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:הקדמה

 10/6/07עניינ� של התובענות המאוחדות שלפני בבקשות לביטול או אישור פסק בורר שנית� ביו� 

ח בנימי� "ידי רו#על) "פסק הבורר"או  "הפסק": להל� (16/7/07ופסק בורר משלי� שנית� ביו� 

שעניינ� זכויות הצדדי� במתח� מקרקעי� בקריית שמונה המכונה , )"הבורר": להל�(לוית� 

)."המתח�" או" סלילי� החולה": להל� (1 חלקה 13182הידוע כגוש " מ"סלילי� החולה בע"



:רקע עובדתי

פ "ה(ל "בתיקי� המאוחדי� שלפניי ועוד שני תיקי� שהדיו� בה� קוי� במאוחד ע� התיקי� הנ

' עמ, 3/2/08 אשר נסגרו בעקבות הסכמה בי� הצדדי� בדיו� שהתקיי� ביו� 290/07פ "ה# ו269/07

.בקשות לביטול פסק הבורר ובקשות לאישורו, במקביל, הוגשו)  לפרוטוקול13

נתייחס להל� , יאושר הפסק, לכאורה, כי אז, הואיל ובמידה והבקשה לביטול פסק הבורר תידחה

.למבקשי הביטול כמבקשי� ולמשיבי� בבקשת ביטול הפסק כמשיבי�

 

 והמשיבי� במסגרת הבקשה לאישורו שבתיק 295/07פ "המבקשי� ביטול פסק הבורר בתיק ה

, אברה� אדרי #) "המבקשי�"או  " אדרי": להל�( הינ� בני משפחות אדרי ודניאל 262/07פ "ה

) ד. ר1995(אברה� אדרי הינו מנהלה של חברת הממרח . רחל דניאל, ואימה, ענת אדרי, אשתו

. האמורה295/07פ "שא, היא צורפה כמבקשת בה, )"חברת הממרח": להל�(מ "בע

המשיבי� בבקשה לביטול פסק הבורר והמבקשי� במסגרת הבקשה לאישור פסק הבורר הינ� בני 

יוסי בוכרי- הינו . יוסי בוכרי- ושלו� בוכרי- #) "המשיבי�"או  "בוכרי-": להל�(משפחת בוכרי- 

ואילו שלו� בוכרי- הינו מנהלה של חברת ) "גלאור. ב. י": להל�(מ "גלאור בע. ב. מנהל חברת י

ל "שתי החברות הנ). "מכשירי מדידה בינלאומיי�": להל�(מ "מכשירי מדידה בינלאומיי� בע

.צורפו א, ה� כבעלות די� במסגרת התיקי� ששמיעת� אוחדה לפני

 בקרית שמונה 11הלבנו� ' בניי� ברח: בסלע המחלוקת בי� הצדדי� עמדו תחילה שלושה נכסי�

. וסלילי� החולה; )"הקניונית": להל�(בקריית שמונה " לב הצפו�"קניונית ; )"הבניי$": להל�(

לנהל הלי/ , בכתב, הסכימו הצדדי�, בשל מחלוקות שנתגלעו בי� הצדדי� ביחס לנכסי� אלה

 הוציא הבורר 10/06/07ביו� . להכרעה באות� מחלוקות, ח בנימי� לוית�"רו, בוררות אצל הבורר

פסק בורר שעניינו הבניי� והקניונית ופסק בורר שעניינו מתח�  #תחת ידיו שני פסקי בוררות 

,  הוציא הבורר פסק בוררות משלי� בנוגע למתח� סלילי� החולה16/7/07ביו� . סלילי� החולה

כ� הוציא הבורר בהמש/ . " החלטות והבהרות נוספות10/6/07פסק בוררות מיו� "שכותרתו 

אול� אלה אינ� , מספר מסמכי� נוספי� הכוללי� הבהרות בנוגע לפסק הבורר שעניינו הבניי�

.דרושי� לנו ואינני רואה צור/ לפרט�

יוש� אל לב כי פסק הבורר בנוגע לסלילי� החולה נית� בהתא� לטיוטת פשרה אשר נחתמה על ידי 

.והוגשה לבורר בפתח ישיבת הבוררות הראשונה, אדרי ושני האחי� בוכרי-

 בקשה לאישור פסק הבורר הנוגע 262/07פ " הגישו בני משפחת בוכרי- במסגרת ה1/7/07ביו� 

 בקשה לביטול פסק 295/07פ "הגישו אדרי במסגרת ה, 6/9/07ואילו ביו� , לסלילי� החולה

. ביחס לכל אחד מהפרויקטי� הכלכליי� נשוא המחלוקת, הבורר

 ופסק 10/6/07הסכימו הצדדי� כי פסק הבורר מיו� , 3/2/08בישיבת , בשלב מסוי� של הדיו�



ובשל כ/ נסגרו ,  בהסכמהיבוטלו, ולקניונית לבניי$המתייחסי� , 17/7/07הבורר המשלי� מיו� 

.שעניינ� פסקי הבורר המתייחסי� לבניי� ולקניונית, #290/07 ו262/07המרצות הפתיחה 

נוגע למתח� סלילי� , נכו� לשלב זה של הדיו�, כי פסק הבורר היחיד אשר נותר על כנו, יוצא אפוא

.ופסק בורר זה הוא העומד ביסוד המחלוקת בי� הצדדי� הדורשת הכרעה כעת, החולה

החברה הכלכלית טענה לזכויות במתח� סלילי� החולה ובשל כ/ ביקשה להצטר, כבעל די� 

.בהליכי� אלה לפניי ולאחר דיו� החלטתי לצרפה כצד להליכי�

כי הבעלות , בי� היתר, קבע הבורר,  שעניינו סלילי� החולה10/6/07במסגרת פסק הבורר מיו� 

,   לבני משפחת בוכרי-#2/3 לאברה� אדרי ו1/3והשימוש במתח� סלילי� החולה יחולקו ביחס של 

כ/ שלאדרי תימסר הרצועה , לפסק הבורר #לכאורה  #שעותק ממנו צור, , בהתא� לתשריט

עוד נקבע כי יינתנו לאדרי בעלות . המערבית של המתח� ואילו לבוכרי- יימסר החלק המזרחי

ובצמוד לכ/ בעלות ושימוש , ר בחלקו הצפו� מזרחי של המתח�" מ5,263ושימוש בשטח של 

כ/ שס/ הכל יעמוד חלקו של אדרי באזור הצפוני של המתח� על , ר" מ4,000בחלקה נוספת של 

בנוס, לכ/ נקבע . וזאת בנוס, לרצועה המערבית שהוקנתה לו כמפורט לעיל, ר" מ9,263שטח של 

וכפיצוי על כ/ , באופ� בלעדי, כי תוקנה לאדרי הזכות להקמת תחנת דלק ושרותי דר/ בכל המתח�

כ� כולל פסק הבורר הוראות שונות שעניינ� תשלומי� . 15,000$ישל� לבני משפחת בוכרי- ס/ של 

מועדי� , סילוק חוב פיגורי� של הלוואה שניתנה על ידי בנק הפועלי�, הוצאות כספיות, ומועדיה�

. וכ� תשלו� יתרת חוב הארנונה הנוגע למתח� לעיריית קריית שמונה, לסילוק יתרת ההלוואה

קבע הבורר כי יתר ההוצאות הכרוכות בייזו� הפרויקט , 10/6/07בסיכומו של פסק הבורר מיו� 

נקבע כי כל צד שיפר את הוראות פסק , בנוס,". תוספת לפסק בורר"יפורטו במסגרת , ופיתוחו

וזאת מבלי לגרוע מזכות הצדדי� , מ"ומע$ 50,000ישל� לצד שכנגד פיצוי מוסכ� בס/ של , הבורר

.כפי שימצא לנכו�, לפנות לערכאות ולבקש כל סעד

התייחס הבורר למספר סוגיות שבני משפחת בוכרי- ביקשו , 16/7/07בפסק הבורר המשלי� מיו� 

