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 - בדואר רשום ובדוא"ל -        

      ,שלום רב

 מכתב התראה טרם נקיטת הליכים :הנדון

 הריני "(,האיגוד)להלן: " ק ללא מטרות רווחעמותה רשומה כחו, , איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורהמרשתיבשם 

 כדלהלן:, החשובים בדברים אליךלפנות 

בחברי ההנהלה של האיגוד ובראשם מר סודאי, ת לרבומזה תקופה ממושכת הנך פועל באופן שיש בו להזיק ולפגוע באיגוד,  .1

 ח"מ. גם הובשלוחיו, ובהם האיגוד במזכירת 

פרסומים באמצעות וכוללת התבטאויות קשות ודיבתיות,  ,בצעת במספר מישוריםעודה מתזו התבצעה ו חמורה התנהלות .2

דבר שנעשה לאחרונה כשגרה בעיקר , על האיגוד ועל גורמים מטעמו להלך אימיםבכוונה לפגוע והמופצים ברבים שקריים 

 טסאפ" רבות משתתפים.וקבוצות "וו ה"פייסבוק"במרשתת, באמצעות רשת 

ות משתתפים שרות ואף מאשבכולן חברים ע תוכן, פלטפורמות ממוקדותהפרסומים שהפצת ועודך מפיץ ממוענים אל  .3

, ואף בעלי היכרות מ"עולם" הרכב והבטיחות אנשי עשייה בעבר ובהווה/או חברי איגוד ו רובם ככולםהנחשפים לפרסומיך, 

 ., על כל המשתמע והכרוך בכךחברי ההנהלההאיגוד ועם קשרי עבודה  ו/אואישית 

בקרב  גוד והפועלים מטעמו, במטרה לציירםהאי כנגדכעולה מהפרסומים הדיבתיים, מטרתן אחת והיא להכפיש ולהתסיס  .4

כמי שיש  חברי האיגוד, חברי ההנהלה ושותפיהם לדרך ולעשייה כמי שחוטאים לתפקידם, כמי שמועלים באמון חבריהם,

 כלשונך. - צורך לסלקם בהיותם בלתי ישרים, בלתי מקצועיים וכמי ש"שודדים את הקופה"

מיד אדרש לאירועים האחרונים נשוא מכתבי ואולם לפני כן ולצורך הצגת התמונה המלאה והמדויקת, המלמדת על הלך  .5

בא בעקבות הודעה , ש3.8.2017י מיום מכתב כדוגמה בלתי ממצה את אזכירהרוח הרעה שבקרבך וכוונותיך הפוגעניות, 

 שיצוטטו להלן: החמורים בדבריםעל ידך סחטנית ומאיימת ששלחת ליו"ר האיגוד מר סודאי, אשר נפתחה ונחתמה 

שמעון שלום, מאחר והנך מתגורר מס' שנים במגדל השן והשתן עלה לך לראש אז השיחה איתך "

 תהיה קצרה...

ויתנגד לניסוח השגוי ושמפיל  15ו ס'  14במידה והאיגוד לא יביע עמדה נחרצת בעניין ס'  –דע כי 

אחריות הזויה על קציני הבטיחות יהיה בהודעתי זאת כדי לעדכן את חברי האיגוד בגין פעילות 

האיגוד אשר מרעה את מצבם המשפטי וגורמת להם נזק חמור. בהזדמנות זאת, דרכך לעו"ד עזרן 

להבות מאמריו ההזויים וכי תלונה לועדת האתיקה של לשכת עו"ד תוגש בקרוב אם לא  שיצנן את

 " יחדול ממעשיו.



- 2 - 

  
 

 

 :3.8.2017עוד אזכיר, את התבטאויותיך שבאו "במענה" למכתבי זה, כפי שנרשמו על ידך ונשלחו בדוא"ל אל משרדי, ביום  .6

ל שארצה אפנה לסודאי או לכל ראשית לעניין הפנייה לסודאי , אינני מוצא עניין בפנייתך וככ"

במידה וסודאי מרגיש מוטרד, מאויים או נסחט מוזמן הוא  חבר באיגוד בכל דרך שאמצא לנכון.

 לסור לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה

לפי  המינוח ותאור העיסוק שלי אינו חוסה תחת ההגנות הקבועות בחוק ומהווה לשון הרע. בנוסף

מוגדרת לחברה לשירותי כ"א ועובדי אינם מועסקים בתת הגדרת המחוקק אין החברה שלי 

 תנאים לשיטתך ובעיקר לשקריך

נדרש בזאת בכל אימרותך כנגד המשרדים וצורת העסרת העובדים ותנאיהם ובמידה ולא  הנך

 תעשה כן

אכן תוגש תלונה לועדת האתיקה בימים הקרובים ותביעת לשון הרע כנגדך וכנגד סודאי בגין 

 שנותנים שירותי בטיחות. השמצת המשרדים

 "דורון

 ובהמשך:

  "ככה זה ההשתן עולה לך לראש

 הוא מציף אותך ואת טיפשותך.

