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הם יפים ,זוהרים ,גדולים מהחיים וכמה מהם אף משודרגים למעמד של אלוהות עוד בחייהם ,אך בתחום אחד גם
הסלבריטאים אינם יכולים להתנשא מעל שאר בני התמותה :עמידה בפני החוק .כמו בכל עסק כלכלי ,גם הידוענים
מייצרים לא מעט סכסוכים ומאבקים משפטיים ,וכשהם נזקקים לסיוע מקצועי הם יודעים לפנות לכוכבים אחרים
.בגלקסיה שלהם  -עורכי הדין של העשירים והמפורסמים

לרוב ,הפעילות של עורכי הדין מתרחשת מאחורי הקלעים ובהתדיינות ארוכה ומייגעת ,אבל כשהלקוח הוא כוכב
מפורסם הסכסוך זוכה לחשיפה גבוהה ועורך הדין נהפך גם לאיש הקשר מול אמצעי התקשורת .כך נוצרת מערכת
יחסים הדדית :הידוענים מקבלים ייעוץ משפטי מהמומחים ועורכי הדין זוכים במנת פרסום עסיסית ,הדרושה
.לפרנסתם
הבעיות המשפטיות של הסלבריטאים מתפרשות על מגוון תחומים  -מעבירות על חוקי המדינה ,דרך חילוקי דעות
ופגיעה בקניין הרוחני שלהם ועד לסכסוכי גירושין  -שמספקים פרנסה בשפע לעשרות מדורי רכילות בעיתונות וגם
לעשרות אלפי חברי לשכת עורכי הדין .עם זאת ,בחינה של שלל השערוריות שהתפרסמו בתקשורת בשנים
.האחרונות מדגישה את עליונותם של כמה מהפרקליטים בתחומים הקשורים לתעשייה

הפופולרי

נראה שרוב השחקנים והזמרים מחזיקים בארנק שלהם כרטיס ביקור של עו"ד ששי גז ,על כל צרה שלא תבוא.
עו"ד גז מתמחה בייצוג נאשמים וחשודים בפלילים ומלווה את לקוחותיו משלב המעצר לכל אורך ההליך המשפטי
ותוצאותיו .כך היה כאשר שימש סניגורה של הזמרת ריקי גל ב ,5002-שהואשמה בהחזקת סמים שלא לצריכה
עצמית .גל הודתה בעבירה ונידונה ל 000-שעות עבודות לתועלת הציבור .את זהותה של הזמרת הצליח גז
לטשטש בתקשורת במשך תקופה ארוכה באמצעות צווי מניעה והעיתונות נאלצה להשתמש בכינוי "נערת קוק"
(.בהשראת שירה "נערת רוק") עד שהוסרו צווי איסור הפרסום

ב 5002-ייצג גז גם את השחקן גדי סבן ,שהודה והורשע במסגרת עסקת טיעון בביצוע מעשה מגונה בכוח בצעירה
השופטים טענו אז כי עסקת הטיעון שנתפרה עבורו הקלה באופן משמעותי עם סבן וגזרו -TLV.שפגש במועדון ה
.עליו שנתיים מאסר בפועל

לקוח אחר ששכר את שירותיו של גז ,אך לא זכה לליווי צמוד ממנו ,היה השחקן חנן גולדבלט שהואשם ב5002-
באונס ועבירות מין אחרות .כחודשיים לאחר הגשת כתב האישום נגד גולדבלט ,וזמן קצר לפני תחילת משפטו,
.פרש גז מהייצוג ,בשל "לוח זמנים עמוס" .שלוש שנים לאחר מכן הורשע גולדבלט ונידון לשבע שנות מאסר

החבר

התחום המשפטי שמספק לתקשורת את הכמות הגדולה ביותר של משפטים וסכסוכים של המפורסמים הוא
משפטי הגירושין .בתחום זה שולט ללא עוררין עו"ד בני דון יחייא ,המתמחה בדיני אישות ,סכסוכי מזונות,
משמורת על הילדים וכל סעיף אפשרי שגורם לקרע בין המתגרשים .במשרדו של דון יחייא עברה בשנים
האחרונות כל אצולת הסלבריטאות המקומית :דודו טופז המנוח (מערכת היחסים שבין העורך דין ללקוח ,במקרה
זה ,נמשכה גם לידידות עמוקה עד ימיו האחרונים של הבדרן) ,חנה לסלאו ,קובי ואביטל אוז ,העיתונאי אהרון
.ברנע ,אודטה ולאחרונה גם אסי דיין סביב פרידתו המתוקשרת מקרן אלן

