
מה יהיה בסופנו?
ציון יובל ללשכה הוא גם זמן טוב לתהות כיצד ייראו פני המקצוע ביובל 
עורכי הדין?" מזהיר המלומד הבריטי  "סופם של  הבא. במסגרת ספרו 
ריצ'רד ססקינד כי ההתקדמות הטכנולוגית משנה את פני עריכת הדין, 

וקובע כי היא הופכת משירות ייעוץ לשירות מידע. והרי התחזית

אברהם טננבוים

כיצד  אבל  שנה,   50 חוגגת  הדין  עורכי  לשכת 
תיראה מערכת המשפט בעוד 20 שנה? 50 שנה? 
ייראה כמות שהוא היום?  100 שנה? האם החוק 
־אילו שינויים יחולו בדרכי העבודה? מה יהיה תפ

השונות  הפקולטות  ושל  בתי המשפט  של  קידם 
־למשפטים המכשירות את משפטני המחר? והשא

לה המטרידה אותנו ביותר במאמר זה - מה יהיה 
מעמדו ותפקידו של מקצוע עריכת הדין בחברה? 

והאם בכלל יתקיים מקצוע זה?
פעילים  דין  ועורכי  אקדמיה  אנשי  משפטנים, 
למ לצפות  מניסיון  כלל  בדרך  ־כאחד מתרחקים 

רחוק את עתיד החוק. הדיונים הספורים בתחום 
־מתמצים בדרך כלל בהשפעות לטווח קצר להפ
־ליא. למשל, האם יישום המלצותיה של ועדה פלו

נית/אלמונית יפחית את העומס מעל חלק זה או 
־אחר של המערכת השיפוטית? האם שיטות עבו

דה חדשות ייעלו/ישפרו את התפוקה או להפך? 
השופטים?  בחירת  שיטת  את  לשנות  צריך  האם 
־וכו'. בקצרה, מעטים מאוד הן באקדמיה והן בעו

לם המעשי נותנים דעתם על עתיד המקצוע.
ריצ'רד  הבריטי  המלומד  בולט  אלה  כל  בין 
המש עולם  את  לחזות  במאמציו  ־ססקינד 

אליו.  להתכונן  יש  כיצד  וממילא  העתידי  פט 
מהווים  אך  לעיתים,  פרובוקטיביים  רעיונותיו 

שבנמ ביותר  והמעניין  המקיף  הניסיון  ־את 
חזו את  ססקינד  משרטט  רבים  בפרסומים  ־צא. 

סקירתנו   .)www.susskind.com אתרו  )ראו  נו 
במיוחד  נזכיר  מכתביו.  מבחר  על  מבוססת  זו 
דין,  בעורכי  במיוחד  העוסק  האחרון  ספרו   את 
 The End of Lawyers? Rethinking the nature of

.legal services )Nov. 2008(
מן  פסו  רבים  כי מקצועות  לנו  מזכיר  ססקינד 
האחרונות  בשנים  רובם  הדורות,  במהלך  העולם 
עו )מעבדי  בורסקאים  רצענים,  עגלונים,  ־ממש. 

קרח,  מוכרי  נפט,  מוכרי  חלבנים,  שייטים,  רות(, 
־ציידים, חוטבי עצים, שואבי מים, טווי צמר, כוב

סות, שענים ועוד כהנה וכהנה. בני המזל מבעלי 
־מקצוע אלה רק עברו שינוי מהותי, אך רובם נע
־למו לחלוטין. מאידך צצו במאה האחרונה מקצו
־עות אחרים כגון טייסים, מכונאי רכב, מנהלי רש

תות מחשבים, מתכנתים, חזאי מזג אוויר וכיוצא 
באלה.

