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 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 נ' לוי delptne tleene ele nep 2244-44-11ת"א 
 

  
 תיק חיצוני8   

  
 בפני כב' השופטת שבח יהודית

 התובעת

 
Pendale Investment Ltd 

 עו"ד רון ברקמן, עו"ד נחום קובובסקי ועו"ד אלעד חןע"י ב"כ 

 נגד

 

 עו"ד יואב לוי הנתבע

 ד אהוד שטייןעו"ע"י ב"כ 

 

 חקיקה שאוזכרה: 

 16: סע'  1968-חוק הבוררות, תשכ"ח

 

 רציו:-מיני
מחק על שנ עקב ניהול הליך בוררות תובעתבגין הוצאות שנגרמו לעו"ד, נגד ביהמ"ש דחה תביעה * 

, ופסק כי אין בסיס לטענות בעניין הצגת מצג שווא ע"י הנתבע ומילא אין קשר סיבתי בין תוצאות הסף
 .הבוררות לבין המחדלים המיוחסים לנתבע, שאף בהם אין ממש

 הדין-חובות עורך –אחריות  –דין -* עורכי
 כלפי צד שלישי –אחריות  –דין -* עורכי

. 

שלטענתה  עקב ניהול הליך בוררות, תובעתבגין ההוצאות שנגרמו ל, ועובמקצ עו"דנגד הנתבע,  תביעה
 תוך חיובה בהוצאות.  ,נמחק על הסף עקב מחדליו

. 

 דחה את התביעה ופסק: בית המשפט המחוזי

הצד השני כשהדעה הרווחת היא שאך כלפי מי שאינו לקוחו הוכרה בפסיקה  עו"דחובת נאמנותו של 
יח שהפרקליט האחר יבצע את כל הבדיקות הנדרשות, והחבות מצדו תוגבל מיוצג, רשאי עורך הדין להנ

 .לחובת אמירת האמת, לגילוי כל הטעון חשיפה, להתנהגות בתום לב, לאיסור הטעייה במתכוון, וכו'
 בסיס ן, איכלפי הצד שכנגדעו"ד ענותיה הכלליות בדבר חובותיו של מתפרצת לדלת פתוחה בט התובעת

יפוי  הצגת אי בשל כלשהי באחריות נושאהוא היה וגם אם  הנתבע לה שהציג שווא ימצג בדבר התיטענול
מוטב היה לתביעה שלא הייתה מוגשת  הייתה נדחית.בבוררות התביעה , כוח ע"י לקוחותיו כנטען

 מלכתחילה.

 

 

 פסק דין

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/16
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רת בה היא עות₪  4,1,4,343דין במקצועו, תביעה על סך -התובעת הגישה נגד הנתבע, עורך

לפצותה בגין ההוצאות שנגרמו לה עקב ניהול הליך בוררות לפני המוסד לבוררות  לחייבו

 בינלאומית בלונדון,  שלטענתה נמחק על הסף עקב מחדליו תוך חיובה בהוצאות. 

 

 הנפשות הפועלות

        בקפריסין הרשומה, לבייב לב העסקים איש שבשליטת החברות מקבוצת, זרה חברה הינה התובעת

 (. פנדל– להלן תכונה)

 S.H.G בשם בחברה פנדל שהשקיעה השקעות סביב סובבת המחלוקת נושא היסוד עסקת

GOLDEN & SILVER LTD  (חברת  –להלןS.H.G.  החברהאו)- במדינת הפועלת ישראלית חברה 

 במועדים היה בה השליטה ובעל ר"היו, החברה ל"מנכ. וכרייתו זהב חיפוש בתחום קירגיסטן

 (. סינבטי – להלן) סינבטי בני מר טייםהרלוונ

 עסקת לכריתת ומתן המשא בעת שהוגדרו מניות בעלי קבוצת ידי-על הוחזקו החברה ממניות מקצת

( שחר  - להלן) שחר יואב מר: לענייננו חשובים מהם שניים אשר", המיעוט מניות בעלי"כ היסוד

 (. בן שמואל – להלן) שמואל בן' הגב, סינבטי מר של ואחותו

 מניות בעלי ואילו( עו"ד פורן – להלן) פורן יצחק ד"עו ידי-על הרלוונטיים במועדים יוצגה פנדל

 . לוי יואב ד"עו הנתבע ידי-על 1.5.08 ליום עד, יוצגו המיעוט

 

 

 

 

 ההסכמים

                     LL Mining Corporation בשם לבייב לב מקבוצת חברה בין דברים-זיכרון נחתם 5.7.06 ביום

 לבין, שני מצד –.S.H.G חברת לבין, אחד מצד -( LLM חברת– להלן) בהולנד מושבה שמקום

 ממניות LLM 51% חברת רכשה לפיו(, הראשון הדברים זיכרון – להלן) שלישי מצד –סינבטי

 המיעוט מניות בעלי כל גם אלא, לו הצדדים שלושת רק לא חתומים הדברים זיכרון על. החברה

 .שמואל ובן שחר גם וביניהם( במספר 16 ההנרא ככל)

חילוקי דעות או סכסוך כלשהו בין הצדדים בקשר " כי הקובעת בוררות תנית מכיל הדברים זיכרון

עם זיכרון דברים זה והזכויות והחובות הנובעות ממנו, פרשנותו, ביצועו או בקשר לכל עניין אחר 



 נ' עו"ד יואב לוי Pendale Investment Ltd  2244-44-11תא )ת"א( 

3 

 

 קובע עוד(. 15 סעיף" )פית בפני בורר בלונדוןהקשור בו והנובע ממנו... ימסר העניין להכרעה סו

 המוסד כללי לפי תתנהל הבוררות וכי, האנגלי הדין הוראות עליו יחולו כי הראשון הדברים זיכרון

 . שבלונדון לבוררות הבינלאומי

 הראשון הדברים לזיכרון הצדדים בין נחתמו, לענייננו רלוונטיים שאינם שונים דעות חילוקי בעקבות

 15.12.06 מיום והשנייה(, התוספת הראשונה – להלן תכונה) 15.9.06 מיום האחת: ספותתו שתי

 (. התוספת השנייה– להלן תכונה)

 י"עפ זכויותיה את  LLM חברת המחתה, 17.12.06 ביום, השנייה התוספת חתימת לאחר יומיים

 לבייב קבוצת" מהשש לבייב לב מקבוצת אחרת לחברה, תוספותיו שתי על, הראשון הדברים זיכרון

 (. חברת ניהול פרוייקטים – להלן תיקרא) גן-ברמת 6 הרקון' רח שכתובתה", מ"בע פרויקטים ניהול

 חברת עם 5.7.06 ביום, מכותרתו כעולה, שנחתם נוסף דברים בזיכרון יושמה זו זכויות המחאת

S.H.G. חברת, פרוייקטים לניהו חברת: חתומים , עליו (זיכרון הדברים השני– להלן) סינבטי ועם 

S.H.G. ,הדברים בזיכרון כמו(. ושחם שחר בן) נוספים מיעוט מניות בעלי שני וכן שחר, סינבטי 

 בקשר עם זיכרון" סכסוך כל כי הקובעת בוררות תנית מכיל השני הדברים זיכרון אף, הראשון

 שבלונדון ררותלבו הבינלאומי המוסד כללי לפי תתנהל אשר בלונדון בבוררות יבורר "דברים זה

 (. השני הדברים לזיכרון 15 סעיף)

, שהתנהל ומתן משא ובעקבות, ההתקשרות תנאי את קיבעה לא השני הדברים זיכרון על החתימה

