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 לשכת עורכי  הדין בישראל 1. משיביםה

 אפי נווה עו"ד 2.
<#2#> 1 

 2 נוכחים:

 3 ב"כ המערערת -קלינגר  עו"ד יהונתן 

 4 המערערת בעצמה

 5 גב' עינת פישביין המו"ל של המקום הכי חם בגיהנום

 6 ב"כ המשיבים –עו"ד ג'יין רמז 

 7 

 8 פרוטוקול

 9 

 10 חוזר על עיקרי הטיעון.  :עו"ד קלינגר

 11אני רוצה להתייחס לטענות חברתי שהיא כתבה בעיקרי הטיעון שלה. חברתי השתמשה לא מעט 

 12במילה "עונשית", אנחנו לא מדברים על הוצאות עונשיות, אלא על הוצאות ראויות, ואני אסביר 

 13למה ראויות, ולמה זה לא המבחן של ראלי וסביר לבדו. נניח לצורך העניין, כמו שמשרד ב"כ 

 14ד מול לשכת עוה"ד כפי שפורסם בכלכליסט, שעו"ד חותם על חוזה שכר טרחה, שכל המשיבים עוב

 15הוצאות שיפסקו לזכותו יישארו אצלו.  או מקרה שבו עו"ד עובד על בסיס הצלחה, בתביעות לשון 

 16אחוז, במקרה כזה  50 –הרע, עורכי דין עובדים על בסיס הצלחה, יש עורכי דין שמגיעים גם ל 

 17 על הסכם על פי אחוזי הצלחה גם היה נכנס למסלול של ריאלי וסביר. כשנתבע היה חותם 

 18 

 19השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול היא, לאור הכלל הידוע שפסיקת ההוצאות  :בית המשפט

 20 היא שיקול דעתה של הערכאה הדיונית, למה ערכאת הערעור צריכה לחרוג מזה?

 21 

 22לכתב הערעור.  7 –ו  5, 3יעון, וגם בסעיפים לעיקרי הט 1: ציינתי את זה בסעיף עו"ד קלינגר

 23ההתנהלות החריגה במיוחד של גוף ציבורי, לשכת עוה"ד, שממומן מהקופה הציבורית, ביחד עם כל 

 24שאר הדברים שהתגלו בפרשת מין תמורת מינוי, מין תמורת מינויים, שהובילו לכך שהתביעה הזו 
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 1ייחסו ללקוחה שלי שכלל בילוש אחריה, תידחה כולם מייצרים נסיבות על הדרך הקשה שבה הת

 2 יום אחד היא קמה וגילתה הודעה בטלפון עו"ד בוך ב"כ המשיבים עשה לייק לפוסט שלה. 

 3 

 4: אדוני חוזר לנקודה שדווקא ביקש שלא נגיע אליה, שאדוני לא טוען שזה פיצוי עונשי בית המשפט

 5 יש שכ"ט  עו"ד ונושא ההוצאות.  אלא הוצאות ריאליות, נתמקד בעניין ההוצאות, ונחלק לשניים,

 6השאלה אם יש ₪,  55,000נפסק ₪,  66,860נתחיל בשכ"ט עו"ד, שזה אתם ביקשתם כמדומני 

 7הצדקה להתערב בזה, כאשר שוב הכלל הוא שהערכאה הדיונית היא שמוסמכת להפעיל את שיקול 

 8 דעתה.  או שאדוני מתמקד רק בעניין ההוצאות?

 9 

 10זה דבר אחד, הוצאות שאנחנו מבקשים שיתערבו בהם. אני קיבלתי ר הטרחה :  שכעו"ד קלינגר

 11 את שלי, אני קיבלתי את שכר הטרחה, שכר הטרחה שולם. אני מתמקד בעניין ההוצאות. 

 12חודשים  8 –בית משפט לא שיקלל את שעות העבודה של המערערת עצמה שבעצם חצי שנה  -הוצאות

 13 , וכל זה בגלל ....מתוך תקופת העסקה שלה השקיעה בניהול התביעה

 14 

 15בנושא הזה בית משפט כתב שלא הוצגו לו שום אסמכתאות, לא הוצג לו כל פירוט  :בית המשפט

 16 שאפשר להסתמך עליו, האם זו קביעה לא נכונה?