; ובכלל זה הערכת גובה סכו� ההוצאות שמומנו על ידי בעלי הדי� וכ� הוצאות צפויות, הבהרת�

; 10/6/07שנקבע בפסק הבורר מיו� $ 15,000ותשלו� הס/ של " שירותי דר/"הגדרת , תחנת דלק

השתתפות במימו� הוצאות , 10/6/07שנקבע בפסק הבורר מיו�  2 30,000תשלו� בס/ של 

אי קיזוז מס תשומות ; רכישת חלקה או זכויותיה של החברה הכלכלית קריית שמונה; הפרויקט

.הלוואה בבנק הפועלי� וכ� נהלי� לעניי� פניות ושאלות הבהרה נוספות לבורר; מהוצאות שוטפות

:טענות הצדדי�

:טענות אדרי ויתר המבקשי� לעניי$ ביטול פסק הבורר

 כי העובדה 295/07פ "טועני� אדרי ויתר המבקשי� בה, במסגרת הבקשה לביטול פסק הבורר

אומרת דרשני ומצביעה על , שהגיעו להסכמה בדבר ביטול פסק הבורר שעניינו הבניי� והקניונית

, באופ� המשמיט ג� את חלקיו האחרי� של הפסק, העדר אמו� בבורר ובפסק הבורר שהוציא



.לרבות ביחס לסלילי� החולה

על גבי : מהטעמי� הבאי�, תוק,#לגו, העניי� טועני� המבקשי� כי לא היה הסכ� בוררות בר

כמו ג� יתר , הסכ� הבוררות מתנוססת רק חתימתו של אברה� אדרי בעוד שחברת הממרח

ענת , בנוס, לכ/; לא חתמו על הסכ� הבוררות, החברות בעלות הזכויות במתח� סלילי� החולה

אדרי לא חתמה על הסכ� הבוררות ולא היתה שותפה להלי/ כי א� חתמה רק על ייפוי כוח לטובת 

אי� באותו ייפוי כוח , ומכל מקו�, לאחר שזה האחרו� חת� כבר על הסכ� הבוררות, אברה� אדרי

ייפוי הכוח עליו חתמה רחל דניאל , כמו כ�; כדי להסמי/ את הבורר לעניי� מתח� סלילי� החולה

ועל כ� הסכ� , נחת� רק לאחר חתימת הסכ� הבוררות על ידי אברה� אדרי, ביחס למתח�

הואיל ופסק , בנסיבות אלה, לטענת המבקשי�. הבוררות נחת� בחוסר הסמכה ואי� לו תוק,

 1968(ח"תשכ, לחוק הבוררות) 2(24כהוראת סעי, , "בורר שלא נתמנה כדי�"הבורר נית� על ידי 

ובהתחשב בכ/ שייפויי הכוח עליה� החתי� הבורר את ענת אדרי ורחל , )"חוק הבוררות": להל�(

.אי� מנוס אלא להורות על ביטול פסק הבורר, דניאל אינ� מוכרי� על פי הדי�

וכל מטרת� היתה , כ� טועני� המבקשי� כי כלל לא היה בכוונת� להיכנס להליכי בוררות

ינסה לפשר בי� הצדדי� במחלוקות הכספיות ולהביא , שהכיר את כל הצדדי� המעורבי�, שהבורר

, בהקשר זה טועני� המבקשי� כי א, אברה� אדרי. אות� לכדי הסכמות שיהיו מקובלות על כול�

אשר , לא היה מודע לכ/ שהכוונה להלי/ בוררות במוב� חוק הבוררות, שחת� על הסכ� הבוררות

ללא ייצוג משפטי וללא , ללא חוות דעת שמאית, ללא כתבי טענות, יתפרש על פני שלוש שעות בלבד

. כל עזרה מקצועית

היתה  #במהלכה ולאחריה , עובר לניהול הבוררות #עוד טועני� המבקשי� כי התנהגות הבורר 

לא העביר לידיה� הסכ� , שכ� הבורר לא הוציא זימוני� לתחילת הבוררות, התנהגות פסולה

לא אפשר לה� , לא הזמי� אות� להגיש כתבי טענות, בוררות חתו� על ידי כל הצדדי� ועל ידו

". בוררות"לא ניהל הלי/ שנית� לכנותו , ולמעשה, להיות מיוצגי� על ידי עורכי די�

, הבורר א, לא נזקק לחוות דעת של מומחי� בנושא מתח� סלילי� החולה, לטענת המבקשי�

ותחת זאת החליט על חלוקת המקרקעי� בלי לבצע מדידות מדויקות ובלי שתעמוד בפניו חוות דעת 

.תו/ התעלמות מזכויות המבקשי�, מקצועית

המבקשי� מוסיפי� וטועני� כי הבורר א, חרג מסמכותו והכריע במחלוקות בעניי� זכויות 

על א, שמונה על מנת לברר , שאי� לו המיומנות הנדרשת על מנת לברר באופ� מקצועי, במקרקעי�

.ולא מעבר לכ/, את הסכסוכי� הכספיי� בי� הצדדי�

הבורר א, נהג בחוסר תו� לב ופעל לטובת בני משפחת בוכרי- ובהתא� , לשיטת� של המבקשי�

וזאת מבלי , )10/6/07א, לאחר שנית� פסק הבוררות המקורי מיו� (להנחיותיה� והוראותיה� 

כ� טועני� המבקשי� בהקשר זה כי בהתחשב בעובדה שבני משפחת . לקבל את תגובת� בנדו�

לא היה מקו� לחייב� רק במחצית שכר טרחת ,  מהזכויות במקרקעי�#2/3בוכרי- מייצגי� כ

עוד טועני� המבקשי� כי הבורר . ויש בכ/ כדי להצביע על נטיית הבורר לטובת המשיבי�, הבורר



.וג� מטע� זה יש להורות על ביטול פסקו, קיי� מגעי� חד צדדיי� ע� חלק מהצדדי�

, 10/6/07לאחר שנת� את פסק הבורר מיו� , טועני� המבקשי� כי ג� לשיטתו של הבורר, בנוס,

לא , ולמעשה, ולכ� לא היה ביכולתו להמשי/ ולית� פסק בורר משלי�, הפסיק את תפקידו כבורר

א, א� , לטענת המבקשי�, לחילופי�. יכול היה לשנות מפסק הבורר המקורי ולהוסי, עליו דבר

בקובעו כי הבהרות נוספות , את פסק הבורר לחלקי�" פיצל"נית� לקבל את העובדה שהבורר 

הרי שהנושאי� בה� ד� במסגרת פסק הבורר המשלי� חורגי� , תפורסמנה על ידו בהמש/

.ועל כ� יש לבטל את פסק הבורר מעיקרו, מהנושאי� אות� מנה בפסק הבורר הראשו�

, תשריט החלוקה שצור, לבקשת המשיבי� לאישור פסק הבורר, לטענת המבקשי�, יתירה מכ/

על א, שבפסק הבורר ,  ימי� לאחר חתימת הבורר על פסקו17לא נולד אלא , כחלק מפסק הבורר

מה ג� שהבורר לא חת� , "#1פ התשריט המצור, והמסומ� ע"החלוקה המדויקת תעשה ע"צוי� כי 

את הרישו� , וכ� לא הובהר מי הוסי, עליו בכתב יד ובצבע, על התשריט תו/ ציו� תארי/ החתימה

בנסיבות אלה אי� , לשיטת� של המבקשי�. הנוגע לחלקו של כל אחד מבעלי הדי� במתח�

מדובר בניסיו� לזיי, את פסק הבורר המקורי , ולמעשה, התשריט יכול להוות חלק מפסק הבורר

טועני� המבקשי� , לחילופי�. בעת שנחת� הפסק, ולהוסי, לו מסמכי� שלא היו קיימי� במקור

אשר נמצא בתיק , לצד חתימת הבורר, #1בהקשר זה כי א, עותק התשריט עליו נרש� הסימו� ע

כיוו� שמסמ/ זה נעדר תארי/ ואי� בו סימו� של חלק כל , אי� בו כדי לסייע למשיבי�, הבוררות

