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 בית הדין של לשכת שמאי המקרקעין בישראל
 
 

 קורת יעדת בו יגאל אברהמוב ליו"רהחבר צל מימון נגד מינוי רההחבר תלונת פס"ד ב הנדון:
 

 :הדיןהרכב בית 

 החבר אלי כהן, יו"ר ביה"ד. - אב בית הדין
 .ןריהחברים שאול רוזנברג ויניב ש - חברי ההרכב

 
 (."ןליהמ"החבר הרצל מימון )להלן  -  ן:ליהמ

 
 (."הנילון"החבר יגאל אברהמוב )להלן  -  הנילון

 

 :רקע
לשמש כיו"ר ועדת נבחר, בין היתר, החבר רחמים שרם  2017באסיפה הכללית של לשכת השמאים במרץ 

הגיש החבר רחמים שרם את התפטרותו ונוצר צורך למנות יו"ר  19/11/2017הביקורת של הלשכה. בתאריך 
 בתקנון: 38 -ו  28.6חדש, בכפוף להנחיות תקנון הלשכה כמופיע בסעיפים 
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מספר הקולות הרב לאור האמור לעיל, מאחר ולא נבחרו ממלאי מקום אזי חבר/ה ועדת הביקורת שקיבל/ה את 
 י/תבחר ליו"ר ועדת הביקורת.

 החבר יגאל אברהמוב קיבל את מספר הקולות השני הגדול ביותר והוא המועמד המתאים עפ"י הוראות התקנון.
 

הגיש החבר הרצל מימון תלונה לבית הדין כנגד בחירתו של החבר יגאל אברהמוב לתפקיד  05/12/2017בתאריך 
 יו"ר ועדת הביקורת.

 
 קיבל החלטה שיש לדון בתלונה. 26/12/2017הדין בישיבה שערך בתאריך  בית

 
 שלח החבר יגאל אברהמוב תגובה לתלונה נגדו. 04/01/2018בתאריך 

 
בחירת החבר יגאל אברהמוב  הוציא החלטת ביניים המבקשת להשהות אתבית הדין  10/01/2018בתאריך 

 .תלונה נגדולתפקיד יו"ר ועדת הביקורת עד לקבלת החלטה של בית הדין ב
לתפקיד יו"ר למנות באופן זמני  הומלץ על מנת שלא לפגוע בתיפקוד ועדת הבקורת עד להחלטת בי"ד בתלונה,

 ל אבהרמוב.חבר/ה ועדת ביקורת שקיבל/ה את מירב הקולות לאחר החבר יגאועדת הביקורת, את 
 

שלח החבר יגאל אברהמוב הודעה כי הוא מנוע מלפעול כיו"ר ועדת הביקורת וכחבר בה.  11/01/2018בתאריך 
 החברה דגנית גולני יצחקי החלה לשמש כיו"ר זמני של ועדת הביקורת. ו ביוםב
 

טרם בענין  לחבר הרצל מימוןשל החבר יגאל אברהמוב, מכתב התראה  ב"כשלח עו"ד  15/01/2018בתאריך 
 נקיטת הליכים משפטיים בגין לשון הרע.

 
 החבר הרצל מימון תגובה למכתב ההתראה. ב"כשלחה עו"ד  24/01/2018בתאריך 

  

 :דיון
 

 נערך דיון בתלונה בהשתתפות חברי הרכב ביה"ד, המלין והנילון. 05/02/2018בתאריך 
 

 :ודבריו במהלך הדיון 05/12/2017במכתב התלונה ששלח בתאריך מתואר כ המלין תלונת

, שבראשה עמד הנילון ,נבחר המלין כחבר לועדת הביקורת 2014 -בללשכה באסיפה הכללית בבחירות  -
 .כשהוא חדור מוטבציה לתרום מניסיונו הרב בתחום הביקורת

לטענת המלין במהלך כל תקופת כהונתו בועדת הביקורת לא קיבל כל זימון להשתתפות בישיבות הועדה  -
במשרד של הועדה שבקשה שיגיע לפגישה למעט שיחת טלפון שקיבל בתחילת הקדנציה ממזכירת הנילון 

כות מאחר ולתפיסתו ישיבות ועדת הביקורת צריבמשרד הנילון סירב להגיע לפגישה  המליןהנילון. 
כך  ,שנים כקצין ביקורת בדרגת סא"ל 20 -מעל ל ,בצבא מניסיונו ערך במשרדי הלשכה בתל אביב.ילה

 נהוג לפעול.