 תוספת לזיכרון דברים" שכותרתו נוסף מסמך 23.7.07 ביום נחתם, בתמונה כבר כשהנתבע הפעם

 במשקיעה, לו והתוספות, השני הדברים ןשבזיכרו "המרת המשקיע" על הוסכם בו ",5.7.06 מיום

 pendale חברה זרה הרשומה בקפריסין בשם" - לבייב מר בשליטת חברה היא אף, חלופית

investment ltd ,"התוספת להוראות בהתאם(. התוספת השלישית– להלן) התובעת החברה היא 

 של סך הראשון בבשל, הנאמנות לידיו להעביר התחייבה ופנדל, כנאמן הנתבע מונה השלישית

. נוספים דולר 7,000,000 בסך בעלים הלוואת .S.H.G לחברת ליתן השני ובשלב, דולר 6,000,000

 הנתבע. השלישית התוספת במסמך הוגדר לא ששמו) "המשקיע": חתומים השלישית התוספת על

 20 סעיף -בפנדל להמיר ביקשו אותו המקורי במשקיע אם כי בפנדל המדובר אין כי אמנם טען

 . בלבד וסינבטי .S.H.G חברת(, לכך מעשית לנפקות טען לא אך, ראשית עדות לתצהיר

 בה אין אף, הנתבע לא גם, המיעוט מניות מבעלי מי חתומים לא השלישית התוספת על כי חולק אין

 .הקודמים שבהסכמים הבוררות לסעיפי הפנייה או בוררות תניית

 

 רקע עובדתי רלבנטי
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 כהלוואת בחברה השקיעה אף, התחייבותה כפי, דולר 6,000,000 של הסך תא העבירה אכן פנדל

 מחמת הנראה ככל, והחריפו הלכו הדעות שחילוקי אלא, נוספים דולר 7,000,000 של סך בעלים

 מכל. כספה את לה להשיב, שהבינותי כפי, דרשה ופנדל, בקירגיסטן זהב לכריית הזיכיון ביטול

 מניות בעלי ויתר סינבטי, .S.H.G חברת נגד תביעה להגיש דלפנ החליטה מסוים בשלב, מקום

 שבזיכרון הבוררות לתנית כפופה השלישית התוספת אף לפיה הנחה מנקודת יצאה פנדל. המיעוט

 בארץ המשפט לבית כווןתבמ הוגשה לא התביעה לפיה וסינבטי שחר טענת) והשני הראשון הדברים

 יקר הליך עם להתמודד, כספית מבחינה, יוכלו לאש תחילה מחשבה מתוך ל"בחו לבוררות אלא

 בינלאומית לבוררות הדין לבית  2009 מאי בחודש והגישה(, לענייננו הכרעה צריכה אינה -ל"בחו

שורה של בעלי מניות נוספים ובכללם מר " נגד וכן סינבטי נגד, .S.H.G חברת נגד תביעה בלונדון

 יתר לבין פנדל בין נערכו לפיה ושחר סינבטי טענת נסתרה לא, מקום מכל. "שחר והגב' בן שמואל

, בבוררות מהדיוןת יתר בעלי מניות המיעוט א שהפטירו", הדדי תביעות העדר" הסכמי הנתבעים

 .בלבד שמואל ובן שחר,  סינסטי, החברה נגד למעשה הלכה ועומדת תלויה הייתה והתביעה

 הסף על נגדם פנדל תביעת את סלקל יש כי שמואל ובן שחר טענו הבוררות הליך היפתח עם

 על חתומים אינם הם  -האחד: מרכזיים טעמים שני מחמת הדין לבית שיפוט סמכות בהיעדר

 הזכויות ולהמחאת להוראותיה הסכימו לא אף, לקיומה מודעים היו לא הם, השלישית התוספת

 הבוררות לתנית צד אינה עצמה פנדל –השני; בשמם להתחייב הנתבע את הסמיכו לא וכי, לפנדל

 התוספתעת  ,השני או הראשון הדברים זיכרון פי על המקוריים המשקיעים את רק מחייבת זו שכן

 . בוררות סעיף מכילה אינה השלישית

, השלישית התוספת בכריתת הנתבע י"ע יוצגו לא לפיה שמואל ובן שחר מטענת, לשיטתה, מופתעת

 בקנה עולה שאינה, הטענה פשר את אצלו בררל מנת על לנתבע פורן ד"עו באמצעות פנדל פנתה

 כולל, המיעוט בקבוצת המניות בעלי כל את מייצג הוא ולפיהם שהציג המצגים עם, להבנתה, אחד

 ומתן המשא במהלך ייצג אכן כי הנתבע השיב, בהתכתבות אף, טלפונית בשיחה. שמואל ובן שחר

 הציג לא כי חולק אין אך, שמואל ובן שחר לרבות, המיעוט מניות בעלי כל את ומתן המשא ולצורך

 ההגנה לכתב רקעל ידו  צורפו ואלו. ברשותו שהיו ידם על החתומים כוח יפויי את פורן ד"עו בפני

 .מטעמו

. משמעתי לדין להעמידו ביקשה בה ד"עוה ללשכת תלונה לוי ד"עו נגד פנדל הגישה 20.7.10 ביום

 .נגנזה התלונה

 -להלן) היילברון הילרי' הגב, הבוררת קיבלה, להלן ושיפורט 1.12.10 ביום שניתן הדין בפסק

 בלונדון הבינלאומי הדין בית כי הוקבע, ראשיהן שני על, שמואל ובן שחר טענות את( הבוררת

 ופנדל על הסף,  נגדם התביעה נדחתה יוצא וכפועל, פנדל בתביעת לדון עניינית סמכות משולל
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 כחלק שלפני בתביעה שנתבעו אף, ההוצאות כי הוברר. ההליך הוצאות את להם לשלם חוייבה

 שהגישה לבייב קבוצתמ נוספת חברה י"ע משעוקלו, בפועל שולמו לא, פנדל של מנזקה נפרד בלתי

 .המיעוט מניות ובעלי סינבטי נגד כלשהי כספית תביעה

 גישהשה מהתביעה פנדל בה חזרה, שמואל ובן שחר ידי-על רק הועלתה הסמכות היעדר שטענת אף

 המשפט בבית אחרת תביעה נגדם הגישה לא אף, וסינבטי  .S.H.G חברת נגד אף, הבוררות בהליך

 . בישראל

 

 התביעה

, הבוררות הליך בניהול לה שנגרמו ההוצאות בגין מלא שיפוי מהנתבע פנדל דורשת שלפני בתביעה

 הבוררת בשכר ,פנדל כוח-לבאי ששולם הטרחה בשכר: המתבטאות, סרק כהליך בדיעבד שהתברר

 לכישלונה האשם את נתבע ב תולה משהיא – מהנתבעים אחד לכל לשלם חוייבה בהן ובהוצאות

 . הכוח ייפויי המצאת ואי ו את בעלי מניות המיעוטייצוג  סביב כולן הסובבות שונות בטענות

 

 פסק הבוררות

 כל על, דן( הצדדים שני על מקובלשנוסחו  לעבריתלתרגום  אתייחס) 1.12.10 מיום הבוררות פסק

 .שיפוט סמכות להיעדר בנוגע שמואל ובן שחר י"ע שהועלו הסף בטענות, שבו העמודים 122

 המכתבים חילופי ואת ההסכמים תוכן את, העובדתי הרקע את הבוררת סוקרת 1-70 בעמודים

 . הנתבע לבין פורן ד"עו בין שהוחלפו המכתבים את בעיקר, הדין בעלי שבין

 עוסקת( 71 – 57 עמודים) הראשונה הסוגיה: מרכזיות סוגיות לשתי הבוררת קהחיל הכרעתה את