ולא בתשריט הסופי שיועד , ונראה כי מדובר בטיוטה הטעונה עיו� ובדיקה, אחד מהצדדי� בחלקה

אי� לקבל את גרסתו של הבורר , אלא שלטענת המבקשי�, לא זו בלבד. להיות מצור, לפסק הבורר

כיוו� שמשוליו , לפיה התשריט מתיק הבוררות היה בפני הצדדי� במהל/ ישיבת הבוררות

המודפסי� של התשריט שבתיק הבוררות עולה כי מסמ/ זה בא לעול� רק לאחר ישיבת הבוררות 

המבקשי� א, טועני� כי בעדויות בני משפחת בוכרי- לעניי� . ולא קוד� לכ�, 21/5/07מיו� 

וא, עולה מעדות� במפורש כי התשריט הנכו� הוא זה שקיי� בתיק , התשריט קיימות סתירות

המבקשי� טועני� לסיכו� נקודה זו כי . הבוררות ולא זה שצור, לבקשת� לאישור פסק הבורר

כי התשריט שצור, , לפסק הבורר לא צור, תשריט שיחלק את הזכויות בדר/ אותה התווה הבורר

לבקשה לאישור פסק בורר אינו מהווה חלק מפסק הבורר וכי אי� בנמצא כל תשריט חתו� על ידי 

לא נית� לאשר ולקיי� את , ובהעדר תשריט שכזה, לרבות בתיק הבוררות, הצדדי� ועל ידי הבורר

.פסק הבורר

מעלי� המבקשי� ג� טענות , מלבד טענות אלה ביחס לתוקפו של הסכ� הבוררות ופסק הבורר

הכריע הבורר בזכויות קנייניות של צדדי� שלא היו , ביחס לעובדה שבמסגרת פסק הבורר

בהקשר . ובתו/ כ/ התעל� מזכויות החברה הכלכלית קריית שמונה במקרקעי�, מעורבי� בהלי/

נמחקו או בוטלו , במסגרת הלי/ הבוררות אליו לא זומנה החברה הכלכלית, לטענת המבקשי�, זה

, זכויותיה במקרקעי� מבלי שניתנה לה הזדמנות לטעו� את טענותיה ולהביא את ראיותיה

. ובנסיבות אלה פסק הבורר אינו יכול לעמוד ויש להורות על ביטולו

החברה הכלכלית רכשה זכויות בסלילי� החולה מכונס הנכסי� של החברה , לטענת המבקשי�

: להל�(מ " בי� חברת הארגז בע30/8/04מ וזאת בהתא� לחוזה שנחת� ביו� "סלילי� החולה בע



חוזה רכישת ": להל�(מאיד/ גיסא , לבי� כונס הנכסי�, מחד גיסא, והחברה הכלכלית) "הארגז"

. 20/9/04עסקת מכר שאושרה בהתא� להחלטת רש� ההוצאה לפועל מיו� , )"סלילי� החולה

כונס הנכסי� א, אישר כי שולמה מלוא התמורה בגי� רכישת הנכס וכי החזקה מועברת לרוכשי 

עוד קוד� לחוזה רכישת סלילי� החולה , כמו כ�. הנכס ונית� לבצע העברת הזכויות בנכס על שמ�

גלאור יזו� והשקעות . ב. י, החברה הכלכלית,  הסכ� נאמנות בי� חברת הארגז15/8/04נחת� ביו� 

במסגרתו נקבע כי , )"הסכ� הנאמנות": להל�(מ "בע) 2003(מ וחברת מג הצפו� יזו� ובניה "בע

עסקת רכישת סלילי� החולה על ידי החברה הכלכלית וחברת הארגז הינה רכישה בנאמנות עבור 

כפועל יוצא מהסכ� הנאמנות א, הוקמה ונרשמה שותפות . ארבעת הצדדי� להסכ� הנאמנות

שהיא אמורה להיות הנהנית מעסקת רכישת סלילי� ) "$"המגל נדל": להל�(, �"בש� המגל נדל

.החולה

א, א� נקבל את טענות בוכרי- והמשיבי� לפיה� משלא נית� אישור שר הפני� לחוזה , לטענת המבקשי�

הרי שלכל היותר משמעות הדבר היא כי , רכישת סלילי� החולה על ידי החברה הכלכלית וחברת הארגז

ומשלא הוזמ� , הוא בעל הזכויות המקורי במקרקעי� #העסקה בטלה והזכויות שבות לידי כונס הנכסי� 

.אי� פסק הבורר תק, ודינו להתבטל, כונס הנכסי� להשתת, בהלי/ הבוררות

, לפיה כתנאי לעסקה הכרחי היה לקבל אישור שר הפני�, ג� לגופה של הטענה שהעלו בוכרי-

הואיל ומההתכתבויות של החברה הכלכלית ע� שר , טועני� המבקשי� כי אי� בה בטענה זו ממש

הפני� עולה כי החברה הכלכלית לא ביקשה אישור להתקשר ע� כונס הנכסי� בחוזה לרכישת 

כי א� התנה תנאי� לצור/ השתתפות , סלילי� החולה ושר הפני� כלל לא התערב בסוגיה זו

לעניי� , וא, א� בסופו של יו� לא נתקבל אישור משר הפני� ברובד השני, �"בשותפות המגל נדל

, אי� בכ/ כדי להביא לבטלות העסקה במתח� סלילי� החולה, �"השתתפות בשותפות המגל נדל

כ� מאבחני� המבקשי� את פסקי הדי� עליה� . נית� לאשר את העסקה בדיעבד, ולכל היותר

, ומכל מקו�, ומצייני� כי אלה אינ� רלוונטיי� למקרה שבפנינו, נסמכי� בוכרי- ויתר המשיבי�

, שלא במטרה לקד� מטרות שאינ� נאותות, א� מדובר בחוזה שנעשה בתו� לב, לפי הפסיקה

בית המשפט לא יבטלו רק מאחר שלא התקבל אישור שר , ואשר יש בו כדי להיטיב ע� הציבור

.המבקשי� א, כופרי� ביתר הטענות שהעלו בוכרי- והמשיבי� בנדו�. הפני�

המבקשי� מדגישי� בנושא זה את העובדה שהבורר לא הכיר את חוזה רכישת סלילי� החולה 

מבלי לערו/ את , ולמרות זאת אצה לו הדר/ לסיי� במהירות את הבוררות, ואת הסכ� הנאמנות

שהיא בעצמה (הבירורי� הנדרשי� ומבלי לערו/ בדיקות ביחס לזכויותיה של החברה הכלכלית 

, התעלמות הבורר מזכויותיה של החברה הכלכלית במתח�, לשיטת�). נמנית על חוג לקוחותיו

.כי התרשל בתפקידו, ולחילופי�, מעידה על כ/ שלא ידע כלל על זכויותיה בנכס

מוסיפי� המבקשי� כי ביטול פסק הבורר לא יגרו� , מעבר לסוגיית זכויותיה של החברה הכלכלית

בעוד שאישור פסק הבורר , כיוו� שאי� לה� כל זכות לקבל יותר מהמגיע לה�, כל נזק למשיבי�

יגרו� למבקשי� נזק , חר, כל הפגמי� והליקויי� בו ובהלי/ הבוררות, כמבוקש על ידי המשיבי�

.חמור שאינו נית� לתיקו�



לרבות עדות הבורר ועדויות , עוד טועני� המבקשי� כי ג� מהעדויות שנשמעו בפני בית המשפט

עדויות , כשמאיד/ גיסא, עולה כי אי� לית� אמו� בעדי המשיבי�, המשיבי� יוסי ושלמה בוכרי-

ועדויות נציגי החברה הכלכלית היו אמינות ) לרבות עדותו המקיפה של אברה� אדרי(המבקשי� 

