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 3  לענייני משפחה פסק הדי של בית המשפט

5.   � 4(כבוד השופט ב� ציו� בחיפה דחה בית המשפט לענייני משפחה  13.7.2011בפסק די� מיו

 5כמו כ�, הורה בית המשפט ברגר) את הבקשה לקיו� הצוואה השנייה והורה על ביטולה. 

 � 6  .9.1.1990לענייני משפחה על קיו� צוואת המנוחה מיו

  7 

 8פסק דינו מנה בית המשפט לענייני המשפחה את העובדות הבאות כעובדות שאינ� שנויות ב  .6

 � 9שני�, חולה  85כשהמנוחה בת  1.3.2007במחלוקת: צוואת המנוחה השנייה נערכה ביו

 10אחר שהמנוחה השתחררה מאשפוז ממוש
 של מספר במחלת סרט�, חודשי� ספורי� ל

 11שבועות בבית חולי� כתוצאה לניתוח ומספר ימי� בטר� אשפוז נוס/ לצור
 ניתוח הוצאת 

 12) התגוררה ע� עובדת זרה (המטפלת ל'גידול בריאה;  המנוחה סבלה מליקוי ראיה; המנוחה 

 � 13ה ללא ילדי�; ; המנוחה הייתה אלמנ13.11.2006ממועד שיחרורה מבית חולי� ביו

 14התלוותה  'משפחתה היחידה של המנוחה הייתה אחיה ובנו שהתגוררו באוסטרליה; א

 15למנוחה לכל הביקורי� אצל הרופאי� וכ� לאשפוזי� בבית החולי�, רכשה עבורה תרופות 

 16דאגה לכל צרכיה של המנוחה, בחרה עבורה את רעיית המערער ובישלה עבורה מעת לעת; 

 17להעסקת העובדת הזרה ולסיכו� תנאי העסקתה, לפיקוח עליה  הרופאי� המטפלי�, דאגה

 18ידי המערערת; העדי� המערער על ולתשלו� שכרה; הצוואה השנייה נערכה במשרדו של 

 19לצוואה השנייה היו המערערת ועובדת נוספת של המערער; טר� עריכת הצוואה ומיד לאחר 

 � 20על יפוי כוח נוטוריוני חתמה המנוחה  13.11.2006שחרורה של המערערת מאשפוז ביו

 21  ובנ� לפעול בשמה ובמקומה.רעייתו המייפה את כוח� של המערער, 

  22 

 23בנוס/, קבע בית המשפט לענייני משפחה כדלהל�: צוואת המנוחה השנייה נערכה בהיותה   .7

 24רעיית תחת השפחה בלתי הוגנת במצב פיזי ירוד ושעה שתלויה תלות מקיפה ויסודית ב

 25כלל ענייניה; המנוחה הייתה עצמאית לגמרי וטיפלה בכל ענייניה אשר דאגו ל ובא' המערער

 26ממנו יצאה אד� מפוחד, תלותי ומוגבל. לאחר אשפוז זה  10/2006עד לאישפוז בחודש 

 27המנוחה נזקקה לסיוע בניידות, לעזרה מלאה בפעילות היומיומית, מצבה הנפשי אופיי� 

 28א נית� היה לשחררה לביתה ללא ברגישות יתר והיא סבלה מקשיי ראיה בשתי העיניי� ול

 29מטפלת אשר תסייע לה; אחרי אשפוז זה הייתה המנוחה שרויה בבדידות ובמצוקה ויכלה 

 30לסיוע ועזרה; מגבלות הראייה מה� סבלה המנוחה הגיעו עד  לרעיית המערערו 'לפנות רק לא

 31רוא כדי עיוורו� כהגדרתו בחוק, במועד עריכת הצוואה. מגבלה זו לא אפשרה למנוחה לק

 32; בזמ� עריכת רעיית המערערוב 'מסמכי�; בזמ� עריכת הצוואה המנוחה הייתה תלויה בגב' א

 33  במנוחה בצורה מלאה בניגוד לרצונה של האחרונה.רעיית המערער הצוואה שלטה 
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 2בית המשפט לענייני משפחה קבע כי נסיבות עריכת הצוואה ומקו� עריכתה מובילי� למסקנה   .8

 3. הצוואה רעיית המערערו 'ה הייתה תחת השפעה בלתי הוגנת מצד אכי נערכה בזמ� שהמנוח

 4נערכה על ידי המערערת, עורכת די� שכירה במשרדו של המערער. בית המשפט לענייני משפחה 

 5לא קיבל את הגרסה לפיה המנוחה הגיעה למשרדו של המערער, המצוי בקומה שלישית, הלכה 

 6לחדרה של המערערת, התיישבה וחתמה על הצוואה ויצאה מהמשרד בכוחות עצמה מבלי 

 7  לשהו. שקיבלה עזרה מצד כ

  8 

 9המנוחה התייצבה במשרד המערער מבלי שקבעה פגישה  על פי העובדות לפיה�� צוי� כי ג  .9

 10מראש, הופנתה לעו"ד שכירה על ידי המזכירה שאינה מנתבת תיקי� דר
 כלל, כי המערערת 

 11הפסיקה את כל עיסוקיה וערכה למנוחה צוואה שלמה בתו
 חצי שעה, כי המערערת אינה 

 12הצוואה, כי המנוחה לא יכולה להציג את הפתק שעליו רשמה המנוחה את שמות הזוכי� לפי 

 13את קביעתו לפיה נית� לאשש שילמה שכר טירחה ושלא נחת� ע� המנוחה הסכ� שכר טרחה, 

 14  הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת.

  15 

 16ית המשפט העלה תהיות הא� פרטי הזוכות אכ� נמסרו למערערת על ידי המנוחה (לעומת ב  .10

 17רערת לפיה היא הספיקה לקבל את כל גור� אחר). בית המשפט הטיל ספק בגרסתה של המע

 � 18האינפורמציה מהמנוחה, לעיי� בצוואה הראשונה, לערו
 את הצוואה השנייה, לשוחח ע

 19המנוחה שיחת חולי� ולהזמי� את המזכירה לחתימה תו
 חצי שעה. בית המשפט ג� הטיל 

 20ספק א� ביררה המערערת את רצונה של המנוחה והבנתה את משמעות הצוואה השנייה 

 21ר� החתימה אותה עליה שכ� היא לא שאלה את המנוחה א� ברצונה למנות מנהל עזבו�, בט

 22לא שאלה מדוע בצוואתה הקודמת מינתה מנהל עזבו� ולא שאלה הא� המנוחה רוצה להפקיד 

 23את הצוואה בבית משפט מחוזי כפי שעשתה ע� צוואתה הראשונה, שאלות אשר עור
 צוואה 

 24וואה קודמת. בית המשפט תהה ג� מדוע המערערת לא סביר היה שואל נוכח קיומה של צ

 25ביקשה בנסיבות העניי� חוות דעת פסיכיאטרית או רפואית על מנת לאשש כי המנוחה כשירה 

 26לערו
 צוואה. לבסו/, תהה בית המשפט מדוע ביקשה המנוחה מהמערערת שלא לספר 

 27ביקשה תחילה  למערער אודות עריכת הצוואה השנייה מקו� שהמזכירה העידה כי המנוחה

 28  כי המערער יערו
 עבורה את הצוואה.

  29 

 30למדי שהמנוחה לא נכנסה  הבית המשפט לענייני המשפחה קבע כי קיימת סבירות גבוה  .11

 31פגשה אותה במשרד ונתנה לה את העתק שרעיית המערער למשרדו של המערער לבדה, 

 32פחה קבע עוד כי הצוואה הראשונה או הצוואה הראשונה המקורית. בית המשפט לענייני מש

 33  .רעיית המערער קיימת סבירות גבוהה שהפתק שהמנוחה מסרה למערערת נכתב על ידי
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 2בית המשפט לענייני משפחה קבע כי כלל הנסיבות כפי שתוארו מובילות למסקנה לפיה   .12

 3  על המנוחה. א'ורעיית המערער הצוואה נערכה כתוצאה מהשפעה בלתי הוגנת של 

  4 

 5כי עריכת הצוואה השנייה על ידי המערערי� מעוררת קבע י משפחה בית המשפט לעניינ  .13

 6שאלות אתיות לא קלות וכי המערער היה מודע לבעיות אלה וא/ ניסה לגמד� על ידי הגשת 

 7ולא על ידי רעייתו. בית המשפט לענייני משפחה הפנה  'הבקשה לקיו� צוואה על ידי הגברת א

 8"הוראת צוואה, פרט  לפיו") הירושהחוק : "(להל� 1965-לחוק הירושה, תשכ"ה 35לסעי/ 

 9פה, המזכה את מי שער' אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופ אחר חלק 	לצוואה בעל

 10. הצוואה נערכה על ידי בטלה" –זוגו של אחד מאלה 	בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בי

 11למרותו. חובת המערערת ונחתמה על ידה, כאשר היא שכירה במשרדו של המערער וכפופה 

 12הנאמנות של המערערת נתונה למערער מכוח העסקתה מש
 שני� ומכוח יחסי עובד מעביד. 

