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� פסק די

  1 

  2 

  3 

 4יפו (כב' השופטת כוכבה לוי)      –לפני ערעור על פסק דינו של בית משפט השלו� בתל אביב   .1

 5  ולפיו התקבלה בחלקה תביעת המשיב נגד המערערת. 15(05(57246א "בת 18/3/18מיו� 

  6 

 7ייצגה את המשיב החל מחודש אוקטובר  ,עורכת די� ותיקה בתחו� המעמד האישי ,תערהמער  .2

 8, אז נדרשה על ידי ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדי� להפסיק 2013ועד חודש ינואר  2011

 9  מולה ניהל המשיב הליכי� משפטיי�. ,לייצגו, שכ� נתנה בעבר ייעו. לבת זוגו

  10 

 11ייצג התקשר ע� המערערת בהסכ� לפיו ת 2011טע� המשיב כי באוקטובר  בכתב התביעה  .3

 12ולמוניטי� בבימ"ש לענייני  �תביעה משפטית לקביעת הסדר ראייה, לפירוק שיתובאותו 

 13  בתוספת מע"מ.  / 30,000 ו, וזאת תמורתת� נגד בת זוגגמשפחה ברמת 

 14  את מלוא שכה"ט. נתבעתשיל� ל 24.10.11ביו�  לטענתו,

  15 

 16זוגתו שירות משפטי של הנתבעת העניקה לבת ש ,בדיעבד ,התברר לוכי  ,המשיב טע� – התובע

 17שתחדול   ייעו. בענייניה וכי בת זוגתו הגישה תלונה נגד הנתבעת בלשכת עורכי הדי� על מנת

 18  בהליכי� מולה. מלייצג אותו

  19 

  20 

  21 

  22 

   23 
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 1  .ותעל הפסקת ייצוגו, עקב תלונת בת זוג 10.2.13לו ביו�  ההנתבעת הודיע

 2ו ואילולא ידע כ�, לא היה לטענתו, היה על הנתבעת לגלות לו את עניי� ייצוג בת זוגת

 3  ובוחר לו ייצוג אחר.  מלכתחילה מתקשר עמה בהסכ�

  4 

 5   : ה� התביעהעילות 

 6  רשלנות והפרת חובה חקוקה.

  7 

 8גבתה ממנו להשיב לו שכר טרחה ש ביקש המשיב :במסגרת התביעההסעדי� שהתבקשו 

 9מכוח וזאת המערערת  –י הנתבעת "השבה לאחר ביטול הסכ� ע ( / 26,000בס� המערערת 

 10  ק החוזי� תרופות")."חו(להל�:  1970 –זה) התשל"א וחחוק החוזי� (תרופות בשל הפרת 

 11בגי� נזק שנגר� לו כתוצאה משחרור המערערת מייצוגו בסכו� כולל   של  פיצוי – לחלופי�

 12  ששיל� לעור� די� חלופי. שכ"ט ( / 36,250

 13  והוצאות.שכ"ט פיצוי בגי� עוגמת נפש  / 50,000כמו כ� ביקש 

 14  ./ 86,250סכו� התביעה הועמד על ס� 

  15 

 16כי הגישה בשמו של התובע תביעת משמורת, כתב תביעה לפירוק  ,טענה הנתבעת בכתב ההגנה

 17שיתו� וכתב הגנה בתביעת מזונות אשר הצריכו שעות רבות של עבודה. כמו כ� הגישה בקשות 

 18  שונות וניהלה בעניינו של התובע מו"מ ממוש�.  

 19פנתה הנתבעת מייד לאחר שנודע על טענת בת הזוג,  .הלותהנפל כל פג� בהתנלטענתה לא 

 20(לפני ביוזמתה בשאילתא לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדי� ופעלה בהתא� להנחיותיה. 