 זו בסוגיה. הראשון הדברים שבזיכרון הבוררות תניית על פנדל שלחוקיות הסתמכותה  בשאלת

 סעיף עת, הראשון הדברים שבזיכרון הבוררות תניית על נסמכה פנדל תביעת כי הבוררת קבעה

. בתביעה כלל הוזכר שלא, השני הדברים שבזיכרון חדש בוררות סעיףב והוחלף בוטלשבו  הבוררות

 לבוררת אין לפיה התוצאה את המחייב ,צורני מפגם להבדיל ,מהותי בפגם מדובר כי קבעה הבוררת

 .שמואל ובן שחר נגד פנדל לתביעת הנוגע בכל שיפוט סמכות

 כבולים שמואל ובן רשח של היותם בשאלת עוסקת( סוף – 72 מעמוד החל) השנייה הסוגיה

 גם השלישית לתוספת מחויבים שמואל ובן שחר כי פנדל טענה זה בהקשר. השלישית בתוספת

 פעילות מכוח וגם, לחייבם נחזית או ישירה סמכות לו הייתה אשר ,סינבטי של חתימתו מכוח

 נותהטע שתי את דחתה הבוררת. השליחותדיני  מכוח אותם חייבה ופעולתו שלוחם שהיה, הנתבע

למר סינבטי לא הייתה סמכות נראית לחתום על התוספת השלישית ולסכם אותה " כי וקבעה

 הנתבע הצהיר לפיה פורן ד"עו טענת את דחתה  אף הבוררת. "מטעמיו של מר שחר ושל גב' שמואל

 מוסמך היה אמנם שהנתבע התרשמה הבוררת. מניות בעלי בשם לחתום מוסמך סינבטי כי בפניו
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אבל "... קבעה אך, השלישית התוספת לכריתת ומתן המשא במסגרת המיעוט מניות ליבע את לייצג

אני לא חושבת שמר לוי העביר למר פורן יותר מכך שהוא מייצג את בעלי מניות המיעוט באופן 

 (. לפסק 296 סעיף) כללי או שהוא היה מוסמך לעשות כן בכל מקרה"

 התגובה בדמות חדשה ראיה להגיש 4.10.10 מיום פנדל של בקשתה את הבוררת דחתה כך בתוך

 קיבל לא שהנתבעבהנמקה ,  הדין עורכי ללשכת פנדל י"ע נגדו שהוגשה לתלונה הנתבע שהגיש

 .באיחור הוגשה אף הבקשהמשו, להגיב הזדמנות לו ניתנה ולא מראש הודעה

 ררותהבו תנית על להסתמך יכולה אינה פנדל לפיה למסקנה הבוררת הגיעה יום של בסופו

 וכפועל, המיעוט מניות בעלי את מחייבת אינה השלישית התוספת וכי, הראשון הדברים שבזיכרון

 . הסף על נגדם התביעה את דחתה יוצא

  

 טענות פנדל

 את בצווארו תולה היא בגינן בסיבות. הבוררות בהליך לכישלונה האחראי את בנתבע רואה פנדל

 המשך, המקורי התביעה מכתב החל: הדרגתית תהתפתחו, להלן שאראה כפי, חלה האשם קולר

 . ש"לביהמ שהגישה בסיכומים וכלה המתוקן התביעה בכתב

  כתב התביעה המקורי .א

 : מהותיים שווא מצגי שני בפניה הציג הנתבע כי פנדל טענה המקורי התביעה בכתב

יכרון "לפני החתימה על התוספת השלישית לז: המיעוט מניות בעלי את ייצוגו בדבר  -האחד

הדברים, ותוך כדי המשא ומתן לחתימתה הציג הנתבע בפני התובעת ו/או מי מטעמה מצגים 

, לרבות את ייצוגם של בעלי .S.H.Gלפיהם נטל על עצמו את ייצוגם של כל בעלי המניות בחברת 

 (; המקורי התביעה לכתב 40 סעיף) מניות המיעוט ומר שחר והגב' בן שמואל"

כל בעלי מניות המיעוט ": המיעוט מניות בעלי בשם לחתום סינבטי של הסמכתו בדבר – והשני

ובכללם מר שחר והגב' בן שמואל, הסמיכו את מי ששימש  אז כיו"ר החברה,  .S.H.Gבחברת 

מנכ"ל החברה ובעל המניות היחיד הרשום בספרי החברה באופן פורמאלי, מר בני סינבטי, לחתום 

 41 סעיף) ".S.H.Gבשם כל בעלי מניות המיעוט בחברת  על התוספת השלישית לזיכרון הדברים

 (. התביעה לכתב

 על; 26.6.07 ביום סינבטי י"ע שנחתם הכללי הכוח ייפוי על פנדל הצביעה אלו למצגים כהוכחה

 על החתימה לקראת שניהל ומתן המשא על; המיעוט מניות בעלי כל בשם הנתבע ששלח המכתבים

 בעלי בשם.S.H.G חברת של המניות בעלי באסיפות הנתבע לש ובהשתתפותו, השלישית התוספת

 . המיעוט מניות

 ואף הלב תום חובת הפרת, לרשלנות וטענה הוסיפה אלא, שווא מצגי בטענת הסתפקה לא פנדל

התרשל התרשלות " הנתבע ;המצגים שהוצגו ע"י הנתבע הינם מצגי שווא"": וכדבריה, מרמה
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"הנתבע חרג מסמכות הייצוג שהוקנתה לו ; שהוצגו על ידו"חמורה בבדיקתם נכונותם של המצגים 

"בנוסף לכל אלו מהווים מעשיו של הנתבע מעשי מרמה ולכל ; וכן: ועשה כך בחוסר תום לב"

 התביעה לכתב 141 סעיף)" הפחות שותפות במרמה )יחד עם סינבטי( כלפי התובעת, שנעשו בזדון

 (. המקורי

 הייתה לא, השלישית התוספת על חותמת הייתה לא שווא במצגי מדובר כי ידעה לו,  לטענתה

 בהליך פותחת הייתה לא אף ,המניות ולבעלי  S.H.G לחברת דולר 13,000,000 של סך מזרימה

 . בלונדון הבינלאומי הדין בבית הבוררות

 תב התביעה המתוקןכ .ב

 18.7.07 ביום שמואל בן י"ע שנחתם זה: כוח-יפויי שני של העתקים הגנתו לכתב צירף משהנתבע

 הוספת דרך על תביעתה כתב את לתקן לה להתיר פנדל עתרה, 17.7.07 ביום שחר י"ע שנחתם  וזה

 עם רק, לראשונה, לשיטתה, לה נתגלתה קיומם עובדת אשר הכוח לייפוי המתייחסת חלופית עתירה

 .ניתנה הרשות. ההגנה כתב מקרא

 לכתב הוסיפה אלא, והמרמה ההתרשלות, אהשוו למצגי הנוגע בכל מטענותיה בה חזרה לא פנדל

 להיתכנות רמז) מקוריים כוח ביפויי מדובר כי יוברר אם גם כי טענה בה חלופית עתירה תביעתה

 את ממנה משהסתיר, בבוררות התביעה לכישלון אחראי עודנו הנתבע כי בדעתה אוחזת היא( זיוף

 לגלות במחדלו כי נטען. אמת בזמן םמה העתקים לה מסר ולא קיומם דבר את חשף לא, הכוח ייפוי

הן " שמואל ובן שחר טענות כי שידע אף, פנדל בפני אותם ולחשוף הכוח ייפוי של קיומם דבר את

