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פסק די�

(בת.א.   התובעות  (בת.א.  "המבקשות") (1042/07בי�  הנתבעות  לבי�  ")המשיבות) ("1042/07)  

"),  לש� הקמת פרויקט של בנייה למגורי�השותפותהוקמה שותפות מוגבלת בש� "נו"ש בראש"  ( "

על מקרקעי� המצויי� בנווה שאנ�,  חיפה.  השותפות הוקמה על פי הסכ� אשר אימ# את הוראותיו

") .  לענייננו רלוונטיות שתי הוראותההסכ� ("31.12.03של הסכ� קוד� שנכרת בי� הצדדי� ביו� 

 והיא קובעת כי:7של ההסכ�,  שאחת מה� מצויה בסעי' 

 

העברת זכויות. 7"

....

א� מי מהצדדי� יהא מעוניי� למכור את חלקו בשותפות 7.6

של בשותפות  חלק�  את  לרכוש  או  האחרי�  לשותפי� 

הצדדי� האחרי� או מי מה� (להל�:  " הצד המעוני�"),  יהא

שווי יפרט את  בה  לשותפי� האחרי�,   הודעה  לית�  עליו 

חלקו כל  את  למכור  מסכי�  הינו  לפיה  אשר  השותפות,  
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בשותפות או לרכוש את כל חלק� בשותפות של השותפי�

האחרי� (להל�:  "הצעת הרכש").

 יו� ממועד30השותפי� האחרי� יודיעו לצד המעוני�,  תו( מועד של 

קבלת הצעת הרכש א� הינ� מסכימי� לרכוש את כל חלקו של הצד

או בהצעת הרכש  הנקוב  שווי השותפות  עפ"י  בשותפות,   המעוני� 

למכור לו את כל חלק� עפ"י שווי השותפות הנקוב בהצעת הרכש

(להל�:  " התשובה להצעת הרכש").

 יו� יחשב30לא ניתנה תשובה להצעת הרכש תו( המועד האמור של 

הדבר כהסכמה של השותפי� האחרי� למכור את חלק� בשותפות

לצד המעוניי� עפ"י שווי  השותפות הנקוב בהצעת הרכש.

" ....

 

) ."BMBY – Buy Me Buy You  ("BMBYהוראה זו מוכרת כמנגנו�  

 

 בו נאמר  כי:11.1ההוראה האחרת מצויה בסעי' 

 

הצדדי� מסכימי� בזאת למסור כל סכסו( ומחלוקת שיתעוררו ביניה� עקב.11.1"

או בקשר ע� חוזה שיתו' פעולה זה או בנוגע לפעילות השותפות ו/או החברה

 שני� לפחות וימונה,  עפ"י15המשותפת לבורר אשר יהא עו"ד בעל ותק של 

פניית מי מהצדדי�,  ע"י יו"ר לשכת עוה"ד בחיפה.  הבורר כאמור לעיל,  לא

יהיה כפו' לסדרי הדי� ולדיני הראיות,  א(,  יהא כפו' לדי� המהותי ויהא עליו

לנמק את החלטותיו.  סעי' זה מהווה הסכ� בוררות בי� הצדדי�.  "

 

לימי� התגלעו חילוקי דעות בי� הצדדי� בנוגע לענייני השותפות,  ועל רקע זה הוחלפו בי� הצדדי�

("29.5.06ובאי כוח� מכתבי� שוני� עד אשר,  ביו�  בוררות  הסכ�,  נחת� בי� הצדדי� הסכ� 

").הבורר") שלפיו מונה עור( הדי� יעקב עציוני כבורר במחלוקת בי� הצדדי� ("הבוררות

 

במבוא להסכ� הבוררות נאמר כי: 

מיו�  פעולה  שיתו'  לחוזה  בקשר  סכסו(  התגלע  הצדדי�  ובי�  31.12.03"הואיל 

בתאריכי� שהוחלפו  (מכתבי�  הצדדי�  בי�  מהתכתבות  כעולה  (ההסכ�*א"ק)  

 (להל� – "הסכסו(")"   6.4.06 ו*  2.4.06, 27.3.06, 21.3.06
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 להסכ� הבוררות נאמר כי:3  ו*  2ובסעיפי� 

.  הבורר לא יהא מוגבל בזמ� במת� פסק הבוררות ויהא משוחרר מדיני הראיות2" 

וסדרי הדי�.  