שמקצועות  לכך  העיקריים  המאפיינים  ומהם 
הנשייה?  לתהום  ירדו  ואלה  לגדולה  עלו  אלה 
לדעת ססקינד, בעיקר אחראית לכך הטכנולוגיה 
רלוונ ללא  מגזרים שלמים  הפכה  זאת  ־החדשה. 
אח והעלתה  עגלות(  ובעלי  עגלונים  )כגון  ־טיים 

רים במקומם )טייסים ומומחי מחשבים למיניהם(. 

 ד"ר אברהם טננבוים, 
 שופט בית משפט
השלום בירושלים
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פער הגילים בין חבר הלשכה המבוגר 
ביותר לחבר הצעיר ביותר הוא 82 

שנים. העיר תל אביב מובילה במספר 
עורכי הדין, עם 12,042 עורכי דין



־במהלך כל הדורות ניתן לראות את השפעת הטכ
־נולוגיה ואת שוק התעסוקה משתנה בגללה ובא

מצעותה.
הדין  עורכי  גם  כי  ייתכן  האם  שואל  ססקינד 
־שייכים לאותו זן נכחד. האם ייתכן כי נכדינו ישא

לו אותנו מה עשה פעם עו"ד לאחר שיקראו על 
ברנש בספר עתיק שזה היה מקצועו )ומן הסתם 
דרך מחשב או קורא ספרים כלשהו(. לצערם הרב 
היא  ססקינד  של  תשובתו  הדין,  עורכי  רוב  של 
חיובית בחלקה. המקצוע יעבור שינוי כה מהותי, 
שלא ברור אם יהיה ניתן לקרוא לו בשם זהה. ומי 

שלא יזרום עם השינוי - ייעלם.
ללקוח  תמיד  התייחסו  הדין  עורכי  בתחילה, 
נתן  האישי  הדין  עורך  לאחד".  "אחד  של  ביחס 
עם  אישית.  לו  שהתאים  שירות  הפרטי  ללקוח 
הזמן החלה התמחות של עורך הדין בתחומו, והוא 

הצליח להשתכלל ולתת שירות ליותר לקוחות. גם 
־שירות זה עלה בדרגה ועלה לרמה של עבודה שי

טתית. ובסופו של דבר, השירות המשפטי יהפוך 
מבין  לבחור  הקונה  יכול  שאותו  מוצר  ל"מוצר". 
כמה ספקים של אותו שירות. מוצר שאותו יבחר 

הלקוח מבין אלה הזולים יותר.
היא  אלה  חדשות  לאפשרויות  הסיבה  וכמובן, 
שהתבטאה  התקדמות  הטכנולוגית.  ההתקדמות 
ביכולת ליצור, לאחזר ולשמור מסמכים, ביכולת 
־להגיע לכל תקדים ו/או מידע אפשרי אחר, ובעי

קר בהיות המידע נגיש להפליא ובמחיר בר־השגה 
־לכל משפטן. התוצאה תהיה מהפכה בשירות המ

שפטי. לא עוד שירות ייעוץ בין עורך דין ללקוח, 
־המבוסס על בעיות שקרו ומטרתו למצוא להן פי

תרון. השירות המשפטי יהפוך למבוסס מידע, לא 
אישי, מיועד למשתמשים רבים, ומתומחר כמצרך 
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אנחנו למעשה צריכים ליצור משהו שיכולים לקרוא לו 'יש מאין'... אנו עוד 
לא יודעים איך לעשות את זה. נצטרך ללכת לפי צו המצפון... כדי 

שבעתיד ייווצר טיפוס של עורך דין שלא יהיה ללעג בציבור... אני מתפלל 
שהדורות הבאים יוכלו לאמור עלינו: 'הם היו מאושרים, הם היו שותפים 

)אברהם ריפטין בוועידת ההקמה( למעשה בראשית'"  



על  שמשלמים  כשם  הקיצונית,  בצורתו  בשוק. 
השירות  גם  ישולם  כך  צריכה,  לפי  ומים  חשמל 