 13אמנ� המערערת ערכה את הצוואה השנייה על בסיס נוסח שלה, א
 היא עובדת כעורכת די� 

 14שכירה והמחשב הוא מחשב משרדי. בנסיבות אלה, האחריות הכוללת לפעולות שנעשו 

 15היו ונשארו של המערער לרבות כל הפעולות הקשורות לעריכת במסגרת משרד המערער 

 16  הצוואה השנייה.

  17 

 18המנוחה הגיעה למשרד של המערער על מנת שזה יערו
 עבורה צוואה ומשהוא לא נכח אותה   .14

 19עת במשרדו הופנתה המנוחה למערערת. ברור אפוא שהשירות שנית� למנוחה כלקוחה של 


 20ו כשלוחו. העובדה כי המערערת הינה שכירה החבה די� מטעמ-המערער נעשה על ידי עור

 21חובת נאמנות למעבידה יצרה במקרה הזה ניגוד ענייני�. במקרה הנדו� יש לייחס את פעולות 

 22עריכת הצוואה של עור
 די� שכיר למעבידו כאילו האחרו� ער
 את הצוואה, כל שכ� כאשר 

 23לכ�, ממנה נהנתה אשתו ו ברור שמדובר בלקוח של המשרד. מכא� המערער ער
 את הצוואה

 24יש להורות על ביטול ההוראה המזכה את אשתו. במקרה זה נית� ג� לקבוע כי המערער לקח 

 25באופ� אחר חלק בעריכתה הצוואה, לכ�, א/ מטע� זה יש להורות על ביטול ההוראה המזכה 

 26 את אשתו.

 27השנייה  מכא�, כאמור לעיל, דחה בית המשפט לענייני משפחה את הבקשה לקיו� הצוואה 

 � 28והורה על ביטולה. כמו כ�, הורה בית המשפט לענייני משפחה על קיו� צוואת המנוחה מיו

9.1.1990. 29 

  30 

 31  בית הדי המחוזיפסק הדי של 

 32) המייחסת לשניה� עבירות של 44/15נגד המערערי� הוגשה קובלנה לבית הדי� המחוזי (ב"פ   .15

 33-עורכי הדי� (אתיקה מקצועית), תשמ"ו (א) לכללי לשכת14ניגוד ענייני�, עבירה לפי כלל 
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 1(להל�:  1961-) לחוק לשכת עורכי הדי�, תשכ"א2(61") וסעי/ כללי האתיקה(להל�: " 1986

" 2) לחוק 1(61 -ו 53המקצוע, עבירה לפי סעיפי�  "); אי שמירה על כבודחוק לשכת עורכי הדי

 3) 3(61בירה לפי סעי/ לשכת עורכי הדי�; התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדי�, ע

 4מערערת לבדה עבירה של חוסר נאמנות יחס ליכתב הקובלנה לחוק לשכת עורכי הדי�. 

 5  לחוק לשכת עורכי הדי�. 54לכללי האתיקה וסעי/  2ומסירות ללקוח, עבירה לפי כלל 

  6 

 7כי אמנ� בית הדי� אינו מחויב לאמ1 את המסקנות הסופיות של פסק  ,המחוזי קבע די�בית ה  .16

 8יחד ע� זאת, בית הדי� יכול, במסגרת אול� די� שנית� בבית המשפט לענייני משפחה, 

 9לראות בקביעה זו משו� ראיה לכאורה  ,לחוק לשכת עורכי הדי� 67סמכויותיו לפי סעי/ 

 10  תו מעשה. בהליכי� משמעתיי� שיינקטו נגד עור
 די� בשל או

  11 

 12אמנ� בית המשפט אינו מוסמ
 לקבוע הא� מי מהנקבלי� ביצע עבירה אתית וסמכות זו   .17

 13את פסק הדי� כראיה לכאורה  יש מקו� לקבלזה נתונה לבית הדי� המשמעתי, אול� במקרה 

 14ל הנוגע לקביעות העובדתיות שבפסק הדי�, לרבות הקביעות בנוגע למצבה של המנוחה בכ

 15וואה, זאת לאור העובדה כי בית המשפט התרש� באופ� בלתי אמצעי משורה במועד עריכת הצ

 16של עדי� ובכלל זה המערערת שנחקרה בפניו. בפני בית המשפט עמדה תמונה רחבה הכוללת 

 17  עדויות ומסמכי� רפואיי� אשר נגעו למצבה של המנוחה.

  18 

 19עד עריכת הצוואה אימו1 קביעותיו של בית המשפט ביחס למצבה של המנוחה במונקבע, כי   .18

.� 20  מוביל למסקנה עגומה לגבי התנהלות� של המערערי

  21 

 22בצוואות, מוטלת על עור
 הדי� חובת נאמנות מוגברת, שכ� עור
 עסקינ� כאשר עוד נקבע כי   .19

 23הדי� עושה דברו של המצווה וחובתו לשמור על הלקוח המצווה. מוטלת על עור
 הדי� 

 24ש הבי� את משמעות צוואתו ושזו אכ� מבטאת את המחתי� מוריש על צוואה לוודא שהמורי

 25כוונתו האמיתית. כאשר תוכ� הצוואה הינו חריג, אזי חייב הדבר להדליק אור אדו� אצל 

 26מנסח הצוואה וחובה מכופלת עליו לוודא שזו אכ� הייתה כוונת המוריש. יתרה מכ
, כאשר 

 27הו הלקוח. לכ
 יש חשיבות נערכת פנייה לעור
 די� לעריכת צוואה, על עור
 הדי� לבדוק מי

 28שכ� קביעה כזו גוררת בעקבותיה תוצאות משפטיות הקבועות בחוק לשכת עורכי הדי� ובכללי 

 29  לשכת עורכי הדי�.

  30 

 31 שנסיבות עריכת הצוואה ה� חריגות ג� א� נאמ1 את גרסת המערערי� כלשונה.קבע בית הדי�   .20

 32יש צור
 להוכיח יסוד נפשי הכולל כי על מנת להרשיע בעבירה משמעתית  ,בית הדי�עוד קבע 

 33  מודעות לרכיבי� העובדתיי� של העבירה בצירו/ שוויו� נפש ביחס לתוצאה. 
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 2כי עור
 הדי� לא יוכל למלא את חובתי די בחשש ית הדי� קבע כי על פי כללי האתיקה ב  .21

 3המקצועית על מנת לקבוע כי עור
 הדי� מצוי במצב של ניגוד ענייני�. הער
 המוג� בסעי/ 

 4(א) לכללי האתיקה הינו חובת עור
 הדי� להעניק ללקוחו ייצוג הול�, מסור ומקצועי הח/ 14

 5  מכל שיקול זר או מגבלה אחרת. 

  6 

 7ות הצדדי�, הגיע למסקנה כי יש להרשיע את שני המערערי� סקר את טענבית הדי� לאחר ש  .22

.� 8 בעבירות המיוחסות לה

 9ביחס למערער, נקבע כי הוא נושא באחריות מקצועית לנעשה במשרדו. בית הדי� לא קיבל 

 10את טענת המערער כי הוא לא ידע אודות עריכת הצוואה על ידי המערערת ולמד על כ
 רק 

 11המנוחה הייתה לפיה�  ותיו של בית המשפט לענייני משפחהבדיעבד. בית הדי� קבע כי קביע

 � 12במצב פיזי וקוגניטיבי קשה ולא הייתה יכולה לדאוג לעניינה בשעת עריכת הצוואה, מטי

 13את הכ/ לעבר המסקנה כי החתמת המנוחה על צוואה במשרד המערער לא הייתה מעשה 

 14ספונטני שנבע מהגעה פתאומית של המנוחה למשרד המערער דווקא בשעה שהוא לא היה 

 15תכנו� מוקד� בידיעתו של המערער שדאג שלא להימצא במשרד של במקו�, אלא תוצאה 

 16במועד הגעתה. נקבע עוד כי הנסיבות שאפפו את היחסי� בי� המנוחה מצד אחד והמערער 

 17מצביעי� על כ
 שהמערער ידע שהמנוחה לא הייתה כשירה לשנות את  ,ומשפחתו מצד שני

 18  ספק.צוואתה שעה שפנתה למשרדו או לפחות ידע שכשירותה מוטלת ב

  19 

 20בית הדי� קבע שהמערער, שלכל הפחות ידע על צוואת השנייה של המנוחה מספר ימי� אחרי   .23

 21לפנות למנוחה ולבקש אישור רפואי שהיא כשירה לשנות את צוואתה, הוא  היה לויכ ,עריכתה

 22  היה יכול להצביע על ניגוד הענייני� שהוא עומד בפניו ולהפנות אותה למשרד עורכי די� אחר.

