסה להלי� השיפוטי רק נוכח מוגבלות : של אנשי� החיי� בעוני

בכ� היא מרחיקה את האד� החי בעוני מזירת הפעולה . כלכלית או מחסור במשאבי�
להשמיע את קולו בהלי� זה ותורמת המקשה עליו יוצרת עבורו מהמורה נוספת , המשפטית

 לאפשר שיכולי�מהפעילות ומהמרחב , רה לקטלוגו כמי שאינו חלק אינטגרלי מההוויהבתו
  . לו השתתפות פעילה ותורמת בעיצוב חייו וחיי זולתו

 בו ביותר להכיל ולשת� הרבדווקא הטריבונל המשפטי בעל הפוטנציאל : צחוק הגורל
, ח אוכלוסייה זהאנשי� החיי� בעוני יוצר קו שיפוטי מוסדי שעלול להרחיק מקרבו פל

ל משו� שהוא אינו עומד במובח� על והוא עושה זאת קוד� כ". אחר"לקטלגו ולבססו כ
 על חשיבותה לאנשי� החיי� בעוני במסגרת ולאתכליתה של סמכות השיפוט המקומית 

הוא מתעל� , מכיוו� שכ�. נוח וקל, טריבונל שמבקש להפו� את הדיו� המשפטי לנגיש
ובעיקר אינו מפני� נכוחה את , של תובעי� חלשי� בטריבונל זה, המצוי והרצוי, ממקומ�

  . הוא נוקט כלפיה�שהמשמעות החברתית של מדיניות פסיקתית כגו� זו 

�שאיפה ליתר שוויו
 שמנציחה את אי: סו� דבר  )ג(
  אותהמבנה חולשה ומשמרת, השוויו
 כי סדר די� אינו נכו� הוא: "המשפט העליו� בהתייחסו לכללי הדיו� האזרחי כתב בית

סדרי די� אינ� בגדר : " ובאותו המקו� הוסי�198."אול� אי� לעקר אותו מכל תוכ�, העיקר
 קיומו של משפט –תכלית� של תקנות סדרי הדי� . הוראות שרירותיות של מחוקק המשנה

 
 לפסק דינו של השופט הנדל 4'  פס,Samuel Rozenbaum Diamonds' פלצר נ�עמר 9598/07א "ע  198

  ). 4.2.2010, פורס� בנבו(
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מהי ? המשפט לתביעות קטנות  מה משמעות� של דברי� אלה בהקשרו של בית199."הוג�
  ? החיי� בעוני המבקשי� להתדיי� בטריבונל זהחשיבות� לאנשי� 

המשפט לתביעות קטנות כזירה שיפוטית נטולת גינוני�  עוד מראשיתו הוק� בית, כזכור
, לו כללי פרוצדורה להחיליכזו המאפשרת לשופט היושב בדי� לבחור א, דיוניי� רשמיי�

ל על מנת ו הכ– ההלי� איזה משטר דיוני יהיה נכו� ומתאי� בנסיבות העניי� לנהל את לפיו
פשוט וזול ביחס להלי� האזרחי , לאפשר את ביצועו הלכה למעשה של מנגנו� צדק מהיר

כפיפות לכללי הדיו� הרשמיי� ויצירתו של מתווה דיוני חלופי �ההנחה הייתה כי אי. התקני
במנותק מרמת הידע , דצרי� לסייע בהנגשתו של הדיו� המשפטי לכל יכולותתחתיו 

בכוח או מהיק� המשאבי� שהוא רוצה או יכול להשקיע  בה מחזיק התובעשהמקצועי 
מכא� שביסוד התרת הרס� היחסית האמורה עמדה כוונה שיש בכוחה לחזק . בתביעתו

תובעי� כאלה אמורי� לקבל באמצעות . תובעי� פוטנציאליי� המאופייני� בחולשת�
, להשמיע בו קול ברבי�,  קלותהוראה כגו� זו הזדמנות להיכנס אל בי� כותלי ההלי� ביתר

  . הלי� האזרחי התקניבמידה רבה מזו שבחיי שכמות� על כ� להשפיע על חייה� ובו
.  תמונה שונהמעלההמשפט לתביעות קטנות  אלא שבחינת פסקי הדי� שניתני� בבית

 אל בהשליכו, לנהל הלי� חסר עוגני� דיוניי�, רבות מאוד, המשפט נכו� פעמי� רבות בית
כתפו כללי יסוד פרוצדורליי� מבלי להבחי� בתכלית� הפרוגרסיבית או בפוטנציאל מעבר ל

  . ההעצמה הגלו� בה�
 כללי של והדיו� הנוכחי עמד על פרטי הדברי� –המשפט  את כל אלה עושה בית

 מבלי –הגילוי המוקד� וקביעת סמכות השיפוט המקומית , הפרסו�, ההנמקה, התיעוד
בכגו� .  בעלי די� המאופייני� בחולשת� בעניינ� של פעולתושהוא נות� את דעתו לנפקות

שתכלית� חיזוק , עסקינ� בכללי דיו� שמטרת� צמצו� פערי�כשדא הוא חדל מלהבי� כי 
ע� בעלי דינ� ושפעולת� במת� הזדמנות אמיתית לאלו הזקוקי� לכ� להתדיי� , חלשי�

 ללא קביעת בה� אחידות או למצער חוסר, הרי שאיונ� של כללי� אלה, באופ� שוויוני
עלול לפגוע בעיקר בתובעי� , חלופה שתסייע במימוש היסוד הפרוגרסיבי הגלו� בה�

  . המאופייני� בחולשת�
שיש בה כדי להסביר התנהלות שיפוטית , כמו ג� נקודת ההתחלה, וזו אולי נקודת הסיו�

וכוללת על חסרה חשיבה סדורה , כ� הראה פרק זה, המשפט לתביעות קטנות בבית. זו
 על האפשרות לסטות מה� במקרי�  וכ�אודות תכלית� של כללי הפרוצדורה הפרוגרסיביי�

, שולי ממש, מת� מקו� משני בחשיבותו. מובחני� או לעמוד על קיומ� במקרי� אחרי�
המשפט  כל עוד ימשי� בית. לכללי דיו� אלה הוא בבחינת סימ� היכר מובהק של טריבונל זה

להתייחס לכל אחד ואחד מה� כמכלול המצדיק את , � המגיעי� לפתחולבודד את האירועי
במנותק מהפוטנציאל הגלו� בו להשפיע על מתדייני� אחרי� ועל , ואת עצמו בלבד, עצמו

וכל עוד יימש� הל� הרוח אשר למקומ� השולי של כללי הדיו� , פרטי� אחרי� בחברה
המשפט שלא לתרו� לחיזוק� של  ימשי� בית, הנובע מההתנהלות האמורה, בטריבונל זה

, כמעט לא חשוב, ות חלק קט�יבכ� ימשי� לה.  לה�ומחו� בי� כתליו, הזקוקי� לחיזוק
   .במלחמה באחר�ת� של אנשי� החיי� בעוני

 
   .ש�  199
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  לקראת חשיבה מחודשת: המשפט לתביעות קטנות בישראל בית  .ב

, דת הסיו� שלווחשוב שתובהר א� בנקו, נקודת מפתח שהזינה את הדיו� במאמר עד כה
 עוצ� ידו של הדיו� האזרחי בכלל ושל זה המתקיי� בביתבכוחו ובעוסקת בהכרה הנדרשת 

כלכליות , להגדיר ולאפיי� משמעויות חברתיות, לעצב, המשפט לתביעות קטנות בפרט
, בי� שנודה בכ� ובי� שלא: ופוליטיות עבור נמעניו שלא בורכו במשאבי� כספיי� ניכרי�

כל קביעה . לי� בהגדרה השלכות חלוקתיות ופוליטיות רבות משמעותכללי� אלה מכי
כל החלטה בנוגע למת� ; המשפט לתביעות קטנות נורמטיבית בדבר אופ� ההתנהלות בבית

גישור או , לאשר או לעודד פשרה, כל הכרעה ליזו�; היתר ייצוג מקצועי לבעלי הדי� בהלי�
גע ליישו� או להיעדר יישו� של כללי דיו� כל החלטה שרירותית בנו; בוררות בטריבונל זה