 .  הבורר יפסוק לפי הדי� המהותי וינמק את פסק הבוררות."3   

 

המבקשות הגישו לבורר כתב תביעה שבו עתרו לכ( שהבורר יקבע שהמשיבות הפרו את ההסכ�

באופ� יסודי,  שההפרה הנטענת הצדיקה את הודעת ביטול ההסכ� ששלחו המבקשות למשיבות ואת

חילוטו של סכו� מסוי� שנית� על ידי המשיבות לשותפות כהלוואת בעלי� וכ� – וזה העיקר לענייננו

,  שלפיה הציעו למכור למבקשות21.3.06–  שאי� תוק' להודעה ששלחו המשיבות למבקשות ביו� 

 "). הודעת הרכש ,  ("2,500,000את חלק� בשותפות בסכו� של 

 

בכתב ההגנה שהגישו המשיבות ה� כפרו בטענות המבקשות וטענו,  בגדר תביעה שכנגד שהגישו,  שה�

זכאיות לאכיפת הסכ� המכר שנוצר,  לטענת�,  בעקבות מחדל� של המבקשות להשיב להודעת הרכש.

 של ההסכ� היה על המבקשות7.6ביתר פירוט,  המשיבות טענו בפני הבורר שעל פי הוראות סעי' 

להשיב על ההודעה,  ומשלא עשו כ� נכרת הסכ� חדש שלפיו זכאיות המשיבות לרכוש,  והמבקשות

חייבות למכור,  את חלק� בשותפות תמורת הסכו� שננקב בהודעת הרכש. 

 

,  בעוד הבוררות מתנהלת,  שלחו המשיבות למבקשות הודעה שלפיה ה� חוזרות בה�12.9.06ביו� 

מהודעת הרכש על בסיס המחיר שננקב בה.  בהמש( לכ( ביקשו המשיבות לתק� את כתב תביעת�

 כתב תביעה שכנגד מתוק� שבו28.9.06 ה� הגישו ביו� 25.9.06שכנגד,  ועל פי החלטת הבורר מיו� 

 עלBMBYעתרו,  בי� השאר,  שהבורר יורה כי המשיבות זכאיות לאכו' על המבקשות את מנגנו� ה*

ידי הודעה שבכוונת� לתת סמו( לאחר שיינת� פסק הבוררות.  

 

לכתב התביעה שכנגד המתוק� הוגש על ידי המבקשות כתב תשובה מתוק�,  אשר בו הועלו טענות

כנגד הפעלת סעי' ה* וכנגד כוונת� המוצהרת לעשות בוBMBYרבות ושונות  ידי המשיבות  על   

שימוש לאחר סיו� הבוררות.  

 

")   ולפיו נדחתה תביעת המבקשות,פסק הבוררות ("7.10.07פסק הבוררות נית� על ידי הבורר ביו� 

ונקבע כי הודעת ביטול ההסכ� שנשלחה על ידי המבקשות הייתה משוללת עילה ולכ� חסרת תוק'.

כמו כ� דחה הבורר את תביעת� של המבקשות להצהיר כי הודעת הרכש שניתנה על ידי המשיבות
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היא חסרת תוק'.  נימוקו של הבורר היה שמשחזרו בה� המשיבות מהודעת הרכש מתייתר הצור(

בסעד הצהרתי כזה.  

