
 

 
   :לכבוד

  )פיסקאלי -כלכלי(משלה המשנה ליועץ המשפטי למ -מר אבי ליכט

  

  חוות דעת הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה לבחינת תקנות סדר הדין האזרחי: הנדון

מבקשת הקליניקה לייצוג , לתיקון תקנות סדר הדין האזרחי ,בעקבות החלטת משרד המשפטים

: להלן(באוניברסיטה העברית ירושלים שמהפקולטה למשפטים , אוכלוסיות בפריפריה

  . יג עמדתה לעיון המשרדלהצ") הקליניקה"

אשר  ,ג אוכלוסיות בפריפריה מפעילה מוקדי סיוע משפטי ומיצוי זכויות בשכונותהקליניקה לייצו

מעניקים הסטודנטים ייעוץ , במסגרת זו. בפריפריה הגיאוגרפית והדמוגרפית של העיר ירושלים

זכויות החברתיות באגד ההמצויים ומסייעים מדי שנה למאות פונים בנושאים  ,ע משפטייםווסי

  .דיור ציבורי ודיני צרכנות, דיני עבודה, ביטוח לאומי, לרבות הוצאה לפועל, כלכליות

אשר חוקרת את האופן שבו , הקליניקה משמשת כמעבדה משפטית, אגב עבודת השטח שלעיל

הסטודנטים חוקרים תיאוריות הקשורות . המשפט משתקף בעיני אוכלוסיות אשר חיות בעוני

 תוךב .בעריכת דין לשינוי חברתי ורוכשים כלים, וחנים מודלים שונים של מדיניות רווחהב, לעוני

והמוסדות  נגישות המערכת המשפטית, בחינת הנגישות לזכויותהקליניקה עוסקת רבות ב ,כך

  . זכות הגישה לערכאות והזכות להליך הוגן חלק מתפיסת עולם כולל שלכ,  השונים

ועל , שפטערכת המעל נגישות אוכלוסיות מוחלשות למרבה ש השפעה אזרחי יהדין הלתקנות סדר 

זכות הגישה לערכאות הינה זכות אין חולק עוד כי . מיצוי זכויותיהם בין כתלי בית המשפט

קל  , בפני מתדייניםלהסיר את החסמים ברי כי לצורך מימושה החיובי של הזכות יש  ,1חוקתית

  .בין כתובע ובין כמתגונן, לבית המשפטבבואם  ,יאוכלוסיות אשר חיות בעונוחומר בפני 

אשר יש בהם כדי להשפיע על , כל זאת מתכבדת הקליניקה להתייחס למספר נושאים בשל

  :נגישותן ומעמדן של אוכלוסיות מוחלשות ביחס למערכת המשפט

 מיוצגים לא צדדים  .א

 ריאליות הוצאות  .ב

 אזרחיים בהליכים תרגום  .ג
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 צדדים לא מיוצגים  )א(

  : כללי

ובתוכה מכילה היא את , במדינההיא אחת מזכויות היסוד  גישה לערכאותלכותו של אדם ז .1

  2.הזכות להליך הוגן

הוא היכולת להיות מיוצג בהליך משפטי  ,פנייה לערכאות ולהליך הוגןהזכות היבט מרכזי של 

 בהליכיםבמדינת ישראל יש אפשרות לקבל סיוע משפטי , בהתאם לכך .באמצעות עורך דין

אך אין בכך כדי , 3בנושאים הקבועים בתקנות הסיוע המשפטי ,ממשרד המשפטים יםחיאזר

ובמיוחד ( מבחני הסף הכרוכים בקבלת סיועלהתגבר על המכשול הכלכלי וזאת בין היתר בשל 

הוצאות נוספות של ההליך וכמובן הבירוקרטיה , 5בתי המשפט אגרות, 4)המבחן הכלכלי

העוסקים במיצוי , וסיות מוחלשות לארגונים ועמותותפונות אוכל, משכך. 6הכרוכה בו

 .או נסמכים על עצמם ביומם בבית המשפט, ככל שעולה בידם, זכויות

, הסיוע המשפטי לאוכלוסיות החיות בעוני אין ספק לדעתנו כי יש מקום להרחיב ולפתח את  .2

ות לא התאמת תקנות סדר דין אזרחי לאוכלוסיאך אין בכך כדי לייתר את הדיון בדבר 

זה נתמקד בסוגיית התאמות סדר הדין האזרחי לאוכלוסיות לא מיוצגות  בפרק. מיוצגות

 .בשל היותם חסרי יכולת כלכלית לשכור שירותי עורך דין

ולכלל ההליכים האזרחיים המתנהלים בכותלי בית  תקנות מופנות לכלל בעלי הדיןהיות וה .3

 .ה הלכה למעשה פגיעה בזכותו להליך הוגןמהוו, הרי שעיוורון כלפי מי שאינו מיוצג, המשפט

פרופסור למשפטים והמנהל של התוכניות הקליניות בבית הספר למשפטים בניו , ראסל אנגלר

מערכת המשפט הציבה , לטענתו .7עוסק במאמרו בצדדים לא מיוצגים עניים, אינגלנד

כלות מחסומים שמעכבים את היכולת של בעלי דין בלתי מיוצגים לקבל החלטות מוש

" לבזבז"ועומס על המערכת השיפוטית אין לשופטים תמריץ , בשל סיבות כלכליות. בעניינם

כי השיטה האדברסרית מניחה ששני , אנגלר מציין. משאבים בהגנה על בעלי דין לא מיוצגים

בגלל העלייה הדרמטית במספר , לדעתו. הצדדים יהיו מיוצגים והחריג הוא שיש צד לא מיוצג

