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מבוא
מונופול זהו הנושא שבחרתי לעבוד עימו ,המונופול הוא נושא נרחב
וטועם מכן הגוונים בחברה.
הכנת העבודה הייתה מהנה ולמדתי המון על המונופול וקיבלתי
רקע נוסף על עולם המשפטים ,שגיליתי דרך העבודה שמשפטים זה
עולם ענק ומגוון מאוד.
אני מרגיש שקיבלתי כלים ויכולות יוצאות דופן דרך כתיבת העבודה שהיו
לי לעזר בעתיד האקדמאי.
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הקדמה מונופול
מונופול בא מהשפה היוונית" :מונוס" -אחד "ּפֹולָ יֶן" – למכור.
מונופול הוא מונח המגדיר בעלות או שליטה בלעדית של גורם מסוים בתחום חיים
כלשהו.
בתחום הכלכלה מגדיר המונח מצב בו בשוק של מוצר מסוים קיים מוכר יחיד אשר
חולש על רוב השוק,
דבר זה מקנה לאותו גורם הקרוי "בעל המונופול" או "מונופוליסט" ,שליטה בתחום
פעילות בשוק ,לרוב תוך הגבלה של התחרות בו.
על פי תפיסות כלכליות רווחות תופעת המונופול היא שלילית ויש להקים ארגונים
ממשלתיים שיתערבו בו כדי להחזיר את השוק למצבו ה"טבעי".
מונופול טבעי הינו מונופול אשר נוצר על ידי היותו היעיל או הזול ביותר בשוק.
ומנגד למונופול הטבעי קיים המונופול הממשלתי או הפרטי שנמצא תחת חסותה של
הממשלה.
המונופול הטבעי חוסם כניסה לשוק במיוחד בכלכלות פרוטקציוניות או מרקנטליסטיות ,
כאשר מונופול הממשלתי אינו יכול למנוע כניסה של שחקנים חדשים לשוק במידה ,על
אף שיכול לנסות על ידי אסטרטגיות כמו מכירה במחירי היצף.
על פי תפיסות כלכליות רווחות תופעת המונופול היא שלילית ויש להקים ארגונים
ממשלתיים שיתערבו בו כדי להחזיר את השוק למצבו ה"טבעי".
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המשפט העברי
משפט עברי הוא מונח מודרני הבא להגדיר את מכלול התורה המשפטית המופיעה
בהלכה ובמקורות עבריים בכלל ,החל ממתן תורה .
על מקורות המשפט העברי נמנים המשנה ,התלמוד ,ספרות השו"ת והפסיקה.
בנוגע לקטגוריות המדויקות הנכללות תחת הגדרה זו קיים ויכוח בין חוקרים
ומשפטנים.
מנחם אלון סבור כי משפט עברי כולל את התחומים בהלכה שמקובלים
כתחומים משפטיים בשיטות משפט אחרות ,כמו דיני נזיקין ,דיני קניין ודיני עונשין.
לדעתו יש להבחין בין הלכות "משפטיות " והלכות "דתיות" .
דעה דומה מביע שמשון אטינגר ,המגדיר במסגרת המשפט העברי את כל החוקים
שהיה עלינו להמציא אילו לא הייתה תורה ,כלומר כל אותם חוקים הנוגעים לתחומים
שמהווים חלק בלתי נפרד מהחיים.
לעומתם,יצחק אנגלרד סבור כי לא ניתן להפריד בין הלכות משפטיות והלכות דתיות,
וחלוקה כזו הינה שרירותית.
המשפט העברי נידון בתורה שבכתב לראשונה בספר שמות בפרשת משפטים ,שם
מובאים רוב דיני הממונות המוזכרים בתורה בכלל ,דיני עבדים ,דיני רוצח וכן הוראות
המתייחסות לשופטים.
פרשה נוספת המהווה מקור חשוב לדיני המשפט העברי היא פרשת משפטים
שבספר דברים.
בפרשה זו לא נידונים דיני ממונות אך מובאת בה החובה להקים מערכת משפט
הוגנת:
" שֹׁפְ ִטים וְ ש ְֹׁט ִרים ִת ֶּתן לְ ָך בְ כָ ל ְשעָ ֶּריָך אֲ שֶּ ר יְ הוָ ה אֱ ֹלהֶּ יָך נ ֵֹׁתן לְ ָך לִ ְשבָ טֶּ יָך ,וְ שָ פְ טּו ֶּאת הָ עָ ם
ִמ ְשפַּ ט צֶּ דֶּ ק ) "דברים פרק טז פסוק יח ).
וכן נתבארו בפרשה דיני זקן ממרא ,דיני עדות (הלכה) ודינים נוספים העוסקים ברצח.
במשנה המשפט העברי מובא בכמה מסכתות:
בסדר מועד  -דיני קידוש החודש מובאים במסכת ראש השנה.
בסדר נשים  -דיני היבום והחליצה מובאים במסכת יבמות.
דיני כתובה ונישואין מובאת במסכת כתובות.
דיני סוטה מובאים במסכת סוטה ,ודיני גירושין ואירוסין מובאים
במסכתות גיטין וקידושין.
בסדר נזיקין  -כל דיני ממונות (מלבד אלו הקשורים בכתובה המובאים במסכת
כתובות) נכתבו בעבר במסכת אחת שנקראה מסכת נזיקין מאוחר יותר התחלקה
המסכת לשלוש מסכתות :
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" בבא קמא" ",בבא מציעא "ו"בבא בתרא " .במסכת בבא קמא מובאים הדינים
העוסקים בתשלומי נזקים שבין אדם לחברו ובאיסורי גניבה וגזילה וחיוב התשלומים
בהם.
דיני קניין ",הלוואה ,ריבית ודיני ארבעת השומרים  -מובאים בעיקר במסכת בבא
מציעא .דיני שכנים ,ירושה ודיני קנייה ומכירה  -מובאים בעיקר במסכת בבא בתרא.
מסכתות סנהדרין ומכות עוסקות בסדרי המשפט ובדרך קיום העונשים השונים.
בניגוד למסכתות רבות אחרות ,על כל המסכתות העוסקות בדיני המשפט העברי
נכתב גם חיבור מקביל בתלמוד הירושלמי ובתלמוד הבבלי.
המשפט העברי בישראל -אף שהמשפט במדינת ישראל הוא משפט חילוני ,אשר
שואב את עקרונותיו מן המשפט המקובל בעולם ומן הדין המנדטורי שקדם לו ,יש בו
השפעה של המשפט העברי.
במקרים מסוימים הוכנסו עקרונות המצויים במשפט העברי לתוך חוקי מדינת ישראל.