המשפטי.
דוגמאות. כדי שלא ייראה הדבר תיאורטי, ניתן 
כמה דוגמאות ונתחיל משכירת דירה. בעבר היה 
־צורך בכתיבת חוזה תפור מראש לכל שוכר ומ
שכיר. חוזה שנכתב בכתב יד ולא תמיד היה בר־

קריאה. עם הזמן השתכללו האמצעים, ויש ועדיין 
זוכרים את טופסי השכירות שהסתובבו בחנויות. 
ניתן בקלות למצוא באינטרנט טפסים מש ־כיום 

פטיים בכמעט חינם, שכל שיש לעשות בהם הוא 
־לשנות מעט את התנאים. אולם לא רק חוזים פשו

טים של שכירת דירה ניתן למצוא. כמעט כל חוזה 
מורכב ומסובך ניתן למצוא, וישנן תוכנות שבדיוק 
לשם כך נועדו. מי בעתיד יצטרך עורך דין לשם 

עסקת שכירות פשוטה?
תמשיך  זו  שמגמה  וטוען  ממשיך  ססקינד  אך 
הלאה. מי יצטרך עורך דין לעסקת מקרקעין אם 
תהיה תוכנה שתעביר אותך דרך כל שלב ושלב 
ידי עורכי  בעסקת המכירה? תוכנה שתיווצר על 

דין ותגובה על ידיהם?
אולם ייתכן שכלל לא נצטרך עורכי דין. ההליך 
ירושה/קיום  צו  הוצאת  של  הפשוט  המשפטי 
צוואה. נסתכל על פעולותיו של מי שנזקק להליך 
הפשוט של הוצאת צו ירושה וכיום פונה לעורך 
דין המטפל בעניין. עורך הדין דולה מהלקוח את 
המידע הרלוונטי, ממלא את הטפסים/התצהירים 
־המתאימים, פונה לרשויות המתאימות )בית המש
־פט והאפוטרופוס הכללי( וכו'. בעתיד, כל שיצט

רך מבקש השירות )"הלקוח"( הוא לפנות לשירות 
מידע שיהיה זמין ונגיש ויסביר לו בדיוק את פרטי 
הפעולות שיצטרך. כבר כיום ישנם מספר אתרים 
פופולריים בארצות הברית העוסקים בכך. בראש 
בגירושים  העוסקים  אתרים  מצויים  אלה  אתרים 
והמלמדים את האדם כיצד להתגרש בקלות בכל 

.)www.divorcenet.com( מדינה בארצות הברית
על  מבוסס  עדיין  זה  מסוג  מידע  שירות  כיום, 
מח רשתות  דרך  המועבר  אינטראקטיבי  ־טקסט 

שבים. על פי התחזיות, הקול האנושי יחליף את 
הטכנו יופעלו  ובאמצעותו  המחשבים  ־מקלדות 

שהשי ייתכן  מכך,  כתוצאה  העתידיות.  ־לוגיות 
יותר. מבקש השירות רק ישאל  יהיה פשוט  רות 
את מחשבו "כיצד עלי להוציא צו ירושה/לרשום 
דירה בטאבו?", ויקבל תשובה ברורה בקול אנושי, 
־שאותה יהיה ניתן להפסיק כל רגע ולקבל הבה

כמובן  ונקודה.  נקודה  לכל  יותר  ממוקדות  רות 
יותר  הרבה  כלליות  שאלות  לשאול  ניתן  שיהיה 
ולרדת לפרטים הרלוונטיים והחיוניים למשתמש.

מי בכלל יצטרך להגיע לעורכי הדין? ואם כבר 
יכולה  וידאו  ועידות  יהיה צורך בכך, טכנולוגיית 
לגרום לכך שעורך הדין ישב במקום אחר בעולם. 
תיאורטית לפחות, לא תצטרך עורך דין אמריקאי 
ותוכל להיעזר בעורך דין הודי למשל. מיקור חוץ 
שירותים  בנתינת  גם  להיות  יכול   )outsourcing(
־משפטיים, לא רק בתחומים אחרים. ולמה לא שי

רות של קבלת מידע משפטי דרך הטלפון )וחיוב 
דרך חברת הטלפונים כמו שירותי ייעוץ אחרים(?