.  בעלי די� החיי� בעונימבחינת� של לכול� נפקות עצומה – מצמצמי פערי� חברתיי�
  . היא רק תותיר אותו על כנו. התעלמות ממאפיי� יסוד זה לא תשנה את מצב הדברי� הקיי�

 וראשו� ראש. השאלה אפוא היא מה נית� ומה ראוי לעשות נוכח קיומ� של הדברי�
בתיקונו של מצב הדברי� הקיי� מתנקז לשאלת מקומ� של כללי הדיו� בהתנהלותו 

 מנקודת הנחה י�הפתרונות המוצעי� שיובאו להל� יוצא. יומית של טריבונל זה��היו
זלזול בשדה משפטי מהתעלמות ומ,  מהזנחהבשונה, פיקוח והסדרה דיונית, שלפיה התוויה

הותרת . אל הפרוגרסיבי הגלו� בהלי� התביעה הקטנה המפתח למימוש הפוטנציה�, זה
ליד המקרה או לנטיות הלב של היושב בדי� עלולה לפגוע בסופו , זירת הדיו� לצדדי� עצמ�

, פעילות דיונית מוסדרתלעומת זאת .  דווקא במתדייני� המאופייני� בחולשת�דברשל 
 יצירתה של זירה את תאפשר, למצער באמצעות עקרונות כלליי� א� אחידי� ליישו�

 לקד� הלי� שוויוני והגו� יותר שיכולהכזו , החותרת תחת אחר�ת� של אנשי� החיי� בעוני
שאיפה זו מנביעה שלושה מישורי תיקו� אפשריי� בכל הנוגע לכל , מעשית. בטריבונל זה

  . עליה� הצביע המאמרשאות� סממני� 

  קצועי הגבלה ואיזו של הייצוג המ, ניהול, פרסו�, פיקוח  .1

הלי� תביעה קטנה המבקש לשרת נכוחה את ייעודו החברתי נדרש לחתור למימוש� 
את חובת שמירת השוויו� , וליישומ� של הוראות החוק והפסיקה המעגנות את איסור הייצוג

המשפט לשמור ולפקח כי אלה אכ� מתקיימי� הלכה  בי� בעלי הדי� ואת אחריותו של בית
המשפט לתביעות  וני להתוויית� של הנהגי� הדיוניי� בביתזהו אפוא המסד הרעי. למעשה

במסגרת זו פעולות . וזהו ג� היסוד שצרי� להנביע את שינוי הדי� הנוהג בענייננו, קטנות
  .  לסייע לנוגעי� בדבראחדות יכולות

 של תופעת המייצגי� המקצועיי� , ולמצער צמצו�, מניעה  )א(
הגבלה של תפקיד האד� בתיחו� וב, השלב הראשו� בשינויו של המצב הקיי� טמו� בהגדרה

. מייצג מקצועיל שתצומצ� האפשרות להפיכתו של מייצג זה כדיהמייצג נתבע ממוסד 
הרעיו� המארג� שביסוד עיצוב חריג היתר הייצוג היה הניסיו� להשוות את מעמד� , כזכור

עה הקטנה לזה של בעלי די� אחרי� שאינ� מאופייני� של בעלי די� חלשי� בהלי� התבי
 –קרו� זה מיוש� באופ� שאינו הול� את תכליתו ידא עקא שהלכה למעשה ע. בחולשת�



  : המשפט לתביעות קטנות בישראל בית  ט"עתש מט משפטי	

  � החיי� בעוני לאנשיבנוגעדיוניות ונורמטיביות , מגמות רעיוניות

267  

 ולהעתיקו העדי�המשפט מתיר פעמי� רבות לנתבעי� איתני� לשמר את כוח� �שביתכ
 לו� בבית ובכ� מסכל את הפוטנציאל הפרוגרסיבי הג–מעול� המציאות לתוככי ההלי� 

 עדי�תחילתה של הדר� אפוא צריכה להתמקד בהגבלת אותו כוח . המשפט לתביעות קטנות
  .בבסיס�שובחתירה ליישו� אפקטיבי יותר של הוראות הדי� ושל ההיגיו� 

בכגו� דא נית� לשאוב בסיס השראתי מהצעה שהעלה בעבר אל� ורטהיימר 
)Wertheimer(.200א נית� ליצור שוויו� דיוני באמצעות  בקצירת האומר טוע� ורטהיימר כי ל

 העובדה הפשוטה שלבעלי די� אמידי� בשלהגדלת המשאבי� הניתני� לבעלי די� חלשי� 
 להיווצר יכוללפיכ� הוא סבור כי שוויו� כאמור . או חזקי� תמיד יעמדו משאבי� רבי� יותר

 להוציא  כמות המשאבי� שיכוללפינית� להוציא בהלי� זה יוגדרו יהיה העלויות שכש
על בעל הדי� האמיד יותר יוטלו מגבלות שיחייבו אותו , כ�. במסגרתו בעל הדי� החלש

  . לרמת הוצאות ומשאבי� שלא תעלה על ר� זה
יכולה להוות מסד לחשיבה , שספק עד כמה היא ישימה בהלי� האזרחי התקני, הצעה זו

המשפט  וני� בביתמחודשת על אודות רגולציה אפשרית על המשאבי� שמשקיעי� צדדי� ש
 ג� על הטלת מגבלות –  הפוטנציאל הפרוגרסיבי של טריבונל זהובשל, לתביעות קטנות

 ,נועניינבביישו� , כ�. פעולה על מייצגי� מקצועיי� של תאגידי� מאורגני� ואיתני� כלכלית
 שבמסגרתה יותר למייצג עובד החברה להביא את דבר מרביתקביעת מכסה מספרית שנתית 

דוגמה נוספת להטלת . המשפט היא משו� דוגמה אפשרית לחשיבה מעי� זו פני ביתהגנתו ב
מגבלה כאמור היא הצעה שלפיה ייצוג כאמור יותנה בעבודה לאור� פרק זמ� מינימלי אצל 

היא מונעת מנתבעי� סדרתיי� את היכולת לשכור . גיו� רבי מעי� זו יש ה בהצעה.הנתבעת
מייצגי� מקצועיי� של מתמחי� או של , י� למשפטי� את שירותיה� של סטודנטבשיטתיות

 ,בבסיס�שהיא מגדילה את הסיכוי ליישו� הוראות הדי� ולמימוש הרוח ; לשמש באי כוח�
היא מחזקת את הסיכוי של תובע חלש לנהל הלי� משפטי בעל סיכוי , לא פחות מכ�חשוב ו

 לח� היאקי� כמו שלו ידי בא כוח מקצועי שהדיפת תיב מנוהל ומואפל שאינוכזה , ממשי
  . חוקו

, א� השלב הראשו� בשינויו של מצב הדברי� הקיי� עסק בהגדרת מיהות� של המייצגי�
פעולת , כפי שראינו. הפיקוח השיפוטי אשר לאנשי� אלהאת השלב השני דורש את הבירור ו

" מתחת לרדאר", רובה ככולה, המשפט לתביעות קטנות מתרחשת הייצוג המקצועי בבית
: סביר להניח כי ישיב בברור מאליו, משפט� לו יישאל לעניי� ייצוג זה. טי והציבוריהמשפ

מי שאי� ביכולתו לבצע פעולה זו להמשפט רשאי להתיר ייצוג כאמור במקרי� חריגי�  בית
, ג� התשובה המערכתית הרשמית הנוגעת לסוגיה זו. ראוי או מניח את הדעתביצוע בעצמו 

והמונגשת לו באמצעות חוברת המידע שהוציאה לאור הנהלת זו המיועדת לציבור הרחב 
 זה ע�המשפט לתביעות קטנות מתמודדי� זה  בבית: מעניקה תשובה דומה, בתי המשפט

בה� מצא שזה האחרו� מתאפשר רק במקרי� נדירי� . ללא ייצוג מקצועי, הצדדי� בלבד
   201.המשפט לאשר את הדבר לנכו� בית