 

ה* מנגנו�  לעניי�  ובעיקר  שכנגד,   לתביעה  סעי' BMBYאשר  לפי  כי  הבורר  קבע  להסכ�,7.6,    

מששלחו המשיבות את הודעת הרכש ומשלא הגיבו המבקשות להודעה זו,  הרי שנכרת הסכ� שלפיו

המשיבות חייבות לרכוש והמבקשות חייבות למכור את חלק� של האחרונות בשותפות,  כנגד תשלו�

הסכו� האמור בהודעת הרכש.  הבורר ג� ראה לציי� כי חזרת� של המשיבות מהודעת הרכש,  כאמור

,  מהווה חזרה מהתחייבות שנוצרה בעקבות מת� אותה הודעה וזאת א' ללא12.9.06במכתב� מיו� 

שהמבקשות הפרו את התחייבות� לפי הסכ� המכר.  בהמש( הוסי' הבורר וקבע כי למרות זאת,  אי�

הוא אמור להתעל� מכ( שבתגובה להודעת הרכש הודיעו המבקשות במפורש שאי� בכוונת� לפעול

 של ההסכ�,  ומכ( שהמבקשות לא טענו שהמשיבות מנועות מלחזור בה� מהודעת7.6על פי סעי' 

 על ידי המשיבות לא היה מיצויBMBYהרכש.  מסקנת הבורר הייתה,  אפוא,  כי בהפעלת מנגנו� ה*

של האפשרות לעשות שימוש במנגנו� זה,  וכי המשיבות אינ� מנועות לשוב ולהשתמש בו בעתיד.

 מתייחסת למועד מת� הודעת הרכשBMBYהבורר הוסי' ואמר שקביעתו בעניי� הפעלת מנגנו� ה*

שבה ניתנה ואי� בה,  כשלעצמה, כדי למנוע את הפעלת המנגנו� בעתיד.  

 

בסופו של דבר דחה הבורר  את כל תביעות הצדדי� תו( שהוא קובע,  בסיפא של פסק הבוררות,  כי

ההסכ� נשאר על כנו וכל זכויות הצדדי� על פיו שמורות לה� (לרבות בקשר לשימוש במנגנו� ה*

BMBY.(בכל עת שמנגנו� זה יופעל ,

 

עתרו לבטל  הגישו בקשה שבה  הבוררותחלקיתהמבקשות  בפסק  הבוררות.  החלקי�  פסק  את   

ה* מנגנו�  בעניי�  כול�  עוסקי�  לבטל  המבקשות  מבקשות  המבקשותBMBYשאות�  ולטענת    ,

)  ( חריגה מסמכות),3(24המסקנות שאליה� הגיע הבורר בעניי� זה מקימות לה� עילות לפי סעיפי� 

ו*4(24 טענות)   לטעו�  נאותה  הזדמנות  מת�  של 7(24)  ( אי  המהותי)   לדי�  בניגוד  חוק)  ( פסיקה 

").החוק ("1968 תשכ"ח*הבוררות

 

המבקשות טוענות כי משלא השיבו להצעת המשיבות שהייתה כלולה בהודעת הרכש,  הרי שלפי

להסכ� נכרת בי� הצדדי� הסכ� מכר על יסוד הצעת המשיבות.  המבקשות מוסיפות7.6סעי'   

וטוענות כי לא זו בלבד שזהו מצב הענייני� הנכו�,  אלא שהמשיבות א' עתרו בכתב תביעת� שכנגד

 הוא12.9.06לאכיפת הסכ� המכר,  ולאחר שתיקנו את כתב תביעת� שכנגד ה� טענו שהמכתב מיו� 

 הוא12.9.06הודעה על ביטול הסכ� המכר.  לכ�,  כ( המבקשות,  משקבע הבורר כי המכתב מיו� 

על מהודעה  (להבדיל  המכר  הסכ�  מכוח  שנוצרה  ההתחייבות  מ�  המשיבות  של  חזרה  בבחינת 
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ביטולו),  הוא חרג מסמכותו בכ( שנת� בידי המשיבות עילה שלקיומה לא טענו כלל.  כמו כ�,  בעשותו

כ( לא אפשר הבורר למבקשות לטעו� טענות כנגד עילה שכלל לא נטענה על ידי המשיבות (בתביעת�

שכנגד).  