אין לראות את התופעה הזאת כחריג ויש לשנות את הכללים כדי  מיוצגיםהצדדים הלא 

אין הכוונה  " הלא מיוצגים"כי לצורך הגדרת  ,יחד עם זאת מוסכם. 8לקדם צדק והגינות
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אלא בשל מחסור כספי וחוסר אמון במערכת , ד מרצון"בצדדים אשר ויתרו על ייצוג של עו

 .9המשפטית ובנציגיה

  

 סל סעיף –סעיפי החוק 

. מיוצגינוסח סעיף כללי המאפשר לשופט לשקול שיקולי צדק במקרה של צד לא מוצע כי  .4

 בדומה לסעיף המצוי בתקנות של דיני עבודה ודיני משפחה ,הסעיף יתייחס לכלל התקנות

 :בהתייחסותם לסדרי הדין

הדין בדרך  ינהג בית, של סדר דין שאין עליו הוראה בחוק זה או בתקנות לפיו ענייןבכל     .33

  )1969 -ט"תשכ, חוק בית הדין לעבודה(ק ית לו טובה ביותר לעשיית משפט צדהנרא

ינהג בית , לפי חוק זה, שאין עליו הוראה אחרת, של דיני ראיות וסדרי דין עניין בכל )א( .8

אין בהוראה זו כדי לגרוע מכללי ; המשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק

  ).1995 - ה"תשנ, חוק בית המשפט לענייני משפחה( .עדים או כללי ראיות חסויותחסיונות 

 

קיימים כללי נגישות המתאפיינים בגמישות הנובעת מאופיו המיוחד של , בבתי הדין לעבודה .5

מקום בו בבית הדין יוכל בעל דין להיות מיוצג על ידי עורך  ,בוודאי בשאלת הייצוג, בית הדין

כך למשל כתב נשיא בית הדין , הסיוע המשפטי או בכוחות עצמו, עסיקיםמ/ארגון עובדים, דין

 :השופט אדלר

חוק בית ל 33סעיף הפסיקה עמדה עוד לפני שנים על תכליתו של   )א(

כסעיף שמטרתו לאפשר לבתי הדין לעבודה גמישות  הדין לעבודה

תוך שמירת זכויותיהם היסודיות של , אלית מירביתפרוצדור

 33סעיף באמצעות הוראת , כי המחוקק ביקש, עוד נפסק. המתדיינים

לפשט את הליכי הדיון בבית הדין לעבודה , חוק בית הדין לעבודהל

עומד בניגוד להוראת חוק או  ולמנוע נוקשות במקום שהדבר אינו

דברים אלה אמורים אף בהתייחס לסדרי הדין הקבועים . תקנה

תקנות בית וב 1991- ב"התשנ, )סדרי דין(תקנות בית הדין לעבודה ב

  10 .1969-ט"התשכ, )סדר הדין בסכסוך קיבוצי(הדין לעבודה 

 

אלא מרחיב את מאגר  תפקידו של השופטשנה מהותית את לא מ המוצע כי הסעיףשוב לציין ח .6

יש להטיל על השופט תפקיד  אנגלרלא מיותר לציין כי לדעתו של . האפשרויות העומדות בפניו

על מנת להבטיח את הצדק  ,כך לגישתו .מהסעיף המוצעהמתחייב יותר מאשר זה  אקטיבי

כמו . להציג ראיות ולשאול שאלות, ך לעזור לצד לא מיוצג בתהליךבית המשפט צרי, המהותי
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שגישה  הגם 11בית המשפט גם רשאי להזמין עדים ולחקור חקירה ישירה וחקירה נגדית, כן

 . שינויים אלה מחייבשכזו רצויה בעיננו אנו סבורים כי הסעיף המוצע אינו 

לשקול ו, ט לצד הלא מיוצגאת התייחסותו של השופלאפשר על תקנות סדר הדין החדשות  .7

שיקולי צדק יבוטאו בפועל . שיקולי צדק בבואו לפסוק במשפט בו אחד הצדדים לא מיוצג

בהסבר ותיווך של ההליך לאותו צד , בשאילת שאלות מתאימות, בשימת לב לצד הלא מיוצג

אינה  ,סיוע לצד שאינו מיוצג. דרישות הפרוצדוראליות של השופטובהתאמת ה, לא מיוצג

מהווה , התפקיד שבית המשפט מנהל כיום. אלא להיפך, גיעה באובייקטיביות בית המשפטפ

  12.שכן במצב כזה יש עדיפות מובנית לצד המיוצג, משוא פנים כלפי הצד המיוצג

  

 אי מילוי הוראות והוצאות משפטיות בגין כך

י תזכיר הוראות הסעיף על פ להלן, אי מילוי הכללים -  12 התקנה המרכזית הינה תקנה  .8

 :)החוק

זולת אם מצא טעמים מיוחדים שלא  ,בית המשפט יורה לבעל דין שהפר הוראות פרק זה למלאן

להתלות , מבלי לגרוע מיתר סמכויותיו, רשאי בית המשפט, הפר התובע הוראות אלה ;לעשות כן

   .את ההליך עד שהן ימולאו על ידו כנדרש ואף למחוק את כתב התביעה

בעל דין לא מילא אחר הוראות פרק זה במלואן או בחלקן ולא ראה בית המשפט כי   )ב(

יחייבו בהוצאות לאלתר ולא יאוחר מתום ישיבת , הייתה סיבה מוצדקת להתנהלותו

זולת אם מצא , אף אם לאחר מכן מילא אחר ההוראות, קדם המשפט האחרונה

 .טעמים מיוחדים להימנע מכך

בחומרת התנהגותו , בין השאר, בית המשפט יפסוק את שיעור ההוצאות בהתחשב  )ג(

של בעל הדין בעניין אי מילוי הפעולות המקדמיות לפני הגשת כתב התביעה וחוסר 

 :ובכלל זאת, תום לבו

 ;לא השיב לפנייה מקדמית של צד שכנגד במועד שנקבע לכך בתקנות אלה )1(

 ;לא גילה לצד שכנגד די מידע שהיה עליו לגלות )2(

 ;ורכבות המחלוקת בין הצדדים או לא הייתה כנהפעילותו בהליך הייתה מועטה ביחס למ )3(

 ;נמנע מלהודות בעובדה או בכל דבר אחר שהיה עליו להודות בו )4(

 ;לא פעל כראוי וכנדרש מבעל דין הוגן )5(

  .נכונותו לתקן את ההפרה )6(
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פסיקת ו הדרישה למילוי הוראות :נבקש להתייחס לשני היבטים שונים העולים מתקנה זו .9