.היא ביטול פסק הבורר, הגיוניות ועקביות ומובילות לתוצאה צודקת אחת

:  טענות בוכרי- ויתר המשיבי� לעניי$ אישור פסק הבורר

שהגישו , בטר� הכרעה בבקשה לביטול פסק הבורר, לטענת בני משפחת בוכרי- ויתר המשיבי�

יש לדו� ולהכריע בשאלה הא� לחברה , )ובבקשה לאישור פסק בורר שהגישו ה� עצמ�(המשיבי� 

הא� עשויות זכויות אלה להיפגע , ובמידה שקיימות, הכלכלית זכויות במתח� סלילי� החולה

.א� לאו, כתוצאה מאישור פסק הבורר

רכישת הקרקע ושעבודה , אי� מחלוקת כי לצור/ התקשרות בהסכ� הנאמנות, לטענת המשיבי�

. בר� אישור זה לא נית�, היה על החברה הכלכלית לקבל אישור משר הפני�, לטובת בנק הפועלי�

כי א� , הדרישה הסטטוטורית לאישור שר הפני� אינה דבר של מה בכ/, לשיטת� של המשיבי�

והיעדרו של האישור שומט , מהווה תנאי מוקד� מהותי והכרחי לכניסתה של ההתחייבות לתוק,

וכל שנותר , ההסכ� בטל מעיקרו #ללא אישור שר הפני� , במילי� אחרות. את תוקפו של ההסכ�

.ותו לא, לחברה הכלכלית הוא הזכות להשבת הכספי� ששילמה

כי החברה הכלכלית לא רכשה , במסגרת סיכומי התשובה שהגישו, בהקשר זה מבהירי� המשיבי�

כי א� פעלה , זכות עצמאית בנכס מכוח היותה צד פורמאלי לחוזה רכישת סלילי� החולה

שליחות שלבסו, , � כלפי כונס הנכסי�"בשליחות נסתרת מטע� החברות בשותפות המגל נדל

אשר א, אימ- את דבר השותפות ואישר , הפכה לגלויה ע� היוודע הסכ� הנאמנות לכונס הנכסי�

.  שהופנה בי� היתר ג� אל השותפות14/12/04את קבלת התמורה עבור העסקה במכתב מיו� 

, ע� אישור העסקה על ידי רש� ההוצאה לפועל ותשלו� מלוא התמורה על ידי השותפות, לשיטת�

בתפקיד� , ואול� בשו� שלב לא רכשו החברה הכלכלית וחברת הארגז, הגיעה השליחות אל קיצה

.כל זכויות אישיות במתח�, כשלוחות

יש לראות בחוזה כחוזה על , הואיל ותוקפו של החוזה מותנה באישור שר הפני�, לטענת המשיבי�

ומשלא נית� אישור שר הפני� להתקשרות החברה הכלכלית בחוזה רכישת סלילי� , תנאי מתלה

חל, הזמ� הסביר  # ועד היו� 31/8/04ממועד הפניה הראשונה ביו�  #החולה במש/ ארבע שני� 

: להל� (1973(ג"התשל, )חלק כללי(לחוק החוזי�  29ובהתא� להוראות סעי, , לקבלת האישור

לחברה הכלכלית אי� כל , לטענת המשיבי�, בנסיבות אלה. די� החוזה להתבטל, )"חוק החוזי�"

והזכות היחידה העומדת לחברה הכלכלית הינה הזכות , זכויות קנייניות במתח� סלילי� החולה

. ותו לא, להשבת הכספי� אות� שילמה במועד החתימה על החוזה

, טועני� המשיבי� כי א, א� יש לראות בהעדר אישור שר הפני� לחוזה כסיכול חוזה, לחילופי�

התרופה היחידה לה זכאית החברה הכלכלית עקב הסיכול הינו השבת הסכומי� , הרי שג� אז

.ולא מעבר לכ/, ששילמה



עוד טועני� המשיבי� כי התנהלות החברה הכלכלית בהשגת אישור שר הפני� היתה לקויה ואינה 

, לשיטת�. כמתואר בסיכומיה� בהרחבה, עולה בקנה אחד ע� עקרונות של הגינות ויושר ציבורי

על א, שהחברה הכלכלית הודיעה בעבר על סיכול חלקה בהסכ� הנאמנות עקב העדר אישור 

להיתלות באותו הסכ� עצמו על מנת , במסגרת ההלי/ שלפני, מבקשת היא כעת, משרד הפני�

.דבר שאי� הדעת סובלתו, לטעו� כי יש לה זכויות בסלילי� החולה ולבטל פסק בוררות שנית� כדי�

מלמסור לידיה� מסמכי� , במכוו�, כ� מצייני� המשיבי� כי החברה הכלכלית א, נמנעה

ח של הבודק המיוחד שמונה על "ובכלל זאת דו(רלוונטיי� אשר יש לה� השלכה ישירה על ההלי/ 

ידי מועצת עיריית קריית שמונה לבדיקת התנהלות החברה הכלכלית בעניי� מתח� סלילי� 

כל זאת על מנת להשיג , ורק לאחר סיו� חקירת כל העדי� נאותה למסור את המסמכי�, )החולה

חוסר תו� , לטענת המשיבי�. יתרו� בלתי הוג� ולמנוע עימות של העדי� מטעמה ע� המסמכי�

.ליבה של החברה הכלכלית הוא נתו� שיש לית� לו את המשמעות המתבקשת בנסיבות העניי�

ר "מי שהיה יו, נמנעה החברה הכלכלית מלהעיד את מר יואל אברה�, לטענת המשיבי�, בנוס,

החברה הכלכלית בזמני� הרלוונטיי� לאירועי� נשוא ההלי/ שלפני ומי שהמידע מצוי בידיעתו 

ותחת זאת בחרה להעיד עדי� שאי� לה� כל ידיעה אישית לגבי העובדות הרלוונטיות , האישית

ואי� לה� כל יתרו� על פני בית המשפט בפרשנות המסמכי� ובהסקת המסקנה המשפטית העולה 

מה ג� שעדות העדי� בנדו� הינה בגדר עדות , ויש להפעיל זאת לחובתה של החברה הכלכלית, מה�

.על כל המשתמע מכ/, בעל פה כנגד ראיה בכתב

שילמה החברה , מתו/ הסכו� עליו סוכ� בהסכ� הנאמנות, לטענת המשיבי�, יתירה מכ/

ובניגוד להסכ� לא פרעה את מלוא החובות , )#36,000$כ(בלבד  2 158,796הכלכלית ס/ של 

 3.6בהתא� להוראות סעי, , ובנסיבות אלה, כפי שהתחייבה, העירוניי� הרובצי� על המתח�

, יש לראות בחברה הכלכלית כמי שויתרה על חלקה בהסכ� ועל זכויותיה בנכס, להסכ� הנאמנות

כפי שעולה ג� מהתנהגותה לאחר הודעתה על היעדר , ואי� לה כל זכות במתח� סלילי� החולה

.אישור שר הפני� להסכ�

, #2006 ו2005חות הכספיי� של עיריית קריית שמונה לשני� "כ� טועני� המשיבי� כי בהתא� לדו

אי� אזכור לבעלות של החברה הכלכלית במתח� , המלמדי� על הנכסי� שבבעלות החברה הכלכלית

.ויש לראות בכ/ הודאת בעל די� כי אי� לחברה הכלכלית כל זכות במתח�, סלילי� החולה

הבהיר הבורר בעצמו , 16/7/07מצייני� המשיבי� כי ג� בפסק הבורר המשלי� מיו� , מעבר לכ/

בהתא� לחלוקת , ישא כל צד בחלקו היחסי, כי במידה ויהיה צור/ בתשלו� לחברה הכלכלית

כ/ שאי� בפסק הבורר , ) לבוכרי-#2/3 לאדרי ו1/3יחס של (המתח� כפי שהותוותה בפסק הבורר 

.כדי לפגוע בזכות ההשבה של החברה הכלכלית

עולה כי , מבחינת המצב הרישומי של המתח� במרש� המקרקעי�, לטענת המשיבי�, מכל מקו�

כ/ שלכל היותר יכולה החברה , אי� זכויות רשומות בנכס, � ולחברה הכלכלית"לשותפות המגל נדל

