
מסוכנתשהיאהנושבת,מהרוחיותרמודאגתאניאולםיחמיר.זהאםיודעתלאנביאה.לא"אניפרוקצייה.

פרוקצ׳יהאילהאישי;

בקיבוץנולדה|,75

ומתגוררתאשדוה־יעקב,

אםבירושלים.כיום

לנכדים.וסבתאלשתיים

לפרום׳נשואההייתה

פרוקצ׳יהאוריאל

סיוםעםהשכלה:

החלההצבאי,שירותה

המשפטיםבלימודי

העבריתבאוניברסיטה

ושני,ראשוןלתארים

שניהםאתוקיבלה

בהמשך,בהצטיינות.

דוקטורטהשלימה

באוניברסיטתבמשפטים

בארה״בפנסילבניה

לאחרמקצועי:מסלול

ורישיוןהתוארקבלה

שימשהעריכת־הדין

לנשיאמשפטיתכעוזרת

דאז,העליוןבית־המשפט

בהמשך,אגרנט.שמעון

המשפטים,במשרדעבדה

ייעוץבמחלקתבעיקר

כיועצתכיהנהוכןוחקיקה,

רשותשלהמשפטית

שנהבמשךניירות־ערך

מונתה1987ב־שפיטה:

בית־משפטלשופטת

שםבירושלים,השלום

בשנתשנים;כששכיהנה

לשופטתמונתה1993

המחוזיבבית־המשפט

מונתה2001בשנתבעיר;

בית־המשפטלשופטת

פרשה11ב־העליון.

מהשפיטה

מכםפרישתהמאזכיום:

במגווןעוסקתהשיפוט

עומדתציבוריות,פעילויות

ציבוריות,ועדותבראשות

ובוררויות,גישוריםמנהלת

אקדמית.בפעילותועוסקת

גםמונתההחודש

הישראליהמוסדלנשיאת

עסקיתלבוררות

לציבור״הבוררותהנגשתכמומהותייםשינוייםליצוק״בכוונתי
הוקםעסקית״לבוררותהישראלי״המוסד

אוטולנגיסמדרפרופ׳ע״י90ה־שנותבתחילת

מסגרתהקמתשלהרעיוןאתלקרםששאפהז״ל,

פרטיבמוסדמדוברבוררויות,לניהולארגונית

ומעסיקוגישור,בוררותהליכיבניהולהמתמחה

ועודכי־דיןמשפטניםבדימוס,שופטיםעשרות

בכירים,

פרוקצ׳יה,אילהבדימוס,העליוןשופטתלדברי

חזוןהיה״לסמדרבראשו,לעמודהחורששנבחרה

הקמתבאמצעותאותוקידמהשהיאוחשוביפה

ודןסטרשנובאמנוןבדימוסהשופטיםהזה.המוסד

המוסראתהביאובראשו,בעברשעמדוארבל,

ההישגיםאתלשמרארצהאנייפים.להישגים

פרוקצ׳יה,מסבירהאותם״,ולקדםלפתחוגםהאלה

היאהחדשבתפקידהכימוסיפה,פרוקצ׳יה

בהםבמוסר,מהותייםשינוייםליצוקמתכוונת

הרחבלציבורהבודדותאופצייתהנגשתלדוגמה

שנזקקיםהיעדקהליוהרחבתהאפשר,ככל

שווהובמחירגבוההמקצועית״בדמהלבודדות,

נפש״.לכל

אתלהרחיבהואהפרק,עלהעומדנוסףנושא

באנשי־מקצועמציע,שהמוסדהבודדיםרשימת

שונים.מומחיותבתחומיהראשונהמהשורה

גםאלאשונים,משפטבתחומידקלא״מרובד

שמאות,דאיית־חשבון,כמואחדים,במקצועות

מתקשרזהענייןוכדומה,מחשביםהנדסה,

המהותי,הדיןעל־פישלאבודדותלנהללאפשרות

כבורריםהכרחיהיהלאשבעתידנובעמכך

הםהמובהקים"התחונזים

לפתחחשובאךהעסק״ם,

לתתונויםגםהבוררותאת

ענייניכתונוספים,

אישי״ומעמדמשפתה

בורחתלקייםיהיהניתןאלאמשפטנים,שהם

בתחוםאנשי־מקצועשהםבורריםבאמצעותגם

לעניין״.הרלבנטי

הנושאיםאתלהרחיבמתכננתפרוקצ׳יהבנוסף,

התחומים״אמנםהבוררות,במסגרתהנדונים

אתלפתחחשובאבלהעסקיים,הםהמובהקים

עניינילמשלכמונוספים,לתחומיםגםהבוררות

ליקויינזיקין,דוחני,קנייןאישי,ומעמדמשפחה

דינימקרקעין,ביטוח,מקצועית,רשלנותבנייה,

ועוד״.בנקאותעבודה,

הואליישםפדוקצ׳יהשמתכננתנוסףיעד

ולקדםלים,מעבדהמוסדפעילותתחומיהרחבת

מעורביםכאשדזאת,בינלאומית״.״בודדות

שונות.מארצותגופיםו/אורץבעליבסכסוך

עודיעלוהתפקידמילויכדישתוךמניחה״אני

היאהמוסד״,ולקידוםלפיתוחוחידושיםרעיונות

מסכמת.
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rcniuמהשיחהנושבת״הרוח

העליוןנגדהבוטה

ומסוכנת״מדאיגה

בדימוס,העליוןהמשפטביתשופטת

התוצאותמפנימזהירהפרוקצ׳יה,אילה

התקיףהביקורתיהשיחשלהאפשריות

״אניהעליונה:הערכאהשופטינגד
^__

י'

#ןיביא״עודזהלאןלצפותקשהמודאגת.

^^41-61עמ'"חדשות",כלפון,ספיר

העליוןבית־התשפטעלההתקפותתפנימזהירהפרוקצ׳יהאילה)בדימום(העליוןשופטת

הבוטה,השיח,חטם

העליון,נגדוהתוכןהסגנון

מסוכנתתופעההיא

לצפותקשהומדאיגה

יביאעודזהלאו
הוותיקההמשפטנית

אילהוהמוערכת,

מוטרדתפרוקצ׳יה,

בראיוןומודאגת.