דוגמאות לכך:
* תקנת השבים ,שהיא העיקרון לפיו יש להקל על עבריין המעוניין לשוב בו מדרכו
הרעה.
*חוק לא תעמוד על דם רעך ,היונק את שמו ואת תוכנו מפסוק
בספר ויקרא באיסור לא תעמוד על דם רעך.
* הגנת הפרטיות
* עשיית עושר ולא במשפט -אף שמו של החוק נלקח ממקורות המשפט העברי.
*חוק ציד חיות בר אימץ את ההסתייגויות המובאות בספרות הרבנית מציד לשם
שעשוע בלבד .לפיכך הציד מותר בישראל רק לציידים מורשים.
* כבוד האדם וחירותו  -גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה .
* המשפט הישראלי אימץ את ההגדרה ההלכתית על בעל לאנוס את אשתו ,בעוד
שבמשפט האנגלי ,במשך שנים מושג זה לא היה קיים.
* עדים.
בנוסף לדוגמאות ספציפיות אלה ,חוק יסודות המשפט ,התש"ם ( ,)1980קובע זיקה
ל"עקרונות החירות ,הצדק ,היושר והשלום של מורשת ישראל"
ל פי השופט מנחם אלון חוק יסודות המשפט הוא הצינור הפוזיטיבי המשלים חוסרים
רבים סביב ההלכה.
לעומתו נשיא בית המשפט לשעבר השופט ברק טוען כי ההלכה היהודית אינה מקור
מחייב ,אלא מצוינת כמקור השראה ,שהפירוש המקובל להם מפנה את השופט אל
המשפט העברי.
המשפט העברי קיבל תנופה בכך שבחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,נקבע כי ערכיה
של מדינת ישראל הם ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית .השופט מנחם אלון,
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המשנה לנשיא בית המשפט העליון ,הסביר כי השימוש ,תחילה ,בתואר "יהודית",
נותן עדיפות פרשנית לאימוץ המשפט העברי בשיטת המשפט של מדינת ישראל.
בראשית ימי המדינה תרם רבות השופט חיים כהן להכנסת המשפט העברי לתוך
החוק הישראלי ,מתוך הכרה בחשיבותו התרבותית.
דחיפה חזקה להכנסת המשפט העברי לתוך מערכת המשפט של המדינה הייתה מצד
גורמים דתיים לאומיים ,וביניהם גם ראש ישיבת מרכז הרב ,הרב צבי יהודה
קוק שראה בחשיבות רבה את הטמעת החוק העברי במערכות המשפט ,וקונן על כך
שבתי המשפט של מדינת ישראל יונקים מהחוק העות'מאני והבריטי ,יותר מאשר
מהחוק העברי.
אימוץ "מעשי" של המשפט העברי נעשה במסגרת פסקי הדין של בתי המשפט
השונים .
החלו בכך שופטי בית המשפט העליון בשנים הראשונות של המדינה ,כאשר הבולטים
שבהם היו השופט הרב פרופ 'שמחה אסף והשופט ד"ר משה זילברג.
בדור שלאחריהם ,הובאו מקורות המשפט העברי על ידי השופט חיים כהן והשופט
ד"ר יצחק קיסטר.
קונפליקט -הנחת יסוד של ההלכה היא ,שכשם שכל יחיד ויחיד מצווה לקיים את חוקי
התורה ,כך גם החברה היהודית בכללותה מצווה להשתית את אורחות חייה
הציבוריים על יסודות משפט התורה.
מכאן ,שעל המדינה היהודית הריבונית ,לאמץ לה את התורה כבסיס למשפט
המדינה ,הן מבחינת תכניו המהותיים של דין תורה ,והן מבחינת מערכת בית המשפט
שאמורה להפעילו.
המצב הנוכחי השורר במדינה אינו מגשים באופן מלא את ההשקפה בסיסית זו של
ההלכה ,באשר המוסדות המוסמכים של המדינה בחרו שלא לאמץ את הדין היהודי
כחוק המדינה אלא במסגרת מוגבלת בלבד ,ומערכת בתי המשפט של המדינה פועלת
אפוא על-פי מערכת של חוק ,שמבחינת הדין היהודי הוא ,ברובו ,חוק זר.
כאשר יש התנגשות בין שתי מערכות הדינים ,ניצב איפוא האזרח היהודי שומר
המצוות בפני בעיה קשה ,באשר מחד גיסא הוא רואה עצמו נאמן לחוקי התורה ,אבל
מאידך גיסא הוא רואה עצמו בו בזמן נאמן גם לחוקי המדינה .קונפליקט זה גלש
לסוגיות שמעבר למשפט והוליד מגזרים בישראל ,שכל אחד מהם מצדד בעמדה שונה
בסוגיות שונות וביניהם הסוגיה שלפנינו.
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מונופול במשפט העברי
כמה וכמה ציוויים נאמרו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה המצווים עלינו לכרות את
אוזנינו ,לשמוע צעקת "עניים "4ולפקוח עיניים כדי לראות את מצוקתם ולסייע להם .
גם למצוות הצדקה ,השייכת בעיקרה לצד האיסורי-דתי שבתורה יש השפעה על
המשפט הצרוף ,ולדעת רבים מחכמי ההלכה ,ניתן גם לכפות עליה ,ומי שאינו מסייע
לעניים ,אוחז בידו "מידת סדום "5.
חכמי ישראל תיקנו תקנות למען העניים .כך למשל נקבעו הלכות האוסרות הקמתם
של מונופולים וקרטלים כדי למנוע ריכוזיות במשק ,כל זאת לשם תקנת העניים .
ביטוי לדבר יש בדברי רבי אברהם אנקאוה ,מדייני מרוקו במאה הי"ט ,המתאר בלשון
חריפה את מעשיהם של ה"טייקונים" בני זמנו .אגב תיאורו את התקנה ששללה את
קיומם של מונופולים מסחריים ,שהעיקו על המון העם ,ובמיוחד על העניים שבחברה,
הוא אומר" :ויתגודדו כמשפטם בהלכות שותפין ,אגודות אגודות מוטה ,שלושה
ארבעה אנשים ...וכל ישעם וכל חפצם לשפוך סוללה ולהבנות דייק ,לאכול עניים
מארץ ואביונים מאדם ,והיה הנגע ירק רק או אדם דם 6,לרדת עד לחייהם ולקפח
פרנסת העניים האומללים ,כי נועצו לב יחדיו ועליהם ברית יכרותו "7.