 

אשר לפסיקה שלא בהתא� לדי� טוענות המבקשות כי קביעתו של הבורר,  שלפיה מכתב המשיבות

בעקבות12.9.06מיו�  שלפיה  האחרת  לקביעתו  בסתירה  עומד  מהצעה",   "חזרה  בבחינת  הוא   

7.6הודעת הרכש,  וכפועל יוצא של מחדל המבקשות להתייחס אליה,  נכרת הסכ� מכר מכוח סעי' 

של ההסכ�.  בעניי� זה טוענות המבקשות כי משהותנה בהסכ� הבוררות כי הבורר יפסוק לפי הדי�,

)  לחוק,  כמו ג� עילה של חריגה7(24הרי שמשהוא טעה יש בכ( כדי להוות עילת ביטול לפי סעי' 

) לחוק.  3(24מסמכות לפי סעי' 

טענה נוספת של המבקשות היא שהבורר פסק בעילה שלא הוגדרה על ידי הצדדי�,  היינו שהוא

הוסי' עילה של ביטול בהסכמה (על ידי התנהגות)  של הסכ� המכר,  ועילה כזאת לא נית� למצוא

במסגרת הסכסו( אשר לטענת המבקשות הוגדרה בחליפת מכתבי� בי� הצדדי� הנזכרת במבוא

להסכ� הבוררות.

 

המשיבות מתנגדות לבקשה וה� טוענות,  כי על א' כל טענותיה� של המבקשות אי� ביד� כל עילה

לביטולו של פסק הבורר,  וכי בקשת� של המבקשות הוגשה מטעמי� טקטיי� ותכליתה היא להפעיל

לח# כלכלי על המשיבות.  המשיבות מצביעות על כ( שבמתכונתו המקורית נסב הלי( הבוררות על

ידי על  לאחר שהוגש  ואילו  בהודעת הרכש,   כלולה  שהייתה  להצעת הרכש  המבקשות  התנגדות 

המחלוקת במרכז  הרכש  מהצעת  חזרת�  נושא  עמד  המתוק�,   שכנגד  התביעה  כתב  המשיבות 

והמבקשות התייחסו אליו באריכות ובפירוט.  המשיבות ג� מזכירות את ההלכה שלפיה טעות של

הבורר ביישו� הדי� אינה עילה להתערב בפסקו או לבטלו.  

 

דעתי היא שבבקשת המבקשות לבטל את פסק הבוררות (או ליתר דיוק חלק ממנו)  אי� כל ממש. 

 

יש לתחו� את מסגרת הסכסו( בחליפת כי טענת� של המבקשות,  שלפיה  בפתח הדברי� אציי� 

המכתבי� המצוינת במבוא להסכ� הבוררות,  היא ניסיו� מלאכותי לצמצ� את מסגרת הסכסו(

שבי� הצדדי� ולהצר את המחלוקת ביניה�.  

 

 של ההסכ� נקבע כי כל סכסו( ומחלוקת בי� הצדדי� יימסרו להכרעת בורר,11.1כזכור,  בסעי' 

אשר יהא כפו' לדי� המהותי וינמק את החלטותיו,  אול� לא יהיה כפו' לסדרי הדי� ודיני הראיות.

הצדדי� הוסיפו וקבעו בסיפא של אותו סעי' כי הוא מהווה הסכ� בוררות ביניה� ועל רקע הוראה

כי הסכסו( מתואר בחליפת המכתבי� צוי� אמנ�  לו  יש לפרש את הסכ� הבוררות.  במבוא  זו 
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הנזכרת ש�,  אול� לא נית� לפרש את האמור ש� כאילו הוא קובע מסגרת טענות אשר הצדדי�

כפופי� לה ואינ� יכולי� לחרוג ממנה.