ואי� בעובדת רישומה של החברה הכלכלית במרש� השותפויות , הכלכלית לטעו� לזכות חוזית



.כשותפה כדי לשנות עובדה זו ואת המסקנה המשפטית הנובעת ממנה

יש לראות אותה , המשיבי� מוסיפי� וטועני� בהקשר זה כי הואיל והעסקה לא נסתיימה ברישו�

התבטלה , והואיל ובמקרה דנא לא נתקבל אישור משרד הפני�, כהתחייבות לעשות עסקה על תנאי

.וחלפה מ� העול� ג� ההתחייבות עצמה

. ב. י, בני משפחת בוכרי- #למשיבי� , מעבר לשאלת זכויות החברה הכלכלית בסלילי� החולה

.כדלהל�, טענות בדבר הטעמי� לאישור פסק הבורר #גלאור וחברת מכשירי מדידה בינלאומיי� 

 מהווי� פסק 17/7/07התשריט הצמוד לו ומסמ/ ההבהרות מיו� , פסק הבורר, לטענת המשיבי�

כפי , שנית� על סמ/ הסכמות אליה� הגיעו הצדדי�, בורר סופי ושל� ביחס למתח� סלילי� החולה

).מסמ/ הפשרה(שקיבלו ביטוי במסמ/ ההסכמות שנחת� על יד� ונמסר לבורר 

טועני� המשיבי� כי המבקשי� מנועי� מלטעו� כנגד תוקפו המחייב של פסק הבורר לאחר , כמו כ�

בהקשר . שקיימו אותו ובמעשיה� הוכיחו כי הינ� מכירי� בתוקפו המחייב ובסמכותו של הבורר

, לפקודת יוסי ושלומי בוכרי- 2 32,249זה מצייני� המשיבי� כי חברת הממרח משכה שיק על ס/ 

כ� משכה ". עבור ויתור על הקמת תחנת דלק בשטח�"תו/ ציו� על ספח השיק כי התשלו� נועד 

כפועל . כל אחד 2 15,000שני שיקי� לפקודת שלומי בוכרי- על ס/ , דניאל רחל, 3' המבקשת מס

אשר קיימו את , דניאל רחל' מוסיפי� המשיבי� וטועני� כי אי� לאפשר לחברת הממרח ולגב, יוצא

.להתנער מהלי/ הבוררות, פסק הבורר ופעלו על פיו

המשיבי� א, מפני� לכ/ שאברה� אדרי הגיש בקשה עצמאית לאישור פסק הבורר ביחס לבני� 

וא, קיי� את פסק הבורר , אשר נית� על ידי הבורר באותו מעמד ובאות� נסיבות, ולקניונית

.נתו� אשר אומר דרשני, בהתא� לפסק הבורר, בנאמנות בידי הבורר 2 748,000בהפקידו ס/ של 

כ� מצייני� המשיבי� כי המבקשי� א, מנועי� מלהעלות כנגד הבוררות טענות לפסלות מטעמי� 

.שכ� טענות כאלה לא בא זכר� בפני הבורר, פרוצדוראליי�

כי המבקשי� היו מלווי� על ידי עור/ די� במהל/ המגעי� שקדמו להחלטת , עוד טועני� המשיבי�

וכ� קיבלו יעו- משפטי לאחר מת� פסק , הצדדי� לפתור את המחלוקות ביניה� על דר/ של בוררות

, ד אלי לוי"הוכנה על ידי עו, הבקשה לאישור פסק הבורר שהוגשה במקור על ידי אדרי(הבורר 

ועל כ� אי� ה� , )ד לוי"הוגשה על ידו לבית המשפט וא, האגרה בגי� פתיחת התיק שולמה על ידי עו

לכ/ יש להוסי, את . יכולי� להישמע בטענה כי לא היו מודעי� למשמעות חתימת� על ההסכ�

העידה בבית המשפט כי הבינה את משמעות הליכי , רעייתו של אברה� אדרי, העובדה שענת אדרי

בר� חר, זאת בחרו , הבוררות וכי טר� ניהול הבוררות א, הפצירה בבעלה שלא לגשת לבוררות

.לקיי� את הבוררות ולהגיע להסכמות שנחתמו, רחל דניאל, ואימה, אברה� אדרי, בעלה

טועני� המשיבי� כי הצדדי� ניהלו משא ומת� דינאמי על מנת להגיע , אשר לאופ� ניהול הבוררות

ובשו� שלב לא התקיי� דיו� פורמלי , על בסיס תשריט המתח� שעמד בפניה�, לפשרה מוסכמת

או להיעזר במומחי� והבורר לא מנע מא, /א, צד לא ביקש להביא ראיות ו, להוכחות בפני הבורר



או המצאת חוות /לא התעורר כל צור/ בדיו� ו, לאור הסכמות הצדדי�, יתירה מכ/. צד לעשות כ�

אי� כל רלוונטיות לתחו� , היות ופסק הבורר נת� תוק, להסכ� חתו�, כמו כ�. דעת מומחה

לאדרי , בנוס,. התמחותו של הבורר וכל תפקידו התמצה באישור ההסכ� על דר/ של פסק בורר

.קוד� קיו� דיו� לפניו, לא נגר� כל עיוות די� מאישור הסכ� הפשרה אליו הגיעו הצדדי�

מבחינת העדויות שנשמעו בבית המשפט עולה כי גרסתו של אדרי , לטענת המשיבי�, מעבר לכ/

וכי אדרי ניסה להציג את עצמו כאד� נבער שפעל רק לפי , נסתרה בחקירתו הנגדית וקרסה כליל

.ואי� לית� לגרסתו כל אמו�, הנחיות הבורר

:טענות החברה הכלכלית לעניי$ זכויותיה במתח� סלילי� החולה

להבדיל מעצ� החתימה , יש צור/ באישור משרד הפני� להקמת השותפות, לטענת החברה הכלכלית

והואיל וחוב , הואיל וחל עיכוב בקבלת האישור כנדרש, לטענתה. על החוזה לרכישת סלילי� החולה

בי� , הוסכ� בעל פה, הארנונה על הנכס היה גבוה במאות אחוזי� ממה שציפו הצדדי� לשותפות

כפי שנרכשו (כי החברה הכלכלית תמכור את זכויותיה , החברה הכלכלית ליתר החברות בשותפות

לחברות הנוספות ) אביב#מכונס הנכסי� בחוזה המכר שאושר על ידי רש� ההוצאה לפועל בתל

דא עקא שהמשא ומת� בו החלו הצדדי� לא התגבש לכדי הסכ� והחברה . �"בשותפות המגל נדל

, הכלכלית מעול� לא מכרה את זכויותיה בנכס ומעול� לא קיבלה הודעה בדבר הפרת ההסכ�

כ/ שבעת הבוררות החזיקה החברה , ביטולו או דילול זכויותיה מצד מי מהחברות בשותפות

.ומשכ/ יש להורות על ביטול פסק הבורר, מבלי שתהיה שותפה להלי/, הכלכלית בזכויות בנכס

 20.835%הוסכ� כי תחזיק , בהקשר זה טוענת החברה הכלכלית כי במסגרת הסכ� הנאמנות

, וזכויות אלה עמדו על כנ� בעת עריכת הבוררות ועומדות על כנ� ג� היו�, מהזכויות במתח�

וכלל לא ניתנה לה אפשרות הבחירה א� (הואיל ולא היתה שותפה בהלי/ בפני הבורר , ומשכ/

תו/ , והואיל ובפסק הבורר יש חלוקה בעי� של הזכויות במתח�) א� לאו, להשתת, בהלי/

.אי� מנוס אלא להורות על פסילת הבוררות, התעלמות מוחלטת מזכויותיה

מה� עולה כי החברות המרכיבות את , מפנה החברה הכלכלית לרישומי רש� החברות, בנוס, לכ/

גלאור והחברה . ב. ולכ� מלבד י, ה� החברות החתומות על הסכ� הנאמנות, �"השותפות המגל נדל