בדרך הילוכם בשדות המשפט ,היו חכמי המשפט העברי עֵ רים היטב להבדלים בין
המעמדות החברתיים ,ולא אחת החילו עקרונות של "צדק חלוקתי" שנועדו להקל מעט
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מכובד משאם של העניים.
הֵ ד לכך נשמע בפרשתנו ,פרשת הקרבנות ,כשנקבעו בה חובות שונים לעשיר ולעני.
העשיר יכול ,ואולי אף חייב ,להביא קרבן עולה מן הבקר ומן הצאן ,ואילו העני ,שאין
ידו משגת להביא קרבן יקר ,יכול להסתפק בעולת עוף .והוא הדין לקרבן אשם :העשיר
חייב להביא כבש או עז ,ואילו העני יכול להסתפק בפחות מזה ,שנאמר"  :ואם לא
תגיע ידו די שה ,והביא את אשמו אשר חטא שתי תורים או שני בני יונה  ...ואם לךא
תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה והביא את קרבנו אשר חטא עשירית האיפה
סולת לחטאת" (ויקרא ה ,ז; שם יא) .
וכדי שלא יאמר אדם שקרבנו של עני פחות בחשיבותו מקרבנו של חברו העשיר,
שינתה התורה בלשונה ,ובמקום לומר" אדם כי יקריב" (ויקרא א ,ב) אמרה "ונפש כי
תקריב קרבן מנחה לה'" (ויקרא ב ,א) .ודרשו חכמים את שינוי הלשון ואמרו" 9:לא
נאמר 'נפש' בכל קרבנות נדבה אלא במנחה .מי דרכו להתנדב מנחה? עני ,אמר
הקדוש ברוך הוא :מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו ".עוד אמרו חכמים" :נאמר
בעוף ,קרבנו של העני' ,ריח ניחוח' .ונאמר בבהמה ,קרבנו של עשיר' ,ריח ניחוח'.
לומר לך :אחד המרבה ואחד הממעיט ,ובלבד שיכוון את לבו לשמים "10.
יתר על כן :רבי יעקב בן אשר ,בעל הטורים (ספרד ,המאה הי"ד) ,מדייק בכתובים:
בעוד שבקרבנות בקר וצאן נאמר שיש להביא אותם" לפני ה "'(ויקרא א ,ה) ,בעוף
ובמנחה נאמר רק שיש להביאם" לאהרן ולבניו "(שם ב ,ג) .וטעמו של דבר" :לפי
שעניים מביאים אותם ומתביישים להביא אותם לפני הכל ,לכך נאמר 'לאהרן ולבניו',
שאינן בפרהסיא 11,והזכיר 'לאהרן' ,לומר שאף הכהן הגדול לא יבזה מנחת הדל "12.
הלכות אלה ,שנאמרו בדיני הקרבנות ,מקדש וקודשיו ,היו לימים לעקרונות משפטיים
מנחים במשפט החוקתי ,בדיני מסים ,בדיני הוצאה לפועל ובמערכות משפט אחרות.
להלן נסקור כמה מהם.
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מעמדו של המשפט העברי
לצדה של מערכת החוקים ,המנהגים והתקדימים אשר התקבלו מן המשפט הבריטי
וממשפטי העמים ,הרי שבעם היהודי נהוגה מזה אלפי שנים שיטת המשפט העברי.
המדובר בשיטת משפט מורכבת ומשוכללת ,בעלת הסדרים מהותיים ופרוצדורליים
המסדירים את כל תחומי המשפט.
רבים ביקשו להביא מאפיינים ותכנים ממשפט זה אל המשפט הישראלי .
במיוחד ידועים בכך שופט בית המשפט העליון בדימוס מנחם אלון והפרופסור נחום
רקובר.
לעתים מחוקקת הכנסת חוקים המבוססים על הסדר מקביל במשפט העברי.
דוגמה לכך היא חוק לא תעמוד על דם רעך ,הקובע חובה פוזיטיבית להושיט עזרה
לאדם המצוי במצוקה ,כאשר שיטת המשפט האנגלו-אמריקנית אינה כוללת חובה כזו,
ואילו המשפט העברי מחייב מתן עזרה.
לחוקים אלו מעמד כשל חוקי הכנסת ,פרשנותם היא על פי פרשנות הדין הכללי ,ולא
בשיטות הפרשנות ומקורות הפרשנות הנוהגים במשפט העברי ,כך שיש לראותם
יותר כדבר חקיקה "ישראלי" מאשר דבר חקיקה של "המשפט העברי".
בשני תחומים נהוגה שיטת המשפט העברי במשפט הישראלי ,בתחום המעמד
האישי ,ובהסתמכות בתי המשפט על המשפט העברי על פי חוק יסודות המשפט.
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המשפט הישראלי
קצת רקע היסטורי על המשפט הישראלי ומהם המקורות שלו.
הבריטים כבשו את הארץ בזמן מלחמת העולם הראשונה ב ,1918-בשנים הראשונות
נהג בארץ שלטון צבאי ,כאשר בועידות בינלאומיות לאחר המלחמה ובעיקר בועידת
סאן-רמו  1920בה השתתפו מעצמות הברית  :אנגליה ,צרפת ,ארה"ב.
הוחלט למסור את ארץ ישראל כולה למנדט בריטי והטילו עליה את ,יפן ,איטליה
האחריות לביצוע החלטת בלפור (.)1917
המנדט אושר ע"י חבר הלאומים ב 1922
"לאחר מכן יצא באנגליה מסמך שנקרא" :דבר המלך במועצה על פלסטינה 1922
במסמך זה נקבעו הרשויות שיונהגו במנדט – הרשות המוציאה לפועל ,הרשות
המחוקקת והרשות השופטת.
בסעיף  46נקבע שהחוק שהיה קיים לפני תחילת המנדט יוסיף לחול בגבולות
מסוימים.
בתי המשפט ימשיכו לשפוט בהתאם לחוק העותמני שהיה נהוג בפלסטינה מאז ה1
בנובמבר  1914ובהתאם לאותם חוקים עותמנים מאוחרים יותר שהוכרזו או יוכרזו
במודעה רשמית כעל חוקים בני תוקף.
לאחר מכן נאמר שלגבי מקרים שאותם החוקים ,שהוזכרו לעיל ,אינם חלים עליהם
ישפטו בבתי משפט אזרחיים בהתאם לחוק המקובל ועיקרי הצדק המקובלים
באנגליה.
במקרה שהכללים האלה מתאימים לארץ.