 מעבר לכ(,  נראה הדבר כי בשלב הראשו� של הבוררות,  וטר� ששלחו המשיבות את המכתב מיו�

,  נסבו טענות הצדדי� על השאלה א� בעקבות הודעת הרכש נכרת הסכ� מכר וא� הוא12.9.06

,  ה� קיבלו12.9.06אכי' כלפי המבקשות.  אלא שכזכור,  לאחר ששלחו המשיבות את המכתב מיו� 

רשות לתק� את כתב תביעת� שכנגד ולאחר שעשו כ� ה� העמידו להכרעה,  בכל הנוגע למנגנו� ה*

BMBYשאלה אחרת מזו שעמדה לדיו� בשלב הראשו� של הבוררות.  על כתב התביעה המתוק�  ,

השיבו המבקשות,  ועל המחלוקת שהשתקפה מכתבי הטענות המתוקני� התנהלה הבוררות.  א� כ(

הדבר,  קשה להבי� את טענותיה� של המבקשות שלפיה� לא ניתנה לה� הזדמנות לטעו� טענות או

להביא ראיות בכל הנוגע למחלוקת שהתעוררה בעקבות כתבי הטענות המתוקני�.  

 

 להסכ� הבוררות נקבע כי הבורר לא יהא כפו' לדיני2 להסכ� וה� בסעי' 11.1זאת ועוד,  ה� בסעי' 

הראיות וסדרי הדי�.  ענייני� מ� הסוג של תיקו� כתבי טענות או הרחבת חזית הטיעו� או שינויה

במהל( ההתדיינות ה� ענייני� מובהקי� של סדרי די�,  ומששוחרר הבורר בהסכמה מפורשת של

הצדדי� מ� הכפיפות לה�,  אי� להבי� את טענות המבקשות שלפיה� הבורר חרג כביכול מסמכותו או

שהוא טעה ביישו� הוראות הדי�.   

 

,  בי� "חזרה12.9.06ג� א� אקבל את ההבחנה שעושות המבקשות,  בנוגע למכתב המשיבות מיו� 

מהצעת רכש"  לבי� "ביטול הסכ� המכר",  עדיי� אני מתקשה לראות על מה יכולות המבקשות לבסס

את טענותיה� שלפיה� חרג הבורר מסמכויותיו או שהוא לא נת� למבקשות הזדמנות נאותה לטעו�

מיו�  המכתב  עניי�  שמשעמד  לי  נראה  הטענות12.9.06טענות.   כתבי  של  המחלוקת  במוקד   

המתוקני�,  הרי ברור שהיה על הבורר להכריע לגביו,  כפי שהוא אכ� עשה.  נכו� הדבר,  ועוד אתייחס

)  לחוק,  שקיי� הבדל בי�7(24לכ( בהקשר של טענות המבקשות לקיומה של עילת ביטול לפי סעי' 

מצב שבו צד חוזר בו מהצעה לבי� מצב שבו,  לאחר שנכרת הסכ�,  חוזר בו אחד הצדדי� מהסכמתו.

אלא שהבדל זה,  שעליו השתיתו המבקשות את מרבית טענותיה�,  אינו יכול לשמש בסיס לטענה

שלפיה מנע מה� הבורר הזדמנות לטעו� טענות או להביא ראיות.  חזרה של צד מהצעה או חזרה שלו

מהסכמה ה� עניי� של מסקנה משפטית המוסקת מהתנהגותו ומשאר נסיבות העניי�.  המשיבות שלחו

 והשאלה איזו מסקנה משפטית נית� להסיק ממכתב זה,  על רקע מכלול12.9.06את המכתב ביו� 

הנסיבות,  היא השאלה שעמדה במוקד הליכי הבוררות ואליה היה על הצדדי� להתייחס.  העובדה

שהבורר הסיק מסקנה משפטית מסוימת שאינה תואמת את מה שטענו הצדדי� בעניי� זה אינה,

כשלעצמה, עילה לקבוע כי לא ניתנה למי מ� הצדדי� אפשרות לטעו� טענות בעניי� זה. 
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כאמור,  טענת� העיקרית של המבקשות היא כי הבורר טעה בהחלת הדי� המהותי שלפיו היה עליו

מצד תגובה  ובהעדר  הרכש,   הודעת  במת�  כי  קבע  שהבורר  כ(  על  מבוססת  זו  טענה  לפסוק.  