היבחרהעםל״גלובס׳/

הישראליהמוסדלנשיאת

מביעהעסקית,לבוררות

חששות)בדימוס(השופטת

האפשריותמתוצאותיו

נגדהאליםהשיחשל

שבההעליונההערכאה

עשורבמשךכיהנה

מוטרדתפחותהיא

עלהנוקבתמהביקורת

שלפיההבוררויות,מוסד

בהליךהיתר,ביןמדובר,

שר״פ,מעיןפרטי,משפטי

״הציבורבלבד:לעשירים

לעומקמכיראינוהרחב

הבוררותאופצייתאת

המפליגים״,ויתרונותיה

ומבטיחהאומרת,היא

לכולםאותהלהנגיש

נפש״לכלשווה״ובמחיר

ספירכלפוןספירכלפון

rtmrrtrלאחרונהשנשמעהציבורישיח

הואהעליון,בית־המשפטנגד]ן

vjrain wmmנחציםומסוכנת,קשה

מבעבר.יותרחמורבאופןריסוןשלקווים

מהקוויםחלקנחצוקודמותבשניםגם

אולםבביקורת,שיצאוגורמיםעל־ידי

כיום,כובדו.׳האדומים׳הריסוןקווילדוב,

ממדימקבליםההתבטאותותוכןסגנון

שופטתמתארתכךמדאיגים״.הסלמה

אילההעליון,בית־המשפט)בדימום(

ההתקפותנוכחתחושותיהאתפרוקצ׳יה,

השיפוטיתהערכאהנגדהאחרונות,

ביותר.הגבוהה

השיפוטמכספרשה74פרוקצ׳יה

השיפוטי־מזגהכיניכראך201בשנת

ביקורתי

$TS1$השיפוטיביקורתי$TS1$

$DN2$השיפוטיביקורתי$DN2$עדייןהיאובוער.חיעדיין

היוקרתיתלקליקהומחוברתמחויבת

ונחלצתהעליון,שופטישלהסגורה

נגדולצאתלשעבר,עמיתיהעללהגן

לאחרונההמוטחותהחריפותהביקורות

גדלה.שבו״הבית״לעבר

העליוןעלשנמתחתהביקורת

ההחלטותרקעעלשובמתעוררת

בתקופההפוליטי־מריני,בתחוםהנפיצות

חיים,שגרתספקאינתיפאדהספקשל

העליונההערכאהמקבלתשבמהלכה

גורלות,כחורצותהנתפסותהחלטות

ממשלתיות.לסמכויותהנוגעותוככאלה

שופטיהחלטתניתנהלמשל,לאחרונה,

)ששניהםמלצרחנןנאור,מריםבג״ץ,

פרוקצי׳השלבתקופתהגםכיהנו

סולברגונועםכ׳(ס׳העליון,כשופטי

המחבליםמשפחותעתירתאתלדחות

רוזנפלדמלאכיגונן,רניאתשרצחו

ולהורותהנקין,ואיתםנעמהובני־הזוג

המחבלים.משפחותבתיהריסתעל

בנוגעהזהבהקשרשעלוהטענותאחת

הגיעה,שההחלטההייתה,בג״ץ,לפסיקת

שלחריפההתבטאותרקעעלהיתר,בין

שהופנתההיהודי(,)הביתיוגבמוטיח״כ

שהחליטפוגלמן,עוזיהעליון,לשופט

ההחלטהבטרםההריסה.אתלעכבבזמנו

נגדהאלים"השיח

חוסרמשקףהעליון

כנולתפקידוהבנה

חוקיותעלשמופקד

שלפעולותיהם

השלטוןנווסדות

זכויותעלוההגנה

ביהמ״שהאדם.