 17 

 18: בפני בית משפט עמדו חומרים, החומרים שעמדו בפני בית משפט היו היקף עו"ד קלינגר

 19שהראו את העיסוק של הנתבעת, ובנוסף לזה  התצהירים שהוגשו, הבקשות שהוגשו בתיק

 20הרי הוצאות שוב באות לשקף מערך של הערכים, ערכים שבית משפט צריך לפסוק  –ההתנהלות 

 21כשהוא דוחה תביעה, והערכים האלה כוללים לא להכביד על בית משפט בתביעות סרק, לשכלל 

 22עיתונים אחרים  –ים פנימה את המקרים שבהם ההשתקה כן עבדה, מקרים שבהם איימו בהליכ

 23סירבו או נמנעו מלפרסם כתבות, וזה חלק מהעבודה שהלקוחה שלי עשתה בתצהירים, לא אני 

 24אספתי את החומרים, הלקוחה שלי דיברה עם האנשים כדי שיצהירו, אחרי שהיא עשתה את 

 25 העבודה התחלתי להשיג את המסמכים. 

 26שכר טרחה.  הוצאות זה סכום שבית כל הערכים האלו צריכים להשתקף בסוגיית ההוצאות ולא 

 27 משפט פוסק שצריך לשכלל את על הערכים, לא רק שליחויות והדפסות. 

 28 

 29האם אדוני לא סבור שיש הבדל בין מצב שבו התביעה מתבררת עד תומה ואז היא  : בית המשפט

 30 נדחית לבין מצב שבו היא נדחית בשלב יחסית התחלתי של התביעה?

 31 

 32 אני לא חושב שכבודו מדייק בשלב התחלתי.  :עו"ד קלינגר

 33 
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 1 –: שלושה קדמי משפט ולכן אמרנו שיחסית התחלתי, אם הייתה מתנהלת התביעה בית המשפט

 2בהתחשב בהיקף של התצהירים שהוגשו על ידי המערערת, מניח שאם היו שומעים את כל העדים 

 3צריך לבוא לידי ביטוי גם בפסיקת זה היה נמשך אולי שנתיים אולי שלוש, אז האם החיסכון הזה לא 

 4 ההוצאות?

 5 

 6: לא חושב שהיה חיסכון פה ... אם התביעה הייתה מתבררת עד תומה ונדחית עו"ד קלינגר

 7המערערת הייתה זכאית להוצאות ושכ"ט בצורה מלאה גם כן, אבל פה מה קרה? הוגשו עדויות, 

 8ות לזימון עדים הייתה כמות קשות להתנגדהוגשו הרבה מאד ראיות והתובע בוא נגיד שרק על ב

 9חריגה מאד של שעות, ההיקף של שעות בתיק הזה הוא היקף של אדם שמתגונן על החיים שלו, 

 10להבדיל מתביעה רגילה של לשון הרע או תביעה מסחרית בין שני גופים על מיליון שקל הייתה  אם 

 11יותר קשה מאשר המערערת הייתה מפסידה המערערת הייתה צריכה לפשוט את הרגל, זה הרבה 

 12 תביעה של קוקה קולה שנתבעת על מיליון שקל. 

 13 

 14 חוזרת על עיקרי הטיעון.  :עו"ד רמז

 15הטענה שנטענה היום בעיקר לעניין ההוצאות הריאליות של המערערת מבחינת היקף השעות שהיא 

 16השקיעה בתיק, וזו טענה שטיפה חורגת מכתבי הטענות, מהפן הזה שבעיקרי הטיעון המערערת 

 17 דגש, וזה הקו שהיא הולכת איתו בגלל זה התכנסנו באולם הזה.... שמה

 18 

 19אומר חברך, אנו יודעים היום שהערעור הוא בעיקר על עניין הוצאות ולא שכ"ט עו"ד.  :בית המשפט

 20"אני נלחמת על חיי, לכן הייתי  –לכן נתמקד בעניין ההוצאות. בעניין ההוצאות אומרת המערערת 

 21 וזה צריך להתבטא בהוצאות שנפסקו" האם לגברתי יש מענה לכך? צריכה להשקיע המון שעות

 22 

 23: התשובה שלי תתמקד בשני מישורים, אחד המסגרת של הערעור שאנו נמצאים בה, אחד עו"ד רמז

 24זה השיח שאנו מדברים עליו, שאנו טוענים ההוצאות שצריכות  –זה ההוצאות ראויות ההולמות 

 25ת הולמות או עונשיות. היום בעקבות שאלות בית המשפט להיפסק הן הוצאות ריאליות ולא הוצאו

 26הדיון הוסת טיפה לעניין השעות שהמערערת השקיעה בתיק. בענין זה אני אשיב בפן השני התביעה 

 27 שהוגשה מלכתחילה, היו כתבות מאד קשות כנגד לשכת עוה"ד והעומד בראשה...