 
200  Alan Wertheimer, The Equalization of Legal Resources, 17 PHIL. & PUB. AFF. 303 (1988).   
 )לא צוינה שנת פרסו� (10–9  תביעות קטנות חוברת מידע–זכותו� מערכת בתי המשפט   201

http://bit.ly/2DH5qLk.  
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כשהדברי� אמורי� לעניי� היקפה הממשי , וארה לעילכפי שת, תמונת המצב במציאות
הנתוני� המהותיי� והפרסונליי� . של התופעה היא אפוא נחלת הידע של מעטי� ובודדי�

ה� תוצאה של עבודת ניתוח , למעשה. שהוצגו לעיל אינ� מוכרי� כלל לציבור הרחב
לאחר שהגיש מ רק "כמו ג� של מידע שהגיע לידי הח, מאומצת שארכה חודשי� ארוכי�

  . בקשות חופש מידע מהנהלת בתי המשפט
המשפט לתביעות קטנות  פרטי המייצגי� בבית. ימש�ימצב דברי� זה שלא ראוי 

בו מייצגי� אלה שעל מנת למנוע מצב , נגישי� וברורי�, נדרשי� להיות פתוחי� לציבור
, ונל זה בפרטרק בדר� זו יוכל הציבור בכלל ונמעני טריב. הופכי� למייצגי� מקצועיי�

 רור א� הוראות החוק והפסיקה הנוגעות לסוגיותילדעת בב, מתדייני� ושופטי� כאחד
 רק משו� נפגעי� אינ�א� בעלי די� המאופייני� בחולשת� , ובהמש� לכ�, נאכפות

המשפט  אופ� פעולה זה יאפשר לבית. המשפט התעלמות מוסדית מהמתרחש בי� כותלי בית
 אד� העומד בפניו והמציג עצמו כנציגה של חברה נתבעת לדעת לאשור� של דברי� א�

הוא אכ� עובד של החברה או מייצג מקצועי שנשכר על מנת לייצגה במקרה נתו� או 
  . במסגרת מקרי� דומי�

, המשפט בכל הנוגע לזהותו של המייצג האמור הוא מינימלי הבירור שמקיי� היו� בית
י� מקצועיי� באי� והולכי� בטריבונל זה כדבר  מייצגלכ�. וככזה חסר וחלקי מאוד במהותו

, פעמי� רבות ביו� דיוני� אחד, ה� מייצגי� בשכר חברות שונות ללא כל מורא. יו� ביומו
  . משפט ובפני אותו שופט באותו בית

. הבירור והפיקוח השיפוטי הנוגע לסוגיה זו נדרש אפוא להיות הדוק ורציני יותר
לרבות באמצעות אד� (יע בטריבונל זה באמצעות מייצג נתבע ממוסד בתביעה קטנה מופכש

המשפט ורק לוחש באוזנו של עובד החברה המייצג אותה כיצד  היושב על ספסלי בית
ועוד לפני בירור הדברי� , המשפט להקפיד כבר בתחילת הדיו� על בית, )להתנהל בהלי�

 ה להגיש בפני ביתיש לחייב נתבעי� אל. רור את מיהותו של אד� זהילבחו� בב, המהותי
הרקע המקצועי ) 2(, פרטיו המלאי� של הנציג מטעמ�) 1(�המשפט תצהיר חתו� אשר ל

, תפקידו המדויק בתאגיד) 3(, )202לרבות השאלה א� הוא מחזיק בהשכלה משפטית(שלו 
יגויסו עובדי� חדשי� שבו על מנת למנוע מצב דברי� (מש� הזמ� שבו הוא עובד בו ) 4(

מספר הפעמי� באותה השנה שבה� ייצג את ) 5(, )המשפט�הייצוג בביתלתאגיד א� לצור� 
הצהרתו כי הוא אינו עובד כמייצגה ) 6(�ו, המשפט לתביעות קטנות החברה הנתבעת בבית

 בכמהעל מנת למנוע מצב דברי� שבמסגרתו יועסק כמייצג מקצועי (של חברה אחרת 
מעי� זה יאפשר קבלת החלטה תצהיר ).  באחוזי משרה נמוכי�בעת ובעונה אחתחברות 

 
 לקיומ� המסתבר של פערי ות וסימ�משפט אהיות המייצג בעל השכלה משפטית יכול לשמש עבור בית ה  202

יהיה ראוי שבמצב דברי� שבו המייצג מחזיק , מכיוו� שכ�. כוחות בינו ובי� תובע המאופיי� בחולשתו
, הלכה למעשה, כל מצב אחר יאפשר. להתיר את פעילותו כאמורבהשכלה שכזו ייטה בית המשפט שלא 

 � קיומו של נוהג שלפיו ייצוג חברות בהלי� זה לחוק בתי המשפט ואת) ב(63את עקיפת הוראת סעי
א� שבהמלצה מעי� זו יש משו� הכבדה על פעילות� של חברות הנתבעות בהלי� . ייעשה בידי עורכי די�

אחד לא רק ע� תכליתו של ההלי� וע� הפוטנציאל הפרוגרסיבי הגלו� בו היא עולה בקנה שנראה , זה
  . )4' פס, 114ש "לעיל ה, לבטרעניי� (אלא א� ע� הנחיית הפסיקה במקרי� דומי� 
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מגבלות שהוצעו לעיל בדבר קביעת מכסת ייצוג וקביעת מש� ה בעניי�שיפוטית מושכלת 
  . זמ� מינימלי לעבודה בחברה הנתבעת כתנאי לייצוג

יש להורות על העברתו של מידע זה , כדי להעניק לדברי� ביסוס מעשי בעל משמעות
 כמו ג� להורות על תיעוד קבוע שלו –יו� המשפט עובר לקיו� הד במלואו לא רק לבית

 הזנתו ופרסומו במאגר מידע ייעודי ובד בבד על אלא ג� –בפרוטוקול כבר בתחילתו 
ברורה , באתר אינטרנט זה תרוכז רשימה מסודרת. שתקי� ותנהל הנהלת בתי המשפט

 על  המסחריי� שיוצגוהגופי�, ונגישה לחיפוש של אנשי� ששימשו מייצגי� בטריבונל זה
כ� יהיה נית� ליצור . בה� בוצע ייצוג זהשנטיי� ונתוני התיקי� וופרטי מועדי� רל, �יהיד

 רשימה ברורה של מייצגי� כאמור ושל הקשר שה� מקיימי� בהקשר במהירות ובאמינות
פרסו� , בהמש� לכ�. המשפט לתביעות קטנות הנוכחי ע� התאגידי� הנתבעי� בבית

 לסייע לשמירה ולאכיפה אמיתית של הוראות הדי� הנוגע ליכו בשקיפות ובמפורשהנתוני� 
ובכ� להועיל , משפט זה למייצגי� מקצועיי� לסוגיה זו במניעת הפיכת� של המייצגי� בבית

 ע�בצמצו� כל אות� התוצאות שנדונו לעיל הנוגעות לבעלי די� חלשי� הנאלצי� להתמודד 
   .מייצגי� מקצועיי� אלה

יו של מצב הדברי� הקיי� מצוי בהטלת אחריות על השלב השלישי בחתירה לשינו
ה י מופעלת סנקצישאי�כיו� כמעט . נתבעי� ממוסדי� בגי� חריגה כאמור מהוראות הדי�

 באות� מקרי� ספורי� שבה� בית. כלשהי כלפי מייצגי� ומיוצגי� החורגי� מהוראות הדי�
ולא עובד מ� המניי� המשפט מגלה כי בא כוחה של חברה נתבעת הוא מייצג מקצועי בשכר 

עובדה זו מ להתעל�יש מי שנוהגי� , )ברוב המקרי� הסוגיה אינה עולה כלל(של התאגיד 
ויש שנוהגי� להסתפק בהוראה שלפיה אי� לאשר פעולת , ולהמשי� בדיו� משל לא קרה דבר

ודאי שאי� באלה משו� . ג� בכ� וג� בכ� אי� כדי למנוע את פעולת הייצוג הבאה. ייצוג זו
  .  הוראות הדי�לפיירת תמרי� כלשהו בפני המייצגי� והמיוצגי� כאחד לפעול יצ

ועל מנת שישתנה יש לחתור ליישומה של מדיניות , מצב דברי� זה ראוי שישתנה
הטלת אחריות אישית על נתבעי� ממוסדי� לעמוד בהוראות : שתהווה משו� תמרי� כאמור