  23 

 24בית הדי� קבע שג� הגשת הצוואה לביצוע הייתה נגועה בניגוד ענייני�. בדר
 כלל אי� פסול   .24

 25בכ
 שעור
 די� מגיש צוואה לביצוע כאשר הוא נהנה מהצוואה, אול� ניגוד הענייני� במקרה 

 26זו נערכה בניגוד ענייני� כי שלנו נובע מהעובדה שהמערער היה ער בעת הגשת הצוואה לביצוע 

 27  בדת משרדו ובכל זאת בחר להגישה.על ידי עו

  28 

 29ביחס למערערת נקבע כי היא פעלה בניגוד ענייני� עת הסכימה לערו
 את הצוואה כאשר   .25

 30המוטבת היא רעייתו של מעסיקה. בית הדי� קבע כי המערערת לא פעלה באופ� מקצועי 

 31ענייני�, לטובת המנוחה וכי מחויבותה למעסיקה הביאה אותה לביצוע פעולות מתו
 ניגוד 

 32כאשר האינטרסי� על מעסיקה ורעייתו לזכות בנתח מירושת המנוחה השפיעו באופ� ניכר על 

 33  מהל
 עריכת הצוואה. 
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 2בית הדי� קבע כי חובותיה של המערערת כלפי המנוחה זהות לחובותיו של המערער, לכ� היה   .26

 3נוחה וטובת עליה לבדוק בכל פעולה שהיא מבצעת שאי� ניגוד אינטרסי� בי� טובת המ

 4המערער שהוא מעסיקה. העובדה שאשתו של המעסיק מוטבת על פי הצוואה מהווה ניגוד 

 5עניינ� גלוי וברור שהיה צרי
 להדליק נורה אדומה ולגרו� למערערת להימנע מעריכת 

 6  הצוואה.

  7 

27.   � 8 36הטיל בית הדי� על המערער עונש של השעיה על תנאי למש
  13.7.2017בגזר דינו מיו

 
 9הוצאות כ� שלא יעבור על אחת מהעבירות בה� הורשע וא והתנאי הושני�  3חודשי� למש

 
 10הוצאות לטובת כ� . על המערערת הוטל עונש של נזיפה ו2 2,500לטובת לשכת עורכי הדי� בס

11  .2 2,500
 לשכת עורכי הדי� בס 

  12 

 13  בית הדי הארציפסק הדי של 

 14על הכרעת הדי� ועל גזר הדי� של בית הדי� המחוזי הוגש ערעור לבית הדי� הארצי. בבית הדי�   .28

 15עו"ד אופיר והארצי נחלקו הדעות של חברי בית הדי� בי� דעת רוב (עו"ד גידי פרישטיק, אב"ד, 

 16עו"ד אורי הדי� וגזר הדי�, ובי� דעת מיעוט (כרעת הערעור על הלפיה נדחה סטרשנוב, חב"ד) 

 17שיש לבטל את פסק דינו של בית הדי� המחוזי ולזכות את סברה ) אשר ויזנברג, חב"ד

 18  .לה� המערערי� מהעבירות המיוחסות

  19 

 20כעורכת הועסקה דעת הרוב התייחסה לעובדות המוסכמות על בעלי הדי� לפיה�: המערערת   .29

 21ערכה המנוחה צוואה  1990שבבעלות המערער; בשנת די� שכירה במשרד עורכי הדי� 

 � 22הגיעה המנוחה למשרדי  1.3.2006במסגרתה הורישה את כל רכושה לאחיה ולאחיינה; ביו

 23המערער, מבלי שתאמה זאת מראש והופנתה מיד למערערת; המערערת ערכה למנוחה צוואה 

 24ב לעיל; המערערת שביטלה את הצוואה הראשונה והורישה את רכושה של המנוחה כפי שנכת

 25ידעה בעת עריכת הצוואה השנייה כי אחת המוטבות היא אשתו של מעסיקה; המערערי� לא 

 26גבו מהמורישה שכר טרחה עבור עריכת הצוואה; זמ� מה לאחר עריכת הצוואה פנתה 

 
 27המערערת  למערער וסיפרה לו על עריכת הצוואה השנייה ועל היות אשתו מוטבת בה; סמו

 28, ולא בש� אשתו, בקשה לקיו� הצוואה השנייה; 'גיש המערער בש� אלפטירת המנוחה ה

 29בית המשפט לענייני משפחה בחיפה ביטל את הצוואה השנייה עקב השפעה בלתי הוגנת מצד 

 30דות שלעיל אי� מחלוקת בי� בואשת המערער על המנוחה. דעת הרוב קבעה כי על העו א'

 31  לענייני משפחה.הצדדי� וזאת א/ מבלי להידרש לקביעות בית המשפט 
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 1דעת הרוב כי מהעובדות שאינ� שנויות במחלוקת, ומבלי להידרש כלל לממצאי פסק נקבע ב  .30

 2עברו שהדי� האזרחי, נית� לקבוע כי המערערי� פעלו במצב של ניגוד ענייני� מובהק וברור 

 3  (א) לכללי האתיקה.14עבירה אתית לפי כלל 

  4 

 5הגנה על הלקוח ואיסור על עור
 הדי� לקבל על  (א) הינה14דעת הרוב שמטרת כלל נקבע ב  .31

 6עצמו ייצוג של לקוח כאשר קיי� חשש שלא ימלא את חובתו המקצועית בצורה מיטבית. 

 7הינו חובת עור
 הדי� להעניק ללקוח ייצוג הול�, מסור ומקצועי ללא  14הער
 המוג� בכלל 

 .� 8עור
 הדי� לא יוכל למלא שיש לפרש כלל זה בצורה מרחיבה ודי בחשש שנקבע שיקולי� זרי

 9אחר חובותיו המקצועיות בכדי למנוע ממנו לקבל את הייצוג ושאי� דרישה כי עור
 הדי� יפגע 

 10בפועל בעניינו של הלקוח עקב ניגוד ענייני�, ועצ� הפעולה מתו
 חשש לניגוד ענייני� מגבשת 

 11  קיומה של העבירה.

  12 

 13התנהגותית ללא מרכיב של תוצאה (א) היא עבירה 14העבירה הקבועה בכלל נקבע כי   .32

� 14  .ויסודותיה מתקיימי� מעצ� הכניסה למצב של ניגוד ענייני

  15 

 16דעת הרוב בחנה את האינטרסי� המנוגדי� של המערערי� בשלוש נקודות זמ�: מועד עריכת   .33

 17למערער על עריכת הצוואה השנייה,  תהצוואה השנייה, בנקודת הזמ� שבה דיווחה המערער

 18  ובעת הגשת הבקשה לקיו� צוואה.

  19 

 20כי בעת עריכת הצוואה הייתה המערערת מודעת כי אשת המערער הינה מוטבת בצוואה נקבע   .34

 21עוד נקבע, כי  וכי בנקודת זמ� זו היא פעלה מתו
 ניגוד אינטרסי� בי� מעסיקה ובי� המנוחה.

 22למערער כי אשתו היא מוטבת בצוואה השנייה היה  בנקודת הזמ� שבה סיפרה המערערת

 23המערער מצוי במצב של ניגוד ענייני� בי� האינטרסי� שלו ושל אשתו ובי� האינטרסי� של 

 24ג� בהגשת הבקשה לקיו� הצוואה השנייה פעל עוד נקבע, כי  המנוחה, שהיא לקוחה שלו.

 25אשתו. של ו 'ארסי� של נייני� בי� האינטרסי� של המנוחה, לבי� האינטהמערער בניגוד ע

 26בשל כ
, ג� בנקודת זמ� זו, ו בלתי אפשרי של אינטרסי� מתנגשי� המערער ש� עצמו במצב

.� 27  היה המערער מצוי במצב של ניגוד ענייני

  28 

 29רכיב המחשבה הפלילית התקיי� בעניינ� של המערערי�. בעת עריכת הצוואה עוד נקבע כי   .35

 30המערער על פי הצוואה. המערער היה מודע,  הייתה המערערת מודעת להטבה שקיבלה אשת

 31 מספר ימי� לאחר מכ�, כי המנוחה ערכה צוואה חדשה, בי� היתר, לטובת אשתו.
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 1מבלי להידרש לממצאי פסק הדי� של בית המשפט לענייני משפחה, כי נקבע, לאור האמור, 

 2 כי כפועל יוצא(א) לכללי�, ו14המערערי� פעלו בניגוד ענייני� ועברו עבירת משמעת לפי סעי/ 

 ,
 3  בכבוד המקצוע. תעור
 די� ופוגעהתנהגות של התנהגות� אינה הולמת מכ

  4 

 5פסק די� של ערכאה אזרחית יכול לשמש ראיה לכאורה נגד נקבל בהלי
 , דעת הרובלפי   .36

 6פואד ח'יר נ' ועדת  4102/16משמעתי. דעת הרוב הפנתה בעניי� זה לפסקי הדי� בר"ש 

 7ולבד"א  "),עניי פואד ח'יר(להל�: " )21.6.2016( הדי במחוז חיפההאתיקה של לשכת עורכי 

 8על"ע  הלכתכי אמנ� . דעת הרוב קבעה לשכת עורכי הדי בישראל נ' סאיד ג'בארה 82/13

 9עניי "(להל�:  729) 1, כד(אביב	דוד פרנקל נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדי, תל 2/70

 10זאת בשונה  ק די� אזרחי שנוהל נגד עור
 הדי�,מתייחסת לקביעות שנקבעו בפס )"פרנקל

 11 ,יחד ע� זאתאול� שבו לא היו המערערי� צד ישיר להלי
, מפסק הדי� במקרה שלפנינו, 

 12  בעניינו התקיי� דיו� לגופו של עניי� והמערערת א/ העידה בהלי
 האזרחי.