ססקינד  של  מטענותיו  חלק  הדין.  עורכי  עתיד 
־כבר התגשמו. עד לפני שנים לא רבות שדרת מש
־רדי עורכי הדין בישראל הורכבה ממשרדים קט

נים בני עורך דין אחד או שניים. אלה עסקו במגוון 
תחומים ונתנו שירות לבני אדם פרטיים ולחברות 
גם יחד. העברת דירות ו/או נכסים בטאבו היתה 
אחת מהפעילויות הרווחיות שיכלה לבסס בכבוד 
כל  עברה  שנה  20־30  תוך  והנה,  דין.  עורך  כל 
המערכת שינוי מהותי. עורכי הדין נאלצו להוזיל 
אף  מהם  וחלק  להתמקצע,  משמעותית,  עלויות 

נעלמו.
ססקינד מדגיש כי כבר כיום חלק גדול מעורכי 

ססקינד מדגיש כי כבר כיום חלק גדול 
מעורכי הדין אינם מגדירים את עצמם 
רק כמומחים בחוק ובהליך המשפטי. 
עורכי דין מסחריים רואים את עצמם 

יותר כמנהלי משאים ומתנים למען 
הלקוח ומטעמו; עורכי דין העוסקים 
בהתדיינויות רואים בעצמם מומחים 

בניהול מאבקים ציבוריים

מימין: מנחם אוסישקין,   
הנציב העליון הראשון 

 הרברט סמואל והשופט 
גד פרומקין, 1943
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הדין אינם מגדירים את עצמם רק כמומחים בחוק 
ובהליך המשפטי. עורכי דין מסחריים רואים את 
עצמם יותר כמנהלי משאים ומתנים למען הלקוח 
ומטעמו; עורכי דין העוסקים בהתדיינויות רואים 
בעצמם מומחים בניהול מאבקים ציבוריים; עורכי 
סי כמנהלי  את עצמם  רואים  פנים־ארגוניים  ־דין 

כונים, וכו'. גם בתי הספר למשפטים עלו על גל 
זה ורובם מציעים תארים משולבים של משפטים 
־וכלכלה, משפטים ומינהל עסקים, משפטים וקרי

מינולוגיה, ועוד כיד הדמיון והכיס הטובה עליהם. 
המשותף לאלה ולאלה היא תפיסתם )הנכונה( כי 
־החלק המשפטי הטהור איננו בעל החשיבות העי

אינן קשורות  עורכי הדין  קרית. הכנסותיהם של 
לידיעתם את החוק, אלא בעיקר למה שמסביבו.

תפקיד עורכי הדין ישתנה אפוא לחלוטין. הם 
משפטים  וסכסוכים  משפטיות  בעיות  יפתרו  לא 
־אחרי יצירתם. הדגש יהיה על ניהול סיכונים מש

לתת  תהיה  הייעוץ  מטרת  סיכונים.  ומניעת  פטי 
תשובות בזמן אמת, לפני ביצוע צעדים מחייבים 
יהיו מערכות מידע  ומשימות כלשהן. אידיאלית, 
מתן  על  בזו  זו  שיתחרו  הסתם(  מן  )ממוחשבות 
השירות המשפטי. אלה ייתנו את מרב התשובות 

לציבור לקוחותיהן.
למערכת  מקום  יהיה  שעדיין  מסכים  ססקינד 
המקצועית  בפונקציה  הן  המסורתית,  המשפטית 
יהיה  השיפוטית.  בפונקציה  והן  הדין(  )עריכת 
צורך בעורכי דין באותם מקרים שלגביהם מערכת 
המידע אינה מספקת פתרונות. כמו כן, בעסקאות 
ובסכסו מיוחדים  בפרויקטים  וגדולות,  ־מהותיות 

בחוות  להשקיע  כדאי  יהיה  עדיין  עקרוניים  כים 
דעת נוספת של עורך דין מלבד בשירותי הייעוץ 

שיהיו מקובלים.
־על עורכי הדין להבין שישנו שינוי מהותי בפ
־רדיגמה המשפטית. משרדי עורכי דין שירצו לש
־רוד יצטרכו אפוא לשנות את מיקודם ולהפוך לס

לרבים.  המיועדים  פקים של שירותים משפטיים 
אלה שלא יעשו זאת במועד - ייעלמו. 