לא ניתן ישר לחוקק חוקים ולכן החוקים הקודמים נשארו ,מערכת חוקים נוצרת לאט
ולהם התווספו חוקים חדשים ,תיקונים או ביטול חוקים .כלומר עם הזמן בהתאם
.לנסיבות ולמקרים יתמודדו בתי המשפט עם מקרים ויוסיפו חוקים בהתאם לצורך
כאשר אין פיתרון במצב מסוים יחפשו פיתרון על פי הנורמות באנגליה ועל פי הצדק
האוניברסלי
בזמן המנדט הבריטי החוק היה החוק התורכי שקדם למנדט ,בתוספת חוקים או
.פקודות שהנציב היה "מנחית" (הנציב הבריטי היה פקיד)
.אותה בעיה שעמדה בפני הבריטים עמדה בפני המשטר בארץ ערב הכרזת המדינה
פקודת סדרי שלטון ומשפט"  -מסדיר את הנושאים העיקריים של השלטון ,חקיקה." ,
משפט ,ובתי משפט
סעיף  11למעשה קובע שהחוק שהיה עד עתה תקף פרט למקרים בהם יש בהם
סתירה עם פקודה או חוק שינתן ע"י מועצת המדינה הזמנית .ליהודים קודם אסור
היה לעלות לישראל ,חוק שכמובן התבטל.
בנוסף נחקק סעיף  11א' שקבע שחוק נסתר -אין לו ומעולם לא היה לו תוקף .חוקים
נסתרים הינם למעשה "חוקים" ונורמות שהבריטים החלו לקבוע ,דרך פרסומים
בעיתונות בעת שנודע להם על כך שהיהודים יקבלו את המדינה ולא יהיה יותר מנדט
בריטי.
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כל זאת בנסיון ליצור אנדרלמוסיה מכיוון שלא חשבו שצריך היה לתת ליהודים מדינה.
המועצה הזמנית סברה שחוקים אלו נחקקו בתקופה שבין כט' בנובמבר 29/11/47
לבין .15/5/48
מאז הקמת המדינה חוקקה הכנסת חוקים שהחליפו את החקיקה הבריטית (חריגים
בולטים הם פקודת הראיות ,פקודת הנזיקין ופקודת השטרות ,אך גם לאלו ניתן ניסוח
").נוסח חדש"  -ישראלי מודרני בשפה העברית
במקביל ביצעה הכנסת חקיקה נרחבת נוספת ,מחוקקי המשנה (ובמיוחד משרדי
הממשלה) חוקקו תקנות ,כללים וצווים ,וכיום ניתן לראות במרבית תחומי המשפט
.כתחומים המוסדרים בדבר חקיקה ישראלי מקורי ועצמאי
אשר סייעו במתן האפיון הישראלי לחקיקה ,בתי המשפט הישראליים יצרו תקדימים
הן לחקיקה המנדטורית והעות'מאנית שנותרה בתוקף ,והן לחקיקה הישראלית
המופיעות בפקודת שלאחריה .כך למשל ,על המבנה הבסיסי של הוראות הרשלנות
יצר בית ,המבוסס על חקיקה קפריסאית 1928הנזיקין ,שהיא חיקוק מנדטורי משנת
המשפט העליון את מבנה העל הישראלי המודרני של "חובת זהירות מושגית" ו"חובת
ההסתמכות על .זהירות קונקרטית" בסדרת פסקי דין שתחילתה בשנות ה70-
התקדימים האנגלים שהייתה רבה מאוד בשנותיה הראשונות של המדינה ,פסקה
כמעט ,והה סתמכות על שיטות משפט זרות היא לצורך השוואה בלבד ,ולא כמקור
מחייב.
שביטל את תוקפה של ,בשנת  1984אישרה הכנסת את החוק לביטול המג'לה
המג'לה במדינת ישראל.
ביטל את 1980,עם זאת ,החוק לא ביטל חוקים עות'מאניים שנותרו עדיין בתוקף.
חוק זה גם העניק מעמד מיוחד ההוראה להזדקק לחוק האנגלי במקרה של לאקונה
כמקור משפטי מחייב למשפט העברי
המשפט הישראלי מכיר במקרים מסוימים אף בתוקפן של הוראות מן המשפט
הבינלאומי ,הכלולות ,בין היתר ,באמנות בינלאומיותאשר ישראל היא צד להן.
המקורות מהם שואב המשפט הישראלי את תכניו הם אם כן דברי החקיקה של
הכנסת ושל מחוקקי המשנה ,תקדימי בתי המשפט הישראלים ,דינים מנדטוריים
ועות'מאניים שעודם בתוקף ,וכן המשפט העברי ,וכללי המשפט הבינלאומי אם
המשפט הישראלי הפנימי מכיר בהם.
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חוקה ומשפט חוקתי ישראלי
הכנסת הראשונה ראתה עצמה כסמכות מכוננת ,שתפקידה לחוקק חוקה למדינת
ישראל .בשנת  1950קיבלה הכנסת החלטה ,הקרויה" החלטת הררי "על שמו של
חבר הכנסת יזהר הררי ,לפיה תחקק החוקה בפרקים ,אשר ייקראו חוקי יסוד.
בשנותיה הראשונות של המדינה נחקקו מעט חוקי יסוד ,אשר נמנעו מלעסוק בשאלות
של זכויות האדם ,דת ומדינה ,ועוד ,והיו שטענו כי חלקם הגדול של חוקי יסוד אלו
אינם בעלי מעמד עדיף על חוקים רגילים.
בית המשפט העליון ,בתקופה זו ,ראה עצמו כמיישם את "עקרונות היסוד של השיטה"
הנובעים מהיות מדינת ישראל מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית ,ובפסקי דין אמיצים,
ובהם" בג"ץ קול העם ",עיגן את זכויות האדם והאזרח של תושבי המדינה ,מבלי
שתהיה תחת ידו חוקה פורמלית מכוחה יכול לעשות כן .בית המשפט העליון ראה
עצמו כמיישמה של "חוקה מטריאלית" – עקרונות חוקתיים בסיסיים בלתי כתובים,
שיש בידם לגבור על אי קיומה של חוקה פורמלית.
בתחילת שנות ה 90-חל מפנה ,הקרוי" המהפכה החוקתית ".במרץ 1992נחקקו חוק
יסוד :חופש העיסוק וחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .עם חקיקתם חל שינוי מהותי
במעמדן של זכויות האדם בישראל .הן הפכו לזכויות חוקתיות .ניתן להן מעמד חוקתי
על חוקי .חוק "רגיל" של הכנסת אינו יכול לשנותן .חקיקה רגילה אינה יכולה לפגוע
בזכות אדם מוגנת אלא אם כן מתקיימות הדרישות הקבועות בחוקי היסוד .אי קיום
הדרישות החוקתיות הופך את החוק הרגיל לחוק לא חוקתי .זהו חוק שנפל בו פגם
חוקתי .בית המשפט עשוי להכריז על בטלותו.