  13 

 14י, מטעמי� הקובע כי "בית די� משמעתי רשא ,לחוק לשכת עורכי הדי� 67ביחס לסעי/   .37

 15, מיוחדי� שיפרט בהחלטתו, לקבל ראיה א/ א� לא הייתה כשרה להתקבל בבית משפט"

 16מאפשר הגשת פסק די� כראיה בהלי
 משמעתי א/ א� פסק הדי� אינו קביל  נקבע כי הוא

 17בבית משפט. דעת הרוב קבעה כי היותו של פסק הדי� המוגש כראיה מנומק ושל ערכאה 

 18עמי� מיוחדי�" המאפשרי� את קבלתו כראיה בהתא� לסעי/ מהווי� "ט ,שיפוטית מוסמכת

67  
 19לחוק לשכת עורכי הדי�. ע� זאת, יש לתת משקל לעובדה שהמערערי� לא היו צד להלי

 20האזרחי שהתנהל בבית המשפט לענייני משפחה ולא נית� לה� יומ� בבית המשפט. המענה 

 21אינו ראיה חלוטה, ומעצ�  ההול� לקושייה זו נקבע, נמצא בקביעה כי פסק הדי� האזרחי

 22היותו ראיה לכאורה פתוחה בפני המערערי� הדר
 להביא ראיות לסתור את האמור בפסק 

 23הדי� במסגרת ההלי
 המשמעתי, וככל שהמערערי� יעשו כ�, רשאי בית הדי� לקבוע את 

 24נקבע העובדות והמסקנות כפי שהוכחו בפניו ואי� הוא מחויב לאמור בפסק הדי�. לאור זאת, 

 25בדי� קיבל בית הדי� המחוזי את פסק הדי� של בית המשפט לענייני משפחה עת הרוב כי בד

 
 26  משמעתי נגד המערערי� לעניי� העובדות והממצאי� שבו.הכראיה לכאורה בהלי

  27 

 28כי המערערי� בחרו למעט בראיות. ה� עצמ� העידו והציגו א
 מעט תיעוד נקבע דעת הרוב ב  .38

 � 29עריכת הצוואה. המערערי� בחרו שלא להביא עדי� או ראיות הנוגע לתפקודיות המנוחה טר

30� כדי לסתור ישירות את העובדות והממצאי� הקשי� שנקבעו בפסק הדי� האזרחי ותלו יהב 

 31 כי פסק הדי� האזרחי אינו קביל כראיה בהלי
 באופ� כמעט בלעדי בטענה המשפטית

 32  .המשמעתי

  33 
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 1דבר בהרפואי של המנוחה ו דבר מצבהממצאי פסק הדי� האזרחי ב דעת הרוב כינקבע ב  .39

 � 2הנסיבות התמוהות של הגעתה למשרדי המערער ועריכת הצוואה החדשה, מחזקי

 .
 3משמעותית את קביעותיה בדבר ניגוד הענייני� בו נמצאו המערערי� ואולי א/ מעבר לכ

 4ובאשת המערער ונסיבות  'הקביעה כי המנוחה הייתה עיוורת מבחינה משפטית ותלויה בא

 5ימה על הצוואה השנייה מוכיחות את ביצוע עבירות המשמעת הנדונות בר/ החמור החת

 6על פסק הדי� של בית המשפט לענייני משפחה בדבר  ערעור לא הוגשביותר שלה�. זאת ועוד, 

 7  מצבה הרפואי של המנוחה ובדבר הנסיבות של עריכת הצוואה השניה.

  8 

 9התבססה על פסק די� אזרחי שאינו קביל נדחו טענות המערערי� כי הרשעת�  ,לאור האמור  .40

 10ערעור על פסק הדי� האזרחי נקבע כי העדר בהלי
 משמעתי ואשר מהווה עדות מפי השמועה. 

.� 11  ואי הבאת ראיות לסתור בהלי
 המשמעתי עומדי� לחובת המערערי

  12 

 13קבע כי בית הדי� המחוזי שקל את מכלול השיקולי� נהערעור על גזר הדי� ונדחה  ,כמו כ�  .41

 14הנדרשי� והעונש שהוטל הוא קל ביותר ואילו היה מוגש ערעור על קולת העונש, לא מ� הנמנע 

 15  שבית הדי� הארצי היה שוקל את החמרתו.

 16 

 17  דעת המיעוט –בית הדי המשמעתי הארצי 

 18המשמעתי אינו יכול בית הדי�  ,עו"ד אורי ויזנברג, חב"ד)(דעת המיעוט של בית הדי� לפי   .42

 19סוגיית ניגוד הענייני� במנותק ותו
 התעלמות מפסק דינו של בית המשפט להתחיל בבחינת 

 20לענייני משפחה. הראיה המרכזית של הקבילה שהוגשה לבית הדי� היא פסק די� זה, ובעיקר 

 21התייחסות שופט בית המשפט לענייני משפחה להתנהגות� של המערערי� בהיבט האתי. 

 22המחוזי את קביעותיו על פסק הדי� של בית מאחר ובהכרעת הדי� ביסס בית הדי� המשמעתי 

 23המשפט לענייני משפחה, פסילת ראיה זו תוביל למסקנה כי הקבילה לא עמדה בנטל ההוכחה 

 24 המוטל עליה.

 25דעת המיעוט שא� פסק הדי� של בית הדי� לענייני משפחה לא מתקבל, הרי שאז אי� נקבע ב

 26י� ג� להתבסס בהכרעת הדי� בפני בתי הדי� המשמעתיי� תשתית עובדתית. במקרה כזה א

 27  על עובדות מוסכמות, שה� הבסיס לחוות הדעת הרוב.

  28 

 29ק די� אזרחי כראיה בהלי
 את השאלה הכללית של קבילותו של פסבחנה דעת המיעוט   .43

 30הא� פסק די� אזרחי מקי� השתק  ,, דהיינודוקטרינת "ההשתק"באמצעות משמעתי, 

 31בהעדר הסמכה בחוק אי� לקבל פסק על פי דעת המיעוט, פלוגתא במסגרת הלי
 משמעתי. 

 32  די� אזרחי כראיה קבילה בהלי
 פלילי.
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 1נקודת המוצא הינה שלצור
 קבלת פסק די� אזרחי בהלי
 משמעתי יש  ,דעת המיעוטעל פי   .44

 2הנ"ל מלמד  67לחוק לשכת עורכי הדי�. הצור
 לעשות שימוש בסעי/  67לעשות שימוש בסעי/ 

 3זרחי אינו ככלל ראיה קבילה בהלי
 משמעתי. דעת המיעוט הוסיפה כי הערותיו כי פסק די� א

 4ה� בגדר אמרת אגב שלא הייתה דרושה לצור
 ההכרעה  פרנקלכה� בעניי� חיי� של השופט 

 5  באותו תיק וה� אינ� בבחינת הלכה מחייבת.

  6 

 7ניי� פרנקל, ביחס לפסק הדי� המאוחרי� שפסקו בהתא� לפסק הדי� של השופט חיי� כה� בע  .45

64904-12-15�) -עמל"ע (י   8 מחוז חיפה נ' פואד ח'ירבועדת האתיקה של לשכת עורכי הדי

 9המיעוט כי בפסקי די� אלה בתי המשפט  סבר חבר בית הדי�  פואד ח'ירעניי� ) וג� ב12.4.2016(

 10ובהיות� אמרת  פרנקלהמחוזי והעליו� "לא דקו פורתא" בדבריו של השופט חיי� כה� בעניי� 

 11  אגב.

  12 

 13י של לשכת עורכי סק הדי� של בית הדי� המשמעתי הארצבהמש
, הפנתה דעת המיעוט לפ  .46

 14ש�  ,יפו	אביב	עו"ד פלוני נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדי בתל 6/96הדי� בבד"א 

 15. נקבע כי אמרתו של השופט חיי� כה�, א� אכ� היא ההלכה המחייבת, טעונה כיו� דיו� מחדש

 16ועדת  28114-07-16�) -דרורי בעמל"ע (ימ' דעת המיעוט הביאה ג� מדבריו של השופט 

 17) ש� 6.11.2016( נ' פלוני אביב והמרכז	של לשכת עורכי הדי במחוז תל האתיקה המחוזית

 18הוא קבע באמרת אגב, כי לא מ� הנמנע כי יישו� הלכת פרנקל בסביבה המשפטית החדשה 

 19בכל הנוגע לתחולת הלכת פרנקל על סוג המקרי� בה� הקביעות  יביא לתוצאות שונות, בעיקר

 20  כנגד עו"ד נקבעו בהלי
 שבו עוה"ד לא היה בעל די� אלא שימש כעד.