 21  התובע). –פניית בת הזוג הנתבעת כלל לא קישרה בינה ובי� הלקוח 

  22 

 23נוכח הגשת תביעת מזונות וקיו� דיו� בענייני� של הצדדי� עפ"י הסכ� שכה"ט, עמד שכה"ט 

 24  בתוספת מע"מ.  / 40,800על 

 25 26,000כולל מע"מ (ולא כטענת המשיב  / 22,701, התובע שיל� על חשבו� שכה"ט לטענתה

 26  ). מדובר בשכר טרחה מינימאלי שאינו משק� את העבודה שנעשתה. /

  27 

 28היא ייצגה אותו עד אשר  .ת� לב ולא הייתה יכולה לנהוג אחרותי פעלה בהנתבעת טענה כ

 29  התבקשה על ידי ועדת האתיקה להפסיק את הייצוג.

  30 

  31 

  32 

  33 

  34 
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 1  :רקע עובדתי  .4

 2  להל� ממצאי� עובדתיי� שהתקבלו על ידי בית משפט קמא:  

  3 

 4התקשר המשיב ע� המערערת בהסכ� שכר טרחה. מהות הטיפול  24/10/11ביו�   א)

 5"הגשת תביעה לקביעת הסדר ראייה, הגשת תביעה לפירוק שיתו& הוגדרה: 

"� 6  .במקרקעי� והגשת תביעה למוניטי

 7בתוספת  / 30,000הוסכ� כי שכר הטרחה עבור הטיפול דלעיל יעמוד על ס� של 

 8תביעת מזונות ע"י האישה ישול� בנוס� ס� של  מע"מ. כ� צוי� כי במידה ותוגש

 9בתוספת  / 800בתוספת מע"מ. כמו כ�, עבור כל דיו� ישול� ס� נוס� של  / 10,000

 10  מע"מ.

 11הובהר כי שכר הטרחה אינו כולל תשלו� עבור אגרות, שליחויות, ערעורי�, הוצל"פ 

 12  וכל ערכאה אחרת ואלה ישולמו ע"י הלקוח ע� דרישה.   

    13 

 14. 2010ע� בת הזוג היתה בחודש דצמבר  של המערערת ייעו. הבודדהפגישת ה  ב)

 15  . 2011באוקטובר  , כאמור תהההתקשרות ע� המשיב הי

 16הגיעה בת הזוג למשרד המערערת ואז נודע כי היא נתנה יעו. לבת  15.11.11ביו� 

 17שלחה המערערת שאילתה לועדת האתיקה. בי� לבי� נוהל מו"מ  22.11.11הזוג. ביו� 

 18כוחה ובי� המשיב באמצעות המערערת עד לחודש מר.  יהזוג באמצעות בא בי� בת

 19או סמו� לכ�. תלונת בת הזוג נגד המערערת הוגשה רק ע� כישלו� המו"מ  2012

 20  .2012בחודש אפריל 

  21 

 22הודיעה ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדי�  10.1.13במכתב מיו� 

 23  גד המתלוננת (בת זוגתו של המשיב).החליטה שעליה לחדול מ� הייצוג נלמערערת כי 

 24תי כיוו� שפנתה הובהר כי אי� מקו� להעמיד את המערערת לדי� משמע ,ע� זאת

 25בשאילתא לוועדת האתיקה במחוז תל אביב והמערערת אינה אשמה בכ� שועדת 

 26האתיקה לא דנה בפנייתה. עוד צוי� כי מדובר במקרה של "יעו. קוד� בלבד" ולא של 

 27(ב) 16מכות הלשכה להתיר ייצוג במקרה כזה, עפ"י כלל סונוכח  "ייצוג קוד� ממש"

 28   לכללי האתיקה, אי� מקו� להעמדה לדי�. 

  29 

  30 

  31 

  32 

  33 
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 1  ייצוג. המערערת למשיב על הפסקת ההודיע 10.2.13בעקבות כ�, במכתב מיו� 

 2  .7.4.13בא כוחו הנוכחי של המשיב החל לייצגו ביו� 

     3 

 4  פסק דינו של בית משפט קמא:  .5

 5של טענותיו ואי� מקו� להורות על  נטל ההוכחהמוטל  המשיב ( כי על התובע נקבע  )א

 6  היפו� נטל ההוכחה.