" מחיקת כתב תביעה"ואף " התליית הליך" "מילוי הוראות"רישה לאנו מוצאים בד. הוצאות

פגיעה פוטנציאלית בציבור המתדיינים הלא מיוצגים וזאת בשל , ופסיקת הוצאות בגין כך

 . מסבר היבטים

המטרה בהליך המקדמי היא כינון המוכנות בקרב בעלי הדין , לתקנות החדשות 6' לפי ס .10

נטען כי התהליך המוצע עשוי לאפשר לבעלי הדין להגיע  .והמודעות של כל צד לטענות משנהו

מוצע לחייב את התובע להגיש מכתב דרישה  7' בס. אולם זו אינו מטרתו היחידה, לפשרה

עילות , שיכלול פירוט העובדות המבססות את כתב הטענות, בטרם הגשת כתב תביעה

עקרון זה של . יםוהסעדים המבוקש, מסמכים מהותיים המהווים חלק מהתביעה, התביעה

 . גילוי הדדי ושקיפות מלאה יועיל לפי התזכיר לציבור המתדיינים

ככל , לפי המוצע בסעיף. מגלה את חולשתו של צד לא מיוצג, שלעיל 12אולם לדעתנו סעיף  .11

 הדבר עלול להביא להשלכות כספיות משמעותיות, ד"שידו של בעל דין אינה משגת לשלם לעו

בפעולות , בקיא בסדרי הדיןאינו , מכיר את שפת בית המשפטשהרי צד לא מיוצג אינו 

 .המקדמיות ובלוח הזמנים של בית המשפט

אשר לא ממלא אחר הוראות הפעולות המקדמיות , אשר דן בהשלכות על צד) א(ק "הן ס .12

אשר דן בחיוב צד בהוצאות ) ב(ק "והן הוראות ס) התליית ההליך או מחיקת כתב התביעה(

ובד בבד , מהווים יתרון כלפי צד אשר מצויד בעורך דין, וראות הפרקאם לא מילא אחר ה

, במילים אחרות. מהווים הם הרתעה כלפי אוכלוסיות מוחלשות בבואם לתבוע בבית המשפט

צד לא מיוצג לא רק שסובל מעמדת נחיתות בכל הליכי סדר הדין אלא שקיים חשש ממשי כי 

 . וי יומו בבית המשפטמפני מצ" מצנן אפקט"הסכנה בהוצאות תהווה 

, כי לא ניתן לבצע את כל הפעולות המקדמיות ללא סיוע משפטי צמוד טוען, צבי -רוזן' פרופ .13

יהיה על צד לא מיוצג להוציא עלויות , עד להגשת כתבי הטענות. וכל זאת טרם הוגשה תביעה

עמסת ד וחוקרים כי ה"צבי כותב במכתבו כי קיימת הסכמה רחבה בין עו –רוזן . ניכרות

עלויות על הצדדים בשלבים המוקדמים של ההליך מהווה בעיה חמורה בשל פגיעה ביעילות 

, כיום. וזאת בייחוד כאשר מדובר על צדדים מוחלשים ולא מיוצגים, ובזכות הגישה לערכאות

ובית המשפט , בעלות נמוכה יחסיתש "פתוחה הדרך בפני צד לא מיוצג להגיש תביעה לביהמ

הפעולות המקדמיות הנדרשות בתקנות . וכל לסייע ולהדריך אותובמרבית המקרים י

תמנע באופן אפקטיבי מפרטים חסרי אמצעים " ובכך, מחייבות סיוע משפטי צמוד, החדשות

 .13"את היכולת לפנות לבית המשפט לקבל סעד

, הקשיים והסנקציות באשר לקבלת מסמך אשר אינו ממלא אחר הדרישות הקבועות בתקנות .14

הניסיון לפתור את הבעיה בהוראה , רכם של צדדים לא מיוצגים להופיע בפני שופטמונע את ד

. ד"לתיקון פגם במסמכים לא תסייע לצדדים מוחלשים ככל שלתיקון פגם זה יש צורך בעו

                                                        
  . 8.12.14 -ה יוםמ) חקיקה( ש"ליועמ המשנה קורן אורית ד"לעו צבי-רוזן איסי' פרופ של מכתבו13



 

 
עוד טוען . עצם ציון הפגם על ידי בית המשפט לא ייתן בידי צד לא מיוצג  את היכולת לתקנו

תמנע פשרות ותפגע , יות על הצדדים בשלבים מוקדמים של ההליךכי העמסת עלו, צבי –רוזן 

בזכות הגישה לערכאות מכיוון שכך יינתן כלי בידי צדדים חזקים לכפות על צדדים חלשים 

וזאת מבלי ששופט יוכל לתת דעתו על כך , להוציא עלויות ניכרות על הפעולות המקדמיות

ת "לרבות פגישת מהו, דמיות המנויות בסעיףצבי מתייחס לכלל הפעולות המק-לעניין זה רוזן(