התרשלות כלפי התובעת, הפרה "ב הנתבע כשל לכאורה טענות סרק וכי הם אינם דוברי אמת",

 .והפסיקה" ין על פי הדיןחמורה של חובתו לנהוג כלפיה בתום לב והפרה של חובותיו כעורך ד

 (.המתוקן התביעה לכתב' א141 סעיף)

 סיכומי פנדל .ג

 של לייצוגו בהקשר שקריים שווא למצגי עוד טענה לא פנדל. נוספת תפנית חלה הסיכומים בכתב

 חדשה זוית הדגשת תוך, הנתבע י"ע גילויים אי במחדל התמקדה אלא, שמואל -ובן שחר את הנתבע

עורך דין לוי ידע כי אותם לקוחות שהוא יצג "מש עוולה לכדי עולה הכוח יפויי של גילויים אי  ולפיה

ואשר את ייפוי הכוח החתומים על ידם הוא מחזיק, מכחישים במסגרת הליך משפטי שמתקיים 

 ".בינם ובין התובעת את דבר ייצוגם על ידו ומשקרים בנוגע לקיומם של ייפוי הכוח הללו

, בבוררות שקרית גרסה להעלות להם שאיפשר שמואל ובן שחר עם פעולה בשיתוף הואשם הנתבע

כי הנתבע לא מסר לתובעת " ידעו שמואל ובן שחר כי נטען, כן לעשות "לא היו מעזים, "כן לא שאם

 00")סעיף את יפויי הכוח החתומים של שחר ובן שמואל ואף נמנע מלציין את דבר קיומם בכתב

בחינתם אות לכך שיש באפשרותם לטעון טענות שקריות ... מבלי הייתה מלסיכומים(, וכי ידיעה זו "

 יפויי הצגת באי כי טענה פנדל(.  81 סעיף")שלתובעת יש אפשרות להפריך את גרסתם בראיות
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בנסיבות האלה, כך התברר, הנתבע : "השקר עדות במתן פעולה כמשתף הנתבע נחשב אף הכוח

נים שהיו בידיו המלמדים כי שחר ובן שמואל היה מוכן להתעלם מכל ' נורות האזהרה' והנתו

, עם שחר ובן שמואל תוך שהוא מוסרים גרסת שקר בבוררות בלונדון ולשתף פעולה, דה פקטו

 (לסיכומים 150 סעיף" )אדיש לחלוטין לנזק שייגרם לתובעת עקב כך

 טענות הנתבע

 המיעוט מניות בעלי את גייצ אכן כי ידו על נטען. הדרך כל לאורך עקבי היה הנתבע של ההגנה קו

 לפנדל הודיע כי; ייצוגו עובדת את מעולם הכחיש לא כי; השלישית התוספת לקראת ומתן במשא

 סינבטי כי מעולם הצהיר לא כי; ידם על חתומים כוח יפויי ברשותו כי המוקדמים בשלבים עוד

 אחראי אינו וכי; הכוח יפויי את להמציא התבקש לא כי; המיעוט מנין בעלי בשם לחתום הוסמך

 לשעבר לקוחותיו של לטענותיהם לא אף, השלישית לתוספת הנוגע בכל פנדל של לטעויותיה

 . בבוררות

 שבא תוך, הכוח יפויי את להמציא הבוררות של המאוחרים בשלבים משהתבקש כי טען אף הנתבע

 אליהם פרקליטיו ול יעצו משכך כן מלעשות נמנע, אישית תביעה נגדו יגיש כי עליו מאיים פנדל כוח

 .    הדרישה את הפנה

 

 דיון והכרעה                                        

 

לאחר שמיעת הראיות ועיון בהררי המסמכים שהוגשו לי ובטיעוני הצדדים הגעתי למסקנה כי דין 

 .התביעה להידחות ומוטב היה לה לתביעה שלא הייתה מוגשת מלכתחילה

 

 גהמצגים לעניין הייצו

 הנתבע בפניה הציג לפיה מטענתה בה חוזרת היא כי מפורשות הצהירה לא שפנדל הגם .   1

, הסיכומים בשלב לפחות בפועל נזנחה הטענה הרי, המיעוט מניות בעלי את ייצוגו בדבר שווא מצגי

אין מחלוקת כי עורך דין יואב לוי החזיק ברשותו לכל אורך הדרך, " כי היתר בין טענה פנדל עת

בות במועדים שבהם התובעת דרשה את ייפוי הכוח, כאמור, ייפוי כוח חתומים על ידי אותם לר

 את בפניה להציג סירובו לעניין בטענותיה והתמקדה(, 2.6 סעיף")לקוחות שלימים כפרו בייצוגו...

, לפני שלמה ובן שחר של מעדותם, הכוח ייפוי של קיומם מעצם מאליו עולה אף הייצוג. הכוח ייפוי

 עם זה בהקשר והמתיישבת, מוחלט אמון בה שנתתי, הנתבע של העקבית מעדותו אף ודאי

 . פורן ד"לעו בשעתו שכתב המכתבים

 כוח ייפוי, השלישית התוספת לחתימת עובר, בידיו אחז הנתבע כי עתה כבר איפוא לסכם ניתן

 תוספתה של חתימתה לקראת ומתן במשא אותם לייצג הוסמך כי, שמואל ובן שחר מטעם

 . מלכתחילה שחר היה לא  -ושחר שמואל בן של יצוגם בעניין שווא מצג בדבר לטענה וכי, השלישית
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 למצגי הקשורה הנוספת הטענה: הבאות לשאלות להלן אדרש, המחלוקת יריעת צמצום עם .2

 בשם גם השלישית התוספת על לחתום הוסמך סינבטי כי פנדל בפני הנתבע הצהיר ולפיה השווא

 וסירב הכוח ייפוי של קיומם דבר את הנתבע ממנה הסתיר לפיה פנדל טענת; המיעוט מניות בעלי

 שבין היחסים מערכת על הבוררת לפסק שיש המעשית הנפקות שאלת; אותם ייצג אכן כי להצהיר

 על המוטלות החובות לסוגיית גם דעתי אתן כן; הסיבתי הקשר ולשאלת הנתבע לבין התובעת

 איננו הנתבע שכן, הנזק גובה בשאלת לדון הצורך מתעורר לא כי אציין. שכנגד הצד כלפי פרקליט

, רובץ לפתחה סרק בוררות בניהול שהאשם הינה וטענתו, פנדל טוענת להם הסכומים את מכחיש

 .בלבד ולפתחה

 .אחרון ואחרון ראשון ראשון בטענות אדון 

 

 הסמכת סינבטי לחייב את בעלי מניות המיעוט 

 .S.H.Gכל בעלי מניות המיעוט בחברת " לפיו מצג בפניה הציג הנתבע כי נתטוע פנדל .3

ובכללם מר שחר והגב' בן שמואל, הסמיכו את מי ששימש  אז כיו"ר החברה, מנכ"ל החברה ובעל 

המניות היחיד הרשום בספרי החברה באופן פורמאלי, מר בני סינבטי, לחתום על התוספת 

 לכתב 41 סעיף) ".S.H.Gבעלי מניות המיעוט בחברת  השלישית לזיכרון הדברים בשם כל

 התוספת על יחתמו שמואל ובן שחר שגם מצידה הדרישה היעדר את היא מתרצת וכך(, התביעה

 .השלישית

 

מדובר בטענה שקרית. אני מעולם לא התבקשתי להצהיר הצהרה " לפיה הנתבע גרסת .4

 שאם נותנת הדעת. לחלוטין עלי מקובלת -(לתצהירו 24 סעיף) "כזאת ולא הצהרתי הצהרה כזאת