    7 

 8  נדחתה התביעה בעילת הפרת חובה חקוקה.  )ב

  9 

 10שחבה כלפי הנתבעת הפרה את חובת הזהירות   נקבע כי לעוולת הרשלנותאשר   )ג

 11  התובע.

 12לניגוד הענייני� בנסיבות בה� על הנתבעת היה לצפות כי קיימת אפשרות ... " :נקבע

 13נמנעה מלערו* רישו� של מת� הייעו( לבת זוגו של התובע  וכי הסיכו� הבלתי סביר 

 14 .של הפסקת הייצוג אכ� עלול  להתממש"

    15 

 16  : היבטי� של הנזקבימ"ש קמא התייחס לשני 

 17הנזק הישיר של התובע אשר מגול� בשכר הטרחה הנוס� שהיה עליו לשל�  האחד,

 18נגרמה לו בשל הצור� לחפש וה� בעגמת הנפש ש בעקבות הפסקת ייצוגו ע"י הנתבעת

 19עור� די� חליפי במהל� ההליכי� המשפטיי� המתנהלי� תו� שצוי� כי החיפושי� 

 20  .ארכו בפועל כחודשיי� עד שמצא התובע עור� די� חליפי

 21, ביטול הסכ� שכר הטרחה עקב הפרתו מעצ� הוראת הוועד המחוזי של לשכת השני

 22     עורכי הדי� לנתבעת לסגת מהייצוג וזכות לפיצויי� בעקבות הביטול.

  23 

 24  .כולל מע"מ  43935,של  ס�הנתבעת חויבה לשל� לתובע     

  25 

 26שומה  ,טר� מומש ההסכ� כלשונו "בגי� טיפול כולל" ,נקבע כי מאחר והייצוג הופסק

 27על הנתבעת  לפצות את התובע בגי� הנזקי� שנגרמו לו בגובה נזקו הכספי הממשי 

 28הסכו� הנוס� אותו נאל. התובע שלש� כשכר טרחה  (לפני מע"מ   / 30,290בס� 

 29  לבא כוחו החלופי. 

    30 
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 1פיצוי בגי� עגמת הנפש שנגרמה  ;/ 10,000פיצוי בגי� נזק לא ממוני בס� נוס� של כ� נפסק 

 2מהות נושא הייצוג, הנסיבות של הפסקת הייצוג, האילו. אליו  ( בשל הפסקת הייצוג  לתובע

 3נקלע התובע שגר� להימשכות ההליכי� מול בת זוגו והטרחה לה נדרש לצור� השגת ייצוג 

 4       משפחתי חלופי.

    5 

 6לשכ"ט עו"ד בפועל ובהוצאות התובע  האגרה ששולמהבהוצאות התובע בגי� חויבה  הנתבעת 

 7  נקבע כי לסכומי� אלה יצורפו ריבית חוקית והפרשי הצמדה למדד.  ./ 10,179בס� 

  8 

 9  טענות המערערת בערעור:תמצית   .6

 10אי� יסוד למסקנה של ביהמ"ש לפיה היה על המערערת לצפות כי קיימת אפשרות   א)

 11לניגוד ענייני� בנסיבות בה� נמנעה מלערו� רישו� מת� הייעו. לבת זוגו של התובע 

 12  � הבלתי סביר של הפסקת הייצוג עלול להתממש. וכי הסיכו

 13  מדובר בציפייה מופרכת, אינה  נשענת על אדני� פרקטיי� ולא הוכחה.     

 14בתחו� דיני המשפחה נית� ייעו. משפטי ללקוחות מזדמני� אשר אינו מתממש לכלל   

 15שמי ואי� טע� לגבש ולפעול עפ"י  "אלפו�"ייצוג. אי� בנמצא נורמה המחייבת לניהול 

 16  נוהל הכולל "רישו� ותיעוד" בתחו� זה של דיני משפחה. 