שלאור ההוצאות הגבוהות , צדדים חזקים יסרבו להתפשר בתקווה). ודיון מקדמי בין הצדדים

בעל דין חלש יזנח את תביעתו המוצדקת וימנע מהצדדים להגיע , הנדרשות בהליך המקדמי

 . לפשרה ראויה

ייהנה מייצוג , "השחקן החוזר"ק הצד החזמציינת במאמרה כי  14,עיני- 'ארנה רבינוביץ .15

ובכך ההליך המקדמי ייצור חסרון מובנה לצדדים מוחלשים בשלב מאוד מוקדם , איכותי

דבר  15,כי לשכת הסיוע אינה מייצגת צדדים בשלבים שקודמים למשפט ,חשוב לציין. בהליך

רח ולא לפנות בהכ, המעיד בבירור על כך שיש צורך להתאים את ההליך הדיוני לכשעצמו

כי מנגנון דומה שהוחל , עיני -'עוד נכתב במאמרה של רבינוביץ. לפתרון של סיוע משפטי

לא הצליח לייעל את ההליכים המשפטיים ופגע פגיעה אנושה בזכות הגישה , באנגליה

 16.לערכאות של אוכלוסיות לא מיוצגות מוחלשות

ועים בתקנות את להוסיף למערכת השיקולים הקב לדעתנו מקום יש ,לעיל לאמור בהתאם .16

או  למחוק תביעה, להתלות הליךבבוא בית המשפט , ד"היות הצדדים מיוצגים באמצעות עו

קובעת רף  "מיוחדיםטעמים " הדורשת בתקנות המוצעת תיבהה. ההוצאות שיעור את לפסוק

ומצמצמת את שיקול דעתם של שופטים לשקול שיקולים כגון מצבם הכלכלי של בעלי  ,גבוה

  .לת הייצוגהדין ואת שא

 בכך יש, המקדמיות לפעולות הדיון נטל בהעברת שתוגשם לכאורה היעילות אף על, לסיכום .17

 חזקים דין בעלי לטובת יפעל הדבר שכן, לערכאות לגישה החוקתית בזכות פגיעה לפגוע כדי

התוצאה המצטברת של ההסדרים החדשים עלולה להיות כי צדדים לא מיוצגים לא . בלבד

או יסבלו מעמדת נחיתות במהלך ההליכים /רבים להופיע בפני שופט ו יוכלו במקרים

 17.המקדמיים בשל כל הפגמים שצוינו לעיל

  

  

                                                        
 פורסם, "האזרחיים הדין בסדרי הרפורמה בראי לצדק וגישה גישור, מקדמיים הליכים" עיני -  רבינוביץ ארנה14

: ב זמין, 26.3.15 -ה ביום, האזרחי הדין סדר בתקנות רפורמה בנושא כנס לקראת
http://www.law.tau.ac.il/Heb/?CategoryID=1102&ArticleID=2852  

  .19' בעמ, שם15
 . 6' בעמ, שם16
 הכנס לקראת הוא גם הנכתב, "וודאות אי בתנאי הדין סדרי של פלורליזם" ליפשיץ ואיתי אברהם רונן של במאמרם17

 המרוויחה המדינה מחובת, השיפוטית המערכת את מייעלות החדשות התקנות אכן באם הוצע, 14 ש"בה המוזכר
 יש, הרפורמה במסגרת, לדעתם. ההתייעלות בעלויות הנושאים הדין בעלי את או חלשים צדדים לפצות, מהרפורמה

 ).  2' עמ( ההליך מהתייעלות שפגעים מי את לפצות מנת על האגרה והפחתת המשפטי לסיוע התקציב הגדלת את לכלול



 

 
 הוצאות בפסיקת כשיקול הכלכלי במצב התחשבות – ריאליות הוצאות  )ב(

  המוצעות הדין סדר בתקנות משפט

  :בסיס המשפטי להטלת החיוב בהוצאות משפטה

הבסיס להטלת החיוב  לפי גישה אחת . וי במחלוקתשנ, הבסיס להטלת הוצאות בית משפט .18

ח הועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכים "דוגישה זו אף זוכה לתימוכין מ 18.נמצא בדיני הנזיקין

תומך בכך שמצבם הכלכלי של בעלי הדין לא  אשר, המשפטים בראשות השופטת רותי רונן

ה מצבו הכלכלי של מי לדעת חברי הוועד. יהיה מרכיב בעל משמעות בפסיקת ההוצאות

בהוצאה לפועל והם שיוכלו לפרוס את , ככל שיהיה צורך בכך, שהוטלו עליו הוצאות יבחן

ם עאליות אשר תטיב בין היתר ילקדם פסיקת הוצאות רגם נאמן סבור כי יש  19.החוב שנפסק

 אלא יסייע למי שידו אינה משגת אך יש לו, לא יפגע בחלשים: "לדבריו מהלך כזה. החלשים

ד בידיעה שבית המשפט יפסוק לו את הסכום "משום שהוא יוכל לשכור עו, עילה מוצדקת

  20".שהוציא

גישה אחרת משאירה את העניין לשיקול דעתו של בעל הדין ובהקשר זה את המשקל שיינתן  .19

אחד משיקולי בית המשפט בנושא צריך להיות , על פי המצדדים בגישה זו 21.לזהות בעלי הדין

 .כפי שנפרט להלן, של בעלי הדיןמצבם הכלכלי 

תן את הדעת להיות בעל הדין נמנה יש לי, שופט להכריע בשאלת ההוצאותבבואו של , לטעמנו .20

שמצבו הכלכלי של , כך. והאם היה בעל הדין מיוצג בפני בית המשפט, יה מוחלשתיעם אוכלוס