מכוחה של "המהפכה החוקתית" ראה עצמו בית המשפט העליון כמוסמך להכריז על
1992.בטלות דבר חקיקה של הכנסת ,דבר שנחשב לבלתי אפשרי לפני שנת
.המדובר בשינוי מהותי במערכת היחסים שבין רשויות הממשל בישראל
עם זאת ,שאלות רבות וחשובות עדיין אינן מוסדרות בחוקי היסוד ,ובמיוחד כך הדבר
מעת לעת עולה הצעה לכינונה של חוקה אשר תסדיר .בכל הנוגע ליחסי דת ומדינה
.את השאלות החוקתיות באופן מקיף ,אך זו עדיין לא התקבלה
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השוואה בין המשפט הישראלי למשפט העברי
היחס למשפט העברי איננו נחלת החקיקה בלבד אלא מופיע גם בפרשנות ובפסיקה
של בית המשפט העליון.
אין אנו באים לטעון שלא נעשה בו שימוש ובעיקר על ידי אלו שישבו בו על מה שקרוי
"הכיסא הדתי".
נציין רק כי מפעם לפעם יש שימושים במשפט העברי בבית המשפט העליון.
אחת הדוגמאות הידועות לשימוש בו קשורה להלכה אנגלית עתיקה על פיה לא ניתן
להרשיע אדם נשוי באונס רעייתו .הלכה זו שונה מהמשפט העברי על פיו אין הבעל
יכול לכפות על אשתו לחיות עמו חיי-אישות ואם היא מסרבת להיענות כל שיכול הוא
לבקש גירושין.
בהסתמך על המשפט העברי שינה בית המשפט העליון מהמשפט האנגלי המקובל.
נציין כי שינוי זה אף עורר הדים מחוץ למדינת ישראל.
אולם למרות מקרים מפורסמים אלו או אחרים ,נראה שהשימוש של בית המשפט
העליון במשפט העברי ,הן בפרשנות והן בפסיקה הוא שולי שבשולי.
קשה אומנם למדוד אמפירית את המקורות מהם שואב בית המשפט העליון אולם
לפני מספר שנים התפרסם מחקר מעניין בשם "נוהגי ההסתמכות של בית המשפט
העליון  -ניתוחים כמותיים".
מחקר זה טען כי רק ארבעה אחוז! היו ממקורות יהודיים.
גם אותם ארבעה אחוז היו בחלקם הגדול הפנייה למקור של ביטוי בעברית או פסוק
כלשהו ,ורוב ההפניות היו על ידי אותם שופטים .
זה אולי המקום להזכיר ,אפילו בקצרה ,את מחלוקתם המפורסמת של הנשיא ברק
ומשנהו אלון.
מחלוקתם הראשונית הייתה בעניין הפרשנות הנאותה לחקיקה האזרחית הישראלית.
אלון סבר כי זו צריכה להיות בהתאם ובהסתמך על מקורות המשפט העברי ,בעוד
שברק חלק עליו מכל וכל .
באותו עניין התגלעה ביניהם מחלוקת בעניין פרשנות חוק יסודות המשפט.
פרשנות קצרה יחסית שמאחוריה עומדת מחלוקת ערכית הרת-עולם.
חוק זה קצר יחסית ומטרתו היא לקבוע כיצד יפעל בית המשפט כאשר אין בחוק
תשובה לשאלה משפטית כלשהי (מצב המכונה משפטית "לקונה").
לשונו המעורפלת היא" :ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה ,ולא
מצא לה תשובה בדבר חקיקה ,בהלכה פסוקה או בדרך של היקש ,יכריע בה לאור
עקרונות החירות ,הצדק ,היושר והשלום של מורשת ישראל".
טענתו של השופט אלון נאמן לשיטתו הייתה כי חוק זה מפנה מפורשות למשפט
העברי.
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הנשיא ברק חלק גם כאן.

ראשית ,נטען כי בדרך כלל אין כמעט לקונה.

אלא שאפילו אם יש כזו ,הדרך לפותרה איננה דרך המשפט העברי אלא דרך עקרונות
"מורשת ישראל" שאינם מוגדרים
.המשך מחלוקתם היה קשור לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
לשונו של החוק פשוטה ועל פיה (סעיף 1א) "מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו,
כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".
וכמובן נשאלת שאלת השאלות לגבי היחס בין ערכיה של ישראל כמדינה יהודית
וכמדינה דמוקרטית .
לקורא שאיננו משפטן נתמצת את דעותיהם הקוטביות של השניים בקליפת אגוז.
השופט אלון חותר לשימוש במשפט העברי בכל מקום אפשרי ,ואפילו במקומות
שלדעת אחרים אינם נראים מתאימים.
גישתו של הנשיא ברק היא ,שאין להתייחס למשפט העברי כמחייב ,ויש הטוענים
שאיננו מתייחס אליו כלל .
שני הצדדים הלכו איש בדרכו .פסקי הדין של אלון מלאים וגדושים במקורות המשפט
העברי לגוניהם.
אזכורים ממקורות אחרים הובאו בדרך כלל כדי לשמש כחיזוקים וסיוע לדיעה של
המשפט העברי.
פסקי הדין של ברק גדושים ומלאים רעיונות וציטוטים מהמשפט האמריקאי והאנגלי
(בדרך כלל אף ללא תרגום לעברית).
לעומת זאת ,אין כל אזכור מהמשפט העברי .על פי הדיעה הרווחת ,הוויכוח ביניהם
הסתיים בניצחון ברור של גישת ברק.
אלא שנראה שוויכוח זה הסיט את הדעת מפתרון הגיוני שהוצע על ידי מספר
מלומדים ,שביקשו למצוא פשרה בין הדיעות הקוטביות .על פי הצעתם ישמש המשפט
העברי לא כמשפט מחייב אלא כמקור השראה.
במילים פשוטות יותר ,המטרה היא שבמקרה של חסר ,ו/או צורך בפרשנות יוצרת
תיערך פנייה על מנת לברר את דעת המשפט העברי.
יושם לב כי מוצע שפנייה זו תיעשה בעיקר לשם השוואה והתייעצות אך לא תהיה
מחייבת .רק אם ימצא הפתרון סביר והגיוני ,ומתאים לרכיבים אחרים בחוק ,יאומץ
במשפטנו.
פתרון זה מתאים לשאלת שילובו של המשפט העברי ,הן בחקיקה ,הן בפרשנות ,והן
בפסיקה.