N'mn inאת

במקצועית,תפקידו

חשבתיתעצמאות

נזרביות.ובהגינות

לאנגדוהבוטההשיח

לאנשכבודמוסיף

שנוקטיםהציבור

כזו״לשון

המחבליםבתיאתלהרוסהסופית

נגרבפייסבוקזועםפוסטיוגבפרסם

"שופטכיכתב,שבופוגלמןהשופט

רוצחיםזכויותעלהעליון...המשפטבית־

מרתיעהענישהמונעובכךמגן,הוא

הואכייוגב,כתבבהמשךחיים״.ומסכן

מדיאתלפשוטפוגלמןלשופט״קורא

המשותפת׳ל׳רשימהולהצטרףהשופט,

הדברים,בעקבותכרעותיה״.שפסיקותיו

פוגלמן,השופטסביבהאבטחהתוגברה

אתלהרוסבג״ץהחלטתבעקבותגם

בגבעת־השחר״״איילתבית־הכנסת

זאב,

$TS1$,בגבעתזאב$TS1$

$DN2$,בגבעתזאב$DN2$נשיאתבראשותהרכבשקיבל

האבטחהתוגברהנאור,מריםהעליון,

הרבהוהביקורתההפגנותנוכחסביבה,

תססהבהמשך,ההחלטה.נגרשהושמעה

בית־גדרותעלבגרפיטינאצהכתובת

המשפט

$TS1$ביתהמשפט$TS1$

$DN2$ביתהמשפט$DN2$,הורסים״לאנכתב:שבההעליון

יהודית״.מרינהרוציםבית־כנסת,

המשתלחתהביקורת

תפזןידושלאי־הבנה

העליוןשלומקומו

חוסרמשקףהאליםהציבורי״השיח

בית־שלולתפקידולמקומובסיסיהבנה

המשפט

$TS1$ביתהמשפט$TS1$

$DN2$ביתהמשפט$DN2$שלנו״,החוקתיבמשטרהעליון

״ביהמ״שומבהירה:פרוקצ׳יה,קובעת

חוקיותעלשמירהעלמופקדהעליון

ועלהשלטוןמוסדותשלפעולותיהם

הזההתפקידאתהאדם.זכויותעלההגנה

ביותר,גבוההמקצועיתברמהממלאהוא

שאיןובהגינותמחשבתיתבעצמאות

מהן.למעלה

הבוטהבדרךשמתבטאיםאלה״כל

לאהאחרונה,בתקופהלהעדיםשהיינו

שלמקומואתובראשונהבראשמבינים,

שלנו,החוקתיתבשיטההעליוןביהמ״ש

השיפוטעצמאותשביסודהחיוניותואת

ההתבטאותורמתהסגנוןלו.הנתונה

כבודמוסיפיםאינםלהם,עדיםשהיינו

כזו״.לשוןשנוקטיםהציבורלאנשי

אתכילהבין,ניתןהשורותבין

מייחסתהציבור״ל״אנשיבנוגעהאמירה

המשפטים,לשרתהיתר,ביןפרוקצ׳יה,

בנוגעולהתבטאויותיהשקר,איילת

שמונתהומאזלפניהעליוןלבית־המשפט

ניתןפרוקצ׳יהשלבקולהלתפקידה.

מהתנהלותרצוןשביעותחוסרלזהות

היעדרעלהנוקבתומביקורתההשרה,

הרשויותשלושביןראויאיזון

והמבצעת.המחוקקתהשופטת,

שנשאההראשוןהפומביבנאומהכבר

לפניבאילת,עוה״רלשכתבכנסשקר

עלביקורתשקרמתחהחודשים,מספר

שלבידיוהנתונותהרבותהסמכויות

הרשות״עליונות״ועלהעליון,ביהמ״ש

האחרות.הרשויותשתיפניעלהשופטת

שמדוברחושבתלא״אניפרוקצ׳יה:

בתפקידאלאהשופטת,הרשותבעליונות

לערוךשהואזו,רשותעלהמוטל

אחרות,רשויותעלשיפוטיתביקורת

המבצעת.עלוהןהמחוקקתעלהן

חוקיותאתלהבטיחכרינוערההביקורת

עלהחוקבמסגרתולהגןפעולותיהן

ימלאלאשביהמ״שככלהאדם.זכויות

אתמעצמויסירהואזה,תפקירואת

על־פיעליוהמוטלתהבסיסיתהאחריות

חללוייצורהדמוקרטית,השיטהעקרונות

שלנו״.החוקתיתבמערכתמסוכן

)בדימום(,עליוןלשופטתכיאהאולם

במדינה,חוקתיותבזכויותהרנה

שלהשנילצרגםמתייחסתפרוקצ׳יה

הביטוי.חופששלולערכוהמטבע,

לשלנו,האופייניתהדמוקרטית״בשיטה

למתוחהביטויחופשבמסגרתאפשר

אחרתאוכזוהחלטהעלהוגנתביקורת

איזןהואשבוהאופןמבחינתביהמ״ש,של
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חברתי/אינטרסלביןארםזכויותבץ

מותרת׳/ביקורתזונוגד,לאומי/ביטחוני

כיומבהירה,מסייגתאךאומרת,היא

עלהוגנתביקורתביןגדולהבדל״יש

משתלחתביקורתלביןמסוימתהחלטה

השיפוטיכמוסדהעליון,ביהמ״שנגר

שלבסיסיהבנהמחוסרשנובעתהעליון,

אניהעתיד?לגבימהומקומו.תפקירו

אולםיחמיר.זהאםיודעתלאנביאה.לא

שהיאהנושבת,מהרוחיותרמודאגתאני

עודזהלאןלצפותליקשהמסוכנת.

יביא״.

פסקאתלפתות"לא

לביזןורתהבורר

שיפוטית"