כלפיה� בכל פע� שבה ה� חורגי�  שתופעל הסנקצילמשל באמצעות קביעתה של , הדי�
דר� אחת כזו יכולה להיות קביעה שלפיה נתבעות אלה יהיו . ממסגרת הדי� המחייבת

 החיסרו� הטמו� בגישה זו הוא 203.המשפט  ביתמצדחשופות להטלת קנסות כספיי� 
שהרי , את אפשרות הייצוג המקצועי" לקנות"ביכולתה של נתבעת ממוסדת ואמידה 

.  בגי� קיומוהיסנקצמעי� זו אי� מניעה של עצ� הייצוג אלא א� הטלת בקביעה שיפוטית 
 לפיכ� דר� שנייה ליצירת תמרי� כאמור יכולה להתקיי� בקידו� מדיניות שלפיה על בית

בניגוד להוראות , המשפט לראות בשליחת מייצג מקצועי כבא כוחה של נתבעת ממוסדת
די�  י� החוש� את הנתבעת לקבלת פסקהיינו מצב דבר, התייצבות לדיו��משו� אי, הדי�

  .בהיעדר הגנה

 
01�50337) א"ת(ק " ת ראו למשל.במספר קט� של מקרי� כבר פעל בית המשפט כאמור  203�' כה� נ 14

  ).5.4.2015, פורס� בנבו (רודניק
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המשפט לתביעות קטנות מראה כי א� שנקבעו בעבר מספר  ניתוח הפסיקה של בית
 לא נית� להצביע על קיומה של מגמה או נטייה שיפוטית מובהקת או 204,החלטות ברוח זו

 במוב� זה ,להיהמשפט המחוזי כבר נקט בעבר גישה מק הרי שבית, א� כבר. רוחבית כזו
שפסק כי בנסיבות אלה ראוי לדחות את מועד הדיו� על מנת לאפשר את הופעתו של נציג 

 למותר לציי� שגישה מעי� זו מובילה לא 205.שרשאי על פי די� לייצג את הנתבעת הממוסדת
היא א� מייצרת . להוצאה כספית מיותרת ונמשכת של התובע ורק לסרבול בירור הפלוגתא

להתארכות הסכסו� ולהפרתו הגלויה , כמי� תמרי� לגרירת רגליי�עבור נתבעי� מתוח
 כזו שתנחה את בתי המשפט לתביעות קטנות ,גישה הפוכהלעומת זאת . והבוטה של הדי�

 להיות המחיר יכול מה ה�ל לאותת יכולה,  מפירי די� אלהכלפילקד� מדיניות קשיחה 
ור בקרב� הרתעה מפני ביצוע ובכ� ליצ, שלא בוצעה במקרה או כלאחר יד, פעולת� זול

  . פעולות כאלה בעתיד לבוא
 היות� בשלהגבלת כוח� של נתבעות מאוגדות וממוסדות בכוח ובפועל א� : אי� להכחיש

מטבע הדברי� . ובשו� שכלאיתנות כלכלית היא סוגיה מורכבת שיש לנהוג בה ברגישות 
כדוגמת מידת (נועה זו סוגיה זו טומנת בחובה ממדי� שאינ� יכולי� להתברר במסגרת צ

 לעמוד חברות מסוגי� שוני� המעסיקות היקפי� משתני� של יכולות הההכבדה שב
 יאלצו להתברר במחקרי� עתידיי� שיאמצו גישה אמפירית יותר ונורמטיביתיו) עובדי�

 להסיט את מבטנו ות יכול�א� מורכבותה ורגישותה של הסוגיה אינ. פחות לצור� בירורה
 לשאלת הייצוג באשרהמשפט לתביעות קטנות  האיזו� הקיימת בביתנקודת : מהעיקר

נקודת איזו� זו מתירה לצד אחד בלבד של הפלוגתא .  יכולה להיוותר על כנהאינההמקצועי 
�בעוד , המשפט שהוא על פי רוב תרגו� כוחו בעול� המתקיי� מחו� לכותלי בית, כוח עדי

יא בעלת פוטנציאל פגיעה גבוה ככל שה, ליריבו נסללת עמדה דיונית נחותה בהגדרה
  . שהתובע חלש יותר כלכלית וחברתית

בבחינת קווי� מנחי� , א� שהרעיונות המובאי� כא� מנוסחי� כהצעות בלבדשמכא� 
ה� אינ� שוללי� , ראשית: יש לתת את הדעת על שני אלה, לחשיבה וליישו� בעתיד לבוא

המשפט לתביעות קטנות אלא א�  מהחברות הנתבעות את זכות ההגנה האפקטיבית בבית
מחייבי� אות� שלא לנצל את יתרונ� היחסי ולתרג� אותו לכדי יתרו� דיוני באמצעות עקיפת 

 שטיפל מי שבוכ� ה� מאפשרי� לה� להמשי� ולקיי� מער� הגנה יעיל . הוראות הדי�
כל עוד (המשפט  בסוגיה המשפטית במסגרת עבודתו השוטפת הוא שיביא את הגנתה בבית

 
01�26598) א"ת(ק " ת ראולמקרי� חריגי� כאלה  204�פורס�  (מ" בעאחזקות. איי.די.אייר ישי' מרי נ 17

08�15052) 'חי(ק "ת; )15.6.2017, בנבו�ק "ת; )10.8.2010, פורס� בנבו (12 'פס ,בר ששת' דה� נ 09
07�10827) א"ת(�עוד יצוינו ). 3.8.2015, פורס� בנבו (מ"בע )2007(שלמה תחבורה . ש' ישראלי נ 14

 קטנות בכמה הזדמנויות כלפי נתבעי� ממוסדי�  לתביעותבהקשר זה מספר אזהרות שהפנה בית המשפט
ייחשבו למי , שלפיה� א� יתייצבו לדיו� המשפטי כשה� מיוצגי� על ידי מי שאינו רשאי לייצג�, ואיתני�

03�31236) א"ת(ק " ת למשלראו. לא התייצבו לדיו�ש�, פורס� בנבו (אוחיו�' ב� יששכר נ 17
03�39229) א"ת(ק "ת; )8.5.2017�; )9.5.2017, פורס� בנבו (מ" בעאיי חברה לביטוח.די. איי'כה� נ 17

03�32648) א"ת(ק "ת�ק "ת; )10.5.2017, פורס� בנבו(מ "מגדל חברה לביטוח בע' פוזאילוב נ 17
03�31331) א"ת(�) א"ת(ק "ת; )10.5.2017, פורס� בנבו (מ"הפניקס חברה לביטוח בע' עזרא נ 17

28947�03�   ).10.5.2017, � בנבופורס (מיכאלוב' נעי� נ 17
09�3448) א"ת מחוזי(ק "רת  205� ). 21.9.2015, פורס� בנבו (זמיר' מ נ"חתמי� בינלאומיי� בע. ש.ק 15
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 �וא� מונעי� מה� את היתרו� , )לחוק בתי המשפט) ב(63הוא אינו עוק� את הוראת סעי
נראה כי א� שהרעיונות האמורי� , וזה עיקר, שנית. שבייצוג סדרתי על ידי מקצועני�

 להנביע יכולי�מידת התועלת שה� , טומני� בחוב� הגבלה והכבדה על נתבעות איתנות
 בחשבו� שתביאכזו , בהפעלה מושכלת.  לחוללי�ל עלו� הנזק שהממידת בהרבהגבוהה 

 להוות את יכולי�ה� , את מורכבות הצור� להכיר באינטרסי� של כל הנוגעי� בעניי�
, המשפט לתביעות קטנות ת כוחות הניצי� בביתאראשיתו של מהל� כולל בדר� להשוו

אינ� מביאות מקיי� פרקטיקות דיוניות ש, טריבונל שכפי שעלה מהדיו� שנער� בפרק הקוד�
  . לידי מימוש את הפוטנציאל הפרוגרסיבי הגלו� בו

  תופעת הייצוג המקצועיכנגדהעמדת כוח   )ב(
 ההתנהלות בשל, המשפט לתביעות קטנות פערי הכוחות המתאפשרי� בתוככי ביתאת 