 17לטענת המערערת המסקנה המתבקשת היא כי לא התרשלה בנסיבות העניי�. נטע� כי 

 18לא נגר� למשיב כל נזק ולא נית� להוכיח כי קיי� קשר סיבתי בי� אותה התרשלות 

 19  לנזק ובימ"ש קמא כלל לא ד� בסוגיית הקשר הסיבתי. 

  20 

 21  בית משפט קמא שגה א� בקביעת סכו� הנזק.  ב)

 22+ מע"מ  / 40,000צרי� המשיב לשאת בתשלו� של כ� שכר הטרחה היה עפ"י הס

 23+ מע"מ, שכ� תביעת מוניטי� הוגשה במסגרת  / 800בור כל דיו� ס� של ובנוס� ע

 24ו היה ממשי� ייצוג המשיב על ידי המערערת הוא היה התביעה הרכושית. ממילא ל

 25  מחויב לשל� לה שכ"ט נוס� מעבר לזה ששיל�.

  26 

 27            � שנקבע כי המשיב שיל� בפועל לנתבעת בימ"ש קמא שגה באשר לגובה הסכו  ג)

 28  ). / 29,000לפסה"ד ( 26בסעי� 

  29 

  30 

  31 

  32 

  33 



  
משפט לערעורי� �יפו בשבתו כבית �בתל אביב בית המשפט המחוזי 

  אזרחיי�
    

  אונגר לטי� נ' ליטוב 27213�05�18 ע"א
  
   
  

 12מתו�  6

 1פחות  / 23,000מועד חקירתה טענה המערערת כי המשיב נשא בתשלו� שכ"ט בס�  דאמנ� ע

 2אות� החסיר בשל אגרות, א� בחקירתה הנגדית התברר כי היה צ'ק נוס� שנפרע בס�  / 299

 3  ./ 2,800של 

 4 25,800ובפועל שיל� המשיב ס� של  / 23,000שח מתווספת לסכו� של  2,800המחאה זו של   

 5  בגי� האגרות.  / 299מה� יש להפחית  /

 6  . + 25,501משכ�, הסכו� אשר שיל� המשיבה שכ"ט למערערת עומד על 

 7לו טע� המשיבה  / 26,000לס� של  / 2,800בימ"ש קמא שגה בכ� שציר� סכו� זה של 

 8  לו טע� המשיב.  / 26,000סכו� זה כלול בס� של  מלכתחילה.

    9 

 10  לפסק הדי� רצופה טעויות. 26א של סעי� הסיפ  ד)

 11  לפסה"ד נכתב כ�: 26בסעי�   

 12(כולל  + 26,000תשלו� שכ"ט בפועל לנתבעת: לפי גרסת  התובע נפרעו צ'קי� על ס* של "  

 13.  + 22,701) . לפי גרסת  הנתבעת התובע שיל� על חשבו� שכ"ט ס* של 16%מע"מ 

 14בחקירתה אישרה הנתבעת את העובדה כי  צ'ק  נוס&   שמש*   לפקודתה    התובע   בס* 

 15 נפרע .       + 3,000של 

 16סכו� המהווה  �סכו� כולל מע"מ �+ 29000על שיל� התובעת סכו� כולל של כ* שבפו

 17. כ*  + 1600סכו� לפני מע"מ. והכולל בפועל תשלו� עבור שני דיוני� בס* של  + 24,786

 18 .+ 23,186שעל פי הסכ� שכר הטרחה שול� הס* של 

 19לנתבעת  היה משלי� את תשלומי שכר הטרחה שלו + 684לשו� אחרת , בתשלו� נוס& של  �

 20  על פי ההסכ� עימה. להל� "הסכו� הנוס& ".