 טוען שמאז אותה הזמנה לא קיבל כל זימון לישיבות הועדה ולא נדרש לפעול מטעמה.המלין  -

מוזמן לישיבות הועדה המלין ניסה לפנות ישירות ובעקיפין )באמצעות אחרים( לנילון ולברר מדוע אינו  -
 קבל תשובה.הצליח לולא 

 מסרהזימון במשך תקופה ארוכה לברר מדוע אינו מקבל על מנת  2016במהלך נובמבר כשפנה ללשכה  -
לאחר שיחה זו החל לקבל שטף  .יתה תקלה במחשב והיא טופלהישההגב' שוש גנון, מזכירת הלשכה, לו 

  . 01/11/2016 -ששלח ב דוא"למוועדת הביקורת, בותגובות כלפיו והוא החליט להתפטר  דוא"לשל 
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לא זומן לישיבות ולא היה מעורב והודר מקבלת הודעות בעניני ועדת הביקורת, מאחר ש טועןהמלין  -
ועדת הביקורת לא התכנסה כלל ולא ברור לו על מבחינתו קורת, אזי יבקבלת החלטות לגבי תהליכי הב

הוצגו דבריו, ל .שהוצגו בפני האסיפות הכלליות השנתיות םבסיס איזה נתונים הופקו הדוחות השנתיי
 .דוחות פיקטיביים

הנילון מעל באמון חברי הלשכה ואינו ראוי למלא כל תפקיד בועדת הביקורת ולכן הוא המלין  מבחינת -
 .רת בכלל וכיו"ר הועדה בפרטומתנגד בתוקף לבחירתו לכהן בועדת הביק

ליצור קשר עם בהזדמנויות שונות על מנת ליצור קשר עם הנילון ענה שניסה לשאלת ביה"ד מה עשה  -
  הנילון ונענה ריקם, או בהתחמקות הנילון ממנו. 

 
 :הסעדים שהמלין מבקשהבקשות ו

 לבחון את התנהלות יו"ר ועדת הביקורת בקדנציה הקודמת. -

 לבדוק האם בסמכותו לא לזמן חבר מחברי ועדת הביקורת. -

 וחי הנילון באסיפות הכלליות היו בהתאם לתקנון והאם יש להם תוקף.לבדוק האם דיו -

 לבקש מיו"ר ועדת הביקורת את התלונות שהוגשו בקדנציה הקודמת, לבדוק האם דנו בהם ומה הוחלט. -

 לבקש מיו"ר ועדת הביקורת את כל המסמכים עליהם דיווח באסיפות הכלליות ולבדוק את מסקנותיה.  -

 סיום בדיקת תלונת המלין.עד ל זמני/סופי למינוי הנילון ליו"ר ועדת הביקורתלתת צו מניעה  -

 לקבוע האם מעשיו של הנילון מאפשרים לו להמשיך להיות חבר ועדת ביקורת. -

במידה ויוחלט שמעשיו נעשו בניגוד לתקנון, לפסול את הנילון מלכהן בכל תפקיד בלשכה ובועדת  -
 הביקורת.

 
 :ובמהלך הדיון 04/01/2018תב התגובה ששלח בתאריך תשובת הנילון כמתואר במכ

 רואה בתלונת המלין תלונת שוא המהווה הוצאת דיבה שאינה מבוססת על דבר. -

את כל חברי הועדה לישיבת "התנעה" טלפונית  ןליו"ר ועדת הביקורת, זימ 2014בבחירות  ולאחר בחירת -
ידע על הפגישה ולא טרח להגיע ומאז  המליןגם המלין. . לישיבה זומן 17/03/2014במשרדי בתאריך 

  ניתק מגע. לישיבה הגיעו החברים דני מור וארנון ראמי.

בהמשך הזימונים לישיבות נעשו באמצעות הדוא"ל. זוכר שמזכירתו אמרה לו שהייתה בעייה מסויימת  -
 במשלוח דוא"ל למלין. 