 לצמצ� בעזרת אמצעי נוס� שנית� אפשר, שתוארה לעיל של מייצגי הנתבעי� המקצועיי�
מת� היתר לסטודנטי� למשפטי� ולמתמחי� לייצג בהתנדבות : ראשו�הזה  לצדלקד� 

לחוק בתי ) ב(63מכוח הוראת סעי� , בתביעות של אנשי� חלשי� נגד תאגידי� מאורגני�
על מנת לקיי� את הפוטנציאל הפרוגרסיבי הגלו� בו נדרש כי ייצוג זה יינת� . המשפט

. על נזקקותו של מבקש השירותכנגד הצגת מסמכי� המעידי� , לתובעי� חלשי� בחינ�
למע� תפקודו התקי� יכול שירות מעי� זה להיות מוסדר במסגרת קליניקות בבתי ספר 

 בהעצמת י�או להינת� על ידי ארגוני� חברתיי� ועמותות ללא כוונת רווח העוסק, למשפטי�
לסוג  נית� סיוע בייצוג התחו� שבו, מצב הקיי� כיו�כ שלא. אזרחי� המאופייני� בחולשת�

 חותרת הצעה זו לתצורת 207,די� חלשי�  או כזה שנית� לאו דווקא לבעלי206,ענייני� מסוי�
המאופייני� בחולשת� , בכוח ובפועל, ייצוג שתכליתה העצמה ממוקדת של מתדייני�

 מוחשי ומעשי יותר את הפוטנציאל שירות לשרת יכולהכ� בו, כלכלית�החברתית
  . המשפט לתביעות קטנות כל כ� הטמו� בביתהחשוב הפרוגרסיבי 

האוסרת , הריש) א(63הוראת סעי� סותרת את היא אינה , ראשית: להצעה זו היגיו� רב
היא עולה בקנה אחד ע� התנאי� , שנית. משפט זה על ידי עור� די� על ייצוג בעל די� בבית

 � הוא אינו, הייצוג אינו נעשה בתמורה: ואינה סותרת א� אחד מה�) ב(63הקבועי� בסעי
ועל מנת שלא ייחשב ככזה , נעשה במהל� העסקי� הרגיל של הסטודנט או המתמחה

 נית� לקבוע כי הוא יוגבל באמצעות קביעת מכסה מספרית כלשהי ,הנעשה בדר� קבע
  .  על פני תקופת לימודיו או התמחותו של המייצגסשתתפר

 צמצו� יש בה כדי לאפשר את: התועלת שעשויה לנבוע מההצעה אינה מובנת מאליה
 את סימונו האפשרי של שוויו� הליכי בי�  וכ�פערי הכוחות שמתיר המצב הקיי� בשתיקתו

, סטודנטי� למשפטי� ומתמחי� מחזיקי� בידע. שני צדדי� שאינ� שווי� בעול� המציאות
ביכולות ובמיומנויות מקצועיות בתחו� המשפט שה� עדיפות בהגדרה על אלו של אד� 

 
 רשאית המועצה הישראלית 1977–ז"התשל, )ארגוני� מייצגי�(על פי הוראת צו שיפוט בתביעות קטנות   206

 . לצרכנות לספק שירות כאמור לפי תחו� עיסוקה
,  הלאומית להתנדבות עלה כי המועצה מקיימת שירות מעי� זהמ ע� קברניטי המועצה"ר� החמבירור שע  207

ובאמצעות כמה עשרות ) בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב(א� הוא פועל בבית משפט אחד בלבד 
  . לכליכ�מבלי לבצע הבחנה רלוונטית באשר למצב� החברתי,  פוני� בחודש200�מתנדבי� המסייעי� לכ
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 אינהוככזו , מנ� המתכונת המוצעת כא� היא מצומצמתוא. שאינו בקיא בהלכות הדי�
.  מחזיקות הנתבעות החזקות והמיוצגות שתוארו לעיל�מאיינת את היתרונות הרבי� שבה

שחק� "ה� עדיי� מתפקדות כ,  מער� משפטי סמוי מ� העי�על ידינתבעות אלה עדיי� מיוצגות 
סייעני� למיניה� שמאפשרי� בו" י�לחשנ"וה� עדיי� נעזרות ב, בזירתו של הלי� זה" חוזר

, ע� זאת העמדת כוח נגד תופעות אלה. לה� לשמר את כוח� היחסי העוד� ג� בזירת הדיו�
את כפות המאזניי� כל אימת , ולו במעט,  לאז�יכולה, כפי שהצעה זו אכ� מבקשת לקד�

 .המשפט לתביעות קטנות שתובע חלש נאל� להתמודד ע� נתבעת מאורגנת וחזקה בבית
מבוסס עובדתית , מנומק, בעזרתה יוכלו ג� תובעי� אלה להציג טיעו� משפטי סדור

היינו כזה שבהגיעו להתמודד ע� טענות הנתבעות ,  לזכויותיה�בנוגעומשפטית ומיודע 
  . הממוסדות אינו מוסלל אפריורית לכדי עמדת נחיתות דיונית

 וייעולל, ועת לקיצוריישומה של הצעה זו ידרוש הקפדה שיפוטית יתרה הנוג, אמת
המשפט  על מנת להותיר על כ� יסודה את תכליתו של בית,  הדיו� המשפטיו שלפשטותלו

, מושכל והחלטי של ההלי� המשפטי, הדבר ידרוש ניהול שיפוטי אקטיבי. לתביעות קטנות
מקצועי מוקד� �המשפט לא א� צד אחד בעל רקע משפטי שהרי עתה יעמדו אל מול בית

 להרוויח מעצ� יכולפסקני ותקי� של הדיו� , � זאת ניהול שיפוטי נחושע. אלא שניי�
 להרוויח מכ� מוסד יכולובעיקר , נוכחותו של תובע שאינו הדיוט גמור בתחו� המשפט

 ,שבעזרת יישו� הצעה כאמור יוכל לממש ביתר שאת את הנגשת המשפט, קטנותההתביעות 
  . רסיבי הגלו� בבסיסו את הפוטנציאל הפרוגוכ�, העומדת ביסוד הקמתו

המשפט לתביעות  ובית, הצעה מעי� זו כבר קיימת בטריבונלי� דומי� בעול�, למעשה
הדי� בפרובינציה זו מתיר לאנשי� בעלי . קטנות באונטריו שבקנדה הוא דוגמה מייצגת לכ�

לסייע בייצוג� של , רקע משפטי מוקד� שאינ� מוסמכי� כעורכי די� ואינ� פועלי� כאמור
 מחקרי� מראי� כי הדבר אכ� תור� לא רק לייעול 208.המשפט לתביעות קטנות י� בביתיחיד

אלא א� מאפשר את , להגמשתוולפישוטו , לקיצורו, ההלי� המשפטי המתקיי� בטריבונל זה
 עדי�בו נאבקי� זה בזה צד שכוחו דל וצד שכוחו שתחילת עיו� כפות המאזניי� מקו� 
 בכ� עשויה לתרו� ג� הצעה זו אפוא 209. מנוסה וידע�ושהוא א� מיוצג על ידי בעל מקצוע

המשפט בי� אנשי�  לצמצו� הפערי� הכלכליי� והחברתיי� הקיימי� מחו� לכותלי בית
  . החיי� בעוניככלי נוס� למלחמה באחר�ת� של , החיי� בעוני ובי� אלה שלא

2.    שימוש מושכל וזהיר בחלופות דיו

 בעיות הנוגעות לבעלי די� כמהל המאמר זיהה הפרק שעסק בסוגיה זו בחלקו הקוד� ש
למשמעות העומק , עיקר הדברי� נגע לנפקות היות� של הליכי� אלה סודיי�. החיי� בעוני

של הפרטת הלי� בירור הסכסוכי� המדינתי ולתוצאות הנובעות מאופייה המשוחרר 
   .והחופשי של המסגרת הדיונית המסדירה אות�

 
208 Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c.43, s 26; Law Society Act. R.S.O. 1990, c.L-8- Law 

Society of Upper Canada, by-law 4, Licensing, ss 5–6, 13, 28–35 . יצוי� כי הוראה זו מתירה את
  .  ולאו דווקא לאנשי� החיי� בעוניככללהייצוג האמור ליחידי� 

209 Jonathan Silver & Trevor C.W. Farrow, Canadian Civil Justice: Relief in Small and Simple 
Matters in an Age of Efficiency, 8 ERASMUS L. REV. 232, 241 (2015).  