עו"ד דון יחייא הוא לא רק עורך הדין הקבוע של הברנז'ה ,הוא גם שומר על מערכת יחסים של ידידות עם רבים
מהם ומסתובב לצדם בחוגים ובאירועים נוצצים .עם זאת ,דון יחייא הצהיר לא פעם כי לא יטפל בתיק שבו הוא
מיודד עם שני הצדדים .במקרים כאלה הוא מעדיף לגשר בין הצדדים ,לנסות לפשר ביניהם ואם ניסיונות אלה לא
.צולחים  -לסייע להם לפחות להיפרד כידידים

הלוחם

עורך דין נוסף שמעורה היטב בדיני הבידור הוא עו"ד יוסי כהן  -המתמחה בין היתר במשפט מסחרי ,דיני חברות,
עסקות בינלאומיות ,מיזוגים ורכישות ,נזיקין ,דיני עבודה וחוזים .מגוון התחומים שמכסה משרדו מאפשר לו לייצג
.אמנים עם בעיות משפטיות שונות

ב 5002-ייצג את באזז הפקות וניצח בתביעת החברה נגד מיכל ינאי .חברת ההפקות תבעה את השחקנית בטענה
שהפרה הסכם להפקת סדרה על חייה משום שחששה מפגיעה בתדמיתה לאחר שסיפרה למצלמות על התנסויות
.בסמים ,אורגיות וגניבה מחנויות

באותה שנה ייצג עו"ד כהן את בר רפאלי בתביעת פיצויים נגד רשת האופנה רנואר .בית המשפט פסק לטובתה
 020אלף שקל ,לאחר שהוכיחה כי רנואר הפרה את החוזה עמה כשהחליפה אותה בפרזנטורית אחרת מוקדם
מהמועד שנקבע בהסכם בעקבות סירובה של רפאלי להצטלם בתנוחות פרובוקטיביות .עו"ד כהן אף נעזר בקשריו
.עם השחקן אקי אבני כדי לתווך בינו לבין חברה הוליוודית שרכשה את הזכויות להפוך רומן פרי עטו לסרט

עו"ד כהן ייצג גם את צביקה פיק במסגרת סכסוך בינו לבין המוסיקאי אלון לוין על זכויות העיבוד לשיר "דיווה"
שזכה באירוויזיון .לוין טען כי אף שהלחין את השיר במשותף עם פיק ,העיבוד נרשם על שמו של פיק בלבד .בית
.המשפט קיבל את טענת לוין והורה לפיק לשלם לו פיצוי של כ 200-אלף שקל

המסוכסכים

עורכי הדין איתמר כץ ודוד קוגן מ"שקל ושות'" התמחו בשנים האחרונות בייצוג זמרים בתביעות נגד חברות
המוסיקה הגדולות .בין לקוחותיהם הראל סקעת ,שהגיע לפשרה עם חברת התקליטים הד ארצי ,לאחר שזו טענה
במשך חודשים כי הזמר הפר חוזה עמה כשהקליט דיסק באמצעות חברה אחרת .כמו כן ייצגו עורכי הדין את
ריטה ורמי קליינשטיין בתביעתם נגד חברת הליקון .עורכי הדין כץ וקוגן מייצגים גם את יהודה סעדו בתביעה נגד
.בטענה שלא העבירה לו סכומים שמגיעים לו כדין מהפצת דיסקים  NMC,חברת

מהעבר השני של המתרס עומדים צח מליחי ותדהר צור ממשרד עורכי הדין תדהר צור ,המייצג את הד ארצי
בסכסוכים מול אמנים  -בין השאר בתביעות הדדיות בינה לבין הזמר עמיר בניון ,תביעה של מתי כספי בגין הפרת
זכויות