נציין כי רעיון זה הוצע בגרסאות שונות על ידי מספר משפטנים אך לצערנו לא נערך
לגביו דיון מעמיק.
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פסק דין
בית המשפט המחוזי בתלך אביב-יפו
ת"א  99-81-83983דנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ נ' סנפיר
התובעת
בעניין :דנ-אל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד יובל גבעון וטל
פרנקל
נגד
גיל סנפיר ע"י ב"כ עוה"ד אראל טמיר ואוהד אופרן
הנתבע

פסק הדין
על זכויות יוצרים ,תוכנות מחשב פונקציונליות ,מונופולים ,תחרות ומה שביניהם,
בשאלות אלו עוסקת התובענה שלפניי.
התובעת ,דנ-אל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ ,פיתחה לפני למעלה מ 15-שנה
דנאל ", 1999לתפעול וניהול תיקי ניירות ערך ומוצרים פיננסיים" .תוכנה בשם
הנתבע ,גיל סנפיר ,פיתח באמצע שנת  1999תוכנה לתפעול וניהול תיקי ניירות ערך,
אשר לטענת התובעת מהווה העתקה של תוכנת "דנאל ". 1999כנגד שיווק התוכנה
ניתן צו מניעה זמני ובתביעה שלפני עותרת התובעת לקבלת צו מניעה קבוע כנגד
הנתבע ולפיצוי כספי בגין הפרת זכות יוצרים ,גזל סוד מסחרי ועשיית עושר ולא
במשפט.
השאלות המתעוררות בתיק זה נוגעות לאיזון בין דיני זכויות יוצרים לדיני התחרות.
האם ומתי יש להגביל זכויות קניין רוחני משיקולי תחרות; האם הזכויות המוענקות
בקניין רוחני מהוות בהכרח מונופול לפי דיני התחרות ,ובאופן ספציפי ,האם מותר,
כאשר לא הועתק קוד המקור של תוכנה קיימת ,לעשות שימוש בממשקים ובמסכים
של התוכנה הקיימת לצורך חדירה לשוק וכדי להקל על משתמשים פוטנציאליים.
שאלה זו מתעוררת בענייננו ביחס לתוכנות מחשב ייעודיות לשוק ניירות הערך.
הנתבע שפיתח תוכנה חדש בתחום טוען ראשית כי הדרישות הפונקציונאליות של
התוכנות נש וא ענייננו מכתיבות ,במידה רבה ,את צורת הביטוי ובנוסף ,כי התובעת
מהווה מונופול בתחום זה ,ועל כן ,כדי לאפשר כניסת מתחרים לשוק ,יש לאפשר
להעתיק חלקים מסוימים בתוכנה.
אעמוד תחילה על שאלות אלו ,ולאחר מכן ,ולאור המסקנות אבחן את הבסיס הראייתי
בתיק.
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מונופול של לשכת עורכי דין
לגבי עורכי דין – המונופול המאוד חזק שיש ללשכת עורכי הדין לגבי הסדרת המקצוע
בארץ.
העובדה שאף אחד לא יכול ליתן ייעוץ משפטי מבלי להיות חבר ולשלם מיסים
ללשכה .
הודעות דוברות הלשכה יו"ר ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין בכנס על
מקצוע עריכת הדין" :פירוק הלשכה יפגע באזרח ובזכויות האדם " 18.06.2006עו"ד
שמרית רגב  -דוברת הלשכה יו"ר ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין,
עו"ד דרור ארד-אילון ,אמר את הדברים בכנס שיזם והוביל ד"ר חמי בן נון ממכללת
שערי משפט אשר נערך בשבוע שעבר תחת הכותרת "הפרופסיה המשפטית לאן?".
במושב הראשון שעסק ב"מונופול עורכי הדין ולשכת עורכי הדין" התייחס המנחה,
ד"ר אביעד הכהן ,דיקאן מכללת שערי משפט ,לבג"צ שהגיש עו"ד שטנגר נגד
הלשכה .לדבריו ,בג"צ קבע שחוק הלשכה אמנם פוגע בחוק יסוד חופש העיסוק.
אולם הפגיעה עומדת במבחני פסקת ההגבלה ,וההסדר המונופוליסטי מאפשר השגת
המטרות הראויות .
לדברי ד"ר שחר אלדר מהקריה האקדמית קרית אונו ,בג"צ שטנגר ,שדן בשאלה,
האם נכון לבטל את מונופול לשכת עוה"ד ולאפשר למספר לשכות לפעול ,מניח
שכאשר אדם קונה שירות משפטי יש זהות בין האינטרס של עוה"ד לאינטרס
הלקוחות .עוד הוסיף ,שהלשכה היא אמנם מונופול ללא מטרות רווח ,אך אינה יכולה
להוות מונופול יעיל.
עו"ד חיים שטנגר שכונה על ידי דוברי המושב "תקדים מהלך" סבור שישנה אפשרות
להקים ארגון וולנטרי לעוה"ד ,וכי אין זה ראוי שעו"ד ישפטו את עצמם .
לדברי עו"ד דרור ארד-אילון פירוק הלשכה יפגע באזרח ובזכויות אדם .עוד הוסיף,
שחשוב שעו"ד יפעל ללא מורא אלא מהחוק ושיהיה לו הכוח לעמוד מול המדינה ומול
גופים חזקים – ולכן נדרש שיהיה לו גב מקצועי.
"הלשכה אינה מונופול אלא גורם שיש לו בלעדיות על הסדרה מסוימת.

בכל מדינה יש הסדרה כלשהי למקצוע עריכת הדין הכוללת שלושה אלמנטים :רישוי –
שערי כניסה ויציאה ,הסדרה של אתיקה – לא הסדרה מקסימליסטית ,אלא
מינימליסטית וטובה והשפעה ציבורית למקצוע.
באשר להלאמת המקצוע ,ציין עו"ד ארד-אילון ,כי מדובר בפתרון לא טוב ,מאחר
שעו"ד צריך להיות מסוגל לעמוד מול השלטון ,וכי אי התלות הוא התנאי להבטחת
שירות משפטי יעיל ולשמירה על זכויות האזרח .
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עוד הוסיף ,כי "מדברים על כך שהלשכה היא עצמאית מדי ואני אומר שהלשכה אינה
עצמאית מספיק ומעורבות משרד המשפטים וביה"מ בה היא רבה.
למשרד המשפטים יש השפעה על הסטנדרטים של הרישוי ,ונציגיו מהווים שליש
מהבוחנים.
יש פה מעורבות ממסדית גבוהה מאוד .הדבר נכון גם לגבי כללי האתיקה,
הדורשים אישור של משרד המשפטים".