  21 

 22לחוק לשכת עורכי הדי�,  67הא� קיימי� טעמי� מיוחדי�, כדרישת סעי/ בחנה דעת המיעוט   .47

 23לא קבע בפסק דינו מה�  בית הדי� המחוזיצוי� כי המחייבי� את קבלת פסק הדי� כראיה. 

 24 משפחה כראיה. ת פסק הדי� של בית המשפט לענייניהטעמי� המיוחדי� המאפשרי� את קבל

 25בחנה בעצמה את השאלה הא� קיימי� טעמי� מיוחדי� המאפשרי� את ש ,דעת המיעוטלפי 

 26  בשלילה.התשובה על כ
 היא  ,קבלת פסק הדי� של בית המשפט לענייני משפחה כראיה

  27 

 28המערערי� לא היו צד להלי
 האזרחי, המערער היה עור
 די� מייצג ואילו , דעת המיעוטלפי   .48

 29המערערת הייתה עדה; המערערי� לא יכלו להביא את גרסת� ואת עדיה� וראיותיה� לפני 

 30בית המשפט לענייני משפחה, מה ג� ששאלת ניגוד הענייני� בה הורשעו המערערי� כלל לא 

 31ל וחומר המערערי� לא ידעו כי יתנהל נגד� ייני משפחה ומקהמשפט לענעמדה לדיו� בבית 

 32הלי
 משמעתי בהתבסס על פסק הדי� של בית המשפט לענייני משפחה; קביעת בית המשפט 

 33לענייני משפחה לא הייתה צריכה להכרעה בהלי
 שבפניו ונאמרה אגב אורחא; חלק 
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 1וססות על ראיות ועובדות מקביעותיו של בית המשפט לענייני משפחה נגד המערערי� אינ� מב

 
 2אלא על סברה וככאלה אינ� יכולות להקי� השתק כלשהו; המערערי�, שלא היו צד להלי

 3  בבית המשפט לענייני משפחה לא יכלו להשיג על קביעותיו.

  4 

 5לאור זאת, דעת המיעוט הגיעה למסקנה כי במשקפיי� של צדק ושכל ישר אי� מקו� להפעיל   .49

 6לחוק לשכת עורכי הדי� ולא קיי� כל טע� מיוחד בעטיו יש לקבל  67את החריג הקבוע בסעי/ 

 7את פסק הדי� של בית המשפט לענייני משפחה כראיה בהלי
 המשמעתי שבפנינו. משמעתה 

 8של קביעה זו, להשקפתה של דעת המיעוט, שהקבילה כשלה בהוכחת הקובלנה. א� פסק הדי� 

 9פשיטא שהקבילה לא הוכיחה את של בית המשפט לענייני משפחה אינו מתקבל כראיה, 

.� 10  האמור בכתב הקובלנה והיה על בית הדי� המשמעתי לזכות את המערערי

  11 

 12מאחר ונטל הראיה מוטל על הקבילה, הסתירה בי� ראיות המערערי�  ,דעת המיעוטעל פי   .50

 13ופסק הדי� של בית המשפט לענייני משפחה, אשר חלק מקביעותיו התבסס על סברה והשערה, 

 14למסקנה שהקבילה לא הרימה את נטל הראיה ונטל השכנוע במידה הנדרשת בהלי
  המוביל

 15משמעתי, שהוא גבוה מרמת ההוכחה הנדרש על פי מאז� ההסתברויות א
 נמו
 מהדרישה 

 16הצליחו לכל הפחות לטעת ספק המערערי�  ,דעת המיעוטללהוכחה מעל לכל ספק סביר. 

 17 יש לזכות� מאשמה ולו מחמת הספק. ,הקביעות העובדתיות בעניינ� ומשכ
 בנכונות

  18 

 19  טענות המערערי 

 20המערערי� טענו כי קביעתו של בית הדי� הארצי לפיה יש אינטרס ורצו� אנושי וטבעי של כל   .51

 21מסקנה זו פוגעת במעמדו של עור
 די� שכיר במשרד  וכי עובד כלפי המעסיק אינה מבוססת

 22  עורכי די�.

  23 

 24הדי� הארצי כאשר נת� משקל כלשהו לטענה כי הפרת סעי/  טעה ביתרי�, כי עעוד טענו המער  .52

 25הפרת סעי/ מהקודקס האזרחי לא נטע�, כי לחוק הירושה מהווה עבירה משמעתית.  35

 26מהווה עבירת משמעת, אחרת כל עור
 די� שהפר חוזה או נתבע בנזיקי� עובר בכ
 על כללי 

 27לחוק הירושה  35ת הוראת סעי/ קביעת בית הדי� הארצי מרחיבה א נטע�, כי האתיקה.  בנוס/

 28לשכיר במשרד עורכי די� אשר עור
 צוואה שאשת מעסיקו נהנית ממנה. באימו1 פרשנות זו, 

 29בתי הדי� המשמעתיי� הרחיבו את האחריות  המשמעתית בדר
 מת� פרשנות מרחיבה ה� 

 30 35 ביחס להרחבת איסור הפעולה ב"ניגוד ענייני�" וה� ביחס להרחבת החובה הנגזרת מסעי/

 31לחוק הירושה, זאת כאשר כלל הפרשנות הנוהג ביחס לדיו� הפלילי הינו כלל הפרשנות המקלה 

� 32. המערערי� הפנו ג� לפסק הדי� 1977-כא לחוק העונשי�, תשל"ז34הקבוע בסעי/  ,ע� הנאש

 33ש� , הועד המחוזי של לשכת עורכי הדי בתל אביב נ' עו"ד והודה יור  9013/05בעניי� על"ע 
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 1יש לפרש הוראות העוסקות בדי� המשמעתי באורח דווקני וכי הדי� רואה את השיפוט נקבע כי 

 2  עורכי הדי� כקרוב באופיו למשפט פלילי. המשמעתי בלשכת

  3 

 4ממסגרת כתב הקובלנה אשר במסגרתו נטע� כי  נטע� כי בית הדי� הארצי טעה כאשר חרג  .53

 5כאשר אחת (ת צו קיו� צוואה המערער היה במצב של ניגוד ענייני� שעה שהגיש בקשה לקבל

 6כגו�  ,בשאלות שלא הופיעו בכתב הקובלנה בית הדי� עסק .)המוטבות לבקשה הינה בת זוגו

 7  מה היה על המעסיק לעשות ברגע שהמערערת סיפרה לו על עריכת הצוואה.

  8 

 9בתי הדי� המשמעתיי� טעו כאשר נתנו משקל לפסק הדי� של בית המשפט לענייני נטע� כי   .54

 10שהוא הראיה היחידה שהוגשה על ידי המשיבה; בתי הדי� המשמעתיי� התעלמו  משפחה,

 11מההבדלי� בי� פסק די� בהלי
 אזרחי שעור
 הדי� היה צד לו לבי� פסק די� בהלי
 אזרחי 

 12שעור
 הדי� אינו צד לו; בתי הדי� המשמעתיי� התעלמו מהעובדה כי הקביעות בתיק האזרחי 

 13וביטר ועל כ� אינ� קבילות ואי� לתת לה� משקל כלשהו; אכוהתהיות ביחס למערערי� נקבעו 

 14הערכאות קמא שגו בכ
 שנתנו משקל לפסק הדי� של בית המשפט לענייני משפחה על בסיס 

 15"טעמי� ציו� של קיבלו את פסק הדי� בצורה אוטומטית ללא ו פרנקלעניי� של פרשנות שגויה 

."� 16  מיוחדי

  17 

18� להרשיע� בסעיפי הסל מקו� שה� הועמדו לדי� בגי� המערערי� טענו כי לא היו מקובנוס/,   .55 

."� 19  ביצוע עבירה ספציפית של "ניגוד ענייני

  20 

 21המערערי� טענו כי בתי הדי� המשמעתיי� שגו כאשר התעלמו מכ
 כי המערערי� הביאו   .56

 � 22נעו1 ראיות להפרכת חלק מהקביעות שנקבעו בפסק הדי� האזרחי. עיקר השגיאה לטענת

 23ת לפיה� מצבה של הקשישה היה טוב ומצבה הקוגניטיבי היה תקי� התעלמות מהראיוב

 24כי בתי הדי� המשמעתיי� לא התייחסו למצב המשפטי לפיו אפילו חסוי יכול נטע� לחלוטי�. 

 25  לחתו� על צוואה.

  26 

 27בגי� אחריות שילוחית על בעל משרד ייחס כאשר בית הדי� הארצי המערערי� טענו כי טעה   .57

 28אחריות של עור
 די� שכיר בגי� עניי� הקשור לאשת  שכירה שלו וכאשר קבע שביצעה פעולות

 29  מעסיקו.