    21 

 22 / 684המערערת טוענת כי ניסתה את כל החישובי� האפשריי� כדי להסביר את הסכו� של   

 23, תו� / 23,186 (ל  / 30,000והאפשרות היחידה אליה הגיע היא כי מדובר בהפרש בי� 

 24  והודגש כי היא  בכל מקרה כופרת ג� בסכו� זה.    6,814 – 1שהושמטה בטעות הספרה 

  25 

 26ממשי� להיות מיוצג על ידה היה צרי� לשל� לפי הסכ�  בלו היה המשי יהמערערת טוענת כ  

 27לא כולל מע"מ משו� שהוגשה תביעת מזונות ותביעת מוניטי�,  ,/ 40,000ס� של בשכה"ט 

 28כולל  / 50,112 כדיוני� שהתקיימו בפועל עד לסיו� התיק. סה" 4ולכ� יש להוסי� עלות 

 29  מע"מ. 
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 1לבי�  / 50,112לפסה"ד הינו ההפרש בי�  26כ� שהסכו� הנוס� שהוגדר בסעי� 

 2 684כולל מע"מ ולא ס� של  / 24,611 –(הסכו� ששיל� המשיב בפועל)  חש" 25,501

 3  שננקב בפסה"ד.  /

 4עומד סכו� זה על ס� ש�  "מועוד מוסיפה המערערת כי א� "לשיטת בימ"ש עצ

 5  וכי בכל מקרה אי� מקו� לגלגל זאת לפתחה. / 11,639

  6 

 7בית משפט קמא שגה כאשר קבע שטענת המערערת לפיה הציעה לו עו"ד חלופית היא   )ה

 8  טענה כבושה.

 9 32הצעת המערערת להפנות את המשיב לעו"ד חלופית נטענה בסעי�  הטענה בדבר

 10לכתב ההגנה מטע� המערערת. ג� המשיב הודה במפורש במסגרת המיילי� 

 11     שהוחלפו בינו למערערת ובחקירתו בבימ"ש כי הוצעה לו עו"ד חלופית.  

  12 

 13  בנסיבות העניי� המשיב לא זכאי לפיצוי בגי� עגמת נפש.  )ו

 14  התנהלותה של המערערת הייתה בתו� לב.  

 15כשצצו טענות בת זוגו לשעבר אלא  מידהמערערת הציע למשיב להתפטר מייצוג 

 16  .שהוא סירב ועמד על כ� שתמשי� לייצגו

 17המערערת עמדה תחת העמדה הסחטנית שהפעילה עליה בת זוגו של המשיב; 

 18לו את משהתקבלה החלטת ועדת האתיקה המערערת פנתה למשיב והסבירה 

 19 31.1.13ההחלטה והציע להפנותו לעו"ד אחרת לצור� המש� הטיפול בתיק וביו� 

 20  קיבל את החומר המשפטי, תו� שהמערערת הציעה לו סיוע ככל יכולתה.  

  21 

 22  תמצית טענות המשיב:  .7

 23י� הערעור להידחות הואיל והמערערת לא הצביעה ולו על טעות אחת במצב ד  א)

 24וכ� מ� הטע� כי ככל שהיא סבורה שנפלה טעות חישובית, היה עליה להגיש  ,המשפטי

 25   . 1984 –לחוק בתי המשפט, התשמ"ד  81בקשה לבימ"ש קמא בהתא� לסעי� 

  26 
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 1הערעור הוגש בעיקר בענייני� עובדתיי� הנמצאי� בסמכות הערכאה כי  �נטע  ב)

 2בימ"ש קמא בח� ביסודיות ותו� ניתוח מעמיק את עדויות והראיות ונת�  הדיונית.  

 3ביטוי לחקירותיה� של המערערת והמשיב בפסה"ד. לכ� ראוי כי בימ"ש ישאיר על 

 4  כנ� את הממצאי� העובדתיי�.  

  5 

 6נטע� כי גרסת המערערת באשר להצעתה לעורכת די� חלופית לא עלתה בכתב הגנתה   ג)

 7כל תימוכי� בתצהיר עדות ראשית של המערערת והיא  והועלתה לראשונה וללא

 8  כבושה. 