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בת"א בדימוס ,ד"ר גבריאל קלינג ,ציין שהלשכה
גילתה בגרות מלאה בנוגע לתפקידה ,כאשר עוד בשנות ה 80 -ניהלה דיונים כיצד
לפתוח דלתות בפני עו"ד עולים חדשים ואף יזמה את תיקון החוק שאפשר את הקמת
המכללות "איזה גוף שרוצה להגן על תנאי הפרנסה של החברים שלו היה עושה כן",
ציין ד"ר קלינג .
ד"ר נטע זיו מאוניברסיטת ת"א התייחסה לשאלה ,מי זכאי לתת את השירות
המשפטי.
לדבריה ,איכות השירות מחייבת שרק מי שיש לגביו מסגרת של פיקוח רשאים לתת
את השירות לציבור מהטעם שיש להגן על הציבור ולתת שירות משפטי איכותי.
"קיימות שתי גישות תיאורטית להסדרת הפרופסיה – הגישה האלטרואיסטית ,לפיה
אנו זקוקים להסדיר את נושא המונופול ,הרישוי וההתמחות – בכדי להגן על האינטרס
הציבורי לתת שירות באיכות טובה.
מנגד ,קיימת גישה ביקורתית ,לפיה עוה"ד טוענים לייחוד מקצוע והארכת תקופת
ההתמחות – כדי להגן על הכוח שלהם למנוע תחרות חיצונית ופנימית .שתי
התיאוריות אינן יכולות לנצח האחת את השניה.
לא ניתן להסביר את ייחוד המקצוע רק על ידי גישה אחת".
לדבריה ,יש לאפשר הכשרה של "חונכים משפטיים" שתחום התמחותם יהיה צר
וממוקד תוך קיומה של רגולציה ,על מנת שיוכלו להעניק סיוע וייצוג ,למשל ,בועדת
ערר במסגרת "תכנית ויסקונסין".
במושב על "את יקה שיפוטית" שהנחה עו"ד יעקב רובין ,לשעבר ראש לשכת עורכי
הדין ,ציין השופט בדימוס ,ד"ר קלינג ,שהנשיא ברק הקים לפני  12שנה ועדת אתיקה
של שופטים ,המשמשת כוועדה מייעצת ,ועל חבריה נמנים השופט בדימוס מישאל
חשין ,השופטת מרים מזרחי וקלינג.
הועדה מקבלת פניות של שופטים בדבר חוקיות פעולה מסוימת .כך ,למשל ,ישנן
פניות רבות בדבר עיסוקים נוספים ,והשתרש נוהג לפיו שופט יוכל לעסוק בהוראה
בחצי משרה.
לדברי ד"ר קלינג קיימת ביקורת של נציבות תלונות הציבור על שופטים על כך שכללי
האתיקה אינם מנוסחים בצורה ברורה.
"זה מכוון .אלה אינם כללים להעמדה לדין אלא שולחן ערוך.
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הכללים נועדו להנחיה.
יהיה ניתן להעמידן לדין".

להיות כלי עזר בידי השופט .אם שופט ינהג בניגוד לכללים,

עוד הדגיש "פחות מעשרה תיקים נדונו בבית הדין למשמעת על שופטים במהלך כל
השנים בבית הדין למשמעת על שופטים".
ד"ר לימור זר-גוטמן ,חברה בועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין ויו"ר
פורום המרצים מציעה ,על פי מחקר שערכה ,חלוקה לשלושה מנגנוני בקרה על
התנהלות שופטים.
המישור המשפטי  -חוק נציבות תלונות הציבור ,המישור הפנימי-האתי – מערכת
השפיטה והמישור הציבורי – תקשורת ומשוב השופטים.
לדבריה ,בכל מישור יש כלים לפעולה והמישורים פועלים יחד.
מערכת השפיטה מעדיפה את הביקורת במישור הפנימי אתי באופן מוצהר ומרבית
הביקורת מתבצעת בהליך זה.
מאפייניו הם חוסר שקיפות וחוסר בהירות והנהלים אינם ברורים.
ד"ר מורן סבוראי מנציבות תלונות הציבור על שופטים ,ציינה שהנציבות ממוקמת
במישור הביקורת האתי משמעתי ולא במישור המשפטי.
לדבריה ,אם מגיעה תלונה לנציבות ומתברר שהיא פלילית ,אנו מפסיקים לעסוק בה
ומפנים אותה ליועץ המשפטי לממשלה .
במושב על דו"ח ועדת גרסטל בנוגע להתמחות בהנחיית עו"ד עמוס ויצמן ,קובל ועד
מחוז ת"א של הלשכה ,ציינה בראשית הדברים סגנית נשיא בית המשפט המחוזי
בת"א ,הילה גרסטל ,שהטענות נגד הדו"ח נובעות מכך שהדו"ח לא הגיע לידיעת
הציבור הרלוונטי.
לדבריה ,המלצות הדו"ח יביאו לשיפור מתכונת הבחינה.
במסגרת הדו"ח הציעה הועדה מודל דו שלבי לבחינות הלשכה – בחינה אמריקאית
ובחינת ניתוח מקרה ,וכן הארכת תקופת ההתמחות לשנה וחצי.
בחצי השנה הראשונה יערך קורס שבסיומו תתקיים בחינה אמריקאית.
"בתום ההתמחות אמורה להיות בחינה בכתב שכוללת ניתוח מקרה .הבחינה תיבדק
על ידי שני בודקים אובייקטיביים.
עם סיום ההתמחות כעבור שנה וחצי תהיה בפנינו תמונה לגבי כושר הביטוי והניסוח
של הנבחן ואנו מאמינים שמי שראוי לגשת לבחינה יהיה גם ראוי להיות עורך דין",
ציינה השופטת גרסטל .
לדברי יו"ר המועצה הארצית של הלשכה ,עו"ד ארנה לין ,תקופת ההתמחות היא
תקופה נפלאה וייחודית במקצוע ,מאחר שבתקופה זו באים ללמוד ולא מוטלת
אחריות על המתמחה.
באשר למאמנים ,מתוך  35אלף עו"ד קיבלו כ 6,000 -עו"ד רשות לאמן מתמחים
ומאמנים בפועל  2,462עו"ד .עוד הוסיפה ,שחובתה של הלשכה לדאוג שלכל
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מתמחה יהיה מאמן ,והיא מפעילה מערך פיקוח על מתמחים החולש על רוב
המתמחים (מתוך  2,800 -2,900מפוקחים).
הפיקוח בודק שמדובר בהתמחות אמיתית ושהיא נעשית על פי כללי הלשכה .