 ובן שחר את בחתימתו לחייב מוסמך שסינבטי אחרים או פורן ד"עו בפני מצהיר היה הנתבע

 הכוח יפוי את לראות, לבקש יודע היה מתחיל ד"עו שכל את, מבקש היה פורן ד"עו כי, שמואל

 ששחר העובדה עם אחד נהבק עולה אינה הטענה, ועוד זאת. כן לעשות אותו המסמיך הנוטריוני

, מענה לה ניתן שלא, השאלה את ומעוררת, השני הדברים זיכרון על, סינבטי של לצדו, אישית חתום

 הנוספת חתימתו נדרשה מה לשם, שחר את גם בחתימתו לחייב מוסמך היה אכן סינבטי אם והיא

 . שחר של

 

 מבלי אף, וכל מכל אותה דחתה, פורן ד"עו של מפיו רק לטענה שנחשפה, הבוררת גם .5

"על רקע זה אני שוקלת את ההצהרה לכאורה שמר : וקבעה, הנתבע של הנגדית גרסתו את ששמעה

לוי הצהיר למר פורן בפני מר סינבטי לגבי סמכותו של מר סינבטי לחתום מטעם בעלי מניות 
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למר סינבטי . יתכן מאד שמר פורן הניח שהוצהרה הצהרה כאמור אני נאלצת להסיק שלאהמיעוט. 

 (. לפסק 310 סעיף) יש סמכות נראית לחתום על התוספת השלישית יתכן שהוא גם קיווה..."

 התוספת על בחתימתו לחייב הוסמך סינבטי כי הנתבע הצהיר לפיה הטענה אתאיפוא  דוחה אני

 . וסינבטי שחר את גם השלישית

 

 הסתרת קיומם של ייפויי הכוח והכחשת הייצוג

 לה שהציג שווא מצגי בדבר פנדל של החריפות טענותיה לבסיס מתחת חהשטי משנשמט .6

 את לייצב ביקשה ופנדל, בלימה על תלויה התביעה נותרה, בתרמית לגישתה הגובלים הנתבע

 איפוא לבחון יש. שמואל ובן שחר חתמו עליהם הכוח יפויי משני העתקים המצאת אי באדן אחיזתה

 סרבכי , הכוח יפויי של קיומם דבר את הנתבע ממנה סתירה ולפיה פנדל של הנוספת טענתה את

 .הכוח מיפויי העתקים לה להמציא סירב אף, הייצוג עובדת את לאשר

 

 . נכונה כלא אותה שמצאתי - הכוח יפויי של קיומם הסתרת בדבר בטענה אפתח .7 

יר לבקשתך כי הריני להבה" כי אלקטרוני בדואר  פנדל ל"למנכ הנתבע הודיע13.4.2008 ביום עוד

 הנתבע. ..."חברי קבוצת המיעוט )למעט צופייב ועו"ד חג'אג'( חתומים אצלי על יפויי כח מתאימים

 מיום החל פנדל ל"מנכ לבין בינו האלקטרוני בדואר ההתכתבות רצף את'( א נספח) לתצהירו צירף

 . הנטען את לסתור מנת על לעדות הובא לא האחרון וזה, 13.4.2008 ליום ועד 7.4.2008

 ברשותו וכי, המיעוט מניות בעלי כל את מייצג הנתבע כי לכולם ברור היה עת באותה ספק לי אין

 . בכך פקפק לא, פנדל כולל, ואיש,  זו סמכות לו המקנים כוח יפויי

 

 התכחשותם ועל הבוררות של קיומה על לנתבע שנודע הראשונה הפעם כי עולה מהראיות  .8

 עמו לברר וביקש פורן ד"עו אליו טלפן עת ,20.12.2009 ביום אירעה, וגולייצ שמואל ובן שחר של

 . הייצוג נושא את

 את מייצג הוא כי הסתייגות כל וללא מלא בפה זו בשיחה אישר לפיה הנתבע עדות את מקבלת אני

 היום ממחרת פורן ד"עו של במכתבו כתב עלי הועלה זה שאישורו גם מה, המיעוט מניות בעלי

 : ציין בו( 42/ת מוצג -21.12.2009 וםמי מכתב)

ולאישורך כי ייצגת את כל בעלי מניות המיעוט  20.12.2002"בהמשך לשיחתנו הטלפונית מיום 

 )כפי שגם שהוצהר בע"פ פעמים רבות ונכתב על ידך מספר פעמים במסמכים שונים(...". 

 לו להמציא פורן ד"עו י"ע הז במכתבו הנתבע התבקש לא, פנדל לטענת בניגוד כי מעלה במכתב עיון

:  שקרנים הינם לשעבר לקוחותיו כי לו יאשר הנתבע כי דרש רק הלה שכן, הכוח מיפויי העתקים

 הוספת תוך ...",אין כל שחר [שמואל ובן שחר הכחשת] המיידי לכך שלטענה זו מתבקש אישורך"



 נ' עו"ד יואב לוי Pendale Investment Ltd  2244-44-11תא )ת"א( 

11 

 

ללא רשות וללא סמכות  אנו תקווה שהניסיון להפוך אותך לנתבע ולעו"ד שפועל: "לפיו קל איום

 ".יידחה בשתי ידיים על הסף ויענה בתגובה המיידית והמתאימה מטעמך

 העתקים להמציא הנתבע התבקש לא( 43/ת) 31.1.209  מיום פורן ד"עו של הנוסף במכתבו גם 

לאשר לח"מ מיידית : "שקרית הינה לשעבר מרשיו גרסת כי לאשר והתבקש שב אלא ,הכוח מיפויי

 סמוי איום נלווה זה למכתב אף מר יואב שחר וגב' בניטה בן שמואל...". לטענותיהם שלכי בניגוד 

 .לנתבע הנתבע להפיכת האופציה בדבר

 התשובה ובמכתב,  הנתבע מהם התעלם לא, לעיל המכתבים של והפוגעני המתנשא ניסוחם אף על

 ".ובועל כך נענית בחי"  פורן ד"לעו ואישר  שב( 41/ת) 24.01.10 מיום שלו

 

 מיום פורן ד"עו למכתב בסיפא ראשונהל מופיעה הכוח מיפויי העתקים לקבלת הבקשה .9

. אחריה מילא לא הנתבע ואכן, בבוררות התביעה הגשת לאחר חודשים כתשעה ,(45/ת) 25.1.2010

 נדרש בהם החריף הנוסח בעלי המכתבים שורת נוכח עת בטרוניה לנתבע לבוא ניתן שלא אלא

 נגדו תביעה בהגשת אויים אף, שקרית הינה גרסתם כי לשעבר לקוחותיו של תהליריב" לאשר"

 התשובה את( 46/ת) 3.2.10 מיום  שלו התשובה במכתב פורן ד"לעו השיב כי על, אישי באופן

אכיר לך תודה אם מכאן ולהבא לא אדרש לעניינים שבין הניצים המתנהלים בבוררות : "המתבקשת

 שבלונדון".