25.5המבקשות, נכרת הסכ� שלפיו זכאיות המשיבות לרכוש מהמבקשות את חלק� בשותפות (סעי' 

לפסק הבוררות),    וכ� כי עצ� השינוי במציאות הכלכלית,  בעקבות האירועי� החיצוניי� המתוארי�

,  אינו מקנה לה� את הזכות לבטל את הסכ� המכר.  יחד ע� זאת  קבע הבורר12.9.06במכתב� מיו� 

כי במכתב� האמור של המשיבות יש משו� חזרה שלה� מ� ההצעה הכלולה בהודעת הרכש (סעי'

 לפסק הבוררות).25.6

 

לכאורה,  יש ממש בטענת המבקשות שלפיה קיימת סתירה בי� קביעת הבורר שהסכ� מכר מחייב

מיו� המשיבות  של  למכתב�  תוק'  שנתנה  קביעתו  לבי�  ההודעה,   מת�  בעקבות  נכרת  ואכי' 

,  שבו ה� הודיעו על חזרת� מ� ההצעה הכלולה בהודעת הרכש.  במצב דברי� זה מתעוררת12.9.06

השאלה,  א� יש בסתירה הלכאורית שבי� קביעותיו אלה של הבורר כדי לבסס את קיומה של עילת

) לחוק.  7(24הביטול הנטענת לפי סעי' 

 

בסוגיית התערבותו של בית המשפט בפסקי בוררות,  ננקטת בפסיקה גישה שלפיה על בתי המשפט

לנהוג בענייני� אלה בריסו� ובאיפוק,  תו( נקיטת זהירות והחלת פירוש מצמצ� ודווקני לעילות

) בחוק  הקבועות  להתיישבות  3680/00  רע"א הביטול  שיתופי  כפר  מגשימי�  נ'   גמליאלי  אהרו�     

נז פ"ד  בוררות665) 6(חקלאית בע"מ   ביטול פסק  בית משפט אינו ד� בבקשת  זו,   לפי גישה    .(

כערכאת ערעור על בורר ואינו בוח� את השאלה א� צדק הבורר א� לאו,  ותפקידו מצטמצ� לבחינת

זו נפסק,  באופ� עקבי ובמספר רב של מקרי�,  כי ג� תקינות� של הליכי הבוררות.  לאור גישה 

)  לחוק (ראו:7(24במקו� שהבורר טעה ביישו� הדי�,  אי� בכ( כדי להקי� עילה לביטולו לפי סעי' 

מה  113/87  רע"א  פ"ד  בע"מ,   ובניו  יהודה שטאנג  נ'   בע"מ  איילו�  נתיבי  חברת  רע"א; 511) 5(   

רע"א; 529) 4(   אפריי� שועלי בני� והשקעות בע"מ נ'  המועצה המקומית תל מונד,  פ"ד נט  2237/03

טפת נבו נ' אליעזר   9060/04  רע"א ) ו6.11.07 (טר� פורס�,  קופ"ח מאוחדת נ'  ניסי� גנאח 7765/07

)).23.1.08 (טר� פורס�,  כאשי

1074-1080 כר( ב' עמ'  ",בוררות די� ונוהל"נכו� הדבר כי על גישה זו נמתחה ביקורת (ס'  אוטולנגי,  

)  וג� בפסיקה נשמעה דעה המסתייגת ממנה (ראו דעת השופט א'2005מהדורה רביעית,  תשס"ה*

 הנ"ל).  2237/03 ו*  9060/04  רע"א רובינשטיי� ב
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,2008)  התשס"ט*2 (תיקו� מס'  חוק הבוררותכשלעצמי אני סבור שאלמלא תוק� החוק לאחרונה (

בנובמבר 5התקבל בכנסת ביו� ז'  בחשוו� התשס"ט ( );  הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו2008 

– חוק הכנסתבהצעות   191) בדצמבר 25,  מיו� ט"ז בטבת התשס"ח  ידי78),  עמ'  2007  על    ,((