ני מור. נתן בן חיים השתתף לאורך כל התקופה נערכו ישיבות הועדה בהשתתפות ארנון ראמי וד -
בישיבות הועד בלבד. אין זה חריג בועדות השונות בלשכה שלא כל החברים מגיעים ונוטלים חלק 

 .2016בעבודה מאחר וההשתתפות היא וולנטרית, נושא שעלה בדו"ח ועדת הביקורת לשנת 

רנון ראמי וטען , שוחח החבר חיים מסילתי עם החבר א2015לאחר הגשת דו"ח הועדה הראשון במרץ  -
שהדו"ח מבוסס לחיים ביקורת. ארנון השיב כלל ולא נערכה  שנמסר לו מהמלין שהועדה לא התכנסה

 בין היתר על בדיקות שהוא עצמו ערך.

ת הועדה, אלא בחר וליבכל הקדנציה הקודמת המלין לא התקשר או שלח דוא"ל ע"מ לשאול לפע -
 להשמיץ בסגנון בוטה את החברים הפעילים.

. אני מצהיר באופן חד יסגנונו כמתבטא במכתבו מלמד שרצונו בנקמה אישית מסיבות שאינן ברורות ל -
 משמעי כי אין אמת בתלונת המלין.

בשלהי הקדנציה הקודמת פנה המלין למזכירות הלשכה בטענות דומות ונענה ע"י הנילון, החברים דני  -
אם הוא לא טרח לקחת חלק בישיבותיה, אין ו באופן חד משמעי שהועדה פועלתענו מור וארנון ראמי 

 לו אלא להלין על עצמו בלבד. המלין התפטר מהועדה וממחזר עתה את טענותיו.
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, המלין לא המציא מסמכים הדרושים לבירור התלונה, אין מקום לדון בתלונה ביה"ד מאחר ולבקשת -
 וראוי לדחותה על הסף.

בתקנון, הינו רוב של חברי ועדת הביקורת ולא של  37.3הקוורום הנדרש לדיוני ועדת הביקורת, סעיף  -
 כל חבריה. יודגש כי כל ישיבות ועדת הביקות התקיימו בקוורום רוב חבריה.

הינו הוצאת דיבה ובסיס איתן  ,אינו אמת, ובהתאם ליעוץ שקיבל 6,8,10,11,14האמור בתלונה בסעיפים  -
 להגשת תביעה אזרחית בגין לשון הרע.

לא יצר קשר עם המלין לאחר הפעם הראשונה שהזמין את המלין למשרדו, ענה  ביה"ד מדועלשאלת  -
שהוא לא מתאמץ להזמין חברים לועדה ומי שרוצה להשתתף שיטרח בעצמו לברר את מועדי הישיבה 

  לישיבות.מיוזמתו ויבוא 

 לשאלת ביה"ד האם הוא רואה בדרך זו דפוס פעולה נכון לניהול הועדה, ענה שכך הוא רואה את -
 הדברים.

ר את המלין מפעילות הועדה, ענה הנילון שאכן לאחר שהמלין לא הופיע לישיבה ידהלשאלת ביה"ד האם  -
  לא טרח לזמנו לישיבות הבאות.     , הואהראשונה

 
לאור התמונה שעלתה ממכתב התלונה, ממכתב התגובה של הנילון ומדברי הצדדים בדיון שנערך, התבקשו 

 מחוץ לחדר הישיבות וביה"ד ערך התייעצות וסוכם כדלקמן:המלין והנילון להמתין 

 .ממש התברר שיש בתלונה -

כ"א  ןזומבאופן מיידי לקיים הליך של פישור ולצדדים על מנת למזער את הנזק לצדדים וללשכה הוצע  -
להם בה הוצע משותפת זומנו שני החברים לשיחה מסכמת  בהמשךעם ביה"ד. בנפרד לשיחה מהם 

 ניהם. מתווה לפשרה ב

שביה"ד יכין טיוטת פשרה להם הוצע  ,הסכם פשרהפן עצמאי ובאלאחר שלא עלה בידי הצדדים לגבש  -
 פשרה בניהם ולאחר שיחתמו עליה, ביה"ד יאשרה בחתימתו.הסכם שתשמש כבסיס ל

 
לאחר מספר ימים נשלחה לצדדים טיוטת הסכם פשרה שהמלין חתם עליה והנילון דחה אותה וביקש שהות 

 טיוטת הסכם פשרה מטעמו.להכין 
 

 לאחר זמן שלח הנילון טיוטת הסכם פשרה שלא היתה מקובלת על המלין.
 