הכבדה , כןש, בעל הדין יהיה שיקול מפורש בפני בית המשפט בהכריעו בשאלת פיצויים

עשויה לייצר הרתעה עבור אוכלוסיות מוחלשות בבואם לדרוש , כלכלית על בעל דין מוחלש

ולסגור את שערי המשפט עבור , למנוע את זכות הגישה לערכאות ובכך , יומם בבית המשפט

 .כפי שנפרט אוכלוסיות החיות בעוני

בעלי דין מוחלשים  על ובהשפעתובפסיקת הוצאות משפט ריאליות  םקייאשר המרכזי  הקושי .21

מלגשת לבית המשפט על מנת  עבור אוכלוסיות מוחלשות שנוצרהאפקט המצנן הוא , כלכלית

 22.או להתגונן כנגד תביעה לתבוע את הזכות המשפטית שהופרה

מצבו הכלכלי של מביאים בחשבון את בו   23דין הברזילאיהוראות דומות ניתן למצוא ב .22

ישנה קרן שמממנת את עלויות  ,רזילבב. המתדיין כשיקול בשאלת הטלת ההוצאות

                                                        
: להלן) (30.6.2005( 14 פסקה, עלית נצרת, ובנייה לתכנון המקומית הוועדה' נ נרתכ מחצבות 2617/00 א"ע ראה18

  .שם וההפניות) כנרת מחצבות עניין
 .16, המשפטים ההליכים יעול דרכיי לבחינת הועדה ח"דו19

20http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3404358,00.html 
  .שם וההפניות 15 פסקה, 18 ש"ה לעיל, כנרת מחצבות עניין ראה21
 עלי, למשפט בישראל המוחלשות האוכלוסיות נגישות, אלבשן יובל למשל ראה מרתיע כגורם משפט הוצאות על22

: ב זמין, "למותרות הופך והצדק גדלות משפט הוצאות" חובל רויטל: גם ראה. ועלה 518 מעמוד בפרט, ג משפט
http://www.haaretz.co.il/.premium-1.2244229  

 Alexandre Alcino de Barros &SilviaJulio Bueno de Miranda, Major Shifting: The Brazilian Way: ראה23
in COST AND FEE ALLOCATION IN CIVIL PROCEDURE, 89, 94.  



 

 
של בעל הדין שלא יכול להרשות לעצמו לקיים את  24ההתדיינות ושכר טרחת עורך הדין

על בעל הדין להצהיר על מצבו  25.ההליך בשל העלויות שלו בלי לגרום נזק לו או למשפחתו

קובע  Article 5, LXXIV, Brazilian Constitution: החוק הברזילאי 26.בתחילת ההליך

סנקציה לפיה כאשר מתברר לבסוף שמצבו של בעל הדין איננו מצדיק את קבלת התשלומים 

פעמים עלות הוצאות  10לעד  השופט יכול לחייב את בעל הדין לשלם סכום השווה ,מהקרן

 :27המשפט

ofcharge legal assistance to all who prove -The State shall provide full and free

ency of fundsinsuffici  

  :גישת תקנות סדר הדין האזרחי כיום 

 1984-ד"התשמ, ות סדר הדין האזרחיד לתקנ"אות משפט מוסדר בפרק לכיום נושא הוצ .23

. קובעת שהשופט או הרשם יקבע האם לחייב בעל דין בתשלום הוצאות או לא) א(511תקנה 

על פי העקרונות הוא יקבע את הסכום  ,כאשר בית המשפט קובע שיש לחייב בהוצאות

סיפא נאמר שבית המשפט ) א(512 בסעיף .סדר הדין האזרחי לתקנות 512סעיף ב הקבועים

אורי גורן מפרט . לחרוג מדרך חישוב ההוצאות שנקבעה בסעיף, מטעמים מיוחדים, רשאי

בין השיקולים , את שיקולי בית המשפט בפסיקת הוצאות' סוגיות בסדר הדין האזרחי'בספרו 

 28.שהוא מונה לא נמצאת שאלת מצבו הכלכלי של מי מבעלי הדין

בבתי המשפט המשפט לפסוק הוצאות ריאליות או מופחתות נידונה  ביתעל השאלה האם  .24

שמירה על זכות הקניין של , הבטחת זכות הגישה לערכאות אתיש לקחת בחשבון ונקבע כי 

: 30קובע מרזל' הש' כב. 29השוויון בין בעלי הדין וניהול משאביה של מערכת המשפט, הפרט

אך אין , 31"ותן סבירות הכרחיות ומידתיותיש לפסוק הוצאות משפט ריאליות בכפוף להי"ש

  :השופט מלצר קובע כי' כב .הדיןהוא מתייחס לשאלת מצבם הכלכלי של בעלי 

היא של חיוב בהוצאות , נקודת המוצא לחיוב בעל הדין שהפסיד בדיון בהוצאות בעל דינו"

בכח מלנקוט -להרתיע תובעים, למנוע מן הצד הזוכה חסרון כיס: חיוב שיש בו כדי, ריאליות

את ההוצאות ... בכח להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה- ולעודד נתבעים, בהליכי סרק

באה למנוע ': הגבלה זו. מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, הריאליות יש להכפיף להיותן סבירות

יצירת , יתר על המידה תוך הרתעת יתר של בעלי הדין מצב בו ההוצאות שיוטלו יהיו גבוהות

ייקור מיותר של ההליכים המשפטיים ופגיעה בזכות , .)ו.מ, ההדגשה לא במקור(חוסר שוויון 

                                                        
24Article 5, LXXIV, Brazilian Constitution and Article 2, sole paragraph, Law N. 1.060/50; Article 3, 

Law N. 1.060/50.  
25Article 5, LXXIV, Brazilian Constitution and Article 2, sole paragraph, Law N. 1.060/50. 