שהוספו לו הוראות המאפשרות הגשת ערעור במקרי� מסוימי�,  היה אולי מקו� להרהר ולשקול

א� הגישה המצמצמת את אפשרות ההתערבות במקרה של טעות ביישו� הדי� המהותי היא אכ�

ראויה.  זאת מפני שנראית לי,  בכל הכבוד,  השקפתו של השופט א'  רובינשטיי�,  אשר הצביע על כ(

שגישה נוקשה,  המצמצמת את אפשרות ההתערבות,  פועלת הלכה למעשה כגור� המרתיע את ציבור

המתדייני� מלהיזקק להליכי בוררות ונראה לי,  כי מנקודת הראות של האינטרס הציבורי קיימת

חשיבות לעודד את המתדייני� להיזקק לדרכי� חלופיות ליישוב סכסוכי�.

אלא שאפילו א� הייתי מאמ# את ההשקפה התומכת באפשרות להתערב בפסק של בורר שטעה

ביישו� הדי�,  לא היה הדבר מועיל למבקשות,  מפני שאני סבור כי טענותיה� בסוגיית טעותו של

הבורר אינ� מבוססות די הצור(.

ו*  25.4אכ�,  על פי די� החוזי�,  קביעתו של הבורר (בסעיפי�  לפסק הבוררות),  שלפיה מת�25.5   

הודעת הרכש על ידי המשיבות נעשה כדי� וכי בעקבות מחדל המבקשות להגיב להודעה נכרת הסכ�

מכר מחייב,  אינה מאפשרת את המסקנה שהמשיבות היו רשאיות להודיע למבקשות על "חזרת�"  מ�

ההצעה שנכללה בהודעת הרכש,  ואני קרוב לחשוב ג� שבהעדר עילה לעשות כ�,  לא היה ביד� של

נימוק,  אשר לדעתי מעמיד25.6המשיבות לבטל את הסכ� המכר.  אלא שבסעי'  הוסי' הבורר   

בספק את טענת המבקשות שלפיה פסק הבורר בניגוד לדי�.  כוונתי היא לכ( שלאחר שניתנה הודעת

הרכש,  קמה למבקשות הזכות שהסכ� המכר ייאכ'.  לאחר שנשלח על ידי המשיבות המכתב ביו�

, לא מחו המבקשות על האמור בו ויתר על כ�, ה� ג� לא ראו לנכו� לתבוע במסגרת הבוררות12.9.06

זו,  אי� ספק כוונת� של המבקשות בהתנהלות  של הסכ� המכר.  תהיה אשר תהיה  את אכיפתו 

שהבורר יכול היה לתת את הדעת לכ( ולקבוע,  כפי שעשה,  שנית� לראות את המשיבות כמי שחזרו

בה� מהודעת הרכש.  במיוחד נכו� הדבר נוכח מסקנתו האחרת של הבורר,  החשובה כשלעצמה,  כי

בדחותו את תביעת המבקשות ואת התביעה שכנגד של המשיבות,  נותר ההסכ� על כנו,  וכפועל יוצא

,  הנות� בידי כל צד את הזכות לרכוש את חלקו של הצד האחר.7.6מכ( עומד בתוקפו ג� סעי' 

תוצאה כזו תואמת ג� את ההתפתחויות במשק ואת השינויי� במצב הכלכלי שחלו ע� חלו' הזמ�,

וכפי שהסברתי לעיל,  משוויתרו המבקשות על זכות� לתבוע את אכיפת הסכ� המכר במסגרת הליכי

הבוררות,  אי� זה ראוי לאפשר לה� לעשות כ� במועד אחר בעתיד. 

 

התוצאה היא,  אפוא,  שבקשת המבקשות לבטל חלקית את פסק הבוררות נדחית ובקשת המשיבות

) מתקבלת.1001/07לאשר את פסק הבורר (ת.א. 
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 ,20,000המבקשות ישלמו למשיבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי די� בסכו� כולל של 

(בצירו' מע"מ).
5129371

54678313

             , בהעדר הצדדי�.  2008 נובמבר 16נית� היו�,   י"ח חשו� תשס"ט,  

             

1042/07*54678313אלכס קיסרי 

מאירה

נוסח מסמ( זה כפו' לשינויי ניסוח ועריכה
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