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  מרשי, מר חיים אלדד -לדין ייצוג וניהול הליכים בניגוד  הנדון:

 לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( 31בהתאם לסעיף 

 , כדלקמן:ךהריני מתכבד בזאת לפנות אלימר חיים אלדד, , מרשיבשם 

הגב׳ אורלי לוי, בין היתר, במסגרת תיקי המשפחה  ייצוג בהינו של מכתב זה, עניינו  .1

 :לאחר ניגוד לדיןזאת ב המתבררים בינה לבין מרשי,

 משת כמגשרת בין הצדדיםשש. 

ייצגת את מרשי ואת  -ואף מעבר לכך  2020 מרץל 2019בין החודשים דצמבר 

תרון למחלוקות בין פלשם מציאת  הגב׳ אורלי לוי במו״מ במסגרת הליכי גישור,

קיבלת ממרשי ביקשת וובמסגרת זו, נפגשת עם מרשי מספר פעמים,  הצדדים

שלום בית ולחלופין ערכת הסכם מסמכים אישיים ונתונים רבים ומגוונים, 

רגיש נמסר לידיך מידע אישי של מרשי ו הועברו לידך הערותיוהסכם פרידה, 

 .וכל זאת בידיעה מלאה של מרשי שהכל חוסה תחת חסיון מלא מטעם מרשי

 

 לשם יצירת יתרון בייצוגך את מרשתך, הגב׳ אורלי צלת את תום לבו של מרשי  ני

פוי כוח בו ייפתה יבעניין זה, בסמוך לסיום הליכי הגישור, הוגש על ידך י לוי.

 מרשתך, הגב׳ אורלי לוי אותך לשם ייצוגה בהליכים כנגד מרשי, מר חיים אלדד.

 

 



 

 

 

כי  ךוכן מעולם לא נתן הסכמתו לכ ורק לוהשמור לו סיון ימרשי מעולם לא ויתר על הח .2

 תייצגי את הגב' אורלי לוי במסגרת הליכי בית המשפט לענייני משפחה.

 

וכאמור,  10/03/2020מרשי לא האמין למראה עיניו עת הגשת ייפוי כוח אשר נחתם ביום  .3

 התקופה בה שימשת כמגשרת מוסכמת. לאחרעסקינן 

 
שכר טרחת עורך כדין כפי  שילם לךלא זו אף זו, ואף למעלה מן הצורך, יודגש כי מרשי  .4

 שדרשת מהצדדים.

 
מעולם לא הדגשת בשום שלב ובשום סיטואציה כי אינך "מגשרת" אלא משמשת כעורכת  .5

דינה של הגב' אורלי לוי, ורק ייפוי הכוח אשר נחתם כאמור לאחר מכן הבהיר את הסדר 

 להליך הגישור. הייצוג המאוחר

 
ברור לגמרי כי התנהלותך גרמה למרשי נזקים אדירים בהליך האגרסיבי אותו את מנהלת  .6

 בשם מרשתך בבית המשפט לענייני משפחה.

 
הדבר חמור שבעתיים עת נדמה כי הסתרת ממרשי את ההסכם שלך עם אורלי בזמן בו  .7

 ניהלת, לכאורה, את ההליך כמגשרת.

 
)אתיקה  כללי לשכת עורכי הדיןנראה כי אין צורך להכביר במילים אודות הפרתך את  .8

  תקנות בית המשפט )גישור( תשנ״ג  ״(,כללי האתיקה)להלן :״ 1986מקצועית( תשמ״ו 

כבוד האדם וחירותו, חוק הגנת הפרטיות,  יסוד : –״( חוק תקנות הגישור)להלן :״ 1993

 .וכיוצא בזאת 1961התשמ״א 

 

  : לעיונךהוראות החוק, חלק ממן הצורך, להלן  עם זאת, למעלה יחד .9

 קובע :לתוספת לתקנות הגישור  10סעיף 

״המגשר מתחייב שהוא לא ייתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי הדין בכל עניין 

 הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים״.

 



 

 

 

 

שוטחים  ובמסגרתוכי הליך הגישור הינו חסוי  מכך יםהדברים ברורים ונובעבדרך כלל, 

מתוך תקווה שבאמצעות הגישור יוכלו זאת  – הצדדים את צפוני לבם, מתוך אמון במגשר

 .לסיים את הסכסוך האישי שלהם

 

את האמון  ת, הפראורלי לב״כ של לאחר מכןניצול תום לבו של מרשי והתמנות תוך  

 תום לבו לצורך קידום ההליך המשפטי של מרשתך. ואתמרשי  שנתן בך הבסיסי 

 

 : 1986בדומה לפי כללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( תשמ״ו 

עורך דין ישמור בסוד כל דבר שיובא לידיעתו בידי לקוחו או מטעמו, תוך כדי : ״ 19סעיף 

 במפורש אחרת״.מילוי תפקידו, זולת אם הסכים 

מאת לקוחו במילוי  ה אליויעלא ישתמש עורך דין בידיעה שהגיעה שהג: ״21סעיף 

  ״.תפקידו, ואשר עורך הדין לא יכול היה לקבלה בדרך אחרת, במאמץ סביר

 

 יסוד : כבוד האדם וחירותו:  –חוק 

 כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. )א(״:  7סעיף 

 ................ 

 ״מותיוי)ד( אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברש  

 

 : 1981לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א  2סעיף 

 היא אחת מאלה: פגיעה בפרטיות״

 ( הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם7)

שנקבעה שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם  ( הפרה של חובת סודיות8)

 .בהסכם מפורש או משתמע

( שימוש בידיעה על ענייניו הפרטים של אדם או מסירתה לאחר , שלא למטרה 9)

 שלשמה נמסרה

( 7( עד )1( פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות )10)

 ״.(9או )



 

 

 

 

 

הגם, כי מתוקף  הצדק.הפרת האמון וניצול תום הלב זועקים את זעקת חוסר  - נונבעניי .10

נחשפת למידע אישי שמסר לך מרשי והינך חבה  ו/או למצער באת כוחו, תפקידך כמגשרת

 הגב׳ אורלי לוי בחובת נאמנות כלפי שני הצדדים, הפרת חובה זו, עת בחרת לייצג את 

 , בבית המשפט לאחר שהליכי המו״מ כשלו.כנגד מרשי

 

הכספיים אשר נגרמו לו בשל התנהלותך והוא שומר על  מרשי טרם כימת את הנזקים .11

 זכותו לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לפעול כדין למיצוי זכותו.

 
בשל בהילות העניין הנך מתבקשת בזאת לחדול מלייצג את גב' אורלי לוי וזאת לאלתר,  .12

 מחוזי.תוך העברת הודעה כדבעי לבית המשפט לענייני משפחה ולבית המשפט ה

 
על מנת שלא להפסיק את הפגיעה המתמשכת במרשי, הנך נדרשת בזאת להפסיק כל   .13

 שימוש במידע אותו מסר לך במסגרת הליך הגישור.

 
 זה. ימים מקבלת מכתב 4 -ך ולא יאוחר מ התייחסותך תוכמו כן, הנך מתבקשת להעביר  .14

 
 מקצועית(.לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה  31מכתב זה נערך בהתאם לסעיף  .15

 

ו/או  של מרשי על פי כל דין וכדי למצות את כל טענותיאו באמור לעיל,  אין במכתב זה  .16

 בעניין. והסכם ומרשי שומר על מלוא זכויותי

 

 בכבוד רב,              

        

 הילה אקרמן, עו"ד       

 עורכי דין ונוטריון –אורי קינן ושות' 

 

 