  30 

 31מערער את המשקל הראוי לעובדה כי הלטענת המערער, שגה בית הדי� הארצי כאשר לא נת�   .58

 32  בינו ובי� בת זוגו.לא ייצג את אשתו ולא קיבל את עדותו לפיה הייתה הפרדה רכושית 

  33 
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 1כי מתקיימת אצל המערערי� מחשבה פלילית מסוג  י כאשר קבערצדי� האשגה בית הנטע� כי   .59

 2  ידיעה.

  3 

 4מבחינת גזר הדי� טענו המערערי� כי היה על הערכאות קמא, בהתחשב במכלול הנסיבות,   .60

 5ובראש� חלו/ הזמ� והעבר המשמעתי של המערערי�, לקבוע כי אי� מקו� להטיל עונש. 

 6  לא הביאה כל פסיקה רלוונטית לעניי� העונש.הערכאות קמא התעלמו מכ
 כי הקבילה 

  7 

 8  טענות המשיבה

 9על פי ההלכה הפסוקה, פסק די� שנית� במסגרת תובענה אזרחית יכול לשמש  ,המשיבהלטענת   .61

 10והיא א/  פרנקלכראייה לאמיתות תוכנו במסגרת הלי
 משמעתי. הלכה זו נקבעה בעניי� 

 11. ההלכה הנ"ל מוצדקת פואד ח'יר עניי�� בחוזקה לאחרונה על ידי פסיקת בית המשפט העליו

 12  וראויה נוכח עיקרו� כיבוד הערכאות וה� לצור
 יעילות הדיו�.

  13 

 14כי על מנת לאז� בי� הצור
 לקיי� הליכי� משמעתיי� יעילי�, מהירי� טענה המשיבה   .62

 ,� 15וראויי� לבי� הצור
 לקיי� הלי
 הוג� ולאפשר לעורכי הדי� הנקבלי� למצות את הגנת

 16הדי� האזרחיי� יוכלו לשמש א
 כראייה לכאורה לאמיתות תוכנ� ושמורה למערערי�  פסקי

 17  הזכות להביא עדי� על מנת לנסות להפרי
 את מסקנת פסק הדי�.

  18 

 19לא רק שהייתה הצדקה לאמ1 את הממצאי� העובדתיי� כי טענה המשיבה,  פנינומקרה שלב  .63

 20למצבה הרפואי של המצווה ובנוגע לנסיבות שנקבעו על ידי בית המשפט לענייני משפחה בנוגע 

 21ת עדי� רבי�, לרבות רופאי�, אלא ג� שהמערערי� לא התנגדו עעריכת הצוואה, לאחר שמי

 22להגשת פסק הדי� כראייה עובר להגשתו ולא טענו בסיכומיה� כי פסק הדי� האזרחי אינו יכול 

 23יה� על ממצאי� להוות ראייה לאמיתות תוכנו, אלא להפ
, המערערי� הסתמכו בסיכומ

 � 24שנקבעו בפסק הדי� האזרחי. המשיבה טוענת כי אמנ� המערערי� התנגדו בישיבה מיו

 25התנגדות� נבעה מכ
 שההלי
 בפני בית המשפט לענייני  אול�להגשת פסק הדי�  2.10.2015

 26משפחה התנהל בדלתיי� סגורות ויש להקדי� ולפנות לבית המשפט לענייני משפחה תחילה 

 27לעשות שימוש במסמכי התובענה, ומשניתנה החלטה של בית המשפט  ולבקש את רשותו

 28המתירה שימוש בפסק הדי� ובמסמכי� נוספי�, הוגש פסק הדי� האזרחי  ,לענייני משפחה

 .� 29  כראייה ללא התנגדות של מי מהמערערי

  30 

 31את הגשת פסק הדי� המצדיקי� קיימי� טעמי� מיוחדי�  פנינוכי במקרה שלטענה המשיבה   .64

 32המערער ייצג בהלי
 בבית המשפט לענייני משפחה והוא קבע אלו ואלה ה�: י כראייה האזרח

 33אשתו של המערער העידה  ;לחקור את עדי הצד כנגדוכיצד מסמכי� להגיש, אילו עדי� להעיד 
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 1בבית המשפט לענייני משפחה ופרוטוקול עדותה הוגש כראייה בהלי
 המשמעתי; בית הדי� 

 2ות עצמ� ולא רק ממסקנות בית המשפט לענייני משפחה; המשמעתי יכל להתרש� מהעדוי

 3במסגרת פרשת ההגנה על מנת לנסות  'המערערי� לא העידו את אשת המערער או את א

 4  להפרי
 את ממצאי פסק הדי� האזרחי.

  5 

 6כי בית הדי� הארצי קבע, לאחר ניתוח של העובדות, א/ מבלי להזדקק טענה המשיבה   .65

 7    רי� פעלו בניגוד ענייני�.כי המערע ,לממצאי פסק הדי�

  8 

 9כי מידת ההוכחה הנדרשת בדי� המשמעתי פחותה מזו הנהוגה בדי� הפלילי. טענה המשיבה   .66

 10יפו נ' 	אביב	הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדי בתל 8/81בעניי� זה מפנה המשיבה לעל"ע 

 11די נ' 	אג'ד, עור'מסאלחה מ 26419-02-11�) -; עמל"ע (י759), עמ' 1982( 756) 1, לו(פלוני

 12ועדת האתיקה של לשכת  64904-12-15�) -); עמל"ע (י20.6.2011( ועדת האתיקה הארצית

 13  ). 12.4.2016( עורכי הדי מחוז חיפה נ' פואד ח'יר

  14 

 15בעבירת משמעת הוא מודעות לטיב המעשה בצירו/ די כי היסוד הנפשי בו טענה המשיבה   .67

 
 16להוכיח שוויו� נפש ביחס לתוצאה. לעתי� די ביסוד נפשי של רשלנות, ובא/ מקו� אי� צור

 17שאול אהרו נ'  10566-10-10�) -יסוד נפשי של כוונה. בעניי� זה הפנתה המשיבה לעמל"ע (י

 18פלוני נ' פרקליט  15/88; על"ע 5) פיסקה 21.10.2012( י הדיכהוועד המחוזי של לשכת עור

 19עו"ד ניק בנרי נ' ועדת  51911-10-14; עמל"ע 588-589) עמ' 1989( 584) 1, מג(המדינה

 20. ביחס לעבירה של פעולה בניגוד 21-23) פסקאות 17.12.2014( האתיקה של ועד מחוז ת"א

 � 21יי� זה המשיבה כי היסוד הנפשי הנדרש הוא מודעות בלבד והיא מפנה בענטענה ענייני

53280-05-17�) -לעמל"ע (י   22) 21.12.2017( בית הדי הארצי –גדעו פודי  נ' לשכת עורכי הדי

 23  .14פיסקה 

  24 

 25כי לא הייתה כל מניעה להרשיע את המערערי� בעבירות הסל לצד העבירה טענה המשיבה   .68

 26י� בבתי הדי� לכללי לשכת עורכי הדי� (סדרי הד 44של פעולה בניגוד ענייני�, והיא מפנה לכלל 

 27עו"ד ניק  51911-10-14עמל"ע ו") הדיכללי סדרי "(להל�:  2015-המשמעתיי�), התשע"ה

 28  .25) פסקה 17.12.2014( בנרי נ' ועדת האתיקה של ועד מחוז ת"א

  29 

 30כי יש לדחות את טענת המערער שלא היה מקו� להרשיעו בעבירה משמעתית טענה המשיבה   .69

 31משו� שיש בכ
 חריגה מגדרי כתב הקובלנה מ� הנימוקי� בשל מעורבותו בעריכת הצוואה 

 32דות כתב הקובלנה בכללות� ולא האמור בפסקת הסיכו� בלבד מרכיבות בשלהל�: ראשית, עו

 33סדרי הדי� לכללי  43את התשתית העובדתית בגינה הואש� המערער; שנית, על פי כלל 
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 1ת שלו פורשו בקובלנה, מוסמכי� בתי הדי� המשמעתיי� להרשיע נקבלי� ג� על סמ
 עובדו

 2עו"ד ניק בנרי נ' ועדת האתיקה של ועד מחוז  51911-10-14ובעניי� זה מפנה המשיבה לעמל"ע 

 3; שלישית, המערער הורשע באות� עבירות ג� בגי� מעשה 19 -ו 13) פיסקאות 17.12.2014( ת"א

.� 4  אחר שהוא הגשת בקשה לקיו� צוואה שנערכה תו
 ניגוד ענייני

  5 

 6המשיבה כי אי� מקו� להקל בעונשי� שהושתו על המערערי�. בתי הדי� טענה עונש לעניי� ה  .70

 7המשמעתיי� ה� המופקדי� על קביעת העונש הראוי ואי� בית המשפט שלערעור נוהג 

 8להתערב בעניי� זה אלא במקרי� חריגי�. בית הדי� המשמעתי הארצי קבע בענייננו כי 

 9לי� ואילו היה מוגש ערעור על קולת העונש העונשי� שנפסקו בעניינ� של המערערי� ה� ק

 10סיכוייו להתקבל היו גבוהי�. בנוס/, נטע� כי הנסיבות האישיות של עור
 די� שהורשע בדי� 

 � 11משמעתי נסוגות בפני האינטרס הציבורי ועל א/ זאת, התחשבו בתי הדי� המשמעתיי

 12, בעברה ות של המערערי�, בוותק המקצועי שלה�, בחלו/ הזמ�יבנסיבותיה� האיש

 13המשמעתי הנקי של המערערת ובנזק הרב שייגר� למערער א� יושת עליו עונש השעיה בפועל 

 14  וניתנו לנסיבות אלה משקל גבוה מאוד. 

