אתיקה מקצועית ,בר אילן
מועד א'2018 ,
ד"ר נורית צימרמן
פיתרון רשמי
שאלה  25 –1נקודות
החלטת בית המשפט עוסקת באופן מיידי בסוגיית ייחוד המקצוע– יש לדון בסעיף  ,20פסק דין לבנת
פורן והמפנה בפרשנות הסעיף על ידי בתי המשפט .מאבקה האקטיבי של הלשכה כנגד גופים המשיגים את
גבול המקצוע.
הנושא השני שעולה הוא הגישות השונות למקצוע– גישה ביקורתית וגישה פונקציונאלית– בית המשפט
כאן מבטא את הגישה לפיה ייחוד המקצוע נגזר מהאינטרס הציבורי ולא מהאינטרס הגילדאי ובכך מבטא,
בדומה לפס"ד לבנת פורן ,גישה ביקורתית כלפי עמדת לשכת עורכי הדין.
הערה :חלקכם מצאתם בדברי בית המשפט בעניין "האינטרס הציבורי" כדבר המשקף את הגישה
הפונקציונלית ,אך זה לא מדויק .גם הגישה הביקורתית )כדוגמת ארבל בפס"ד לבנת פורן( דוגלת בכך,
תוך שהיא מבקרת את טענת עורכי הדין כי להם היכולת הבלעדית להגן על האינטרס הציבורי .בתוספת
התייחסות לאינטרס "גלדאי"– אין ספק כי ההחלטה משקפת גישה ביקורתית למקצוע.
יישום מבחני פס"ד לבנת פורן על המקרה (1) :היקף שיקול הדעת– חלקכם טענתם שמדובר בפעולה
טכנית ,אך גביית חובות אינה בהכרח כזו ,פעמים רבות היא דורשת שיקול דעת (2) ,תוחלת הסיכון–
ניתן לסבור שתוחלת הסיכון קטנה ,כיוון שהלקוח משלם רק אם החברה הצליחה לגבות את החוב(3) ,
חלופות– אין מידע.
חלוקת נקודות:
 14נקודות :ייחוד המקצוע
 11נקודות :הגישות למקצוע
סטודנטים שהתייחסו לסוגיות אחרות ,במידה שהיו קשורות לציטוט קיבלו על כך ניקוד חלקי.
שאלה  25 –2נקודות
הדוגמאות שניתנו יכולות להתייחס לחלק הראשון של הציטוט או לחלקו השני– אך מי שלא התייחס
לאמירה העיקרית בדבר התערבות בתי המשפט והטלת חובות החורגות מעבר לעמדת הלשכה ,לא קיבל
את מלוא הנקודות .כך גם לגבי מי שכל שלושת הדוגמאות שנתן מתייחסות לאותו הנושא )למשל ,חובות
כלפי צד ג'(.
דוגמאות אפשריות:
התערבות בשכר טרחה ,חובות כלפי צדדים שלישיים ,חרמון ,וכל דוגמא אחרת שקשורה לדברים
האמורים בציטוט.
שאלה  50 –3נקודות
סוגיה
ייצוג בני הזוג וניגוד עניינים :מכיוון שהאישה ערבה לחובות הבעל מרגע שהוחלט על פרידה,
מנוע עו"ד נחום מייצוג של מי מהם.
העברת התיק לשותפה ,אינה מרפאת את ניגוד העניינים 2) .נקודות(
העברת התיק לאחות תקינה ,אך עו"ד נחום לא יוכל לקבל אחוזים משכר הטרחה כיוון שהעביר
התיק בשל ניגוד עניינים .כלל  2) .30נקודות(
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יש לשים לב כי האחות מתמחה בדיני משפחה ,ולכן במידה והעביר הטיפול בתיק החובות עשוי
להיות בעייתי.
הסכם שכר הטרחה עם אורי שור :שכר טרחה יהיה בכסף בלבד ,כלל )9א( .יש לדון האם שכר
הנגזר בשווי מדירות הוא שכר בכסף או לא .וכן האם "פרסום" המשרד כתמורה מהווה שכר
שלא בכסף 3) .נקודות זיהוי הסוגיה( ) 3נקודות סעיף )9א(
פוסט בפייסבוק :מותר לעורכי דין להשתמש בפייסבוק לצורך קידום ופרסום ,אך השימוש
בפייסבוק צריך לעמוד בהנחיות שקבעה הלשכה .בפוסט האמור יש הטחת ביקורת בחברים
למקצוע ובמערכת המשפט ,דבר שעשוי להיתפס כפוגע בכבוד המקצוע .ייתכן שיש בדברים גם
משום שבח עצמי .חלקו האחרון של הפוסט ,שיש בו פנייה לפושטי רגל עשוי להיתפס כשידול.
דחיית הדיונים והדיווח לבית המשפט בנוגע להיעדרות הלקוח :עורכי הדין ביקשו פעמיים לדחות
את הדיון ,דבר שיש בו כדי להפריע לעבודתו היעילה של בית המשפט .בבקשותיהם הסתמכו על
דברי הלקוח ,מבלי לבדוק אותם ,דבר שעשוי להוות הטעייה של בית המשפט .המחמירים טוענים
כי הטעייה עשויה להיות גם כשעורך הדין עוצם את עיניו ,אולם חובת הבירור נגזרת מחשיבות
המידע שנמסר ,ובמקרה זה ייתכן ואין לראות במידע זה מידע חשוב .עם זאת ,במידה והלקוח
מנסה להתחמק ולעכב את ההליכים ,יש בדבר פגם.
חקירה אצל הנאמן :על פי פסק דין אברג'יל מידע אודות תשלומי שכר טרחה איננו חסוי .יש
לשאול עם זאת האם נאמן בהליכי פשיטת רגל מהווה רשות חוקרת לעניין סעיף  48לפקודת
הראיות.
הצעת הפשרה :הצעת פשרה היא מסוג ההחלטות שעל הלקוח לקבל בעצמו ) 3נקודות( .עם זאת,
לפי פסד קבוצת גיאות ,על עורך הדין חובה להזהיר את הלקוח במידה ומקבל החלטה שגויה
בעיניו ,ואף להתפטר במקרים מתאימים 3) .נקודות(
הפסקת הייצוג :הפסקת הייצוג כפופה לאישור בית המשפט ולכלל ) 13נקודה  .(1נראה שאמירת
עורכי הדין כי לקוחם מתנהג בצורה לא ישרה יש בה כדי לפגוע בלקוח מעבר לנחוץ בנסיבות )3
נקודות(.
עיכוב כספי מכירת הרכב :מותר לעורך הדין לעכב אצלו כספים של הלקוח להבטחת תשלום
שכר טרחתו .על עורכי הדין להגיש תביעת שכר טרחה תוך שלושה חודשים מיום שהלקוח דרש
בכתב את הכספים ,סעיף .88
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