 לאחר חג הפסח ולאחר שהנילון חזר מחופשה נעשה ניסיון נוסף לגשר בין הצדדים על מנת להגיע להסכם פשרה.
 

לדחות את מינויו עד  10/01/2018שלח הנילון מכתב לביה"ד ומסר שהחלטת ביה"ד מיום  25/04/2018בתאריך 
והוא  11/01/2008מהודעתו מיום לקבלת החלטה של ביה"ד בעניין ניתנה בחוסר סמכות, לכן החליט לחזור בו 

 .01/05/2018מודיע על חזרתו לשמש כיו"ר ועדת הביקורת החל מיום 
 

ה שהתקיים עד שלח ביה"ד הודעה לנילון שהוא מבין ממכתבו שהוא נסוג מהליך הפשר 27/04/2018בתאריך 
 מכתבו ולכן ביה"ד יקבל ויפרסם את החלטתו בימים הקרובים.מועד ל
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 :החלטת ביה"ד
 

בתלונה והתייחס לכלל ודן הרכב ביה"ד התכנס  ,הלשכה בהתאם לסמכות ביה"ד לדון במחלוקות בין חברי
שאמרו הצדדים במהלך הדיון ; כתב התלונה, תשובת המלין לתלונה, מסמכים שצירפו הצדדים, דברים המרכיבי
 , התנהלות הצדדים במהלך הדיון ואחריו.בתלונה

ביה"ד מצר על כך שהמלין והנילון לא השכילו להגיע להסכם פשרה שהיה מסיים את המחלוקת בניהם באופן 
 .ולתרום לפעילות תקינה של ועדת הביקורת הלשכהושהיה בו לתרום לשם הטוב של הצדדים מהיר 

 
 :ובחן את טענות הצדדים מחליט ביה"ד כדלקמןלאחר ששמע 

 

 מכלל בקשות המלין בתלונתו החליט ביה"ד לדון בנושאים הבאים:  .1

 אי זימון המלין לישיבות ועדת הביקורת. 1.1

 אי שיתוף המלין בעבודת והחלטות ועדת הביקורת בכל תקופת כהונתו כחבר ועדת הביקורת. 1.2

 

וזאת הקשורים באופן תפקוד ועדת הביקורת בתלונת המלין  נוספים שעלוד החליט לא לדון בנושאים "ביה .2
מאירים את אופן תפקוד ועדת הביקורת מעבר לנושאים ממצאים הראיות ובפני ביה"ד מהטעם שלא הוצגו 

 לעיל. 1המצויינים בסעיף 

 

לאופן הגשת תלונות בין חברים, ללא קשר  ראויאינו ובו נוסחה התלונה אינו מתאים סגנון שהביה"ד סבור  .3
הנילון על  כתב ובעל פה בפני. ביה"ד מבקש מהמלין להתנצל בולעוצמת הפגיעה שחש המלין לתוכן התלונה

 כתב התלונה. סגנון

 
. בדיון לגבי אי זימונו ושיתופו באופן פעיל בעבודת ועדת הביקורתביה"ד מצא שיש ממש בתלונת המלין  .4

חד צדדי לא להזמין את המלין ו עמודשנערך עם הצדדים עלה באופן חד משמעי שהנילון החליט באופן 
בישיבות  ףשעשה זאת מאחר והאחריות להשתתהסביר להשתתף בישיבות ובעבודת הועדה. הנילון 

ם לברר חברי הועדה, ובמקרה זה של המלין. לשיטתו החברים צריכיכ"א מ הינה שלובפעילות הועדה 
 בעצמם את מועדי הישיבות ולהגיע אליהם. 