26Article 4, §1, Law N. 1.060/50.  
  .שם27
  )2013, 11' מהד( 727 האזרחי הדין בסדר סוגיות, גורן אורי28
 רישיונות למתן המוסמכת הרשות' נ מ"בע בישראל חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה 891/05 צ"בבג29

  ).תנובה עניין:להלן) (30.6.2005(המסחר, התעשייה משרד –  יבוא
 .16 פסקה, שם30
  18 ש"ה ללעי, כנרת מחצבות עניין ראה שלו דומה לקביעה. 20 פסקה, שם31



 

 
בשים לב , בית המשפט אף איננו חייב תמיד לפסוק הוצאות ריאליות... 'הגישה לערכאות

  32"או לשיקולים של מדיניות שיפוטית, לנסיבות המקרה

יצירת חוסר שוויון או פגיעה אך , שככלל יוטלו הוצאות ריאליות קובעהשופט מלצר 

  .סיבות לחרוג מכך ןבזכות הגישה לערכאות ה

פסיקת התייחסות מפורשת למעמד והרקע של בעל הדין כמשפיע על בבתי הדין לעבודה נמצא  .25

ובכך שמדובר  ,לעובדה שרבים מהפונים לבית הדין מוחלשים הפסיקה מתייחסת. 33ההוצאות

כהצדקה להטלת הוצאות משפט  כל זאת משמש, בדיון על זכויות מגן בסיסיות, פעמים רבות

למצבם הכלכלי של בעלי הדין כמשפיעה על  מקום נוסף בו נמצא התייחסות 34.נמוכות יחסית

  35.והצד השני הוא המדינה וחלש כלכליתבהתדיינות שצד אחד הוא מא הו, פסיקת ההוצאות

  :ים למצב המוצע בתקנות החדשותמהמצב הקי

  : קובע כי צאות משפטעוסק בהואשר לתקנות החדשות ) ב( 156סעיף א "פרק כ .26

החלטת בית המשפט בעניין פסיקת ההוצאות ושיעורן תבטא את האיזון הראוי שבין הבטחת "

  ". הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין, זכות הגישה לערכאות

 נוכח פרשנותו של בית המשפט את התיבה, סעיף זה עושה כברת דרך באיזון שבין בעלי הדין

ביטוי זה בפסק הדין בעניין  שואשר קיבל פיר, "שמירה על השוויון בין בעל הדין"

  :כדלקמן36,תנובה

נוכח העלות הכספית .). ו.ההדגשה לא במקור מ(העיקרון השלישי הנו השוויון בין בעלי הדין "

כרת של הליכים משפטיים הרי שכל הסדר של פסיקת הוצאות יש בו משום השפעה שונה הני

חיוב בעל דין בהוצאות הצד שכנגד הוא בר , למשל, כך. על בעלי דין בעלי יכולת כלכלית שונה

אך גם כלל . משמעות רבה יותר למי שהינו דל באמצעים מאשר מי שהפרוטה מצויה בכיסו

ממילא . יו פועל באופן שונה על בעלי דין בעלי יכולת כלכלית שונהלפיו כל צד נושא בהוצאות

  37".מתעוררת השאלה אם הסדר פסיקת הוצאות נתון פוגע בזכות לשוויון או מגשים אותה

שמירה על השוויון בין בעלי "מדברים אלו נראה באופן ברור שהפרשנות שיש לתת לביטוי  .27

 .עלי הדיןהיא כזאת שמתייחסת למצבם הכלכלי של ב" הדין

באופן שיביא לידי , לתקנות החדשות 160אנו מציעים לחדד את סעיף , בהתאם לאמור לעיל .28

 . טרם יפסוק בית המשפט הוצאות משפט כנגדו, ביטוי נחיתות כלכלית של בעל דין
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 : חשיבות התרגום בהליכים אזרחיים בבתי משפט  )ג(

ים השונים באוכלוסייה לשמור על שיטת המשפט בישראל מכירה בזכותם של המגזר .29

זאת כחלק מאופייה הרב תרבותי של החברה , ייחודיותם ועל סגנונם הדתי תרבותי

המכבדת גם את השונות ואת הייחודיות ונותנת להן מקום בחייהן של קהילות , הישראלית

 .38מוצא אתני שונהו

ההנחה היא . יםזכויות שפה הן זכויות המגינות על שימוש בשפתם של מיעוטים לשוני .30

חברי קבוצת המיעוט , שבחברה הטרוגנית שיש בה קבוצת רוב חזקה וקבוצות מיעוט חלשות

אימם לטובת שפתה של קבוצת  -הלשוני נמצאים בהרבה מהמקרים בלחץ לנטוש את שפת

זכויות השפה מופיעות  39.ולכן הם נזקקים להגנה משפטית מיוחדת על שפתם, הרוב

אשר קבע כי , לדבר המלך במועצתו 82כגון סעיף , בישראלבמסמכים חוקתיים שונים 

, המודעות הרשמיות והטפסים הרשמיים של הממשלה ושל רשויות מקומיות, הפקודות

יפרסמו בעברית וערבית וכי מותר להשתמש בשתי , בתחומיים שיקבעו על פי צו הממשלה

 40.השפות במשרדי הממשלה ובבתי המשפט

ת המטילים חובה על רשויות ציבוריות לעשות שימוש בשפות חוקים ותקנות נוספו קיימים .31

, לו אשר מגינות על שימוש בשפה ספציפיתאהוראות  42.הרוסית  והאמהרית 41,הערבית

הזכות לשפה מכילה בתוכה את הזכות . שאינה שפתו של הרוב מהוות למעשה זכויות שפה

זאת במיוחד כאשר מדובר  ,מטילה נטל כלכלי ותרבותי מסוים על קבוצת הרוב אשר ,לתרגום

וברוב המקרים נאלצים , אולם שפה משמשת חותם זהות של דובריה. בזכויות שפה מקיפות

חברי קבוצת המיעוט לאמץ מאפיינים של תרבות הרוב על מנת לשפר את סיכוייהם להיות 

 43.י תרבות הרוב"חלק מהחיים הכלכליים פוליטיים הנשלטים במדינה ע

אשר מהווה חלק , ניינו הוא בזכות לתרגום בהליכים משפטייםדבר אשר מתחזק כאשר ע .32

בהליכים רבים חלק מהזכות לשוויון ואף , ולמשפט הוגן, מהזכות הבסיסית לגישה לערכאות

ראוי במיוחד להכיר בחשיבות של מתן שירותי תרגום  ולכן ,הזכות לקיום אנושי בכבודחלק מ