.אי� לא, אחד מהצדדי� האחרי� בהלי/ זה כל זכות בנכס, הכלכלית

ר " ליו24/10/07במכתבו מיו� , החברה הכלכלית מוסיפה וטוענת כי ג� לשיטתו של בוכרי-

 1.34%זכויות החברה הכלכלית במתח� עומדות נכו� לאותו מועד על , החברה הכלכלית

לחברה הכלכלית היו זכויות בנכס במועד ניהול , כ/ שג� לשיטתו של בוכרי- בעצמו, מהשותפות

א� כי בשיעור מצומצ� יותר (העובדה כי יש לה זכויות בנכס , לטענת החברה הכלכלית. הבוררות

.עולה ג� מטענות המבקשי� ומעדותו של אדרי בבית המשפט) מזה לו היא טוענת

מוטלת , �"ל המגל נדל"בהיותו מנכ, עוד טוענת החברה הכלכלית בהקשר זה כי על יוסי בוכרי-

על , והעובדה כי התעל� מזכויות החברה הכלכלית, חובת נאמנות לכל אחת מהשותפות בשותפות



מהווה הפרה של חובת הנאמנות וחובת תו� הלב המוטלות , א, שידע כי טר� יצאה מהשותפות

, א, א� נתייחס אל החברה הכלכלית כמיעוט מבחינת זכויותיה בנכס, לשיטתה, בנוס,. עליו

מכוח , על בעלי רוב הזכויות מוטלת חובה ליידעה ולהזמינה לכל דיו� הנוגע לניהול הנכס, עדיי�

. חובת תו� הלב הכללית המוטלת עליה�

טוענת החברה הכלכלית כי המקורות עליה� הסתמ/ הבורר בעת שער/ את הבוררות , כמו כ�

, אינ� מספקי�, לפיה� אי� לחברה הכלכלית כל זכויות במתח� סלילי� החולה, )העיתונות הכתובה(

א� אכ� התעורר בליבו של , לטענת החברה הכלכלית. והיה עליו לערו/ בדיקות מקיפות יותר בנדו�

היה עליו לכל הפחות ליידע אותה , הבורר חשש שמא קיימת במקרקעי� בעלת זכויות נוספת

ולא , ומשלא עשה כ�, שנמנית על חוג לקוחותיו, ובפרט מקו� בו מדובר בחברה הכלכלית, בהליכי�

.יש לבטל את פסק הבורר, טרח לזמ� אותה לדיו� בפניו ולאפשר לה להשמיע את טענותיה

טוענת החברה הכלכלית כי הואיל והזכויות במתח� , אשר לנפקות העדר אישור משר הפני�

שלא במסגרת , סלילי� החולה נרכשו על ידה ועל ידי חברת הארגז ישירות מכונס הנכסי�

שכ� רכישת הזכויות מהכונס איננה , אי� משמעות להעדר אישור משרד הפני� לעסקה, השותפות

א, א� העדר , כ� מוסיפה החברה הכלכלית וטוענת כי בכל מקרה. מחויבת באישור משרד הפני�

קמה חובת השבה , הרי שבנסיבות כאלה, אישור שר הפני� מוביל לבטלות מוחלטת של העסקה

.כ/ שלא, אחד מהצדדי� בתיק זה אי� זכויות בנכס, לטובת הכונס

טוענת החברה הכלכלית כי פסק הבורר במקרה שלפנינו הינו פסק המורה על חלוקת , לחילופי�

עצ� הכרעת , לשיטתה. לצור/ ביצוע פרצלציה וחלוקת השימוש במתח�, זכויות הבעלות במתח�

, בי� א� החברה הכלכלית היתה צד להלי/ הבוררות, הבורר בנושא בעלות במקרקעי� אינה חוקית

שכ� לא נית� למסור לבוררות סכסו/ בענייני חפצא שההכרעה בו הינה כלפי כולי , ובי� א� לאו

יש לציי� כי בוכרי- . הבורר אינו רשאי להכריע בענייני בעלות במקרקעי�, ובנוס, לכ/, עלמא

והמשיבי� בסיכומי התשובה מטעמ� טועני� כי אי� פסק הבורר נגוע באי חוקיות משו� שאי� 

.מניעה כי הצדדי� יסכימו על מסירת סכסו/ בעניי� חלוקת מקרקעי� להכרעת בורר

וזאת לנוכח , פסק הבורר א, אינו נית� לביצוע ויישו�, אלא שלטענת החברה הכלכלית, לא זו בלבד

, לרבות חלקה של החברה הכלכלית(הקושי בזיהוי בעלי הזכויות בנכס וחלק� המסוי� במתח� 

מה ג� שפסק הבורר אינו של� ודרוש הבהרה ביחס לסוגיות , )יהא גודלו ושיעורו אשר יהא

וג� מטע� זה פסק הבורר אינו נית� לביצוע ויש , כפי שמציי� הבורר בעצמו, כספיות כאלה ואחרות

.להורות על ביטולו

טוענת החברה הכלכלית כי יש לבטל את פסק הבורר ג� בשל העובדה שהבורר קיבל לידיו , כמו כ�

בהקשר זה מפנה החברה הכלכלית לשלושה מכתבי� . מסמכי� שלא הוצגו לצדדי� האחרי�

אשר מאחד מה� א, עולה דבר קיומה של פגישה שנערכה בי� , ששלח שלומי בוכרי- לבורר

וזאת מבלי שהעתק ממכתבי� אלה יועבר ליתר הצדדי� ועל א, שמדובר במכתבי� בעלי , השניי�

הכולל , 16/7/07שהובילו בסופו של יו� להוצאת פסק הבורר המשלי� מיו� , חשיבות מרובה

.תיקוני� והבהרות לפסק הבורר המקורי שהוצא למעלה מחודש קוד� לכ�



החברה הכלכלית ג� מפנה לכ/ שהבורר נסמ/ במסגרת פסקו על פרטי� ביחס לזכויות במתח� 

על א, שזה האחרו� היה צד , כפי שציי� בעדותו בבית המשפט, אשר נמסרו לו על ידי יוסי בוכרי-

על אחת כמה וכמה מקו� בו התברר , ויש בכ/ כדי להוות עילה לפסילת הבורר, להלי/ הבוררות

.בדיעבד כי המידע היה מוטעה

הואיל והבורר ראה עצמו כמי שסיי� את תפקידו כבורר כבר , לטענת החברה הכלכלית, זאת ועוד

, הרי שהמסמכי� הנוספי� שהוציא, )כפי שציי� בחקירתו (10/6/07ע� הוצאת פסק הבורר מיו� 

 הנושא כותרת 28/8/07 והמסמ/ הנוס, מיו� 16/7/07פסק הבורר המשלי� מיו� , לרבות התשריט

, מסמכי� שיש בה� השלמות ותוספות מהותיות לחלק האופרטיבי של הפסק, "סוגיות פתוחות"

, אי לכ/. ולא כפי שנעשה כא�,  לחוק הבוררות22יכולי� להתווס, רק בדר/ המותווית בסעי, 

אינ� נכללי� בגדר רשימת , כמפורט לעיל, הואיל ופסק הבורר המשלי� והמסמכי� הנוספי�

הואיל ולא ניתנה לבעלי הזכויות , המסמכי� שיכולי� לשמש את הבורר לתיקו� או השלמת פסקו

ולחילופי� את , יש לפסול את הפסק, האחרי� אפשרות להגיב בנדו� ולטעו� את טענותיה�

.10/6/07אשר הוצאו לאחר פסק הבורר מיו� , המסמכי� המשלימי�

מציינת החברה הכלכלית כי עדות� של יוסי ושלומי בוכרי- היתה מגמתית , אשר לעדויות הצדדי�

, ועל כ� אי� לתת כל משקל לעדות�, וכי העדות לא נתמכה בראיות כנדרש, ומאופיינת בסתירות

שהתאפיינה בקוהרנטיות ועקביות ולא נסתרה , וזאת להבדיל מעדות� של נציגי החברה הכלכלית