 

   הקשר הסיבתי

 שהגישה התביעה כי בטעות להתרשם ניתן הכוח ייפויי סביב הסובבים פנדל של מטיעוניה .10

 שעיון אלא, הכוח יפויי של הצגתם אי מחמת הסף על הבוררות י"ע נדחתה בלונדון הדין לבית

 בפני הוצגו לו גם הסף על נדחית הייתה  התביעה וכי, הסיבה זו שלא מעלה הבוררות בפסק מעמיק

 . הכוח יפויי תהבורר

 

 שחר של ייצוגם בדבר והשתכנעה פנדל טענת את קבלה הבוררת כי להדגיש יש לכל ראשון .11

 מיום הנתבע מכתב על משנסמכה, הכוח ייפויי בפניה שהוצגו בלא גם הנתבע י"ע שמואל ובן

 על אף ,המיעוט מניות בעלי של ייצוגם את קיבל כי פורן ד"לעו הודיע בו(, רישא -7/ת) 24.6.07

 על המיעוט מניות בעלי בשם גם הודיע בו( 2 סעיף – 13/ ת) 16.7.07 מיום הנתבע של מכתבו

 הציג בהם נוספים מכתבים הבוררת בפני היו כי יוער. בפנדל המקורי המשקיע להמרת ההסכמה

 עובדת את להסיק היה ניתן מהם שאף, המיעוט מניות ובעלי סינבטי של כוחם כבא הנתבע עצמו

 :הבוררת קובעת וכך.  וגהייצ
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לכן, ברור שלמר לוי הייתה סמכות נראית לפעול כך וייתכן שאף הייתה לו סמכות מפורשת לעשות "

כן... אף על פי כן, קשה לי לקבל שמר לוי במיוחד לאחר שקיבל הוראת רק לאחרונה, היה מצהיר 

תן מטעמם ללא ידיעתם או הצהרות למר פורן אודות הסמכות שלו לייצג את לקוחותיו ונהל משא ומ

הסכמתם מראש. אני גם מקבלת את עדותו של מר פורן שמר לוי ציין בפניו בעל פה שהוא מייצג 

 : וכן(. הבוררות לפסק 296 סעיף) את בעלי מניות המיעוט..."

כאשר עורך דין מציין בדיונים עם עורך דין אחר, במהלך משא ומתן, שלקוחותיו יסכימו לדברים "

 (.297 סעיף) "עורך הדין המקבל רשאי, לדעתי, להסתמך על הצהרות אלה מסוימים,

 שחר את הנתבע ייצג לפיה פנדל טענת את הבוררת קבלה הכוח ייפוי הצגת בלי גם כי עינינו רואות

 אינה פנדל כי סברה שהבוררת אלא, השלישית התוספת לכריתת ומתן המשא במסגרת שלמה ובן

 בלבד כללי היה שלמה ובן שחר את הנתבע של ייצוגוהסיקה כי מש ,גהייצו מעובדת להיוושע יכולה

אבל אני לא חושבת שמר לוי העביר למר פורן יותר מכך שהוא מייצג : "...בלבד ומתן למשא והוגבל

במיוחד בהתחשב בכך שלפי דעתי : "וכן( לפסק 296 סעיף..." )כללי את בעלי מניות המיעוט באופן

ומתן, הייתה ניתנת ללקוחות הזדמנות לקבל החלטה  בלת למשאהסמכות הנראית הייתה מוג

 (. לפסק 297 סעיף)  סופית בעצמם אם לחתום או לא לחתום..."

 

 והוגבל כללי היה המיעוט מניות בעלי את הנתבע של שייצוגו הבוררת קביעת בהינתן .12

 הנתבע חתם לו תמונהה פני את לשנות אולי עשויה הייתה הכוח יפויי הצגת הרי, בלבד ומתן למשא

 הנתבע חייב בחתימתו כי לטעון לנסות פנדל הייתה יכולה אז שאו, השלישית התוספת על בעצמו

  .הכוח ייפויי לפי סמכותו מכוח המיעוט מניות בעלי את גם

 ומי, הנאמנות הסכם על רק אלא, השלישית התוספת על כלל חתום אינו הנתבע כי חולק שאין אלא

 מוסמך היה לא כי וחלק חד הבוררת קבעה שלגביו, סינבטי הינו השלישית התוספת על שחתום

 . שכזו סמכות על מעולם הצהיר לא הנתבע וכי, שלמה ובן שחר את בחתימתו לחייב

 .זה בהקשר גם פנדל את איפוא מקדמים היו לא הכוח יפויי

 

 חותמים היו ינבטיוס שחר לו גם הסף על נדחית הייתה התביעה כי ולומר לכת להרחיק ניתן .13

 מסקנת נסמכה, לעיל כאמור שהרי, כוח מיופה באמצעות ובין בעצמם בין, השלישית התוספת על

, השלישית לתוספת שמואל ובן שחר של מחויבותם אי על רק לא, הסמכות העדר בדבר הבוררת

 סעיף השלישית בתוספת קיים לא לפיו, תיקונו הותר ושלא, בתביעה שנפל מהותי פגם על גם אלא

, צד אינה פנדל לו, הראשון הדברים שבזיכרון הבוררות תנית על נסמכה שהתביעה ובהינתן ,בוררות

 . השני הדברים זיכרון י"ע בוטל  ואשר

 :הבוררת קובעת וכך
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לא היה יכול להיות ספק לכל מי שקרא את הבקשה יחד עם המסמכים, שסעיף הבוררות במזכר 

"כך, בעוד כתב הטענות מטעם התובעת הסביר לפסק(,   212ף )סעיהראשון היה הסעיף הרלבנטי" 

שפנדל היא המשקיעה השלישית ברצף לא  היתה בו התייחסות למזכר השני אלא רק לשלוש 

(, extinguished"אך סעיף הבוררות של המזכר הראשון בוטל )לפסק(,   221" )סעיף התוספות

 סעיף) " סעיף בוררות חדש במזכר השנילמעט אולי בקשר לתביעות על פי מזכר זה, והוחלף ב

 (. ל"הנ 216

 "בקשה הוגשה לא כי(; לפסק 225 סעיף" )בקשה לקויה"ב המדובר כי הבוררת קבעה ל"הנ לאור

 פגם של תוכן, לא רק של צורה""ב המדובר כי(; לפסק 224 סעיף) "לתקן כתב בטיעונים כלשהו

השלישי  ט לגבי מה שבין התובעת והמשיביםסמכות שיפו" לבוררת אין ומשכך –( לפסק 234 סעיף)

 (.לפסק 234 סעיף[ )שמואל ובן שחר]" והרביעי

 את להציל כדי בכך היה לא, הבוררות במהלך כראיה הכוח יפויי את פנדל הגישה לו גם, כן כי הנה

 כי סברה ומשהבוררת, שבוטלה בוררות תנית על נסמכה משפנדל, הסף על הדחייה משבט התביעה

 .לתיקון ניתן שאינו מהותי פגםב המדובר

 

 נגררת הייתה לא הכוח יפויי את הנתבע בפניה הציג לו לפיה פנדל של הנוספת טענתה .14

 שבניהול הנכבדות ההוצאות את מוציאה הייתה ולא ,סרק כהליך שהתגלה ,הבוררת להליך

 זו לא, הכוח ויייפ את פנדל בפני הנתבע הציג לו. הנכון הוא ההיפך. הגיון כל משוללת -הבוררת

, ההליך את ולנהל להמשיך בעמדתה מתחזקת הייתה אלא, הבוררות את נוטשת הייתה שלא בלבד

 .לכישלון נדון ממילא, לעיל הסברתי שכבר שכפי וזה

 

 בהוצאות המתבטא כלשהו נזק הפחות לכל לה נגרם לפיה פנדל של החלופית טענתה גם .15

 ביפויי אחזה לו ממנה נחסכות שהיו, הנתבע י"ע שמואל בןו שחר של ייצוגם הוכחת לצורך שהוציאה

 לא מעולם פנדל -והשנייה; חזית בהרחבת המדובר -האחת: סיבות משתי להידחות דינה - הכוח

 נזק לבין בלונדון הבוררות ניהול בגין לה שנגרם הכללי הנזק בין ובראיותיה בתביעתה הפרידה

 .הייצוג רכיב הוכחת בגין לטענתה לה שנגרם ספציפי

 