 
ובפרט  שהיא ועדהכל לחבר העומד בראש ראויה לא וביה"ד מוצא את עמדתו זו של הנילון כלא מתאימה  .5

בראש ועדת ביקורת. באחריות יו"ר ועדה לעשות כמיטב יכולתו לדאוג שכל חברי הועדה יהיו מוזמנים 
טב יכולתו והחבר לא יבמידה ועשה כמ .בתחום הפעילות של הועדה שבאחריותו ושותפים לעשייה

ביה"ד לא בדק את התנהלות הנילון עם יתר  הגיע/השתתף בפעילות הועדה, זו אחריותו המלאה של החבר.
חברי הועדה בעניין הזימון לישיבות ושיתופם בפעילות, אך מדבריו בדיון וממכתבו עולה שהוועדה תפקדה 

 חברי הועדה היו פעילים.  ושאר 

 
מתוך כוונה לתרום לתפקיד הציגו מועמדותם בבחירות הלשכה לתפקידים השונים החברים הנבחרים  .6

מניסיונם וזמנם החופשי לטובת פעילות ציבורית במסגרת הלשכה. פעילות זו מבורכת ורצויה וככל שתעשה 
 יה נשכרים.בשיתוף פעולה פורה וחברי בין הפעילים תצא הלשכה וכלל חבר

 
המלין,  ףבכך שמנע את שיתו ת הביקורתהנילון בהתנהלותו פגע במרקם החברי והמקצועי של חברי ועד .7

באופן ישיר בעל ניסיון מקצועי רב בתחום הביקורת ויכול היה לתרום מניסיונו גם  הוא ,במקרה הנדוןש
ת וליחבר אין נסיון בתחום פעעבודת הלשכה. אך גם אם לאת גם להשבחת עבודת ועדת הביקורת ובעקיפין 

      .מפעילותחבר  אין ליו"ר הועדה סמכות להדירהועדה, 
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כלפי  הפושקוהוגנת  ,שכה להוביל את פעילות הועדה בצורה מקצועיתיו"ר ועדה בלכל חשוב לזכור שתפקיד  .8
    כל אחד מחבריה.

 

במקרה הנדון. יחד עם זאת חשוב עם המלין של הנילון  זוותו לביה"ד לא הצליח לרדת לשורש הסיבה להתנה .9
זאת עושה ו לזכור שמדובר בחבר לשכה שמשקיע ממיטב זמנו, מרצו וניסיונו בועדה חשובה מאוד ללשכה

 מעידהבמקרה הנדון, הייתה  ,בקדנציה הקודמתהנילון  תוהתנהלמקווה ש. ביה"ד קדנציה שניה ברציפות
 ה הנוכחית.שלא תחזור על עצמה בקדנצי חד פעמיתחברית 

 
 כדלקמן: לתקנות ביה"ד ולאור האמור לעיל ביה"ד מחליט 7בהתאם לסמכויות ביה"ד כמצויין בסעיף  .10

נילון שבמידה ויחזור על התנהלותו שתוארה לעיל ותוגש בגין כך תלונה כנגדו, יראה ב תרהמבהי"ד  10.1
  זאת ביה"ד בחומרה רבה.

 

 המלין על התנהגותו.ביה"ד מבקש מהנילון להתנצל בכתב ובע"פ בפני  10.2

 
שהנילון ימלא את תפקידו כיו"ר ועדת הבקורת  צפהרואה בהתנהלות זו מעידה חד פעמית ומביה"ד  10.3

חברי ועדת הביקורת ומבטל את השהיית כל ובשקיפות מלאה עם  , בשיתוףבאופן ראוי, חברי, מקצועי
  מינוי הנילון לתפקיד יו"ר ועדת הביקורת. 

 
 לותם, החשובה מאוד לפעילות הלישכה. יולועדת הביקורת הצלחה מלאה בפעביה"ד מאחל לנילון  10.4

 
יפרסמה וחבריה, ביה"ד על כלל פעילות מוסדות הלשכה ביה"ד זו לאור החשיבות הציבורית שיש להחלטה  .11

 במסגרת המתאימה של הלשכה. 

 

  

      
 על החתום, נובזאת בא

 
 

 שמאי מקרקעיןאלי כהן,         שמאי מקרקעין, שאול רוזנברג יניב שירן, שמאי מקרקעין

 בית הדין אב                    ביה"דהרכב חבר          
   
 
 
 

 :)באמצעות דואר אלקטרוני( עותקים
 החבר הרצל מימון,

 ,החבר יגאל אברהמוב
 חיים מסילתי, יו"ר לשכת השמאים,החבר 

 חברי בית הדין
 חברי ועדת הבקורת

 מזכירת לשכת השמאים.ב' שוש גנון, הג
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