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כותרת :פרופ'' ד ביי ,אורח התכנית ,מתבטא
בנושאי שוני
משה נגבי :פרופ'' דן ביין ,רצית להגיד משהו על הקשרים האלה
של הון  -שלטון  -תקשורת.
פרופ'' דן ביין :רציתי להפנות לפסק הדין של אדמונד לוי ,שהוא
האיר עוד איזשהי זוית ,ששידורים פוליטיים במסגרת פרסום
מסחרי מביא גם לרדידות של התוכן של הנושא שמעלים.
משה נגבי :מתייחסים למסר הפוליטי כמו מכירת סבונים.
פרופ'' דן ביין :וכיו"ב ..וזו נקודה גם-כן מאד חשובה .כי ממילא
מתעורר הרושם שבשנים האחרונות ,הדיונים הפוליטיים הם לא
זוכים לעמקות מספקת.
איריס לביא :אנחנו נסתפק בדברים האלה בנושא הזה.
*
איריס לביא :בצמרת המשפטית שוקלים לכונן בימ"ש ארצי מיוחד
שיתמחה בתיקים כלכליים ,אנחנו רוצים לשאול אותך ,פרופ'' דן
  
 

 

ביין ,סגן נשיא בדימוס של בימ"ש המחוזי בחיפה ,מה דעתך על
כך?
פרופ'' דן ביין :כאן יש לי התחבטות מסוימת .מצד-אחד ,אני
חושב שבימ"ש לא צריך להיות מומחה לתחום מסוים .בימ"ש נדרש
להכריע בהרבה מאד סוגיות בכל-מיני תחומים .בתחום הרפואי,
בתחום ההנדסי .השופט ,כעיקרון ,צריך להיות בעל יכולת להבין
עדויות של מומחים ושתהיה לו אינטואיציה טובה להגיע להכרעה
הנכונה .אבל מכאן להגיע למסקנה ש ..והייתי אומר עוד ,רצוי
ששופטים יתמחו בתחום מסוים .וזה בעצם קורה בפועל .אנחנו
יודעים שבפועל ,שופטים מסוימים עוסקים בתחומים מסוימים.
למשל ,בתחום הפירוטים או בתחום המיסים או בתחום הפלילי.
אבל מכאן ועד למסקנה שצריך להקים בימ"ש מיוחד לעניינים
כלכליים ,רחוקה הדרך ,לדעתי.
איריס לביא :מדוע בעצם?
פרופ'' דן ביין :יש כמה סיבות .א .השאלה הראשונה היא ,מה
אתה מגדיר ''כלכלי'' .אני שומע שהיוזם של כל הענין הזה הוא
הממונה על הרשות לני"ע .זה בוודאי תחום כלכלי .הגבלים
עסקיים זה תחום כלכלי .אבל ,למעשה ,כמעט בכל תיק אזרחי
רגיל ,עולות שאלות בעלות אופי כלכלי! אז השאלה הראשונה היא,
מהו כלכלי .למה אנחנו דווקא בוחרים נושאים מסוימים ולא
אחרים.
 
 

  