התרגום הינו חלק . רגום בבית המשפטלא ניתן להמעיט מחשיבות הת .גם בהליך האזרחי

והשגת תוצאה תקינותו של ההליך אך גם נועד לצורך הבטחת  מהנגשת המשפטחיוני 

הוא איננו יכול להגן על , אם הנתבע איננו בקיא בשפה שבה מתנהלים ההליכים כנגדו. צודקת

                                                        
  )פורסםבנבו( לוי. א' הש של דינו לפסק 11 פסקה החינוך משרד' נ כהלכה נוער עמותת 1067/08 בגצ38
  ) להלן זכויות שפה. (641, )2012( 673, 639יד  משפט ועסקים -משפט ואדם" בזכותן של זכויות שפה"מיטל פינטו  39
  
 .1947–1922, ישראל-לדבר המלך במועצה על ארץ 82עיף ס40
בעלי ) ( בזק ושידורים(לכללי התקשורת 25' ס ;106ח "ס, 1965-ח"התשכ, לחוק רשות השידור) 3(3' ס, ראו למשל41

פרסום הודעה על הפקדת תכנים על (לחוק התכנון והבניה) 2)(א(א 1ס; 138ת "ק, 1987 -ח"התשמ, )רישיון לשידורים
 6 ס  ; 210ח "ס, -1980 ם"התש ,העמותות לחוק)ב( 46 'ס ;324ת  "ק, 2004-ד"התשס, )א לחוק 89ט לפי סעיף גבי של

   884. ת"ק 1987-ז"התשמ ,)פירוק((החברות  לתקנות
 ג"התשס ),זיכיון בעל בידי טלוויזיה תכניות שידורי (ורדיו לטלוויזיה השניה הרשות לכללי 1 'אתס ,למשל ,ראו42

 או בערבית ,בעברית ישראלי ראשוני יעד-קהל בעבור שהופקה כתוכנית "ישראלית הפקה" המגדיר 6,ת"ק -2002
 מידע דפי לספק חובה המדינה על המטיל  1327,ת"ק- 2002, ב"התשס ,עבירה נפגעי זכויות לתקנות 6 'ס ואת ;רוסית

  .ובאמהרית ברוסית ,בערבית ,בעברית פליליות עֵברות לנפגעי סיוע שירותי על
  . 676בעמוד , 39 ש"הלעיל , שפה זכויות43



 

 
ת איננה אם עובד אינו יכול לתבוע את שכרו בבית הדין לעבודה משום שעברי, צדקת דרכו

  .אך גם זכותו לקבל שכר על פי חוק 44,נפגעת זכות הגישה לערכאות של אותו עובד, שפת אמו

כאשר שכרו של , לשפתו של נאשם תרגום קיימת בהליכים הפלילים אפשרות ,כידוע .33

לא מופיע בתקנות תקנות סדר הדין האזרחי  ,כיום. המתורגמן משולם מאוצר המדינה

ת תקנות סדר הדין האזרחי המוצעות אפשרות של תרגום וגם לא בטיוט 1984-ד"תשמ

זאת גם אם למתדיין אין אפשרות , בהליכים אזרחיים לצד שעברית אינה שפת האם שלו

כך זכויותיהם של בעלי דין בהליך האזרחי שאינם  בקיאים בשפה . כספית לממן את התרגום

 . העברית עלולות להיפגע

עמד על חשיבות התרגום כבוד הנשיא והשופט , אתיופיהעוד טרם עלייתם של יוצאי ויוצאות  .34

בבואו להחיל את , לו" הציקה"בעיית התרגום  1990אשר כבר בשנת , בדימוס ורדי רייזלר

אמנות הדיבור והבנת הנאמר הם , לדידו. חוקי המדינה על אזרחים אשר עברית אינה שפתם

במקרים , מאז ועד היום  45.נחלת הכלל במוסדות השלטון בכללם ובמיוחד בבתי המשפט

, מלדרוש את יומם בבתי המשפט, אמהרית ורוסית על כל ניביהן, רבים נמנעים דוברי ערבית

 . והם אינם דוברי עברית, זאת מהטעם שפתם אינה יכולה להישמע בבית המשפט

ציין כי ראוי , במאמר שכתב שופט בית המשפט העליון לשעבר יעקב טירקל 2002בשנת  .35

לרבות בהליכים שעניינם (בבית המשפט יוסדר גם בהליכים האזרחיים  שנושא התרגום

משום שהעדרו של אותו תרגום יכול לגרום לפגיעה , )ומשפחה, עבודה, הוצאה לפועל

ובכלל זה זכות הגישה לערכאות הינה , זכויות המתדיינים  46.בזכויותיהם של המתדיינים

זכות זו לא תהיה לפרט משמעות ליתר אשר לולא , אף נעלה על זכות יסוד, זכות חוקתית

 47.הזכויות המוקנות לו ולא יתקיים הליך הוגן בבית המשפט

כאשר בעל הדין אינו דובר עברית וכאשר אין לו , הניסיון לעגן את התרגום בהליכים אזרחיים .36

הצעת החוק  .48ה במספר הצעות חוק בכנסתעל, אמצעים לממן לעצמו שירותי תרגום

 :בדברי ההסבר להצעה  נכתב כי 49.עשרה -סת השמונהבכנ וגשההאחרונה ה

המתנהלים בין כותלי בית , זכות הפרט להבין את ההליכים המשפטיים בהם הוא נוטל חלק"