  9 

 10בימ"ש קמא התבקש לבחו� מקרה זה בהתא� לר� של עור� די� סביר לטענת המשיב,   ד)

 11בכ� שגרמה באופ� ישיר  בתחו� דיני משפחה והמערערת התרשלה התרשלות רבתי

 �12 נחת� במחדליה לנזק שנגר� למשיב עקב מת� שירותי� משפטיי� לבת זוגו בטר

 13  .עמו ההסכ�

  14 

 15ואשמתה בשיעור  הנטע� כי המערערת אינה זכאית לשכר טרחה ראוי לאור ההטעי  ה)

100% .    16 

 17נזקו של המשיב מגול� בי� היתר בשכ"ט ששול� בהתא� לחשבוניות לטענת המשיב, 

 18  . שצורפו לכתב התביעה

 19המשיב נשא בשכר טרחה נוס� שלא היה עליו לשאת בו מלכתחילה אילולא מחדלי 

 20   המערערת והפסקת ייצוגה בשל תלונת גרושתו. 

  21 

8.   � 22לאחר שעיינתי בטענות הצדדי� ושמעתי את השלמת טענותיה� בע"פ, מצאתי כי די

 :� 23  הערעור להתקבל מהנימוקי� כדלקמ

  24 

 25עובדתיי� אליה� הגיעה הערכאה הדיונית ואני במקרה דנ� אי� צור� להתערב בממצאי� 

 26  כפי שה�. מקבלת ממצאי� אלו

 27על כ�, כל שנותר לבדוק הוא, הא� על יסוד התשתית העובדתית הוכח כי המערערת התרשלה 

 28  ביחס למשיב.
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  1 

 2  אציי� כבר עתה, כי יש להשיב על שאלה זו בשלילה.

  3 

 4  עוולת הרשלנות:  .9

 5 36(35עוולת הרשלנות לפי סעיפי� קיומה של מושכלות יסוד ולפיה� לצור� ב פתחא  א)

 6  יסודות מצטברי�: 3 (קי� [נוסח חדש] יש צור� בלפקודת הנזי

 7  .הניזוק כלפי זהירות חובת למזיק קיימת הא� – זהירות חובת  )1

  8 

 9  .זו זהירות חובת הפר המזיק הא� – התרשלות  )2

  10 

 11  .לנזק שהביאה היא החובה הפרת הא� – סיבתי קשר  )3

  12 

 13, 113) 1( , פ"ד לז ועקני� נ' המועצה המקומית, בית שמש 145/80ע"א  :למשל ראה

 14', ושות צפריר, מאירי, ער�, לוי גולדפרב נגד מ"בע גיאות קבוצת 7633/12ע"א  ; 122

 15  .     )16.9.14( מ"בע די� עורכי

  16 

 17במקרה דנ�, לעור� די� יש חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי הלקוח שלו וא�   ב)

 18  המערערת אינה טוענת אחרת. משכ�, איני נדרשת לדיו� בסוגיה זו. 

     19 

 20  המשיב. –הא� המערערת הפרה את חובתה במקרה דנ� כלפי הלקוח  –נותר לבחו�   ג)  

  21 

 22 הא�: נבחנת המזיק של סבירה הבלתי ההתנהגות – "ההתרשלות"באשר ליסוד  

 23  .סביר באופ� לצפות� יכל סביר אד� אשר סבירי� בלתי סיכוני� יצרה ההתנהגות

 24 של מיצירתו היה נמנע וסביר נבו� אד� הא� – בודקי�, צפוי בסיכו� מדובר כאשר

 25, פ"ד ס"ב שתיל נ' מקורות חברת מי� בע"מ 1327/04, 10078/03(ע"א  סיכו� אותו

 26  .)18 פסקה, 803) 1(

  27 

 28בימ"ש קמא קבע כי המערערת בהתנהגותה הפרה את חובת הזהירות שהיא חבה 

 29  כלפי התובע בשל כ� שנטלה על עצמה סיכו� צפוי ובלתי סביר. 
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  1 

 2על הנתבעת היה לצפות כי קיימת אפשרות לניגוד ענייני� בנסיבות בה� נמנעה "נקבע כי: 