, הכוח יפויי הצגת אי מחמת כלשהי באחריות נושא הנתבע כי סברתי לו גםהעולה מן האמור הוא ש

 סיבתי קשר של העדרו מחמת, להידחות התביעה של דינה היה אז גם הרי, כך סבורה ואינני

 .הבוררות לתוצאת

 

 החובה להמציא את יפויי הכוח 
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ם לא התכחש לייצוגו את בעלי מניות המיעוט, כי הגם שהגעתי לכלל דעה כי הנתבע מעול .16

חזר ואישר בפני פנדל את ייצוגו, וכי תביעתה של פנדל בבוררות הייתה נדחית גם לו המציא לה 

לא אפטור את עצמי מלהתייחס לטענות שהכבירו בעלי הדין בדבר   -הנתבע העתקים מיפויי הכוח 

בכלל, וחובת הנתבע להמציא העתקים מיפויי  -החובות המוטלות על עורך דין כלפי הצד שכנגד 

 בפרט. -הכוח 

 

פנדל מתפרצת לדלת פתוחה בטענותיה הכלליות בדבר חובותיו של  עורך הדין כלפי הצד  .17

חובת נאמנותו של עורך דין כלפי מי שאינו לקוחו הוכרה זה "שכנגד, אף בהיותו מיוצג, שהרי  

חריות המוטלת על עורך הדין והרחבתה...העובדה מכבר בפסיקה, המסמנת מגמות של הגברת הא

' נ עו"ד אליעזר חדד") רע"א אין בה כדי לשלול את חובת המבקש כלפיהם -כי הקונים היו מיוצגים

 (, וכן: 3.3.09, ]פורסם בנבו[, עו"ד משה כהן

ת דין גם כלפי מי שאינו לקוחו... השאלה מה מידת החבו-כידוע, תיתכן חבות ברשלנות של עורך"

 נ' סלביו נחום, עו"ד 2225/02ע"א " )ומתי היא מתגבשת תלויה בנסיבות העובדתיות של כל מקרה

 . 539עמוד  4 פ"ד מ"ומוסהפור נ' שוחט  751/89ע"א .כן ראו ]פורסם בנבו[ ואח'( םרחל דורנבאו

סקירת הפסיקה מעלה שהאחריות יושמה הלכה למעשה במקרים בודדים, בעיקר בעסקאות 

מקרקעין, בהם נקבע שעורך הדין ייצג למעשה גם את הצד השני. הדעה הרווחת היא שעת הצד 

 השני מיוצג, רשאי עורך הדין להניח שהפרקליט האחר יבצע את כל הבדיקות הנדרשות, והחבות

מצדו תוגבל, מטבע הדברים, לחובת אמירת האמת, לגילוי כל הטעון חשיפה, להתנהגות בתום לב, 

 לאיסור הטעייה במתכוון, וכו': 

קיימות שלוש מערכות יחסים אפשריות. בראשונה מיוצג כל אחד מהצדדים לעסקה על ידי עורך "... 

י יערוך את הבדיקות העובדתיות הדין של הצד השנ-הדין להניח, כי עורך-כאן רשאי עורךדינו. 

אתיקה )גבריאל קלינג/  "הדין חובת זהירות כלפי היריב-כלל, לא יחוב עורך-המשפטיות, ולכן, בדרך

 (. וכן: 464עמ'  בעריכת דין

תקבע אחריות רק " "בהיעדר קשר חוזי בין נותן השירות לבין הצד השלישי ובהינתן הריחוק ביניהם

ים, קבלת אחריות והסתמכות סבירה... תנאים אלה או חלקם יתקיימו יחסים מיוחד" עת התקיימו 

רק במצבים הלא שכיחים, שבהם למרות הריחוק וניגודי האינטרסים אפשר לייחס לנותן השירות 

וגם אז האחריות תוטל רק בהינתן  קבלת אחריות היוצרת הסתמכות סבירה אצל הצד השלישי",

 –דיני נזיקין )ישראל גלעד/  "ם לב של נותן השירותמצבים של התרשלות חמורה או חוסר תו"

 (. 856, כרך ב' עמ' גבולות האחריות

אשר במהלך משא ומתן בשם מרשו  דין-עורךהאחריות כלפי הצד השלישי תיושם למשל כאשר "

]פורסם  גלעדי ישי נ'מרים היינוביץ  2925/71 ע"א)הטעה אותו במתכוון באשר לעובדה מסויימת..."

 (. 21.6.94 בנבו[ 

http://www.nevo.co.il/case/5847348
http://www.nevo.co.il/case/6194686
http://www.nevo.co.il/case/6208680
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גם הטענות באשר לחובה הכללית להציג יפוי כוח, ובאשר לאי היות פרטי זהות הלקוח  .18

ענייננו, מה גם ל רלבנטיותהינן נכונות, אך אינן  –פרטים החוסים תחת כנפי החיסיון  -ועובדת ייצוגו

ת חיסיון, אלא חזר והצהיר בפני עו"ד פורן כי בעלי מניות המיעוט אכן שהנתבע לא התגונן בטענ

  יוצגו על ידו, ואישר כי ברשותו יפויי כוח חתומים על ידם.

 

כדי להשיב על השאלה אם היה על הנתבע למסור לפנדל העתקים מיפויי הכוח לאחר  .19

הבהיר את הרקע העובדתי בו , יש להקדים ול25.1.2010פורן מיום עו"ד שנדרש לעשות כן במכתב 

 היה נתון הנתבע, ואת הדילמה בפניה עמד.

 

, כשברקע סכסוך 1.5.08הנתבע הפסיק לייצג את סינבטי ואת בעלי מניות המיעוט ביום  .20

מר וקשה בין פנדל לבין סינבטי ובעלי מניות המיעוט. די לעיין בעדויותיהם של סינבטי, בן שמואל 

כי פנדל  רסודל השבר ואת עוצמת האיבה ששררה ביניהם, עת הללו גושחר על מנת להבין את גו

 ת: ימוטטה אותם כלכלית ונפש

סטנדים בלב...אין לא בית, הוא נשאר  6לא רוצה לראות אותם, גמרנו לנו את החיים. אחי קיבל "...

והיכרתי, בלי בית בגלל המשפטים האלה, אנחנו נגמרנו, נגמרנו, נגמרנו, אין כוח יותר.. אני באתי 

חשבתי בן אדם לב לבייב... אני עם הראש כבר למטה... אחי עומד להתאבד...הוא מאיים 

 לפרוטוקול( וכן:  55 -54" )עדות בן שמואל, עמודים  בהתאבדות

"...לא מספיק שרצחת גם ירשת, זה השיטה של קבוצת לבייב וזה מצליח מצויין במדינת ישראל. 

 לפרוטוקול(  57דות סינבטי, עמוד ע..." )רק באנגליה זה לא מצליח

הסכסוך גלש גם אל עבר הנתבע עצמו, עת פנדל הפנתה אליו טענות באשר לתפקודו כנאמן בהקשר 

לשחרור כספי הפיקדון. ברקע אף מחלוקת נוספת בין הנתבע לבין שחר שראה בו, עקב היותו נאמן, 

(. 18.12.1.2לפרוטוקול מיום  42אחראי לנזק שאירע לפיקדון מחמת פיחות בשער הדולר )עמוד 

 ואם לא די בכך, פורן רמז לנתבע כי הוא עשוי למצוא עצמו כנתבע בסכסוך.