לאפחקצ׳יה(,74הפרישהבגילגם

מתנסחתהיאלרגע.נחהולאנעצרת

אתולחדדלתקןמבקשתבבהירות,

החלטהבעודהיהמדוברכמוהדברים,

כיברורמהתנהלותהשלה.שיפוטית

הפכושיפוטיותוהכרעותהמשפטעולם

שטבועמשהושלה,מהדי.אן.איילחלק

קריירהלאחרואכןהיום.גםבחייה

ביןכיהנהשבמהלכהמפוארת,משפטית

ביהמ״שלנשיאמשפטיתכעוזרתהיתר,

ז״לאגרנטשמעוןהשופטדאז,העליון

זהבתפקידשכיהנההראשונה)האישה

לרשותכיועמ״ששימשהכ׳(,ס׳בישראל,

שלושבכלכשופטתוכיהנהניירות־ערך,

והעליוןהמחוזיהשלום,הערכאות,

במסורת.ממשיכהפרוקצ׳יה

עוסקתהשיפוטמכםפרישתהמאז

ציבוריות,פעילויותבמגווןפרוקצ׳יה

מנהלתציבוריות,ועדותבראשותעומדת

בפעילותעוסקתובוררויות,גישורים

לעמודמונתהגםולאחרונהאקדמית

עסקית.לבוררותהמוסרבראש

״פהפרוקצ׳יהנבחרההחודש,בתחילת

״המוסדשלהכלליתהאסיפהע״יאחד״,

שלמייסודועסקית״,לבוררותהישראלי

הנשיאה.לתפקידהמסחר,לשכותאיגוד

השופטאתמחליפההיאזהבתפקידה

לאחרונהשסייםארבל,דן)בדימוס(

המוסד.כנשיאשנים,כארבעשלכהונה

משפטילהליךתחליףמהווהבוררות

ביןלהכרעהבהליךמדוברבביהמ״ש.

ניטרלי,אדםעל־ידימסוכסכיםצדדים

לקבלוהסכימובובחרושהצדדיםהבורר,

ביהמ״ששבהםמקריםמלבדהכרעתו.את

הבוררותהליךלבוררות,לפנותממליץ

רשאיםוהצדדיםוולונטארי,רצוני,הוא

שההכרעהמעונייניםהםאםבולבחור

לביהמ״ש.מחוץתהיהבסכסוכם

הבוררות״יתרונותפרוקצ׳יה:

ביסודבעיקרמשתקפיםהמיוחדים

הליךבחירתבעצםהצדדיםשלהרצוני

לביהמ״ש;מחוץשהואבסכסוךהכרעה

אמוןמתוךהבוררשלרצוניתבבחירהוכן

האישית.וברמתובמקצועיותולהםשיש

לעצביכולתלצדדיםיש״בבוררות,

שרצויההריוניתהמסגרתאתבהסכמה

המהותיהדיןלאאויחולאםולקבועלהם

והראיותהדיןכללייחולוואםהעניין,על

הצדדיםדבר,שלביסודובבוררות.

שתתנהלריוניתמסגרתלעצמםקובעים

הגינות.צדק,שלמושגיםעפ״י

וגםפומבית,איננההבוררת״מסגרת

שהואככללצדדים,גדוליתרוןישבזה

כוללת,בראייהלרעה.מנוצלאינו

וגמישה,יעילהמאודבמסגרתמדובר

שיפוטימהליךיותרזולהלהיותהעשויה

גםישלבוררותובנוסף,בביהמ״ש״;

העצוםהעומסלהקטנתגדולהתרומה

״יתרונותבתי־המשפט.עלשמוטל

רגיל.משפטיבהליךקיימיםאינםאלה

לפנותהמתדייןשלהזכותלעצםפרט

כפוייםהריוןכללייתרכללביהמ״ש,

הציבורלבחירתו.נתוניםואינםעליו,

האופציהאתמספיקמכיראינוהרחב

מעמיקבאופןמורעואינוהבוררותשל

שבה״.המפליגיםליתרונות

שמציירתהחיוביתהתמונהעל

ביקורתמעיבהלבוררות,ביחספרוקצ׳יה

והליקוייםהזהההליךעלשנמתחת

הבוררות״״תחלואיביןבו.הקיימים

שלהפיכתועלשוניםגורמיםמתלוננים

לעשיריםשמיועדלהליךהבוררותכלי

מוערכתבורר,שלעבודהשעתבלבד.

שקל006,1ביןשנעיםבסכומים

לרמתובהתאםויותר,שקל005,2ל־

עבודתושעלותכךהבורר.שלוליוקרתו

־אלפילמאותלהגיעעשויההכוללת

שקלים.