 ואת רמתך האישית שספק אם היא קיימת .

 ".לגופו של עניין ועדת האתיקה המחוזית תשמח לדון בשקרים שאתה מפיץ

 ]השגיאות שלעיל כולן במקור, הח"מ[

לעת האחרונה עיקר התבטאויותיך נעשו במסגרת ה"מאבק" הידוע  ועד ,הנמכת במעט את הלהבות מאז אותם אירועים .7

שחרטה על דגלה  ,ללא מטרות רווחרשומה כחוק שמצדו האחד של המתרס האיגוד, עמותה כ ,שמתנהל מזה זמן ממושך

 ,חברות למתן שירותי בטיחותמספר  ומצדו השני של המתרס את קידום הבטיחות התעבורתית ושמירה על זכויות חבריה,

צורת העסקה לקדם  באמצעותך הפועלת "2007הפועלות לראייתנו כחברות עובדי קבלן, ובהן חברתך "תעבורה על בטוח 

  זו.

 :בהם נטלת חלק פעילהליכים משפטיים  (וכפי הנראה עתידים להתנהל)זה התנהלו  "במסגרת "מאבקאזכיר בעניין זה, כי  .8

איגוד  606/16ולאחר מכן עע"מ ; משרד התחבורה ואח'  –ואח' נ' מדינת ישראל  2007ורה על בטוח תעב 2250-02-14עת"מ 

 . 7.5.2019שהוכרע לאחרונה, ביום קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה נ' תעבורה על בטוח ואח' 

זה, דיונים בפני ועדת הכלכלה של הכנסת, שהתקיימו בחודשים האחרונים וככל הנראה עתידים  "מאבק"עוד במסגרת 

 והפרוטוקולים מדברים "בעד" עצמם. -להתקיים עם כינון הכנסת הקרובה, שגם בהם נתת דרור ללשונך המשתלחת 

 בבהודעה שהפצת ברבים, בקרראשיתה של הסאגה הנוכחית  -בהמשך לכך ובחזרה לאירועים האחרונים נשוא מכתבי זה  .9

רבת משתתפים הקרויה  "ווטסאפ"קבוצת , באמצעות קציני בטיחות וגורמים מעולם הרכב והתעבורה 185 -לפחות כ 

 :וזו לשונו ,("הפרסום בקבוצת הווטסאפ)להלן: " 6.5.2019ביום  ,"ים ומומחים לתחבורה"קצבת"בשם 
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המדרגות והמליץ להם בשעה זאת גלגל בית המשפט העליון את איגוד קציני הבטיחות מכל "

. בהזדמנות זאת כדאי ₪ 30,000למשוך את העתירה על מנת שלא לזקוף לחובתם הוצאות בסך 

להודות לאיגוד קציני הבטיחות שרוקן את קופת האיגוד במשך השנים לטובת מלחמות מיותרות 

עם המשרדים העצמאים ועם כל שלא התיישר עם עמדת ההנהלה. בתקווה שההנהלה החדשה 

 "ן שמי שמנהל אותם פשוט לא מתאים.תבי

בקבוצת הווטסאפ דיבתי ופוגעני, שעה שהצגת את האיגוד בכחש וללא הצדקה, כמי מבלי לגרוע מעובדת היות הפרסום  .10

ליצור  משפטי רחוקות מהמציאות וכל תכליתההרי שגם הצגת "העובדות" בדבר ההליך ה, שהוריד לטמיון את כספי חבריו

ר מטרת דבריך הנואלים עולה בבירור מהסיפא של הפרסום )וכן מפרסומים אחרים כפי שנראה כאשמצג שקרי ומטעה, 

 .ובמטרה לסכלה שאינה נוחה לך ולכיסך כל זאת אך בשל מדיניותומיד( 

כך שאין ולא יכולה  ושמעת את הדברים שנאמרו ונרשמו בפרוטוקול הדיון, נכחת באולם הדיונים בהקשר זה אזכיר, כי .11

". ואם לא די בכך, הרי שבשעה שהצגת "עובדות" מוגמרות כביכול טעות תמת לבלאת טענה בדבר "להתאפשר הע

הוא עומד קריאתו מלמד בבירור, כי ו –הוא פורסם ימים ספורים לאחר מכן שכן ושקריות, הרי שעוד לא ניתן פסק הדין, 

 . הדיבתי שהפצת בסתירה חזיתית לאופן שבו הוצגו הדברים בפרסום

אגרסיבית  פצחת לאחרונה במתקפה ילותו המבורכת של האיגוד,לכך, בניסיון נוסף לחבל בפע וכהמשך ישירלאחר כל זאת  .12