  : המשפט לתביעות קטנות בישראל בית  ט"עתש מט משפטי	

  � החיי� בעוני לאנשיבנוגעדיוניות ונורמטיביות , מגמות רעיוניות

273  

 הוא לא רק רעיו� חלופיותרי כי יישוב סכסוכי� בדרכי� על א� קיומ� של בעיות אלה ב
את הוא א� מצב דברי� הטומ� בחובו ער� ציבורי שיש בו כדי לשרת , המציאותמחויב 

 החיות בעוני המבקשות לבוא קבוצות אוכלוסייהוממילא א� , מערכת השפיטה המדינתית
נות המוגשות לבתי  מספר� הרב של התובעבשל: בי� שווי� כשווי�בשעריה ולהתדיי� 

 ניתוב תיקי� אל – מיעוט המשאבי� השיפוטיי� המוקצי� לליבונ� בשל ומנגד –המשפט 
מחו� למערכת הרשמית מונע את היווצרותו של עומס יתר שעלול למנוע תפקוד תקי� 

  . בבירור התביעות
המשפט לתביעות קטנות   נראה כי האיזו� הנדרש בסוגיה זו בבית הללונוכח הדברי�

אותה מסגרת דיונית המתירה : בע מרוח המקור להיווצרות� של הבעיות שתוארו לעילנו
מקצה מקו� מצומצ� ובה בעת , החלופיי� בהליכי� שליטה נרחבתלבעלי הדי� לשלוט 

זירה מעי� זו לא ראוי שתמשי� . ומוגבל במובהק לפיקוח ולאסדרה שיפוטית שלה�
 שבמתכונתה הנוכחית דווקא החופש שהיא משו�בעיקר , להתקיי� במציאות שבה אנו חיי�

לפגיעה ולניצול כל אימת שאחד מבעלי הדי� ,  לשימוש לרעהרבמייצרת מנביע פוטנציאל 
  . הוא חלש

מכא� נראה כי הצעד העיקרי הנדרש לצור� שיפור מצב הדברי� הקיי� וצמצו� טווח 
הוא הגברת המשפט לתביעות קטנות  ההשפעות השליליות העלולות לנבוע ממנו בבית

בחינת כדי תו� ב חלופיי�השליטה והפיקוח השיפוטיי� על מהלכ� ותוצאת� של הליכי� 
המשפט לתביעות  בבית, כפי שראינו. נפקות הרוחב של ההסכמות שהושגו במסגרת זו

לש� . קטנות לא נכו� להותיר את זירת חלופות הדיו� א� להחלטות ולבחירות של בעלי הדי�
וגרסיבי שטמו� בו נדרשי� בטריבונל זה פיקוח ושליטה הדוקי� מימוש הפוטנציאל הפר

 של אלה לבעלי חשיבות� בשל החלופיי�יותר ה� על מהלכ� וה� על תוצאת� של ההליכי� 
  . די� החיי� בעוני

 –משפט להסכ� פשרה או להבנות שהושגו בדרכי� האמורות  לפיכ� כאשר נחש� בית
 וה� 210יעי� הצדדי� הניצי� להסדר גישורוהלכה למעשה הוא מיודע בכ� ה� כאשר מג

כאשר ה� שבי� לאולמו בבקשה לית� תוק� להסכמה שאליה הגיעו לאחר משא ומת� 
 טוב יעשה א� יידרש לבחו� את טיב� ואת –המשפט  שניהלו ביניה� במסדרונות בית

הא� אחד מבעלי הדי� הנוגעי� לאירוע מאופיי� : משמעות� של הסכמי� וקביעות אלה
 הא� ,וכ�(עד כמה אמיתית וכנה היא הסכמתו לדברי� , א� כ�? ותו הכלכליתבמוגבל

מה , ובהמש� לכ�? )איו� או חוסר הבנה, הסכמה זו לא נכפתה עליו או שהיא תוצר של לח�
אליו הגיעו הצדדי� מבלי לעבור את ש, משמעותו של אישור שיפוטי הנית� להסכ� מעי� זה

מבחינת  ההלי� האמור וה� מושאמתדייני� ה ינתמבח ה� ,המשפט עינו הבוחנת של בית
  ? צדדי� דומי� בדיוני� עתידיי�

המשפט בוח� את תוצאת ההלי� החלופי  כאשר בית. נקודה אחרונה זו היא חשובה
אי� הוא יכול להתרכז א� בנתוני� הספציפיי� האופפי� את הפלוגתא , שהושגה בי� כתליו

בד . ורה הגיעו להסכמות הנוגעות לפתרונההמשפט או שלא שבגינה הגיעו הצדדי� לבית
בבד עליו לבחו� ג� את המשמעות של סודיות ההסכמות שהושגו במסגרת ההליכי� 

 
  . 1993–ג"התשנ, )גישור(לתקנות בתי המשפט ) ב(9 'תק; לחוק בתי המשפט) ז(ג79 'ס  210
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עליו לשקול לא רק , בעשותו כ�. דומהאפיו�  על בעלי די� אחרי� המאופייני� החלופיי�
� של היבטי� הנוגעי� להיעדר קיפוחו של צד חלש להסכ� זה אלא ג� ובעיקר את משמעות

בעיקר עליו לבחו� א� קיי� . נטיי� לבעלי די� חלשי� בעתיד לבואווהדברי� ככל שאלו רל
ה� כשמדובר בעניי� שכלל הציבור , אינטרס ציבורי לפרסו� פרטי הפשרה או ההלי� החלופי

נדרש לדעת וה� כשנמעני הסוגיה העתידיי� ה� אנשי� החיי� בעוני הזקוקי� לקבלת מידע 
די� מאפשר פרסו� הסכמי פשרה בתביעות המאופיינות בפערי כוחות  כבר כיו� ה211.זה

ראוי להרחיב מצב דברי� זה ג� למקרי� שבה� מתקיימי� פערי� כגו� ,  לדעתי212.מובהקי�
  . המשפט לתביעות קטנות  של התובע בביתכלכלית�החברתית חולשתו בשלאלה 

בעיקר אלו , וימי�פעולה נחושה בכיוו� זה עלולה ליצור בקרב בעלי די� מס, אכ�
משו� תמרי� שלילי להודות בעובדות , המאופייני� בהיות� נתבעי� סדרתיי� בטריבונל זה

שהרי בכ� עלולי� , מסוימות או לההי� להסכמות שונות במסגרת ההליכי� החלופיי�
בי� השאר הודות לסודיות המאפיינת , להתפרס� ברבי� פרטי� שעד עתה היו מוכמני�

שעיקרו הארכת ההליכי� החלופיי� ,  ועל א� המחיר הדיוני הצפוי–את ע� ז. הליכי� אלה
 בעל די� חלש לא יזכה בפשרה רצויה לקו� א� המחיר המהותי שעלול ועל א�, וסרבול�

כזה המבוסס מחויבות ,  פיקוח שיפוטי הדוק כאמור– האינטרס הציבורי בשלמבחינתו א� 
בעיקר לעקרונות יסוד כמו צדק � וגלא רק לשלו� ולהרמוניה שבי� בעלי הדי� אלא 

 הסיכוי להנצחת פערי הכוחות ה� בי� בעלי הדי� להקטנת לתרו� יכול, ניצול החלש�ואי
פרטי הפשרה או בהתערבות .  בעול� המציאותככללבפלוגתא נתונה וה� כאלו המתקיימי� 

  לאפשר לביתיכולי� , קיומו של אינטרס ציבוריבשל ,פרסו� הקביעה בהלי� החלופי
, המשפט לסכל התנהלות סדרתית של נתבעי� חזקי� כנגד תובעי� חלשי� בכוח ובפועל

לחשו� את ההקשר החברתי הרחב של הפלוגתא שהובאה בפניו ולטרפד את השתקת� של 
  . בעיות רוחב חברתיות שלולא צעד זה יוסתרו כלא היו