 28 

 29רונית של המערערת שכאשר מדובר : אנו בכוונה לא רוצים להיכנס לזה. יש טענה עקבית המשפט

 30 בסוג תביעות כאלה אז ראוי כמדיניות ציבורית לפסוק הוצאות ממשיות, זו הטענה. 

 31 

 32: כפי שכתבנו, הפסיקה לא קבעה איזה שהוא רף או אופן חישוב בעניין ההוצאות, והפנינו עו"ד רמז

 33צרפה את כתב התביעה לתיק המוצגים של המערערת, ש 1ולא אחזור על הדברים. אני מפנה למוצג 
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 1שהגשנו, כתב התביעה המקורי לא המתוקן שבמסגרתו הוספו טענות נוספות. בקצרה, עלו פה טענות 

 2על זיוף מכרז, על מכירת מכרז, כל מאד רציניות בעניין התנהלות לא תקינה מבחינת לשכת עוה"ד. 

 3 הסיפור של חברת הביטוח. 

 4 

 5מה תשובתך לשאלה  –והשאלה העקרונית אנחנו נכנסים לשאלה העקרונית,  :בית המשפט

 6 שכמדיניות ציבורית צריך לפסוק הוצאות גדולות, מיוחדות, ולא מעבר לריאליות, במקרים כאלה. 

 7 

 8: בעניין שלנו לא הוכח שמדובר בתביעת השתקה, גם לא נקבע שמדובר בתביעת סרק, בית עו"ד רמז

 9הטענות שהמערערת כתבה בכתבות משפט הבהיר וחזר שזו שורה של טענות שראוי לבררן, אם 

 10ובפוסטים שלה בעמוד הפייסבוק, ואני מבינה שגם ב"כ המשיבים קרא את הפוסטים שלה, ולזה 

 11היא קוראת הטרדה, אבל נניח את זה בצד, אם הדברים היו אמת ונכונים לא הייתה צריכה להגיש 

 12 תצהירים ולהילחם על חייה.  58

 13וינשל, בעניין פסיקת ההוצאות בערכאות. ההוצאות בכל אבקש לשוב ולהפנות למאמרה של פרופ' 

 14 מקרה נפסקו על הצד הגבוה והן משקפות הלכה למעשה הוצאות "הולמות" ולא הוצאות ריאליות. 

 15 

 16חברתי אומרת שלא נקבעה שזו תביעת השתקה,  –: אני רוצה לענות כמה דברים עו"ד קלינגר

 17בפרוטוקול דיון של הלשכה על מחיקת התביעה נגד  – 2.8המשיבים עצמם בפרוטוקול מפנה לסעיף 

 18המערערת, הם ניהלו דיון על מחיקה, והנציגים של הלשכה אמרו שזו תביעת השתקה. יותר מזה, 

 19הלקוחה שלי לא נתבעה על מה שכתבה, אלא כתב התביעה בוסס על טענת יצרית איש קש/ אמרו 

 20א אמרה למרות שלא אמרה, שהלקוחה שהלקוחה שלי אמרה משהו ואז הייתה צריכה להוכיח שהי

 21שהפסיקה פסקה  ש..... שלי לא השתמשה במילה רודן. בית משפט הבהיר באותה החלטה שהעובדה

 22על הצד הנמוך במקרים כאלה לא אומר שכך צריך להיות המצב. בית משפט שם את ההוצאות 

 23בילו אותו לאותה ד או שניים שהומליבו הרבה פעמים כשיש פסיקת הוצאות. אולי אומר משפט אח

 24 פסיקה. צריך לתת הלכת מפתח, הלכה מנחה. זה המקום של בית משפט. 

 25 

 26 מציע הצעה פרקטית.  :בית המשפט

 27 

 28 ]הפסקה[

 29 

 30שוחחתי עם מרשתי, הסברתי לה את הצעת בית משפט, והיא אינה מסוגלת לקבל  :עו"ד קלינגר

 31 את הצעת בית משפט. 

 32 
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 1זה לגורמים הרלבנטיים בלשכה. לא הצלחתי להשיג את  : אנחנו היינו צריכים להעביר אתעו"ד רמז

 2 כולם בטלפון. 

 3 
<#9#> 4 

 5 החלטה

 6  נדחה למתן פסק דין. 
<#4#> 7 

 8 במעמד הנוכחים.  30/11/2020, י"ד כסלו תשפ"אהיום  הוהודע נהנית

 9 

 10 

 

 

 
 

 שופטת, בלכר יעל שופט, יקואל ארז שופט, אטדגי  יונה
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 14 חולי אילנית ידי על הוקלד