ד"ר פנינה ליפשיץ אבירם מהקריה האקדמית קרית אונו התייחסה לשימוש שעושה
הלשכה בסעיף  27לחוק ,לפיו הלשכה אוטונומית שלא לרשום אדם כמתמחה ,אם
נתגלו עובדות שלאורן סבורה הלשכה שהוא אינו ראוי לשמש כעו"ד.
לדבריה ,יש קושי עם הסעיף ,מאחר שאין נהלים ברורים ויש מקרים שנפסלים ויש
שמתקבלים.
עוד ציינה ,בהקשר זה ,שבתצהיר ההרשמה להתמחות צריך אדם לדווח על עברו
הפלילי ,שעה שללשכה כגוף אין סמכות על פי חוק המרשם לקבל את המידע .
לדברי עו"ד עזריאל רוטמן ,יו"ר ועדת ההתמחות של הלשכה ,ועדת ההתמחות היא
זרוע מקצועית של הועד המרכזי ,המתברכת בניסיון רב שנים לפתור דילמות ועניינים
בתחום.
עו"ד רוטמן התייחס לתופעה של הבקשות לעבודה נוספת במסגרת ההתמחות.
לדבריו ,מסגרת ההתמחות היא מינימום של  36שעות ,מתוכן  25שעות עד השעה
.14:00
"מדובר בתקופת התמחות קצרה מאוד לאחר ניכוי ימי מחלה ומילואים .למרות זאת,
מתמחים רבים מבקשים היתר לעבודה נוספת.
היום מתמחים רבים עובדים בעבודה נוספת המהווה את עיקר תעסוקתם ולא
ההתמחות.
לא מדובר עוד על מתרגלים או על בודקי בחינות אלא על מנהלי חברות ,פקידים
בכירים במוסדות שונים ,רופאים ורואי חשבון ,ראשי ערים ורשויות".
עו"ד רוטמן התייחס לסמכות הלשכה שלא לאשר התמחות ולקבל עו"ד לשורותיה.
לדבריו ,פסיקתו של בית המשפט העליון בשורה של מקרים רוקנה את כללי הלשכה
מתוכנם בעניין זה.
"יש ,למשל ,החלטה שהלשכה אינה יכולה להתחשב בעונש של עבודות שירות.
התוצאה היא שאדם שהיה מעורב באירוע פלילי ויש רישום פלילי בדבר חקירה
שתלויה ועומדת נגדו ,יכול להגיע לעסקת טיעון ,ולהיכנס לשורות הלשכה".
עוד הוסיף ,שיש לברך על היוזמה לצרף את הלשכה למסגרת הגופים הנמנים בחוק
המרשם הפלילי ,שזכאים לקבל מידע על עבירות שהתיישנו ,כדי למנוע כניסה של
מועמדים עם עבר פלילי אל שורות הלשכה".
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מאמר של מונופול תשלומי החנייה

עתירה :נוצר מונופול בתחום
תשלומי החניה
חברת איזי פארק הגישה עתירה בטענה שנוצר מונופול של חברת מילגם,
המאפשרת חניה באמצעות הסלולר" .מדובר בפגיעה בציבור כיוון שפתרון החניה
הסלולרי יקר יותר" ,נכתב בעתירה
18:3609.10.11מארק שון
תגיות:
חניה
איזי פארק




מילגם
השלטון המקומי 
חברת איזי פארק הגישה היום (א') לבית המשפט המחוזי בפתח-תקווה עתירה
מנהלית נגד החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי (משכ"ל) וחברת מילגם,
בטענה ליצירת מונופול בתחום כרטיסי החניה האלקטרוניים .לטענת החברה ,משכ"ל
.אינה מפרסמת מכרז חדש ובכך יוצרת למעשה מונופול של חברת מילגם בתחום


בואו להתעדכן ולהגיב בפייסבוק של כלכליסט



איזי פארק ,שמשווקת כרטיסים חכמים לצורך תשלום על חניה ברחבי הארץ ,יוצאת
נגד שיטת האופציה הסלולרית שמשווקת על ידי מילגם .לטענתה,
האופציה הסלולרית מאלצת את המשתמשים לשלם עלויות נוספות ,בין היתר ,דמי
הפעלה וסיום בגין כל פעולת חניה" .לא ייתכן כי יישאר אמצעי אחד לתשלום חניה
".בשוק" ,נכתב בעתירה" ,כוונת המחוקק הייתה להקל על הנהגים
בפברואר האחרון פרסמה משכ"ל הזמנה לחברות להביא פתרונות להסדרי חניה ,אך
עד היום לא פרסמה מכרז בעניין .לטענת איזי פארק ,השלטון המקומי מתעלם
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מהצעתה לשווק מסלול נוסף שיאפשר לה להתחרות מול מילגם ומערכת פנגו שהיא
.מפעילה
החברה טוענת עוד כי השלטון המקומי מאפשר הצבת שלטים ותמרורים בחלק
מהרשויות המקומיות ,המפנים את תשומת לב הנהגים לאפשרות לשלם בסלולר ,ללא
.אזכור מקביל לכרטיסי איזי פארק
הכוונה לחסל את השימוש בכרטיס האלקטרוני נובעת מרצון להשאיר את פתרון "
החניה הסלולרי כתחליף בלעדי ויחידי בישראל לכרטיסי החניה הישנים מנייר" ,נכתב
בעתירה" ,מדובר בפגיעה בציבור כיוון שפתרון החניה הסלולרי יקר משמעותית
מהשימוש בכרטיס האלקטרוני".
השופט אילן שילה קבע דיון בנוכחות הצדדים ל 7-בנובמבר .את העתירה הגישו עורכי
הדין תומר רייף ,תום אפלשטיין ואייל פייבל ממשרד זיסמן אהרוני גייר.
ממשכ"ל נמסר בתגובה ,כי "החברה פעלה ופועלת בשנים האחרונות להפעלת הסדרי
חניה ארציים לטובת ציבור הנהגים ולטובת הרשויות המקומיות בישראל .במסגרת זו
הופעלו כרטיסי חניה מנייר ,הכרטיס האלקטרוני איזי פארק ושירות החניה באמצעות
טלפון סלולרי  -פאנגו .כבר כעת החברה דוחה על הסף כל טענה בדבר מונופול
כלשהו בכל הקשור להפעלת שירות החניה הארצית לסוגיה .עתירת חברת איזיפארק
"התקבלה היום בחברה .החברה לומדת את הטענות שבעתירה ותגיב בהתאם.
מחברת מילגם לא נמסרה תגובה.
.
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