של  בגישתו  הבעיה  ססקינד.  על  הביקורת 
מעורפלת  העתיד  את  שהגדרתו  היא  ססקינד 
משהו ואינה לגמרי ברורה. כולם מסכימים שרצוי 

יותר,  יעיל  יותר,  יהיה מהיר  שהשירות המשפטי 
ונגיש יותר לכל האוכלוסייה. אך מעבר לכך, לא 
־ברור הכיוון שאליו אנו צועדים. סכסוכים בין אנ

שים היו ויהיו, ועל כורחנו נצטרך למצוא דרכים 
־לפותרם. גם האופטימיסטים ביותר צופים שמער

כות מידע מהסוג שהוא מצביע עליהם יהיו זמינות 
לציבור עוד כעשר שנים לפחות. כמובן, עורכי דין 
ייתכן  שנים  עשר  שבעוד  להבין  צריכים  צעירים 
־שלא יהיה בהם צורך, אך עתידנות היא כידוע מק

צוע בעייתי.
לא רק זאת, אלא שיש הטוענים כי דווקא בעידן 
דין.  עורכי  ביותר  צורך  יהיה  זה  ומסובך  מורכב 
ריבוי התחומים וההתמקצעות הקשורה לכך גורם 
דווקא למחסור בהם. בעידן שבו ערוצי התקשורת 
הולכים ומתרבים וכל אזרח מודע וער לזכויותיו, 

ההליך המשפטי כבר לא שמור רק לבעלי המאה. 
לו.  המגיע  את  לקבל  דורש  הפשוט  האזרח  גם 
ישירות  ייעוץ  שירותי  לקבל  מעדיף  כזה  אזרח 
מעורכי דין ולא לנסות את מזלו עם מערכת מידע 
מורכבת ותיאורטית. מצב כזה יכול דווקא להגדיל 

את הדרישה למשפטנים.
של  תחזיותיו  עם  להסכים  אפשר  דבר.  סוף 
מה להתעלם  קשה  אך  שלא,  ואפשר  ־ססקינד 
־כיוון שהוא מצביע עליו. עריכת הדין עוברת שי

נוי מהותי משירות ייעוץ לשירות מידע. נראה כי 
צודק הוא בתחזיתו כי מי שלא יתאים את עצמו 
למה  כמובן  היא  ייעלם. השאלה   - לעידן החדש 
בדיוק צריך להתאים, ובכך תשובתו של ססקינד 
 איננה מספקת. 

בניגוד לגישת המחבר, יש הטוענים 
כי היות שההליך המשפטי כבר לא 

שמור רק לבעלי המאה, הרי שהאזרח 
הפשוט מעדיף לקבל שירותי ייעוץ 
ישירות מעורכי דין ולא לנסות את 

מזלו עם מערכת מידע מורכבת 
ותיאורטית. מצב כזה יכול דווקא 
להגדיל את הדרישה למשפטנים

עורך הדין ׀ 93 אפריל 2011 

אישית, אני חושב שככל שירבו עורכי הדין המתנדבים, כך גם הדימוי 
הציבורי של המקצוע יהיה יותר חיובי. לעורכי הדין יש תפקיד חברתי 

– גם בתחום המשפט הציבורי וגם בתחום המשפט הפרטי – של סיוע לאנשים 
)שופט בית המשפט העליון בדימוס, אליהו מצא, יו"ר קרן התרומות של "שכר מצווה"( נזקקים" 