 3סיכו� הבלתי סביר של הפסקת מלערו* רישו� של מת� הייעו( לבת זוגו של התובע וכי ה

 4   ".הייצוג עלול להתממש

  5 

 6  כי המערערת הפרה את חובת הזהירות שהיא חבה כלפי התובע . לא הוכחלטעמי, 

  7 

 8שכותרתה:  1986 –לכללי לשכת עורכי הדי� (אתיקה מקצועית), התשמ"ו  16הוראת סעי�   

 9  :�קובעת כ  "איסור על טיפול נגד לקוח"

 10  –"(א) עור* די� לא יטפל נגד לקוח 

 11  בעני� או בקשר לעני� שטיפל בו למע� אותו לקוח;) 1(

 12  ) בעני� אליו יש זיקה של ממש למידע שקיבל עור* הדי� מאותו לקוח או מטעמו".2(

 13(ב) הועד המחוזי, או מי שהסמיכו לכ*, רשאי להחליט, לפי פניית עור* הדי�, כי   

 14מת� חוות דעת או קיו� התייעצות גרידא, או פעולה במקרה פלוני, לא היה בה� 

 15משו� טיפול בעניי� למע� לקוח, או כי מידע מסוי� אי� לו זיקה של ממש לעניי�, או 

 16ל בעניי�, ובלבד שהחלטה כאמור במידע שהתקבל כדי למנוע מעור* הדי� לטפ

 17  תינת� לפני שעור* הדי� יקבל על עצמו את הטיפול בעני� האמור". 

  18 

 19צוקרמ�, עו"ד נ' הוועד המחוזי של לשכת  10127/07לעל"ע בימ"ש קמא בפסק דינו הפנה 

 20לכללי לשכת  16) ש� ד� ביהמ"ש העליו� בהוראת סעי� 24.05.09( עורכי הדי� בתל אביב  יפו

 21  עורכי הדי�. 

 22הגיו� רב גלו� בהוראה זו, באשר היא נועדה למנוע מראש מצב בו "ביהמ"ש העליו� פסק כי: 

 23הדי� "חוצה �כאשר עור*די� עלול לפעול תו* ניגוד ענייני�, וסכנה זו קיימת ג� קיימת �עור*

 24שמש פה ללקוח אחר נגד לקוחו לשעבר, ובאותו עניי� שייצגו. סכנה את הקווי�", ומסכי� ל

 25די� עלול לעשות שימוש במידע או נתוני� שמסר לו לקוח �זו גדולה שבעתיי� מקו� בו עור*

 26   "..לשעבר, נגדו.

 27קיומו של ניגוד ענייני� לא נותר לשיקול דעת עור� הדי� והמחוקק ניסח  הובהר כי

 28בחינת השאלה בדבר קיומו של ל , המחוקק הותיר פתחדברי� בלשו� איסור. ע� זאת

 29סעי�  בהתא�  להוראת  סמכות הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדי�לניגוד ענייני� 

 30  לכללי�. (ב) 16

  31 
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  1 

 2של שיחת ייעו. ע� לקוחה פוטנציאלית שלא הבשילה לכלל ייצוג ולאחר  העצ� קיומ –כלומר 

 3וד ענייני�" שיהיה אסור ניג" אינה כשלעצמה תמכ� ייצוג ב� זוגה של אותה לקוחה פוטנציאלי

 4  בכל מקרה.

 5  נקבע כי במקרה שכזה יש לפנות לועדת האתיקה אשר תחליט בעניי�.

 6  המשיב בשו� שלב. –כ� ג� פעלה המבקשת בפועל. היא לא הסתירה את העניי� מהלקוח 

 7נית� לראות מהחלטת א�  10.1.13ביו� נגנזה תלונתה של בת הזוג שהוגשה נגד המערערת 

 8  .הועדה, כי אמנ� התלונה "נגנזה" א� היא בפועל נדחתה

  9 

 10  נכתב בתשובת הועדה:

 11נה והעניי�, החליטה הועדה כי על עורכת הדי� הניל "לאחר עיו� במסמכי התיק ולאור נסיבות

 12  לחדול מ� הייצוג נגד המתלוננת.