  15 

 16כי על המערערת הושת עונש נזיפה שהוא עונש קל ביותר ואי� מקו� להתערב טענה המשיבה   .71

 17לאיכות" לפיה מ� הראוי  בו. לגבי המערער יש להפעיל את הדוקטרינה "כמות שהופכת

 18להחמיר בענישה ככל שעברו המשמעתי של עור
 הדי� הוא מכביד יותר וככל שמדובר בחזרה 

 19על עבירות שכבר בוצעו על ידו במקרי� קודמי� וזאת א/ א� העבירה הנוכחית אינה חמורה. 

 20, 75) 1, פד"י לט(מנחס מאירוב נ' לשכת עורכי הדי 4/83בעניי� זה הפנתה המשיבה לעל"ע 

 21, 468-471, 433) 5, פד"י נט(לשכת עורכי הדי נ' עו"ד ישראל בלו  2443/04, על"ע 83עמ' 

 22, על"ע 117-122, סעיפי� עאסי וורד נ' לשכת עורי הדי, מחוז חיפה 33798-02-13�) -עמל"ע (י

 23, טענה פנינוואיל
. במקרה של 7, סעי/ י הדיכעו"ד גד פרנקל נ' לשכת עור 18/08�) -(י

 24א הורשע בכמה וכמה הליכי� ווההמערער מצידו של  יבה, לא מדובר במעידה חד פעמיתהמש

 25משמעתיי� נוספי� וא/ ריצה עונש השעייה בפועל. המערער הורשע בגי� החתמה המנוחה על 

 
 26יפוי כוח נוטוריוני, הורשע בהלי
 נוס/ בגי� אי העברת כספי הוצאות שנפסקו במסגרת הלי

 27אי� מקו� נטע� כי ירה של קיזוז כספי� שלא כדי�. נוכח האמור, משפטי ללקוח והורשע בעב

 28  . להתערב בעונש שהושת על המערער

  29 

 30ראש לשכת  ראיו� רדיו ע�  של הקלטההמערערי� עתרו להוספת ראיה נוספת בערעור והיא   .72

 31ובו ) 18.9.17(מיו�  פסק דינו של בית הדי� הארצי לאחר 21.11.17ביו� י הדי� שהתקיי� כעור

 32אי� מקו� להעמדה  � על ניגוד ענייני�, ובהעדר תלונת הלקוחאמר כי רק הלקוח יכול להתלונ

 33  לדי� משמעתי. 
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  1 

 2המשיבה התנגדה לקבלת הראיה בערעור, ולחילופי� טענה, כי א� הראיה תתקבל, מבוקש   .73

 3להתיר למשיבה להביא ראיה משלה בערעור ובכוונתה לפנות לראש הלשכה ולבקש כי יביע 

 4  נעברה עבירת משמעת בתיק זה על ידי המערערי�. א�  דעתו

  5 

 6  יו והכרעהד

 7בכל הנוגע להכרעת הדי�, איני סבור כי טעה בית הדי� הארצי במסקנתו (בדעת הרוב), כי יש   .74

 .� 8להל� אתייחס לטענות המערערי� בנוגע להרשיע את המערערי� בעבירות שיוחסו לה

 9  להרשעה. 

  10 

 11רי� היא כי טעה בית הדי� הארצי באי התערבותו בהחלטת בית הטענה המרכזית של המערע  .75

 12הדי� המחוזי להתיר את הגשת פסק הדי� של בית המשפט לענייני משפחה, וטענת� זו 

 13מקובלת עלי טענת המשיבה,  כי  המיעוט בבית הדי� הארצי. בעניי� זה, דיי�התקבלה על ידי 

 14משפחה התקבלו ללא התנגדות פסק הדי� ומסמכי� נוספי� מתיק בית המשפט לענייני 

 15המערערי�, אשר א/ התייחסו לתוכ� פסק הדי� במסגרת סיכומיה� בבית הדי�. בהעדר 

 16התנגדות לקבילות פסק הדי�, לא הייתה מניעה לקבלו כראיה ואי� למערערי� להלי� אלא על 

 17עצמ�. במהל
 הדיו� בפניי טע� בא כוח המערערי� בהקשר זה, בתשובה לשאלה מפורשת 

 18נתה אליו על ידי, כי אפילו שלא הושמעה התנגדות להגשת פסק הדי�, היה זה באחריותו שהופ

 19של בית הדי� לבחו� א� ראוי להתיר את הגשתו כראיה, ובנוס/, לבחו� מה ו המשקל שיש 

 20  לית� לפסק הדי�.

  21 

 22איני סבור כי היה על בית הדי� המחוזי לסרב לקבל את פסק הדי� כראיה, בהעדר התנגדות   .76

 .
 23אשר לעניי� המשקל, צדק בית הדי� הארצי בקביעתו, כי מדובר בראיה המערערי� לכ

 24יכלו להביא ראיות לסתור במהל
 הדיו� בבית הדי� המחוזי. אי�  י�לכאורה, כאשר המערער

 25די� המחוזי ובמסקנותיו של בית הדי� הארצי, כי לא הובאו להתערב בממצאיו של בית ה

 � 26  את הממצאי� שנקבעו על ידי בית הדי� לענייני משפחה. המערערי� ראיות לסתור מטע

  27 

 28לחוק לשכת עורכי הדי�, כי לא צוינו על ידי בית הדי�  67המערערי� טענו ביחס להוראת סעי/   .77

 29וטענה זו התקבלה על ידי דעת המיעוט בבית י� המאפשרי� את קבלתו כראיה דטעמי� מיוח

 30הדי� הארצי. בהקשר זה הוש� דגש רב על ידי המערערי� על כ
 שה� לא היו צדדי� לאותה 

 31בבית המשפט  יינות בבית המשפט לענייני משפחה. אכ�, יש מקרי� בה� ההתדיינותדהת

 32תובע החזר שעבר ללקוח -האזרחי הינה בי� המתלונ� לבי� עור
 הדי�, למשל, כאשר המתלונ�

 33של פיקדו� שעור
 הדי� סירב להחזירו. באות� מקרי� ניתנת לעור
 הדי� אפשרות להביא את 
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 1גרסתו, עדיו וראיותיו בפני בית המשפט האזרחי והכרעתו של בית המשפט נחוצה להכרעתו 

 2בתל אביב  הסופית בתובענה. כדוגמא לכ
 ראו, למשל, את פסק דינו של בית המשפט המחוזי 

 3, ש� נקבע כי בתובענה של לקוח כלפי עור
 הדי�, אביטל נ' עו"ד דוד לוי 13373-10-10פ בה"

 4ואת ערעור עור
 הדי� בבית משפט  על עור
 הדי� להחזיר ללקוח סכו� כס/ שהוחזק על ידו

 5על ) עו"ד דוד לוי נ' ועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדי 50832-08-17(עמל"ע זה 

 6, אול� אי� בעקבות הרשעתו בעבירת שליחת יד בכספי פיקדו�הדי� הארצי פסק דינו של בית 

 
 7הכרח שזה יהיה המצב בתובענה האזרחית, כתנאי לקבלת פסק הדי� האזרחי כראיה בהלי

 8מלמד כי בית המשפט העליו�  פואד ח'ירובעניי� פרנקל המשמעתי. עיו� בפסקי הדי� בעניי� 

 9עור
 הדי� יה בהלי
 המשמעתי רק למקרי� שבה� לא סייג את קבלת פסק הדי� האזרחי כרא

" :
 10י של כשנקבע בפסק די סופהיה צד ישיר בהיל
 האזרחי. בית המשפט קבע במפורש כ

 11[ההדגשה  ואי נפקא מינה מי ה  הצדדי  להליכי  אלה –בית משפט בהליכי  אזרחיי  

 12קרי� שבה� בתי שלי, א.ד.]...". המשמעות של קביעה זו היא שבית המשפט העליו� חזה מ

 .
 13  המשפט האזרחיי� יקבעו קביעות ביחס לעורכי די�, ג� כאשר עור
 הדי� אינו צד לסכסו

   
 14במקרה שלפנינו היה המערער מייצגה של א' והייתה לו השפעה רבה על אופ� ניהול ההלי

 15בבית המשפט לענייני משפחה ועל בחירת העדי� שיעידו מטע� מרשתו. אשתו של המערער 

 16ית המשפט ופרוטוקול עדותה הוגש כראיה בבית הדי� המחוזי. המערערי� בחרו העידה בב

 17שלא להעיד את רעיית המערער ואת א' במסגרת ההלי
 המשמעתי וה� נושאי� בתוצאות 

 18  החלטה זו. 