י די� החיי� במצב דברי� שיש בו משו� פגיעה בערכי� ציבוריי� או קיפוח בעל, אכ�
המשפט הסמכות להתערב בפרטי ההלי�   ראוי כי תינת� לבית, חולשת�בשלבעוני א� 

מצב הדברי� . ובמקרה הצור� א� היכולת להטיל וטו על מימוש�, הזכות לשנות�, החלופי
המשפט לתביעות קטנות במקרי� רבי� מספור חותמת  במסגרתו משמש ביתש, הנוהג כיו�

המשפט כזרועה  על המדינה ועל בית. לא ראוי להמשי� ולהתקיי�, גומי להסכמות הצדדי�
הארוכה חלה אחריות לבחו� את סבירות� של הסכמות הניתנות במצבי� המאופייני� בפערי 

וקמה חובה לשקול במסגרת זו שיקולי� ציבוריי� וחברתיי� רחבי� העולי� בקנה , כוחות

 
211 Harold H. Koh, The Just, Speedy, and Inexpensive Determination of Every Action, 162 U. PA. 

L. REV. 1525, 1540 (2014) (“As we press to make procedural rules more efficient, we must 
also ensure that procedural rulemaking does not diminish our public judicial capacity to 
contest public norms openly and generate governing norms with substance on novel issues. In 
short, we must constantly ask not just, 'How can we settle more cases?' but also, 'What if they 
had settled Brown v. Board of Education?' Would the law, or the world, now really be in a 

better place?”). 
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627–629) 2017 .( 
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, בו אלו נסתרי�שמקו� . � משפטיביסודו של כל הלישאחד ע� ערכי השוויו� וההגינות 
  . היא אינה יכולה לעמוד מנגד ולהחריש, נדחקי� או נעקפי�

שההצעות האמורות אינ� ממצות את טווח האפשרויות הנוגעות , המעורבות השיפוטית
היא אפוא אב� יסוד בחשיבה המחודשת על אודות טיב ההשפעה של ההליכי� , לה

פיקוח ואסדרה הרואי� לנגד עיניה� ה� אינטרסי� .  על בעלי די� החיי� בעוניהחלופיי�
נקודתיי� בפלוגתא נתונה וה� שיקולי� חלוקתיי� בהיבט ציבורי נרחב יותר חיוניי� לצור� 

, שתשתיתה כבוד,  שבסיסה שוויו�–חשיבה מעי� זו . בחינה מחודשת של המצב הקיי�
  .  היא תנאי האפשרות לתיקונו–ושמטרתה העצמת החלש 

 יצירת מתווה דיוני שיסודו חיזוק בעלי די� חלשי� : ה נורמטיביתרפורמ  .3

או למצער ,  הוראות דיוניות שתכלית�כמהבדיו� שנער� לעיל ראינו כי ההלי� האזרחי כולל 
במסגרת זו . היא במת� תמרי� וחיזוק לבעלי די� חלשי� בזירה המשפטית, פעולת� המעשית

הגילוי , הפומביות, ההנמקה, מנגנוני התיעוד: להדנו בנהגי� חשובי� ביותר עבור תובעי� א
למנגנוני� האמורי� יש לא רק , כפי שעלה מניתוח זה. המוקד� וקביעת מקו� השיפוט

 לה� ג� ותמיוחס. תפקיד רגולטורי או כזה המיועד ליצירת יעילות דיונית או סדר הליכי
  . החיי� בעונימשמעויות פרוגרסיביות שיש בה� כדי להילח� באחר�ת� של אנשי� 

המשפט לתביעות קטנות סטייה חסרת  מכיוו� שהפרק שעסק במנגנוני� אלה זיהה בבית
נראה כי במבט , כזו שחותרת תחת הפוטנציאל הפרוגרסיבי האמור, סדר מהוראות די� אלה

המשפט גמישות כללית ביכולתו לנהל את  מנ� יהיה נכו� להמשי� ולאפשר לביתולעתיד א
היינו כזה שאינו , עשו באופ� מבוקר ובעיקר מושכלי חשוב כי הדברי� יא�, ההלי� המשפטי

  . חותר תחת רעיונות היסוד המארגני� את פעילותו של הטריבונל
המשפט להורות מהו המתווה הדיוני הנראה לו נכו� לבירור  יהיה נכו� לחייב את בית, כ�

כאלה שעלולות לסרבל , ותבמסגרת מתווה זה יוכל לקבוע כי הוראות דיו� מסוימ. הפלוגתא
 תלא יופעלו בהלי� זה או יופעלו בו חלקי, או להכשיל את בירורה הראוי של הפלוגתא

, וע� קבלת כתבי הטענות לידיו,  בשלב הראשו�:שני שלבי פעולה למתווה מוצע זה. בלבד
הא� נית� לאפיי� אחד : המשפט לבדוק מי הצדדי� שעתידי� להופיע בפניו ראוי לו לבית

, על פי רוב הנתבע, הא� יריב זה?  פער גלוי בי� בעל די� זה ובי� יריבוישהא� ? � כחלשמה
המשפט להקפיד על מת� מענה  על בית, א� המענה לשאלות אלה הוא חיובי? הוא ממוסד

בעניי� הסמכות , ראשית:  לשלוש סוגיות עיקריותבנוגע על מת� הוראות וכ�מושכל 
הא� ראוי להקפיד על יישו� כללי , ר של הצדדי�אפיונ� האמוב בהתחשב: המקומית

 או שמא נכו� יותר לאמ� גישה ליברלית שתקל על ?סמכות אלה כלשונ� בתקנות השיפוט
הא� יישו� גישה קפדנית כאמור עלול לקפח את ? המשפט התובע להביא את הדברי� לבית

: ת התביעהנדרש להוכחת עילהבעניי� מידע , שנית?  חולשתו הכלכליתבשלהתובע א� 
אפשר הא� ? הא� חסר זה נובע מחולשתו הכלכלית? הא� ניכר כי לתובע חסר מידע כאמור

מידע חסר זה באמצעות הוצאת צו לגילוי או לעיו� במסמכי� שיינת� מבעוד מועד להשלי� 
בעניי� יכולתו הפוטנציאלית של , שלישית? ועוד לפני קיומו של ההלי� המשפטי עצמו

הא� חזותו ותוכנו של כתב התביעה : בית המשפט דברי� קוהרנטיי� להביא בפני התובע
 למנוע מהתובע הקבלת סיוע בעניי� זה עלול�הא� סביר להניח כי אי? מעיד על קושי כאמור
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הא� מת� היתר ?  זוכה לה�תובע רגיל בהלי� זה שאת מימוש זכויותיו או את קבלת הסעד
 לסייע בכגו� יכולהמשפט  דברי� בפני ביתלהביא את ה, זר להלי�, אפריורי לאד� חיצוני

   ?דא
.  סוגיות עיקריותבכמהבשלב הדברי� השני ראוי לה להתוויית שיקול הדעת להתמקד 

המשפט א� יש  ביתעובר לכ� יבח� ראוי כי , א� התיק מועבר לבירור בהלי� חלופי
י כוחות  פערובשל היותו חלש בשלבמתכונת הקיימת של בירור זה כדי לפגוע בתובע א� 

  ראוי לו לבית,פיוג� לאחר שההלי� הסתיי� בהלי� חל. שמתקיימי� בינו ובי� הנתבע
, א� התובע מבי� למה הסכי� ועל מה ויתר, המשפט לשאול עצמו מה טיבה של תוצאה זו

הותרת פרטי תוצאת ההלי� ולכ� , וא� נית� לאפיי� את הצד שכנגד כנתבע חוזר וסדרתי
  . פרסומ�� איבשלגוע באנשי� אחרי� א� פי סודיי� עלולה לפוהחל

המשפט בהלי� התביעה   מועבר לבירור בהלי� חלופי אלא מנוהל בביתאינוא� התיק 
המשפט לבחו� א� מהל� הדיו� הנוגע לבירור הפלוגתא עלול  ראוי לו לבית, הקטנה

ע א� הדבר עלול לנבו,  של אחד הצדדי� ביחס ליריבווניכרלהתאפיי� ביתרו� כוח מובהק 
וא� הותרת מצב דברי� , תובעה מ� בהרבהא� נתבע זה מיומ� , מהיות הנתבע מאוגד ומיוצג