כאשר אדם , לפיכך. הינה זכות בסיסית כחלק מכללי הצדק הטבעי, המשפט בערכאות השונות

אין , )ת נכפו עליושפעמים רבו(אינו שולט בשפה בה מתנהלים ההליכים המשפטיים 

תרגום ההליכים המשפטיים  .בעל כורחו -באפשרותו לממש זכות בסיסית כגון זכות הטיעון  

  ". מהווה נדבך חשוב בצורך לקיום הליך הוגן

                                                        
  ).   2004(508, 497' עלי משפט ג" נגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפט"אלבשן   יובל44
  9-8עמודים , 1990מרץ , 9' גיליון מס, בטאון לשכת עורכי הדין ,הלשכה, כס המשפט, השופט ורדי זיילר45

  
. News1 22/04/2002" ותים משפטייםשוויון בנגישות לשיר"השופט יעקב טירקל 46
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 . עשרה-עשרה והשבע-הצעות חוק בנדון הונחו על שולחן הכנסת השש48
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לאחרונה בעניין באסמה  חלהמימון התרגום בהליכים אזרחיים התפתחות חשובה בנושא   .37

עלות שכרו של  את ן דובר ערבית לממןאשר עסק בשאלה אם ניתן לחייב בעל די, מוסטפא

קבעה כי נוהל  ,תמר בן אשר צבן השופטת. לתרגם את הדיונים בתובענה מתורגמן שיוזמן

אשר במסגרתו  נקבע כי הצדדים יישאו בעלות המתרגם  ,רסמה הנהלת בתי המשפטשפ

 עקב מעמדה כשפהאינו חוקי ככל שהוא נוגע לתרגום לשפה הערבית , בהליכים אזרחיים

עוד אמרה השופטת שפרשנות שונה מזו  .50במועצתורשמית כעולה מההסדר בדבר המלך 

כך יהיה גבוהה אולם המחיר ל, אומנם תביא לחיסכון תקצבי ניכר בתקציב בתי המשפט

ש המחוזי "על החלטה זו הוגש ערעור לבהמ .51יתן לאומדו בכסףבאופן שלא נ, בהרבה

 .52בעניין אולם לא התפרסמה החלטה שונה, בירושלים

, הלכה למעשה כיום הזכות לתרגום בהליכים אזרחיים מקודמת על ידי שופטי בית המשפט .38

כי חלה חובה , השופט פוגלמן במסגרת ערעור מנהלי' קבע כב, כך. ובהתאם לנסיבות המקרה

ופטת צבן הש' כב וכך קבעה, 53על המדינה לספק שירותי תרגום בראיונות למבקשי מקלט

לפיה הנוהל שפרסמה ) הערעור נדון בימים אלו(במסגרת הליך אזרחי בבית משפט השלום 

אינו  - בעלויות תרגום בהליכים אזרחיים ישאוהנהלת בתי המשפט אשר קובע כי הצדדים 

 54עקב מעמדה כשפה רשמית, חוקי ככל שהוא נוגע לשפה הערבית

ואזרחיים כאחד כבר מוכר במדינות רבות ראוי לציין כי נושא התרגום בהליכים פלילים  .39

לא קיימת זכות חוקתית , ב  לדוגמא"בארה 55.רומניה, שבדיה, ב"אחרות בעולם כדוגמת ארה

ב "אך ברור שלזכות למשפט הוגן הקבועה בתיקונים השונים של חוקת ארה, לשירותי תרגום

ב "ראלית בארהולכן מערכת החקיקה הפד, אין כל משמעות למי שאין שולט בשפה האנגלית

 56.מכירה בזכות לשירותי תרגום גם בהליכים פליליים וגם בהליכים אזרחיים

כבר קיים בהליכים  מערך של תרגום לנאשמים שאינם בקיאים בשפה העבריתו הואיל .40

או חיסכון כספי אינם  מנהליתנוחות "וחשוב להזכיר כי . יש מקום לפעול להרחיבו , פלילים

 . 57"המצדיקים הגבלה או פגיעה בזכות אדםיעדים חברתיים , כשלעצמם

בה המתדיינים סובלים מקושי  ,במסגרת העבודה בקליניקה נחשפת תמונת מצב קשה, כיום .41

לעמוד על זכויותיהם , הנוצר כאשר מדובר בפונים אשר שפת האם שלהם אינה עברית ,כפול

ם לקחת חלק קושי אשר מחריף ומתעצם כאשר הם צריכי. המשפטיות ולקבל את שמגיע להם

לתקנות סדר מוצע להוסיף , לאור האמור לעיל. בדיונים משפטיים אשר אין באפשרותם להבין

כאשר מובהר בראשית הדיון לבית המשפט כי המתדיין , המאפשר שירותי תרגום תקנה, הדין
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 לבית הובהר"סעיף זה צריך להיות מנוסח כלשונו של הסעיף בחוק הפלילי  .אינו דובר עברית

לחילופין ולכל  ."בעצמו לו יתרגם או מתרגם לו ימנה, עברית יודע אינו שהנאשם המשפט

ישאיר המחוקק את שיקול הדעת בדבר הכרחיותו של מתורגמן בהליך לבית המשפט , הפחות

כשכרם של מתורגמנים בהליך הפלילי ישולם מאוצר , שכרם של המתורגמנים. הנכבד

 . אינו משגתככל שידו של הצד להליך  לפחות ,המדינה
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 -לייצוג אוכלוסיות בפריפריהמהקליניקה  נטע סגל ומתן וולין, ענבר קמחי, שירה שחםנערך בסיוע 

  .הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים

 

  

 