״גלובם״שפרסםבכתבת־תחקיר

אחרהודההבוררות,הליךעלהשנה

כיזה,בהקשרהמשפטנים־המרואיינים

מסלולמהווהבישראלהבוררות״הליך

אפשרבלבד.לעשיריםבתי־משפטעוקף

רפואי)שירותלשר״פאותולהשוות

הבריאות״.במערכתפרטי(

להיותצריךהבורריםשברהאם

חסםמהווהשהואכךגבוה,בל-בך

הרחב?לציבורמשמעותי

להביאישהשכר״בענייןפרוקצ׳יה:

ראשית,שיקולים.מספרבחשבון

ביהמ״ש,אגרותנגבותשיפוטיבהליך

להיותעשויותמעטיםלאשבמקרים

משפטייםהליכיםכמו־כן,גבוהות.

שניםלהימשךעשוייםבביהמ״ש

נדרשיםשהצדדיםושכר־הטרחהרבות,

להגיעעשויממושכיםלהליכיםלשלם

שבסיכוםכךגבוהים.מאודלסכומים

לעו״דושכ״טהאגרהתשלומיכולל

גבוהיםלהיותעשוייםשיפוטי,בהליך

בבוררות,המשולםהכוללמהסכום

הרבהויעילהקצרהטבעהשמעצם

יותר.

גםבחשבוןלהביאיש״בנוסף,

בערכאהמשפטישהליךהעובדהאת

עובראלאבה,מסתייםאינוראשונה,

אףולעיתיםראשונהערעורלערכאת

לבדוק״ישהתחתונה,בשורהשנייה״.

הליכיהשוואתתוךשכ״טנושאאת

במנותקולאביהמ״ש,להליכיהבוררות

מהם״.

לעוררכוונהישאםפרוקצ׳יה,לדברי

עצמםעללקבלגבוההברמהבוררים

את״להתאים״צריךהתפקיד,את

הנדרשת.המקצועיתלרמההעלויות

מוכןיהיהלאגבוהה,ברמה״בורר

אםבסכסוךלטפלעצמועללקחת

ישדבר,שלבסופונמוך.בשכרמדובר

לעודדהרצוןביןנכוןיחסעללשמור

הכדאיותלביןגבוהה,ברמהבוררות

בהשוואהכזה,שבהליךהכלכלית

הצדדים,מבחינתרגילשיפוטילהליך

בוררותשללמסגרתלהגיעולשאוף

הצדדים״.לשנילכדאיתשתהפוך

שהמטרהמוסיפה,היאאגבכבדרך

העסקיתהבוררותמוסדשלהעתידית

אתלהנגישהיאבראשו,עומדתשהיא

שיכולתםלצדדיםגםהבוררותשירותי

שצריךמטרה״זוגבוהה.איננההכספית

בלילמסקנותלקפוץולאאותה,לעודד

מעמיק״.מחקר

עלניגוד־ענייניםבמצבי

מהתיחלהימנעהבורר

בבוררותהגלומיםנוספיםחסרונות

כיוהעובדהההליך,עלפיקוחהיעדרהם

פרוקצ׳יהאךממש.שלשקיפותבואין

ולאביתרונות,מדוברככללכיסבורה,

הגדוליםמהיתרונות״חלקבחסרונות.

השיפוטי,להליךבהשוואההבוררותשל

מאפשרתשבוררותבעוברהנעוצים

המחלוקתשלבירורהליךלקייםלצדדים

אינטימיתובמסגרתפומביות,ללא

מיוחדיםמצביםישנםלהם.הרצויה

מיוחדציבוריאינטרסקייםשבהם

בנסיבותבחשאיות.יהיהלאשהדיון

שהענייןלהורותיכולביהמ״שכאלה,

בבוררות.ולאשיפוטי,בהליךיידון

לאשהבוררבתנאייתרון,היאהחשאיות

לרעה״.מנוצלתלהיותלחשאיותיניח

מציינתהפיקוח,היעדרבעניין

עלהמבוססרצוניכמוסדכיפרוקצ׳יה

עדשואפתהבוררותהצדדים,הסכמת

מהתערבותעצמאותלהשיגשניתןכמה

שלהליבהזוחיצונית.שיפוטית

מסויםפיקוחישזאת,עם״יחדהבוררות.

