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טוען,שאתהכמולעשיריםדק

בתילענייםגםבוררותיש

פרטיים,לממונות,רבנייםדין

היאוהסמכותתודה,דיןדנים

האגרההכורתת.חוקפיעל

שקל100מגוחכתהיאשם

אילןבכרתיק.לפתוחבשביל

קעוסקהלסטודנטיםתוכניתיש

בתימולועובדתהעבריבדין

הללו".הרץ

שנוצרחושבלא"אניממלון:

משפטמערכתשלמגבפה

תודותישונחותה.עליונה

המערכתכתוךתחרותבריאה.

יביאומחוץאלטרנטיבותוגם

עניינייםדיןולפסקילהתייעלות

יותר".ויעיליםיותרקצריםיותר,

הכורתתמערכתהאם

האנשיםאתשואבתלא

ומותירהיותרהמקצועייפ

יכוליםשלאמשפטבתי

מםחרייםסכסוכיםעםלהתמודד

מורכבים?

הכבודכל״עםפישר:

להםשישאמדמילשופטים,

שופטשיגידהזאת?המומחיות

והיכולתהמומחיותלושיש

עצמואתלפנותהמנטלית

אחרוגדולמורכבבתיקולעסוק

קצרה".לתקופה

יוצאיםלא"שופטיםפריש:

אתםולוקחיםמהמערכת

שזוחושבתלאאניעבודה.

אנחנואלטרנטיבית.מערכת

עוזרים.אנחנומתחרים,לא

כךכלישמסחרייםבסכסוכים

אינטרסיםשזורים,ענייניםהרבה

ואניפסיכולוגיה,עסקיים,

הסמכותיששלבוררחושבת

דווקאלאועסקיבענייןלטפל

נטו".משפטייםבכלים

ללכתדין,לעורכיתמליץמה

המשפט?לביתאולבוררות

לעורךנכוןלא׳׳זהפריש:

לעצמוליצורהארוךלטווחדין

ולחשובהקצרבטווחפרנסה

זהתיק,ומורחמסבךשהואשכמה

שלו.הכלכליהבסיסאתלונותן

רחוקלטווחשמסתכלדיןעורך

הואטובה.עבודהלעשותרוצה

מראשהעבודהאתלתמחריכול

מופסד".ייצאלאשהואכך

עורכי׳׳רובפישר:עו׳׳ר

עובדיםלאכברממילאהרין

ככולםרובםשעה.לפי

ורוציםהצלחהלפימתמהרים

מהרהתוצאהאתלהשיג

קורהגםאנרגיה.במינימום

בפניהדין:לעורכימשהו

עורכיכבוררתפדישהשופטת

אתלעצמםמרשיםלאהרין

שהיווההתחכמויותהסרבול

המשפט.בביתלעצמםמרשים

וכלהדופק,עלאצבעישפה

באופןנבחנתבזמניםעמידהאי

משתניםהשופטיםלגמרי.שונה

משתנים".הריןעורכיוגם

ישראלשלהצטרפותה

חייבהoecdארגוןלשורות

כדיהישראליתבחקיקהשינוי

ישראלביןהרמוניזציהליצור

בארגון.אחרותלמדינות

שינוייהיאלכךבולטתדוגמה

תשלוםלמנועשנועדוהחקיקה

לפקידיםחברותידיעלשוחד

עסקותלקדםכדיזרותבמדינות

בינלאומיות.

יפגעלאהשוחדאיסורהאפ

המקומית?בתעשייה

"ישראלמתקומם:רייך

בספרעסקות?ככהלהשיגצריכה

השוחדכינאמרשלנוהספרים

דבריויסלףחכמיםעינייעוור

צדיקים".

אומריםבאירופהדיןעורכי

ישראליותשחברותלי

במכתיבולחנוכחותמציגות

ישראליתחברהאיךציגוריימ.

יכולהבמטחשמתמודדת

בלימקומיתחברהמוללהצליח

שוחד?

כיום"כשאנחנומטלץ:

שלבדירקטוריוניםיושבים

אומריםאנחנוגדולות,חברות

היוםלוקחכשאתההסיכוןלהם:

צריךולאאדירהואכדירקטור

כזההואהפתרוןזה.אתלעשות

פרויקטקחאבלשוחדתשלםאל

תתרוםהציבור,לטובתמקומי

העסקאתתקבלכברואזשם,

עליו".מתחרהשאתה

7H11m

iimn" :|1fun
ביןההרס!

התמשכות

10m? imr

בתוצאהודאות

לכןגורם

זרםשלקוחות

לא

להתדיין

בישראל״
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17ישימואחוותשמדינות

מגלההבינלאומיהמיסויבתחומדווקא'^

מסבירה:יגןציליד׳׳רגמישות.ישראל""

לה־צריכההיאבתחרות.שחקןהיא״הממשלה

ציע

$TS1$להציע$TS1$

$DN2$להציע$DN2$המס,שיעורבלקודםאטרקטיביתחבילה

שלך,ללקוחשתתאימהבילהליצורתרצהושנית,

בנושארעהלאעבודהעושהישראללמשקיע.

שלפיובתקסעיחמודולרימשהולכוישהזח.

זיכויעלשעולהממספטורלתתיכולהאוצרשר

הזרה״.במדיכהשנתנוהמס

להרמוניזציההקוראתהגישהאתמבקרתדגן

"קר־כהגדרתהיוצרתאשדבינלאומי,מיסוישל

סל

$TS1$קרסל"$TS1$

$DN2$קרסל"$DN2$."לדבריה,מיסויav rryyrבאמתשכשאתה

חלוקתי,וצדקיעילותשלבכליםהענייןאתמנתח

הקרט־ההסדריםצודק.יותרשזהבכללבטוחלא

ליים

$TS1$הקרטליים$TS1$

$DN2$הקרטליים$DN2$החזקותהמרינותשלהענייםלטובתעוברים

בטוחלאהחלשות.המרינותשלהענייםחשבתעל

בץאחידותשיצרתבכךחסדשלמעשהשעשית

חכםכשחקןלהתנהגרוצהישראלאםהמרינות.

להיותצריכהלאהרמוניזציהאזבינלאומי,במיסוי

לעצמךלקחתהיאכמדינההחוכמהמעייניה,בראש

לב׳.ישימוהאחדותשהמדינותמבלישיותרכמה

ituבאום
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