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שירות חדש
בתשלום יספק
את הס\7\7יס\7יחה
של השופס שלכם:
לסובת מי פסק
יותר  -עובדים או
מעסיקים ־ מה
הסכום הממוצע
שפסק וכמה זמן
מתנהל אצלו תיק

האתר שיעריך את
סיכויי התביעה שלכם
מאת ליסל חברוביצקי

אז מה הסיכוי שלכם לנצח
בבית הדין לעבודה? אתר הדש
בשם דיספיוטק )(disputec.com
יעזור לכם לדעת כמה מהתביעות
המוגשות על ידי עובדים בבתי הדין
לעבודה מתקבלות ,באופן חלקי או
מלא ,מי השופטים שנוטים יותר
לקבל את התביעות ומי דוחים אותן,
מה גובה ההוצאות הממוצע
שהם פוסקים ,ועוד.
מאחורי המיזם עומדת
חברת "מתאגדים ישיר
 חברה לארגון בע״מ",אותה יסד עו״ד גל גורו־

דיסקי ,מומחה לדיני עבודה ופנסיה.
לדבריו ,מדובר במערכת ראשונה
מסוגה המציגה ניתוח סטטיסטי וכ
מותי של נתוני אמת ,שחולצו מפסקי
הדין ,באופן שמאפשר לקבל מידע
אודות כל שופט ,על יסוד נתונים
אובייקטיביים מתוך פסקי הדין שנתן.
בשלב הראשון נותחו פסקי הדין בת
ביעות מתחילת  ,2014ומפתחיה פו
עלים להוסיף תחומי משפט נוספים.
אז איך זה עובד? לאחר
רישום ניתן לבחור שופט,
ולאחר ביצוע תשלום של
 250שקל ,לשם עיון במי
דע למשך  7ימים ,המערכת
תציג את תמצית הנתונים

הסטטיסטיים שנאספו אודות השופט
מתוך פסקי הדין שלו ,בתקופה בה
תבחרו ,ובהשוואה לשופטים האחרים
בבתי הדין לעבודה.
הנתונים מחולקים לשניים :נתונים
טכניים אינפורמטיביים ,כמו מספר
העמודים של פסק הדין ,משך הזמן בו
נוהל ההליך וכמות פסקי הדין שנתן
כל שופט; נתונים על הסכום שנפסק
מתוך סך התביעה ,והוצאות שנפסקו.
לדברי עו״ד גורודיסקי" ,הנתונים
מאפשרים לדעת את נטייתו היחסית
של השופט לגבי הסיכוי לקבלת הת
ביעה ופסיקת שכר הטרחה .המידע
באתר מסייע בקבלת החלטות לגבי
אופן ניהול ההליך ,למשל :אם שופט

שבדרך כלל נוטה לטובת מעסיקים
מציע פשרה סבירה לעובד ,כנראה
שכדאי לו להתפשר .המידע יסייע
לעורכי הדין וללקוחותיהם להעריך
האם השופט בתיק נוטה יחסית לטו
בת עובדים או מעסיקים ולהחליט
האם ללכת לפשרה ,לאהד תיקים,
ועוד .כיום ,עוה״ד והלקוחות מקבלים
את ההחלטות על יסוד ניסיון חיים של
עורך הדין ותחושות סובייקטיביות
לגבי נטיית השופט .עמדתו של שו
פט עשויה לנבוע משאיפתו לפשרה
ולאו דווקא מהערכה יסודית של סי
כוי התביעה .ניתוח הנתונים מראה
שככלל ,עמדתם של השופטים אחי
דה לאורך התקופות השונות".