 13יחד ע� זאת אי� מקו� להעמיד את הנילונה לדי� משמעתי, מכיוו� שהיא פנתה בשאילתא 

 14לוועדת האתיקה במחוז תל אביב, ואי� הנילונה אשמה בכ* שועדה זו לא דנה בפנייתה. זאת 

 15של יעו( קוד� בלבד, ולא של ייצוג קוד� ממש, ונוכח הסמכות ועוד, המדובר הוא במקרה 

 16(ב) לכללי האתיקה אי� מקו� להעמדה  16של הלשכה להתיר ייצוג במקרה כזה, על פי כלל 

 ."� 17  (מתו� מוצג ה' למוצגי המערערת).לדי

  18 

 19המערערת בתצהיר העדות הראשית ציינה, כי היא עורכת די� בתחו� המעמד האישי שני� 

 20ימת פגישות ייעו. ידי יו� והבהירה מדוע בנסיבות העניי� לא קישרה בי� בת הזוג רבות. מקי

 21  לתצהירה).  12(10שקיבלה יעו. ובי� הלקוח שהגיע אליה חודשי� רבי� לאחר מכ� (סעיפי� 

 22  תצהירה לא נסתר כלל בעניי� זה.

 23נה לא הוכח ולו לכאורה כי עורכי די� אחרי� בתחו� המעמד האישי, נוהגי� באופ� שו

 24ולכאורה כי עו"ד  ומהמערערת וכי לא פעלה כעורכת די� סבירה בנסיבות העניי�. לא הוכח ול

 25אחר בתחו� המעמד האישי מנהל "רישו�" של הלקוחות שקיבלו ממנו יעו. באופ� שיאפר 

 26  מניעת הסיטואציה הייחודית שארעה כא�.

 27אני לא  –ל מקו� לטעמי, מסקנת בית משפט בעניי� אינה מבוססת על חומר הראיות, ומכ

 28  מצאתי בחומר הראיות עיגו� למסקנה בעניי�.

  29 
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 1מאפשרת  כ�כפי שנית� לראות בתשובת ועדת האתיקה, אזי קיימי� מקרי� שבה� הלשכה 

 2  הלקוח. תור� הדי� שמייצג אלייצג לקוח, אשר בעבר ב� זוגו / בת זוגו ניהל שיחת יעו. ע� ע

 3ועדת האתיקה השיבה לה רק בחלו�  וביקשה אישור.המערערת פעלה בדיוק "על פי הספר" 

 4כשנתיי� ואי� זו אשמתה. כל אותה העת ידע המשיב כי נושא הייצוג טעו� הכרעת מוסדות 

 5  הלשכה.

 6  עוולת הרשלנות .גי� בלאור האמור לעיל, אני סבורה כי אי� מקו� לקבל את התביעה 

  7 

 8הרי שאי� צור�  ,עוולת הרשלנותמשהתקבלו טענות המערערת ביחס להעדר אחריות בגי�   .10

 9  להתייחס לשאלת הנזק.

 10רק אציי� בעניי� זה כי סכו� הנזק אכ� מופרז וחלקו מתבסס ככל הנראה על טעות חישובית. 

 11    ד' לפסק הדי�). 6(ראה סעי� 

    12 

 13  לסיכו�:  .11

 14  .לאור האמור לעיל, די� הערעור להתקבל  )א

 15  יבוטל והתביעה נדחית. –פסק דינו של בית משפט קמא   

   16 

 17  ./ 20,000המשיב ישא בהוצאות המערערת ושכ"ט עו"ד בס�   ב)  

  18 

 19  הערבו� יוחזר למערערת באמצעות בא כוחה.  ג)

  20 

 21  המזכירות תשלח פסק הדי� לצדדי�.  ד)

  22 

 23  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  02, כ"א אב תשע"חנית� היו�,  

                   24 

 25 

  26 

  27 

  28 