 

יריבתם הקשה של  -, להמציא לפנדל25.1.2010נדרש הנתבע ביום תסבוכת זו על רקע  .21

לקוחותיו, העתקים מיפוי הכוח, כשקודם לכן אף נדרש לאשר כי גרסתם הינה שקרית, תוך שהוא 

כבר מודע בעת הזו לכך שיפויי הכוח מהווים את לב לבה של המחלוקת. אין עסקינן איפוא במקרה 

רגיל בו נדרש עורך הדין להציג את יפוי הכוח בפני בית המשפט, בעל הדין שכנגד או פקיד השומה 

ל או כל רשות אחרת,  וזאת על מנת להוכיח שאכן הוסמך לפעול בשם לקוחו, שאז אין כל מחלוקת ע
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בעלת משמעות כבדת משקל בסכסוך  ראיהחובתו לעשות כן. בענייננו המדובר ביפוי כוח שהפך ל

 שבו הוא כבר לא מייצג את לקוחותיו לשעבר, ואלו מיוצגים ע"י פרקליט אחר.

 

נכון עשה איפוא הנתבע משפנה ללקוחותיו לשעבר, המציא להם העתק מפניותיו של עו"ד  .22

ת התייחסותם. זו לא הייתה רק זכותו, אלא גם חובתו, משחובתו את עמדתם וא פורן וביקש

ללקוחותיו וללקוחותיו לשעבר קודמת לכל. אין סיבה שלא להניח שלו שחר ובן שמואל היו מתירים 

אתיקה לנתבע למסור העתקים מיפויי הכוח, כך היה אמנם עושה.  פרופ. גבריאל קלינג, בספרו  

ה לפתור את דילמת מסירת המידע ליריב היא אכן בקשת רשות , גורס שהדרך הנכונ בעריכת דין

 (. 473מהלקוח )עמוד 

על רקע זה טענת פנדל לפיה בפניית הנתבע ללקוחותיו לשעבר ובחשיפת דרישותיה של פנדל, נתן 

 כי שחר ובן שמואל" וביודעו  אות לכך שיש באפשרותם לטעון טענות שקריות","להם הנתבע 

 זה והוא לשתף פעולה, דה פקטו"," שהחליט כמי לראותו יש" ררות בלונדוןמוסרים גרסת שקר בבו

מהווה אף מוטב שלא הייתה נטענת, היא  -(לסיכומים 150 סעיף) שקר עדות הקרקע את שהכשיר

 הרחבת חזית אסורה.

 

 בנוסף לחובתו לשמור אמונים ללקוחותיו לשעבר, היה רשאי הנתבע גם להגן על עצמו.  .23

אנו תקווה שהניסיון "( סיים עו"ד פורן בזה המשפט: 42)ת/  21.12.2009נתבע מיום את מכתבו ל

להפוך אותך לנתבע ולעו"ד שפועל ללא רשות וללא סמכות יידחה בשתי ידיים על הסף ויענה 

". אותה סיומת מופיעה גם בדרישתו הנוספת של עו"ד פורן בתגובה המיידית והמתאימה מטעמך

. משלקוחותיו לשעבר של הנתבע לא העלו כל טרוניה כלפיו, מקובלת עלי (43)ת/ 31.12.09מיום 

 עדותו של הנתבע לפיה הפנה את המכתבים לבאי כוחו והלה ייעצו לנהוג כפי שנהג.

 

בהקשר זה יוער כי עורך דין אינו אחראי לעדות אמת או שקר הבאה מפיו של לקוחו או  .24

הפכה  –שנחתמו על ידם או נערכו ע"י באי כוחם לקוחו לשעבר. התכחשות בעלי דין למסמכים 

לצערנו לחזיון נפרץ, ו"תדהמתה" של פנדל מהתכחשותם של בעלי מניות המיעוט לתוספת 

שאכן לא נחתמה על ידם, אף לא ע"י הנתבע, גובלת בצביעות. מכל מקום, הנתבע בוודאי  ,השלישית

 עמדתם זו.שלא אחראי ל

  

לעיל, יכולה הייתה פנדל, לו סברה כי קבלת העתקים מיפויי בהינתן הנסיבות המיוחדות  .25

הכוח הינה חיונית עבורה, לפנות לבית משפט בישראל בבקשה למתו סעד זמני נגד הנתבע, מכוח 

.)ראו בהקשר 1968 -, תשכ"חחוק הבוררותל 16סעיף סמכויות העזר המוקנות לבית המשפט לפי 

http://www.nevo.co.il/law/74417/16
http://www.nevo.co.il/law/74417
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סעד זמני , בפרק אופק חדש בבוררות -דיני בוררותדבריו של המלומד ד"ר שמעוני בספרו זה את 

  .389עמוד  של עיקול להבטחת בוררות חוץ.

רה כך, ומפיג צעד שכזה היה מאפשר לנתבע למסור את יפויי החוק, בהינתן שבית המשפט היה מו

 את חששו מפני הפרת חובתו כלפי לקוחותיו לשעבר.

 

 לקראת סיום

 נגד הנתבע. דווקא לא הובהרה הסיבה האמיתית בגינה הוגשה התביעה 

לו אכן ביקשה פנדל באמת ובתמים להיפרע על הנזקים שנגרמו לה עקב ניהול בוררות סרק, הדעת 

רק, נגד בא כוחה, עו"ד פורן, בהיותו "אדריכל"  נותנת שהייתה מגישה תביעת נזיקין גם, אם לא

 מחדלים המצטברים הבאים: ההכישלון והנושא באחריות לשרשרת 

לא דאג שהתוספת השלישית תכיל אף היא סעיף בוררות, או לפחות תאמץ את סעיף הבוררות 

ביקש  שבזיכרון הדברים השני; לא דאג להחתים את בעלי מניות המיעוט על התוספת השלישית; לא

שהנתבע יחתום על התוספת השלישית כבא כוחם של בעלי מניות המיעוט; התעלם מהעדרו של 

ייפוי כוח המסמיך את בניסטי לחתום בשם אחרים; לא דאג לקבל לידיו את יפויי הכוח הנחוצים; 

התעלם מכך שהתביעה בבוררות נסמכה על תנית הבוררות שבזיכרון הדברים הראשון הגם שזו 

י זיכרון הדברים השני; אף לא נקט כלפי הנתבע בהליך אזרחי בארץ על מנת להותיר בוטלה ע"

 להכרעת בית המשפט את סוגיית המצאת ייפוי הכוח.

 

לתומי סברתי כי אכן הוגשה תביעה שכזו נגד עו"ד פורן, ואשר על כן בפתח עדותו, תוך ניסיון 

אני "ץ בתביעה הנוספת, שאלתי: לקדם חשש שמא חקירתו הנגדית בתביעה דנן תשתמש לו לרוע

רוצה להסיר עננה, אני לא יודעת אם יש עננה או אין עננה...מה שאדוני יעיד כאן זה עלול חלילה 

אף שלל בהחלטיות קיומה  לשאלה זו, עוד פורן השיב בשלילה להזיק לאדוני באיזשהו אופן אחר?"

לפרוטוקול מיום  97מה. )עמוד קיומו של הסדר כלשהו עאו של טרוניה נגדו מצידה של פנדל, 

10.3.13.) 

 

"מר יואב לוי הוא משכך הם פני הדברים, לא נראית קלוטה מן האוויר עדותו של מר סינבטי לפיה: 

עו"ד מקצועי, ישר והגון. הוא נמצא כאן על זה בגלל דבר אחד, החטא שלו שהוא הגן עלינו, על 

לפרוטוקול  63)עמוד  "איומים בע"פ ובכתבבעלי המניות בנחישות כזאת ובלי פחד מהאיומים, ה

 (.2012 18.1.2מיום 

 והדברים מדאיגים.
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