  19 

 20צדק בית הדי� הארצי במסקנתו כי המערערי� פעלו בניגוד ענייני�. אשר למערער, שהגיש את   .78

� הצוואהוהבקשה לקי  ,� 21לבית המשפט לענייני משפחה, ברור כי עמד במצב של ניגוד ענייני

 22מקו� שרעייתו הייתה א/ היא הזוכה על פי אותה צוואה. נראה כי ההחלטה להגיש את בקשת 

 23קיו� הצוואה בש� א' ולא בש� רעייתו הייתה ניסיו� להרחיק עצמו מניגוד הענייני� "הזועק 

"� 24ייתו. משקבעתי כ
, איני מוצא צור
 לדו� עה בש� רבמצב שבו הייתה מוגשת הבקש לשמיי

 25בטענת המערער כי שאלת ניגוד הענייני� במועד שנודע לו אודות עריכת הצוואה השנייה, 

 26  חורגת מכתב הקובלנה.

  27 

 28כי היסוד הנפשי הנדרש הוא מודעות בלבד פשי, צודקת המשיבה אשר לטענה בנוגע ליסוד הנ  .79

 29המערער את הבקשה לקיו� צוואתה השנייה של המנוחה, היה ואי� מחלוקת כי בשעה שהגיש 

 30  בגדר זוכה על פיה. היא מודע לכ
 כי על פי אותה צוואה רעייתו נהנית ו

  31 

 32לחוק הירושה, אני מוכ� לקבל כי אי� להסיק מהוראותיו  35בכל הנוגע להסתמכות על סעי/   .80

 33הוראה זו הוראה משמעתית, לעניי� קיומה של עבירת משמעת, במוב� זה שלא נית� לראות ב
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 1אול� בית הדי� הארצי קבע כי המערערת הייתה בניגוד ענייני� בעת עריכת הצוואה, שכ� עמד 

 2הישיר  ידשהיה המעב ,בפניה האינטרס של המורישה, הלקוחה, ומנגד, האינטרס של המערער

 3 שלה והאינטרס לשמור על מערכת יחסי עבודה נאותה ולהתקד� במדרג העבודה והשכר.

 .� 4מכא� מסקנת בית הדי�, עמה אני מסכי�, כי המערערת הייתה מצויה במצב של ניגוד ענייני

 5לחוק הירושה והסיק ממנו כי עריכת צוואה  35בשולי הדברי� הזכיר בית הדי� את סעי/ 

 6לטובת ב� הזוג של המעביד, יש בה טע� לפג�. אי� בתוספת זו בדברי בית הדי� כדי לפסול את 

 7  . מסקנתו הנכונה

  8 

 9המערערי� הגישו, כאמור, בקשה להוספת ראיה חדשה, הנוגעת לראיו� רדיו שנת� ראש לשכת   .81

 10ס טענת�, כי בהעדר מתלונ�, אי� להעמיד לדי� משמעתי עור
 די� בעבירת סעורכי הדי�, כדי לב

 11משמעת של ניגוד ענייני�. צודקת המשיבה בטענתה, כי טענה זו בדבר משמעות העדר תלונה 

 12וח, לא הועלתה בתגובה לקובלנה, במהל
 הדיוני� בבית הדי� המחוזי, במהל
 מצד לק

 13מעבר למניעות השמעת הערעור לבית הדי� הארצי ולא בהודעת הערעור לבית משפט זה. 

 14, צודקת המשיבה בהצביעה על כ
 כי ה� המחוקק טהטענה לראשונה בערעור לבית המשפ

 15(א) לכללי סדרי הדי�) הסמיכו את 4עי/ לחוק הלשכה) וה� מחוקק המשנה (בס 63(בסעי/ 

 16זמת� ואי� הכרח בהגשת "תלונה" על ידי לקוח. די בכ
 הקובלי� להגיש קובלנה ג� ביו

 17מד על ביצוע עבירת משמעת כדי שתהיה סמכות לפי חוק הלשכה להגיש לשמתקבל מידע המ

 18 נגלר נ' עו"ד יצחק 1847-01-17עמל"ע קובלנה משמעתית (ראו לדוגמא את המקרה שנדו� ב

 19  .)ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדי מחוז חיפה

  20 

 21לאור האמור, לא מצאתי להיעתר לבקשת המערערי� להוספת ראיה בערעור, א/ שהתייחסתי   .82

 22  ית אותה ביקשו להעלות, על בסיס אותה ראיה. נלטענה העקרו

  23 

83.  � 24שה� הועמדו  ביחס לטענת� של המערערי� לפיה לא היה מקו� להרשיע� בסעיפי הסל מקו

 25לכללי סדר  44לדי� בגי� ביצוע עבירה ספציפית של "ניגוד ענייני�", די� טענה זו דחייה. כלל 

 26בית הדי רשאי להרשיע נאש  בשל כל אחת מ העבירות שנתגלו מ הדי� קובע, כי "

 27" (ראה: העובדות שהוכחו בפניו, א' לא יטיל עליו בגזר דינו אלא עונש אחד בשל אותו מעשה

 28) פסקה 17.12.2014( עו"ד ניק בנרי נ' ועדת האתיקה של ועד מחוז ת"א 51911-10-14"ע עמל

 29) כ
 שלא חרגו בתי הדי� המשמעתיי� מסכמות� כאשר הרשיעו את המערערי� בעבירות 25

 ."� 30  הסל בנוס/ לעבירת "ניגוד האינטרסי

  31 

 32בכל הנוגע לערעור על גזרי הדי� שהוטלו על המערערי�, ראוי להזכיר את ההלכה, על פיה   .84

 33מעמד� של בתי הדי� למשמעת מכוח מומחיות� וסמכות� המקצועית מציב את תפקידה 
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 1העיקרי של ערכאת הערעור כערכאת ביקורת שיפוטית הנוקטת מידת ריסו� רבה בהתערבות 

 2המשמעת ומגבילה התערבות זו למקרי� בה� קביעות בשיקול הדעת הרחב הנתו� לערכאת 

 3 6251/06בית הדי� למשמעת סוטות סטייה קיצונית מתכלית הענישה המשמעתית (על"ע 

 4; עמל"ע 15) פיסקה 8.7.2010(הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדי בתל אביב יפו נ' דוידובי* 

17913-09-12   5  )). 22.4.2013(מחוז תל אביב  –שפירא נ' לשכת עורכי הדי

 6בית הדי� הארצי ציי� כי העונשי� שהוטלו היו קלי� ביותר וא/ הוסי/ כי אילו היה מוגש   

 7ערעור על קולת העונש, לא מ� הנמנע שהיה מקו� לשקול החמרה בענישה. בנסיבות העניי� 

 8אכ� הוטלו עונשי� שאינ� חורגי� מ� הסביר ומ� המקובל, ואי� מקו� להתערב בגזרי הדי�, 

 9ביחס לרכיב אחד, הנוגע למערער. אמנ� הוטל על המערער עונש השעיה מותנה בלבד, למעט 

 10ה) נראית בעיני בלתי סבירה ויש בה סטייה מתכלית יחודשי השעי 36אול� התקופה שנקבעה (

 11הענישה המשמעתית, באופ� המצמצ� את שיקול דעת� של בתי הדי� המשמעתיי� בעתיד, 

 12ני לצמצ� את תקופת ההשעיה המותנית בביצוע עבירות ראוי בעיבמידה העולה על הנדרש. 

 13חודשי� והתנאי הוא כי המערער לא יעבור  12-בעתיד, כ
 שעונש ההשעיה המותנה יקוצר ל

 14  על אחת העבירות בה� הורשע בתקופה של שלוש שני�, כפי שנקבע על ידי בית הדי� המחוזי. 

 15  התערב. בשאר רכיבי הענישה (ביחס לשני המערערי�) אי� מקו� ל  

  16 

 17  סו+ דבר

 18התוצאה היא שהערעורי� על הכרעת הדי� נדחי�. ערעורו של המערער על גזר הדי� מתקבל   . 85

 19חודשי  36חודשי� (במקו�  12-באופ� חלקי, באופ� שתקופת ההשעייה המותנית תקוצר ל

 20  ההשעייה על תנאי שנגזרו עליו). ערעורה של המערערת על גזר דינה נדחה.

  21 

 22  . עתק פסק הדי לבאי כוח הצדדי המזכירות תשלח ה

  23 

 24  ., בהעדר הצדדי 2018אוגוסט   8"ח, אב תשע זנית היו ,  כ"

  25 

  26 

 

 אביגדור דורות, שופט

 27 
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