 היותו בשלהמשפט עלולה לקפח את התובע החלש א�  זה ללא התערבות פעילה של בית
צוק תוכ� מהותי יהמשפט א� י טוב יעשה בית, א� המענה לשאלות אלה הוא חיובי. חלש

 יחולכ� ההלי� המשפטי ו,  ליצירת המתווה הדיוניוגעבנלנקודות שהועלו בשלב הקוד� 
כ� להעמיד במרכז הדיו� בו, בתצורה שתאפשר לו לצמצ� את פערי הכוחות בי� הצדדי�

. של בעלי הדי� המופיעי� בפניו,  או החסרהעדי�, המשפטי את הפלוגתא ולא את כוח�
נציאל הפרוגרסיבי המשפט לממש את הפוט  לסייע לביתיכולותחשיבה ופעולה בנתיב כזה 

  .  לתרו� לצמצו� פערי כוחות דיוניי� וחברתיי�דברובסופו של , הגלו� בטריבונל זה
. פרק זה ראוי שינוסחו כשאלות נקודתיות�העקרונות שהוצגו בתת, כפי שנית� לראות

המשפט גמישות ביחס לניהול ההלי� ובד בבד לוודא כי  בדר� זו יהיה נית� להותיר בפני בית
עיקר� של הדברי� יכול .  הדר� אינה מותירה מאחור מתדייני� חלשי� בטריבונל זההתוויית

כעקרונות שינוסחו בתקנות , המשפט להיות מנוסח כמחוו� קבוע שיעמוד לנגד עיניו של בית
מנגנו� קיבוע העקרונות חשוב פחות . השיפוט או כהוראת נוהל של מנהל בתי משפט השלו�

  . ממימוש� בפועל

 ומסקנותסיכו�   .ג

המשפט לתביעות   סימני היכר המאפייני� את ההלי� בביתכמההדיו� שנער� לעיל הציג 
כול� נובעי� משלוש בעיות תשתית המגלמות את תבנית החשיבה  –קטנות בישראל 

בעיית יסוד אחת באה לידי ביטוי בהתעלמות מופגנת מכלל . והפעולה הרווחת בטריבונל זה
כלל  המתיר סיוע מקצועי לגורמי� חזקי� שלא הייתה, � שלוהיעדר הייצוג ומיישו� מהופ

בעיית יסוד שנייה באה לידי ביטוי בהעדפה שיטתית של סיו� סכסוכי� . כוונה לחזק�
 מהכשל הרעיוני והמעשי בשונה. באמצעות חלופות דיו� ולא במסגרת בירור משפטי

הרי שכא� מופק , ויו�בו נדרש שושהמשפט מחיל די� שונה מקו�  במסגרתו ביתש, הראשו�
בו נדרשת הפנמתו של שוני יחסי הנובע מאותה שהקושי באמצעות החלת די� שווה מקו� 
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בעיית יסוד שלישית באה לידי ביטוי בהתנהלות . אחר�ת חברתית של אנשי� החיי� בעוני
בחוסר סדר ובהיעדר חשיבה קוהרנטית על אודות תכלית� , דיונית המאופיינת בשרירותיות

  . ביה מנגנוני� פרוצדורליי� הזוכי� בטריבונל זה ליחס לא עקשל כמ
המשפט לתביעות קטנות בישראל א� בסימ�  לצד שלושת סימני היכר אלו מאופיי� בית

היעדר חשיבה : שהוא בבחינת המכנה המשות� לשלוש בעיות יסוד אלה, היעדר מובהק
כזה העוטה , קיומ� הרנדומליקיומ� או �עד כדי אי, והפעלה מוסדית סדורה של כללי הדיו�

, אכ�. הימחלצות אידאולוגיות של הנגשה הליכית ויצירת זירה דיונית משוחררת וחופשי
לסוגיית ההעדפה השיטתית לפשרות על פני , המשפט לשאלת היתר הייצוג ביחסו של בית

בבסיס כל , קיו� הלי� משפטי כלשהו ולעניי� הסטייה מיישומ� של כללי� פרוצדורליי�
המשפט לתביעות קטנות  ד מאלה טמונה הנחת היסוד המשותפת שלפיה כשבביתאח

הרי שכללי הדיו� עלולי� א� להפריע ליושב בדי� להביא את הצדדי� לכדי סיומה , עסקינ�
  . המהיר ביותר האפשרי של הפלוגתא

כללי הדיו� לא נוצרו א� . המשפט את התינוק ע� מי האמבט דא עקא שבכ� שופ� בית
נסבור כי ה� התפתחו כדי שבי� . ב סדר או כדי לכונ� מתווה יעיל לסיו� הפלוגתאכדי לעצ

נחשוב כי מטרת� היא שבי� , לעודד את הכניסה המקיפה והנרחבת אל בי� כותלי ההלי�
ה� יוצרי� הוא שנאמי� כי ההלי� שובי� , להשפיע על הכוונה ותיקו� של התנהגות עתידית

הרי שדבר , דמוקרטיי��� וככזה מבטא ערכי� ציבוריי�חלק מהחיי� החברתיי� והפוליטיי
כללי� אלה התפתחו על מנת לאפשר את קיומו של הלי� ולא על מנת להצדיק : אחד ברור

להשתתפות מלאה , ה� נוצרו מתו� רצו� להעניק הזדמנות כנה להשמעת קול. את היעדרו
   .לא להימנעות מה�ו – ליצירת שעת כושר לשינוי ולתיקו�, והוגנת

: משפט המקל בכבוד� של כללי� אלה אולי בא לבר� א� במידה רבה יוצא מקלל בית
אליה� שמה תכלית� של כללי הדיו� , ע� עצמו וע� נמעניו השוני�,  טורח לברראינוהוא 

למשל א� ה� באי� על מנת (הוא מתייחס בשרירותיות או שאות� הוא מבטל במחי יד 
 שואל מה תהיה תוצאתה החברתית אינוא הו, )לצמצ� פערי כוחות ולחזק חלשי�

למשל במי היא עלולה לפגוע ואת מי היא (והמשפטית של סטייה רנדומלית שכזו מהדי� 
והוא אינו תוהה שמא יש בכל אלה דווקא משו� חתירה תחת עצ� רעיו� , )עשויה לחזק

לקיו� שמעניקה הזדמנות כנה , מאפשרת ומכילה,  יצירתה של זירה דיונית נגישה–קיומו 
  . מאופיי� באיתנותושאינומי ל, ולו חלקי, הלי� משפטי

דיו� זה הראה כי חוסר הסדר הדיוני והיעדר , מקובל לחשובאולי  ממה שבשונה
המשפט לתביעות  היישו� והשמירה על כללי פרוצדורה כלשה� במסגרת בית, ההקפדה

לא . תובעי� חלשי�ל ולהחליש תחילת התחילות דווקא וקטנות יש בה� כדי לפגוע קוד� כ
 מהעוגני� ניכרבחלק . אלה מהווי� משו� אבני נג� בפני תובעי� כאמורהכללי� הכל 

הפרוצדורליי� האמורי� יש כדי לכונ� עבור תובעי� אלה מעמד דיוני שווה ככל האפשר 
לשבור ,  להילח� באחר�ת� של אנשי� החיי� בעונייכולי�ה� . למתדייני� האחרי� בהלי�

 חוסר אפשרות לברר סכסו� בזירה  מהווהוטה שבמסגרתו מוגבלות כלכליתאת המעגל הש
  . ות תנאי אפשרות לקיומו של הלי� משפטי מכבד ושוויוניי להדברובסופו של , המשפטית

 את כל אלה בחשבו� תור� מביא כל כ� שאינו רבטריבונל בעל פוטנציאל פרוגרסיבי 
הוא עושה כ� תו� . שימור של אחר�ת�להבניה ול, להחלשת� של בעלי די� חלשי� ממילא
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שהוא עוצ� את עיניו מלראות אחר�ת מובחנת זו ותו� שהוא מניח תחתיה שוויו� דיוני 
העלמתו של השוני וההנחה המלאכותית של נקודת התחלה שווה ש, דא עקא. מעושה

  .דינה להותיר מאחור רק את החלשי� שבה�, לכאורה בי� כל בעלי הדי� בטריבונל זה




