במקום לתת להם פקטור,
הפכו את עורכי הדין למגשרים
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גלגורודיסקי
ודיאנה בארון

הבחירות המתקרבות מגדילות את הסיכוי לח
קיקת חוק הפקטור ,שיאפשר למבקשי רישיון
עריכת דין לדלג מעל מחפום בחינת הרישוי.
חוק הפקטור יגרום להסמכת אלפי עורכי דין,
שלא עכרו את בחינות לשכת עורכי הדין .זאת,
על אפה וחמתה של לשכת עורכי הדין ,המתנ
גדת לחוק באופן נחרץ ,מחשש לתדמית עורכי
הדין ופגיעה בציבור הלקוחות.
ריבוי עורכי הדין בישראל אינו בעיה חדשה
והוא גורם לעומס עצום על מערכת המשפט ביש
ראל .על פי הדו״ח השנתי של הנהלת בתי המשפט
ל ,2017-בכל שנה נפתחים יותר מ 400-אלף תיקי

תביעה בבתי המשפט.
לשכת עורכי הדין ,בחרה להקשיח את רף
הכניסה למקצוע באמצעות בחינת הרישוי ,כדי
לצמצם עודף עורכי הדין .על פי הפרסומים ,עוד
לפני הצטרפות משפטני הפקטור ,ישראל מובילה
עולמית ביחס של עורכי הדין לאוכלוסייה :נכון
ל 2018-יש בישראל עורך דין אחד לכ 128-תו
שבים .בבריטניה למשל ,היחס הוא עורך דין אחד
לכל  400תושבים ,בגרמניה אחד ל 600-וביפן אחד
ל .6,000-בארה״ב מספר עורכי הדין ב 2015-היה
אחד ל.250-
בעיית ההצפה של שוק עורכי הדין אינה נוג
עת בדרך כלל למשרדים הגדולים ,המעסיקים את
עורכי הדין המצטיינים ,או ללקוחותיהם ,שמגיעים
בעיקר מעולם העסקים .בעיית ריבוי עורכי הדין
היא בעייתם של רוב עורכי הדין שאינם מגיעים
למשרדים המובילים ,ובעייתו של הציבור הרחב
שנעזר בשירותי עריכת דין באופן חד־פעמי בדרך
כלל  -במקרים כמו גירושים ,תאונות דרכים ,סכ
סוכי עבודה ,מכירת דירה וכדומה .לכן ,מן הראוי

שלשכת עורכי תיערך לחלופות נוספות שיאפשרו
לציבור עורכי הדין להתמודד עם ההצפה בשוק
העבודה ,בין אם חוק הפקטור יעבור ובין אם לאו.
לטעמנו ,קיימים לפחות שני פתרונות טו
בים ,ולשכת עורכי הדין יכולה לאמץ אחד מהם
על מנת להתמודד עם הבעיה ,בלי חשש מחקיקת
נגד .האחד ,הוא יצירת מסלולי התמחות מקצועית
רב־שנתיים והענקת תעודת מומחה מטעם הלשכה,
כפי שקיים אצל הרופאים .כיום ,הציבור אינו יכול
לדעת לאיזה עורך דין יש התמהות בתחום מסוים.
תעודת מומחה מטעם הלשכה תאפשר לאזרח הקטן
לבחור עורר דין המתמחה בתחום לו הוא נזקק .גם
עורך דין שלא סיים את לימודיו בהצטיינות יוכל
להתמודד ולהתקבל למשרדים מובילים ,המחפשים
עורכי דין מומחים עם גושפנקה מהלשכה.
הכשרת מומחים תאפשר לכל עורך דין להת
מקד ולהעמיק בתחומו ,וכפועל יוצא הציבור יקבל
שירות מקצועי יותר .רק הקמת מסלולי הכשרה
ממושכים ורציניים תגרום לסינון טבעי של עור
כי דין שלא יעמדו בדרישות המקצועיות .מסלולי

רק הקמת מסלולי הכשרה
ממושכים ורציניים תגרום לסינון
טבעי של עורכי דין ,שלא י/צמדו
בדרישות המקצועיות
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מבחני לשכת עורכי הדין ביוני  .2018על הלשכה ליצור מסלול התמחות למיישבי סכסוכים

צילום :אמיל סלמן

ההתמחות יקטינו טעויות ורשלנות מקצועית.
הפתרון השני הוא הקמה של מערכת אלטרנ
טיבית ליישוב סכסוכים ,שתאפשר העסקת עורכי
דין .ככל שיותר עורכי דין יעסקו ביישוב סכסוכים
ופתרונם ,יקטן משמעותית העומס על מערכת המ
שפט .כדי לגרום לכך ,צריכה הלשכה לייצר מס
לול התמהות של מגשרים ובוררים ,שיקלוט עורכי
דין רבים .חותמת ההכשר של לשכת עורכי הדין
למערכת של יישוב סכסוכים מחוץ לבית משפט,
תאפשר למתדיינים בבתי המשפט לתת אמון בה
ליך הגישור ,שכיום סובל מתדמית בעייתית.
תהום יישוב הסכסוכים המקוון נמצא בחיתו
ליו בעולם .אם לשכת עורכי הדין תאמץ ותטפח
מערכות טכנולוגיות מקוונות לפתרון סכסוכים,
אין סיבה שישראל לא תהיה מובילה עולמית גם
בתהום טכנולוגי זה ,כפי שהיא מובילה בתחומים
טכנולוגים אחרים.
מהטמה גנרי אמר :״במשך  20שנות עבודתי
כעודר דין עסקתי בקידום פשרות במאות תיקים.
לא הפסדתי דבר .לא כסף ,ובוודאי שלא את נש
מתי" .במדינה מוצפת עורכי דין וסכסוכים ,הת
מקדות בפתרון אלטרנטיבי של סכסוכים עשויה
להוות מקור הכנסה רב ערך לעורכי דין רבים.
הכותבים הם עורכי דין ממשרד
גורודיסקי ושות' ,העוסקים בדיני
עבודה וביישוב סכסוכים