 , גורמיםת האיגודבקרב חברי איגוד, חברי הנהל -חדשה כנגד האיגוד והפועלים מטעמו, ופרסמת ברבים ובפומבי ו נוספת

ו ברשת הפייסבוק וחשופים לעיני לבאים המצויים גם ברגעים אאת הפרסומים ה -מ"עולם הרכב" וכן קוראים נוספים 

 להלן מספר דוגמאות בלתי ממצות לפרסומיך הדיבתיים והפוגעניים:. אלפי )אם לא יותר( משתמשים

 ; ..."מה שלא חי וקיים זה היושרה של מי שמכהן בתפקיד באיגוד" .א

 ; ."..תאוריית השקר שמפיץ האיגוד כנגד קציני הבטיחות העצמאיים" .ב

ומאות אלפי שקלים לשכר עבודה של עובד אחד שמקבל  מאות אלפי שקלים ליועץ משפטי או אולי ליועץ משפחתי" .ג

 ; שכר באיגוד"

 ; "אין לכם בושה, שודדים את הקופה והחברים באיגוד מקבלים כלום ושום דבר" .ד

 ."רק ארוחת צהריים בכנס לא מקצועי" .ה

, נהירה ועולה בבירור וממוקד היכרות והרבים, המופצים בקרב קהל יעד רחב במיוחד מטרת פרסומיך הדיבתיים .13

הפעלת לחצים בלתי כולך תקווה, כי תחת התססה חסרת הצדקה וזריעת מידעים שגויים במכוון, תביא למדבריך. 

מביצוע  הםדימתוך תקווה שהדבר ירפה את י ל שלוחיו של האיגוד,כל עו ,ההנהלה יעל האיגוד וחברלגיטימיים 

, שכאמור, כפי הנראה אינן עולות בקנה אחד עם מטרותיך מלאכתם המבורכת וקידום מטרות האיגוד הצודקות

 האישיות והצרות.

האיגוד ובתוך הטוב של  וגעים בשמו, מכעיסים ומשוללי כל יסוד. הם פגעו ופמכועריםדברי השטנה וההסתה שפרסמת  .14

 גורמים שונים כנגד , ולרתוםאוירה מרושעת כלפיהם ליצור ,א בצדק במשרתםעלולים לפגוע שלכך הפועלים מטעמו, ו

  בהעדר כל הצדקה ושלא כדין. האיגוד
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עולה לכדי עבירה, לרבות על פי חוק איסור  םפרסוהניכרים ודבר נזקים  יםומסב והסבהפרסומים הפוגעניים שהפצת  .15

, בין היתר, האיגוד ושלוחיו זכאים"( וכן עוולה נזיקית בגינה חוק איסור לשון הרע)להלן: " 1965-לשון הרע, התשכ"ה

 .בגין כל פרסום בנפרד לפיצויים ללא הוכחת נזק

וכי כל תכלית  ,, כי התנהלותך הפוגענית אינה מקרית ובוודאי שהמקור לה אינו טעות תמת לבבבירור המציאות מלמדת .16

, והכל לצורך שנים ארוכות ולפגוע בשמו הטוב, עליו עמל האיגודהפרסומים הפוגעניים, היא ניסיון להלך אימים על 

 משכך ברי, כי אין ולא יכולה להיות כל הגנה לפרסומיך הדיבתיים, הרעים והמכוונים.. קידום מטרותיך כמוסבר לעיל

ובשים לב להיקף הפיצוי הקבוע , ובהיותם משפילים ומבזים כשלעצמם פרסומיך הרבים והחמורים,בשלב זה, נוכח  .17

היה ויוכח, כי פרסומיך הופצו במטרה  וכפל הפיצוי)ללא הוכחת נזק(  בגין כל פרסום ₪ 70,000  -וק, בסך של יותר מ בח

על חשבונך, והתנצלות הולמת ברבים לפרסם  ,הדין משורת ולפנים בלבד פשרה של דרך על, הנך נדרש בזאתלפגוע, 

 הולם.פיצוי כספי כן , ושיאושר על ידי בכתבבאופן ובנוסח 

ימים  14 –של לא יותר מ  מן סביראת הסעדים הנזכרים בתוך פרק זלהעניק לבצע את הפעולות שלעיל ו שתמאןככל  .18

 בכל אמצעי חוקי אחר. ובהליכים משפטיים  לנקוט הונחיתי, ממועד שליחת מכתבי

 .זה כפנייה ראשונה ואחרונה בסוגיה דנן בדעתי לפנות אליך בשנית, ולפיכך אנא ראה במכתביאין  .19

על פי הדין, ואין לפרשו  או זכויותיו האיגוד זה ישמש ראיה בכל הליך משפטי. הוא אינו ממצה את כלל טענות מכתבי .20

 ככזה אף במשמע. 

 

   
 בכבוד רב ובברכה,

 
 ניסים עזרן, עו"ד 

 ושות'עזרן, שטרול 
 

 
 