.ולפיכ/ יש לאמ- את עדות�, בשו� פרט או עניי�

. כ� מתייחסת החברה הכלכלית בסיכומיה לטענות המועלות על ידי בוכרי- והמשיבי�

טוענת החברה הכלכלית כי אישור משרד , בנוגע לטענת הבטלות בשל היעדר אישור שר הפני�

ואישור להקמת ) לעניי� קבלת אשראי(אישור לעסקה : הפני� נדרש לשני ענייני� נפרדי�

בשל , על א, שתחילה נתבקש אישור משרד הפני� לעסקה, לטענת החברה הכלכלית. השותפות

בסופו של דבר לא נזקקה החברה הכלכלית לאשראי לצור/ רכישת זכויותיה , רצונה באשראי

וממילא שלא נדרשה עוד לאישור משרד הפני� בנדו� , והחליטה כי תממ� את חלקה בעצמה

בוכרי- בטיעוניה� המשלימי� כופרי� בטענה זו וטועני� כי השותפות לקחה בפועל אשראי מבנק (

ולצור/ כ/ היה עליה לקבל אישור משר , כנגד שיעבוד המתח�, הפועלי� להשלמת הרכישה

ואול� ג� א� יש בכ/ , אכ� אישור כזה אינו קיי�, באשר לאישור לצור/ הקמת השותפות). הפני�

דבר שאינו עולה בקנה אחד ע� הפסיקה עליה (כדי להוביל לבטלות מוחלטת של הסכ� השותפות 

. לחברה הכלכלית זכויות בהתא� לעסקה המקורית ע� כונס הנכסי�, עדיי�, )נשעני� המשיבי�

ג� משרד הפני� סבור כי אי� בהיעדר אישור להקמת שותפות בכדי , לשיטתה של החברה הכלכלית

מדוע זה לא לפרק , 30/1/05במסגרת מכתב מיו� , וא, מבקש הבהרה, לאיי� את תוצאות העסקה

.את השותפות באופ� שיאפשר לחברה הכלכלית לקבל את חלקה בעסקה

שהועלו כלפיה על ידי בוכרי- , החברה הכלכלית א, כופרת בטענות בנושא תו� הלב ושיקולי צדק

בייחוד בפניותיה� , ומוסיפה וטוענת כי דווקא המשיבי� התנהלו בחוסר תו� לב, ויתר המשיבי�



.ויש לית� לכ/ את המשקל המתחייב, החד צדדיות לבורר

:דיו$

:זכויותיה של החברה הכלכלית קרית שמונה בסלילי� החולה

המחלוקת העיקרית בי$ הצדדי� בהקשר הנדו$ סבה סביב השאלה הא� לחברה הכלכלית זכויות 

. במתח� סלילי� החולה והא� הבורר התעל� מזכויות אלה באופ$ המצדיק ביטול פסק הבורר

 במתח� או מהו היק  זכויותיה קנייניותהשאלה אינה הא� לחברה הכלכלית זכויות : ודוק

אשר לא נידונו , זכויות לקבל בסופו של יו� חלק במתח�א� כי הא� בידיה , )באחוזי�(במתח� 

.במסגרת פסק הבורר, בסופו של יו�, ונבחנו בהלי! הבוררות ואשר לא נלקחו בחשבו$

חברי , )8/ת(בהתא� לפרוטוקול ישיבת דירקטוריו� של החברה הכלכלית שהוגש לבית המשפט 

הדירקטוריו� של החברה הכלכלית אישרו הגשת הצעה לכונס הנכסי� לצור/ רכישת מתח� 

במסגרת ישיבה זו נרש� כי חברי . סלילי� החולה וכ� ציינו מהו סכו� ההצעה המאושר

וכ� לקיחת ,  מגובה ההצעה לכונס הנכסי�10%הדירקטוריו� מאשרי� מת� ערבות בנקאית של 

. דולר לצור/ הרכישה300,000הלוואה בס/ של 

גלאור וחברת מג . ב. י,  נקשרה החברה הכלכלית בהסכ� נאמנות ע� חברת הארגז15/8/04ביו� 

בו נקבע כי החברה הכלכלית וחברת הארגז ירכשו זכויות בסלילי� , מ"בע) 2003(הצפו� יזו� ובניה 

#כ� נקבע כי החברה הכלכלית תישא ב. �"החולה בנאמנות עבור יתר השותפות בשותפות המגל נדל

כנגד התחייבותה לשאת $ 200,000בכפו, להפחתת ס/ של ,  מההצעה לרכישת המתח�20.835%

, דמי היתר ועוד, פיתוח, השבחה, במלוא החובות העירוניי� הרובצי� על המתח� בגי� ארנונה

,  להסכ� הנאמנות3.6בהתא� לסעי, .  להסכ�3.2אות� התחייבה לשאת ולהסדיר במסגרת סעי, 

תיחשב כמי שויתרה על חלקה במתח� , היה ומי מהשותפות בהסכ� לא תעביר את חלקה בתשלו�

לצור/ מימו� ,  להסכ�5.1לפי סעי, . ולא תהיה לה כל טענה או דרישה כנגד מי מהצדדי� האחרי�

החברה (באמצעות הנאמ� , תיטול השותפות, רכישת המתח� ויתר ההוצאות הכרוכות בכ/

כאשר לכל , ישועבד המתח� במלואו, ולצור/ כ/, הלוואה ממוסד בנקאי, )הכלכלית וחברת הארגז

. אחת מהשותפות יעמוד היק, אשראי בהתא� לחלקה היחסי בשותפות

,  ע� כונס הנכסי� לרכישת סלילי� החולה30/8/04נקשרה החברה הכלכלית בחוזה מיו� , בהמש/

במסגרתו סוכ� כי החברה הכלכלית וחברת הארגז ירכשו מכונס הנכסי� את מתח� סלילי� 

.מ"בצירו, מע$ 1,081,000החולה תמורת ס/ של 

: ראשי#כי מקור זכויותיה של החברה הכלכלית במתח� סלילי� החולה הינו כפול ודו, יוצא אפוא

העומד בפני עצמו ומעמיד לזכותה של החברה הכלכלית , ה� החוזה לרכישת סלילי� החולה

הקובע את חלוקת הזכויות , וה� הסכ� הנאמנות, התחייבות לעשות עסקה במקרקעי� על תנאי

.�"הפנימיות במתח� בי� כל השותפות בשותפות המגל נדל



 אישר רש� ההוצאה לפועל בתל אביב את עסקת המכר של מתח� סלילי� החולה 22/9/04ביו� 

בהתא� לחוזה , מ"בתוספת מע$ 1,081,000לחברה הכלכלית ולחברת הארגז תמורת ס/ של 

.הרכישה שנחת� בי� הצדדי�

החברה , על א, שבמסגרת הסכ� הנאמנות נכללו תחילה חברת הארגז, יוער כי לטענת יוסי בוכרי-

מכרה חברת הארגז את , בהמש/, מ"בע) 2003(גלאור וחברת מג הצפו� יזו� ובניה . ב. י, הכלכלית

ואילו מג הצפו� מכרה את זכויותיה לחברת מכשירי , גלאור ולחברת הממרח. ב. זכויותיה לי

יוצא אפוא כי במקו� ). 13#15שורות ,  לפרוטוקול36' עמ(מדידה בינלאומיי� ולחברת הממרח 

חברת : � בסופו של יו� בי� החברות הבאות"נחלקה שותפות המגל נדל, ארבע החברות המקוריות