מוגבלפיקוחהבוררותעלביהמ״ששל

ולתקינותההליךלתקינותומצומצם

לאפסק־הבוררלכן,פסק־הבורר.תוכן

הצדדים(,בהסכמת)שלאלערעורפתוח

הרבהשהן׳ביטול׳לעילותמוגבלאלא

מקרה.איננווזהמצומצמות,יותר

שאפשרכמהערלשמורהיא״המטרה

קיוםועלהבוררות,שלהעצמאותעל

לביקורתאותולפתוחולאפסק־הבורר,

רגילפםק־דיןכמומקיפהשיפוטית

גדולחלקהיה,כךאילוביהמ״ש.של
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מהן"למעלהשאיןבהגינממשבתיתבעצמאותתר,ביגבוההעיתמקצברמההתפקידאת"ממלאיםהעליון.שופטי

יתרונותיש"לבוררות

היסודבעיקררבים

הצדדיםשלהרצונ

בסכסוךלהכריע

לביהמ״שמחוץ

חשאיותעלולשמור

ברמהבוררהדיונים.

יסכיםלאגבוהה

בסכסוךלטפל

ישנמוך.שכרתמורת

נכוןיחסעללשמור

לבוררותהרצוןבין

לכדאיותגבוההברמה

שבהליך״הכלכלית

מתבטלים״.היוהגדוליםמיתרונותיה

ביקורתהמעוררתנוספתסוגיה

פעםלאושעלתההבוררת,מוסדעל

שלניגוד־הענייניםהיאלכותרות,

אקטואליתדוגמההצדדים,מולבוררים

שלבעניינוהשנהנחשפהלבעיה

)מנאמניטרבלסי)גבי(גבריאלרו״ח

לאחרשניםארבעלשעבר(,קלאבמרקט

40שלבהיקףבסכסוךכבוררששימש

נוסףלאחאחיםשלושהביןשקל,מיליון

התובעים,האחיםשלושתגילושלהם,

נתנהטךבלסישלבבעלותוחברהכי

שלהחלקיתבבעלותולחברההלוואה

הבוררות,הליךלפניעודהנתבע,האח

בערכאהפםק־הבוררות.ביטולאתוביקשו

פסק־בר״ג(,למשפחה)ביהמ״שראשונה

הבורר

$TS1$פסקהבורר$TS1$

$DN2$פסקהבורר$DN2$;ת״א()מחוזישנייהובערכאתבוטל

כנו.עלפסק־הבורראתלהותירהוחלט

ליו״רנוגעלכותרותשעלהנוסףמקרה

מחליפהשאותועסקית,לבוררותהמוסר

דן)בדימוס(השופטפרוקצ׳יה,כרגע

מסויםבסכסוךשנתןפסק־בוררארבל.

לשעברלארבל,כישהתברךלאחרבוטל,

עםקרובההיכרותישבתי־המשפט,מנהל

בהליך.הנתבעתשלאביה

למקריםלהתייחסמסרבתפךוקצ׳יה

ארבל,שללעניינוובייחודאלה,

המקריםאתמכירהלא״אניומבהירה:

אךמעולם״.בהםנתקלתילאהאלה,

ניגוד־שללבעייתיותבנוגעמציינת

העניינים,

$TS1$,ניגודהעניינים$TS1$

$DN2$,ניגודהעניינים$DN2$מוגדריםגבולותקיימיםכי

כאלה״גבולותלניגור־עניינים.וברורים

וגםבחקיקהגםמוגדריםהםקיימים,

יששאםברוךשנים.לאורךבפסיקה

הבוררותבניהולניגוך־ענייניםשלמצב

בעניין,לדוןצריךאינוהואהבורר,מצר

שיקולזההתפקיד.מלקיחתולהימנע

צריךמקרהכלהבורר.שלביותרמהותי

מספקים.הםהכלליםלנסיבותיו.להידון

נכונהבצורהאותםליישםצורךרקיש

הספציפיים״.במצבים

מקרהבכלכיעוד,מזכירהפרוקצ׳יה

סמכותישלביהמ״שכזאת,בעיהשל

הוא״האיסורכאלה.במקריםלהתערב

הכרעהשלהליךבכלבסיסי,מאוד

בוררותשלבהליךובמיוחדבסכסוך,

ניגור־עניינים,סוגייתמתעוררתשבו

חובהלהתערב.סמכותישנהלביהמ״ש

שבמקריםבורר,עלמוטלתדומה

עצמו״.אתלפסולעליובעייתיים,

הורביץאליאתלהרשיעחששהלא
אשדות־יעקבבקיבוץ1941ב־נולדהפרוקצ׳יהאילה

בתל־ה׳עירוניבתיכוןלימודיהסיוםלאחרהירדן.שבעמק

אביב,

$TS1$,בתלאביב$TS1$

$DN2$,בתלאביב$DN2$הצבאי,שירותהסיוםעםבצבא.שנתייםשירתה

לתאריםהעבריתבאוניברסיטההמשפטיםבלימודיהחלה

קבלתלאחרבהצטיינות.סיימהשניהםשאתושני,ראשון

משפטיתכעוזרתשימשהעריכת־הדיןורישיוןהתואר

האישהאגרנטשמעוןדאז,העליוןבית־המשפטלנשיא

הייתהבעבר,המשפט.במערכתזהבתפקידהראשונה

מוערך.משפטןהואאףפרוקצ׳יה,אוריאללפרופ׳נשואה

באוניברסיטתבמשפטיםדוקטורלתוארלמרהבהמשך,

הדוקטורטאתקיבלה1972ובשנתבארה״ב,פנסילבניה

במשרדלעבודהחלהמארה״ב,שובהעםבמשפטים.

ייעוץבמחלקתבעיקרשנים,15עברהשבוהמשפטים,

כיועצתשימשהשבמהלכהשנהשלהפסקהעםוחקיקה,

מונתה1987בשנתניירות־ערך.רשותשלהמשפטית

כששכיהנהשבובירושלים,השלוםבית־משפטלשופטת

בית־המשפטלשופטת1993בשנתלמינויה,עדשנים,

בעיר.המחוזי

העליון,בית־המשפטלשופטתמונתה2001בשנת

עם״דיל״שסיכםברק,אהרןדאזהעליוןנשיאבתמיכת

פרוקצ׳יהתמונהולפיושטרית,מאירדאזהמשפטיםשר

שטרית.תמךשבולוי,לאדמונדבמקביל

הקלעיםמאחורילווהלעליוןפרוקצ׳יהשלמינויה

שופטשלהנחרצתהתנגדותובשלצורמים,בטונים

על־נחשפההפרשהלמינוי.חשין,מישאלהמנוח,העליון

ידי

$TS1$עלידי$TS1$

$DN2$עלידי$DN2$ולפיה2000בשנתלויצקינעמיהעיתונאית־הסופרת

טבעמנכ״לשלגיסוהיותובשללמינוי,מאודהתנגדחשין

ב״פרשת1999ב־אותוהרשיעהשפרוקצ׳יההורביץ,אלי

ביטלשאותההרשעהמסלהעלמתבסיועפרומדיקו״,

שלהתזהעלביקורתמתחשאףהעליון,ביהמ״שבהמשך

הפרסומים,לפילהרשעה.הבסיסאתשהיוותהפרוקצ׳יה,

פנתהפרוקצ׳יהאבלמינויה,אתלטרפדהצליחכמעטחשין

שהכביסהבאפשרותאותוועדכנהברק,דאז,העליוןלנשיא

אושר.והמינויהחוצהתצאהמלוכלכת

במקבילכיהנהבעליון,לכהונתההאחרונותבשנים

שופטים,לבחירתבוועדהכחברההשיפוטי,לתפקידה

עם2011באפרילהמרכזית.הבחירותועדתוכיו״רית

שבוהעליון,מבית־המשפטפרוקצ׳יהפרשה70לגילהגיעה
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