משה נגבי :אולי נדגים את מה שאתה אומר ,פרופ'' ביין ,הנה,
יושבת פה עו"ד פרנקלבורג ,שעוסקת בדיני משפחה ,גם כשבימ"ש
צריך לחשב ,נגיד ,מזונות או איזה נזק או לחלט רכוש ,הוא צריך
להתמודד עם סוגיות כלכליות .אז בעצם מה שאתה אומר ,שבעצם
כל שופט צריך את הידע הכלכלי.
פרופ'' דן ביין :נכון .אז הענין הוא ,שצריך אולי לדאוג להכשרה
כלכלית ...באמת הנושא הכלכלי הוא נושא מאד חשוב בתחום
המשפט ,ורצוי שבחינוך המשפטי ,למשל ,האוניברסיטאות או
בהשתלמויות של השופטים ,יתנו לזה משקל ,אבל מכאן וליצור
בימ"ש שישאב אליו ..בד"כ זה ישאב אליו את השופטים שנחשבים,
שמוערכים ,וישאיר את הנושאים האחרים ,שבהם גם-כן עולות
שאלות כלכליות ,ישאיר אותם מדוללים .הדבר הזה גם לא מתאים
למערכת שהיא מוגבלת בכוח אדם ,ושצריך לנייד שופטים לעיתים
בגלל צרכים שמתעוררים..
משה נגבי :חוץ מזה ,עם כל הכבוד ,נדמה לי ,פרופ'' ביין ,שאם
יש בן-אדם שמחכה בכלא לבירור משפטו הפלילי ,זה יותר דחוף
מפתרון בעיה כלכלית ,עם כל הכבוד .ואני חושב שההצעה הזאת,
אולי גם פרופ'' אזרחי ירצה להגיד על זה מלה ,זה שוב חלק
מהתפישה הזו שרואה את הכסף כדבר החשוב ביותר! כדבר שגובר
על כל ערך אחר!
פרופ'' דן ביין :אני מוכן להגיד רק דבר אחד עקרוני בענין הזה.
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בכל השיקולים האלה ,אני חושב שהשופט בהחלט רומז לזה ,יש
הבדל עמוק בין הלוגיקה של משפט צדק לבין הלוגיקה של
חלוקה לפי עקרון התחרות בשוק .ולכן יש גם מתח עמוק ויש
הסטוריה רצינית של מתח בין כלכלה למשפט .ולא היינו רוצים
ששופטי ישראל ילמדו כלכלה ויפנימו גם את האידיאולוגיה של
שלטון השוק .הייתי רוצה רק להוסיף .אנחנו מדברים ..לפעמים
אומרים ,ביהמ"ש לא מבין בענייני כלכלה ,הרי גם בתוך הכלכלה
עצמה ,יש אסכולות שונות .ומי לידינו יתקע ,שדווקא האסכולה
הזו או אחרת היא זו שצריכה לשלוט ושהיא..
איריס לביא :אז איך באמת הדברים צריכים להתנהל ,על-ידי
מומחים שיבואו ו..
פרופ'' דן ביין :כמו בכל תחום אחר.
משה נגבי :כמו בתחום של רשלנות רפואית.
פרופ'' דן ביין :בדיוק .איש לא מציע להקים בימ"ש לעניינים
רפואיים או בימ"ש ..בעצם היה צריך פטנטים ,קניין רוחני ,אינסוף
לענייני הנדסה ,אין סוף לדברים האלה .אני רוצה להעיר עוד
נקודה אחת .נניח שמקימים בימ"ש לעניינים כלכליים ,מי ישב
בערעור על ביהמ"ש הזה .אז אתה גם צריך ליצור ביהמ"ש
לערעורים בעניינים כלכליים .בעיקר כשאנחנו שומעים טענות,
שביהמ"ש העליון לא מבין בעניינים כלכליים.
משה נגבי :אולי בקטע הזה ,עו"ד מוטי בניאן ,אפשר להגיד
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שענייני נדל"ן הם בוודאי כלכליים ,מה ההתרשמות שלך בנושא
הזה?
עו"ד מוטי בניאן :להזכירך ,שבתקופת המנדט ,היה בימ"ש לענייני
מקרקעין ,שבנושאי נדל"ן היו מטפלים רק שופטים מיוחדים ,את
זה ירש ביה"ד לשכירות ,שיושב רק בנושאים הקשורים לדיירות
מוגנת .כלומר רק בנושא..
משה נגבי :שהולך ונעלם גם.
עו"ד מוטי בניאן :ספציפי שהוא לאט-לאט הולך ונעלם .ויש עוד
מוסד שהוא המפקח על רישום מקרקעין ,שזה גם מוסד שיפוטי,
שהוא רק על בתים משותפים .כלומר רק אפשר לצפות לתחומים
צרים מאד .אבל כשאתה מדבר על משהו

כלכלי ,כלומר במישור

המאקרו של המדינה ,קשה לי לראות שבכלל החלטה כזו היא
ישימה .גם פרופ'' ביין אמר ,וגם אתה ציינת ,שיושב לו אחד
בכלא ,שמחכה לשחרור שלו ,ואין שופטים ,כי זה הלך לתחום
הכלכלי .בה בשעה ,שעכשיו צריך שופט אחר בתחום אחר.
פרופ'' דן ביין :יש עוד היבט אחד לענין והוא שלנוחיות רשויות
מסוימות ,רוצים לרכז את הכל בת"א .ובעוד שצריך לתת שירות
שווה גם לפריפריה! אני זוכר ,שהקימו את בתיהמ"ש לעניינים
מינהליים בתוך ביהמ"ש המחוזי ,אז היתה דרישה מצד רשויות
השלטון ,שרק ביהמ"ש בירושלים יעשה .למה ,כי זה היה נוח.
לעומת זה ,איש לא דרש ,למשל ,שבענייני מיסים יהיה בימ"ש
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אחד .מדוע? כי יש פקידי שומה בכל עיר ועיר .זאת-אומרת ,כאן
מנסים לתפור משהו לנוחיות רשויות השלטון!
איריס לביא :נסתפק בדברים האלה .ואנחנו מאד מודים לך,
הפרופ'' דן ביין.
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