12.1.2021
בית הדין הארצי של לשכת סוכני הביטוח
החלטה:
בישיבת בית הדין הארצי (להלן :ביה"ד) ,של לשכת סוכני הביטוח בישראל (להלן :הלשכה),
שהתקיימה ביום  11.1.2021השתתפו:
 .1סו"ב רונית ליאור אב בית הדין
 .2סו"ב עו"ד אלי איש-שלום חבר בית הדין.
 .3סו"ב ירון פל ,חבר בית הדין.
ביום  ,11.1.2021ערך ביה"ד דיון באמצעות הוועדות חזותית בה השתתפו החברים כמפורט לעיל.
התקיים דיון בעתירה של סו"ב אורי צפריר כנגד וועדת הכספים בעניין תשלום הוצאות הצדדים
בעתירה מיום .14.5.2019
התייצבו לדיון:
סו"ב אורי צפריר מיוצג ע"י עו"ד בן ציון ציטרין
סו"ב סמי זליכה יו"ר וועדת כספים בעצמו.

הדיון התמקד בטענתו של אורי צפריר (להלן :אורי) ,כי חרף ההמלצה של ביה"ד לוועדת הכספים
לתשלום הוצאות הצדדים בהתאם להחלטה בדיון שהתקיים ביום  .14.5.2019טרם שולמו ההוצאות
לצד דים ,ליאור רוזנפלד בתפקידו כנשיא הלשכה ואורי צפריר בתפקידו כיו"ר וועדת תקנון.
לשאלת ביה"ד שהופנתה לסמי זליכה (להלן :סמי) ,מדוע לא שולמו ההוצאות טען סמי כי זו החלטה
של וועד מנהל לא לאשר את התשלום.
ביה"ד שאל שוב ושוב את סמי האם הייתה בעניין ישיבה של וועדת כספים ובכל פעם התקבלה
תשובה מתחמקת בסגנון של "לא זוכר" ,או "אני צריך לבדוק פרוטוקולים" ,וכדומה.
זכרונו הסלקטיבי של סמי אשר זכר היטב כי וועד המנהל לא אישר את התשלום ולא זכר האם הייתה
ישיבה של וועדת כספים ,היה יותר ממוזר ולא אמין וזאת בלשון המעטה.
זאת ועוד – אל אף שהתבקש בכתב פעמיים להציג בפני ביה"ד מסמך החלטה של וועדת כספים או
למצער פרוטוקול הישיבה שבו ניתנה החלטה שלא לשלם את הוצאות הצדדים ,לא הוצג כל מסמך
ומכך משתמע שלא התקיימה ישיבה של וועדת כספים בעניין החלטת ביה"ד.

ביה"ד אחרי ששמע את הצדדים ,קיים דיון בנוכחות חברי ביה"ד בלבד והחליט פה אחד כדלקמן:

בשל התקופה הארוכה שעברה מאז ניתנה המלצת ביה"ד לפצות את הצדדים (כשנה וחצי),
ניתנת בזאת החלטה.
 .1לשכת סוכני הביטוח תפצה את הצדדים ,אורי צפריר וליאור רוזנפלד על ההוצאות שנשאו
בהם בעניין העתירה נשוא הדיון מיום .14.5.2019
 .2התשלום יהיה בתוך  30יום מיום מתן ההחלטה ובכפוף להצגת חשבונית כדין.
 .3ערעור או השגה על החלטת ביה"ד לא יהווה עילה לעיכוב התשלום.
 .4כאמור בהחלטת ביה"ד מיום  14.5.2019ביה"ד מצפה להתנהגות חברית בין הצדדים.
 .5החלטת ביה"ד תפורסם באתר הלשכה ובעיתון הלשכה במועד הקרוב.

על החתום :

סו"ב רונית ליאור
אב ביה"ד

סו"ב אלי איש שלום ,עו"ד
חבר ביה"ד

סו"ב ירון פל
חבר ביה"ד