.החברה הכלכלית וחברת מכשירי מדידה בינלאומיי�, גלאור. ב. י, הממרח

צומצ� בהמש/ לנוכח העובדה , חלקה של החברה הכלכלית בהתא� להסכ� הנאמנות, כמו כ�

 כי היא מממשת את האופציה שניתנה לה 25/4/05שחברת הארגז הודיעה לחברה הכלכלית ביו� 

).11/ת( מזכויותיה של החברה הכלכלית בסלילי� החולה 60%לרכוש 

ר הדירקטוריו� של "פנה יו, יו� לאחר חתימת החוזה לרכישת סלילי� החולה, 31/8/04ביו� 

לקצינת מחוז הצפו� במשרד הפני� והודיע לה כי החברה , יואל אברה�, החברה הכלכלית דאז

וא, העביר , רוכשות את מתח� סלילי� החולה מכונס הנכסי�, הכלכלית ביחד ע� חברת הארגז

בהמש/ המכתב צוי� כי החברה הכלכלית מבקשת אישור עקרוני . לידיה עותק מחוזה הרכישה

וכנגד הלוואה ,  שני�25לתקופה של עד 2  מיליו� 2.5ממשרד הפני� על מנת ליטול הלוואה של עד 

).16/מתו/ אסופת המסמכי� בת(זו תשעבד החברה הכלכלית את זכויותיה בשוק העירוני 

 פנה מר יואל אברה� אל היועצת המשפטית של משרד הפני� במחוז צפו� במכתב 1/11/04ביו� 

בו הודיע כי החברה הכלכלית רכשה יחד ע� , "בקשה לשעבוד נכס שנרש� בשותפות"שכותרתו 

: וביקש כי יינת� לחברה הכלכלית אישור לפעולות הבאות, שותפי� נוספי� את סלילי� החולה

, ולבסו,; אישור לפתיחת חשבו� בנק לשותפות בבנק הפועלי�; אישור שר הפני� להקמת השותפות

.כנגד מימו� הרכישה, אישור לשעבוד זכויות החברה הכלכלית בנכס הנרכש לטובת בנק הפועלי�

בקשה לאישור שר " פנה יואל אברה� אל שר הפני� במכתב שכותרתו 15/11/04ביו� , בנוס,

בו הודיע לו כי החברה הכלכלית רכשה יחד ע� שותפי� נוספי� את , "הפני� להקמת השותפות

).5/ג"צ( "אישור שר הפני� להקמת השותפות"וביקש כי יינת� לחברה הכלכלית , סלילי� החולה

צוי� כי , 20/12/04ביו� , יועצת משפטית של משרד הפני�, במכתב תגובה שהתקבל מדבי סולו

, לצור/ המש/ הטיפול בבקשת החברה הכלכלית לקבל אישור שר הפני� להקמת השותפות

היינו מדוע יש צור/ (ובכלל זה מידע לגבי הבסיס להקמת השותפות , דרושי� מספר נתוני� נוספי�

מידע על ; )דבר שעל פניו יש בו עקיפה של חובת המכרז, בכ/ ומדוע דווקא ע� השותפי� הנבחרי�

וכ� ; שימוש שייעשה בשטחי� הנרכשי� והא� יש שטחי� חלופיי� שעשויי� לשמש לאות� צרכי�

).13/ת(מידע בדבר מקורות המימו� של החברה הכלכלית לצור/ ביצוע העסקה 



לחברה הכלכלית , במכתב שמוע� לחברת הארגז, אישר כונס הנכסי�, 14/12/04ביו� , בי� לבי�

וכ� ציי� כי החזקה , כי שולמה מלוא התמורה בגי� רכישת סלילי� החולה, �"ולשותפות המגל נדל

.במתח� מועברת לרוכשי� ונית� לבצע העברת הזכויות על שמ�

יצוי� כי החברה הכלכלית לא שילמה את חלקה בתשלו� המקורי לכונס הנכסי� לפי חוזה רכישת 

כל ששילמה החברה , ולמעשה, אלא שאר החברות בשותפות עשו זאת במקומה, סלילי� החולה

ראה עדותו של יוסי בוכרי- (� "שהופקד בחשבו� שותפות המגל נדל$ 36,000הכלכלית הוא ס/ של 

; 18#19שורות ,  לפרוטוקול90' עדות בוריס סידלקובסקי עמ; 17#24שורות ,  לפרוטוקול36' בעמ

).16/ שהוציא חשב החברה הכלכלית אל יוסי בוכרי- במסגרת ת14/11/04מכתב מיו� 

כי , בי� היתר, הובהר,  ששלח יואל אברה� לדבי סולו ממשרד הפני�4/1/05במכתב תשובה מיו� 

ההו$ העצמי של החברה ללא בקשות "מקורות המימו� העומדי� לרשות החברה הכלכלית הינ� 

."לשו� גור� להלוואות

כי תשובות החברה , 30/1/05דבי סולו במכתבה מיו� ' ציינה הגב, לאחר קבלת מכתב תשובה זה

הבהרה בנוגע : ובי� היתר, וכי נדרשות הבהרות ביחס למספר סוגיות, הכלכלית אינ� מספקות

טענה אשר סותרת מסמכי� אחרי� , לטענת החברה הכלכלית כי אינה זקוקה למקורות מימו�

הסבר מהו האינטרס הכלכלי והציבורי של השותפות המצדיק קיו� שותפות של ; שהתקבלו בנדו�

כיצד , הבהרה מהו ההלי/ שקד� ליצירת השותפות; עירונית ע� צדדי� עסקיי�#חברה כלכלית

הסבר מדוע יש צור/ ; התהוותה העסקה ומה פירוט הלי/ המכרז שהיווה בסיס להקמת השותפות

דבר שיאפשר לחברה הכלכלית לקבל את , בשלב זה, בשותפות ולמה שלא לפרק את השותפות

.כמפורט באותו מכתב, ועוד הבהרות והסברי�; חלקה בעסקה

אל לשכת היוע- המשפטי של משרד , ד עמי זנטי"עו, כ החברה הכלכלית" פנה ב20/12/05ביו� 

:ובו סקר את השתלשלות הענייני� וציי� בזו הלשו�, הפני�

י "ע, נעשתה 30/1/05סולו מיו� ' לאור מכתבה של גב"

 (בדיקה נוספת של העסקה , אנשי מקצוע מטע� מרשתי

כי החברה , כפי שהמלצת� בפני מרשתי, והוחלט

תבטל את השתתפותה בעסקה בכלל , הכלכלית

.ובשותפות בפרט

על כל , ל"לצור! ביטול השתתפות מרשתי בעסקה הנ

בתנאי� העובדתיי�  –יש צור! במכתב לפיו , הכרו! בכ!

."אינכ� מאשרי� אישור הקמת השותפות, שלפניכ�

.)ע.ע #ההדגשה שלי (

כ החברה " על ידי הלשכה המשפטית של משרד הפני� מכתב לב4/1/06נשלח ביו� , אי לכ/

ובו צוי� כי לנוכח העובדה שלא ניתנו תשובות מספקות לדרישות ההבהרה של משרד , הכלכלית



משרד הפני� לא "בנוס, צוי� כי . לא נית� על ידי משרד הפני� האישור להקמת השותפות, הפני�

."אול� ג� לא המלי- בפני מרשי! בא� להמשי! בהליכי� או לא, נת$ עד כה את אישורו

בה נקטה החברה " יוזמה"כי אישור משרד הפני� לא נית� בסופו של יו� בשל , א� כ�, עולה

ולא בשל , לאחר בדיקה נוספת של העסקה על ידי גורמי� מטעמה, משיקוליה היא, הכלכלית

במילי� . מניעה חוקית לאשר את הסכ� השותפות כפי שנדרש במקור על ידי החברה הכלכלית

משרד הפני� לא נת� בסופו של דבר את האישור לנוכח העובדה שהחברה הכלכלית לא , אחרות

לקבלת " הותיר את הדלת פתוחה"ואול� , סיפקה מענה ראוי לשאלות שהועלו בקשר לעסקה

.ולא דחה את בקשת האישור לגופו של עניי�, אישור כאמור

התנהל משא ומת� לצור/ יציאתה של , לנוכח העובדה שלא התקבל אישור משרד הפני� כנדרש

עדותו (א/ אי� חולק כי משא ומת� זה לא הבשיל לכדי הסכ� מחייב , החברה הכלכלית מהשותפות

 86' ר בוריס סידלקובסקי בעמ"עדותו של ד; 7#8שורות ,  לפרוטוקול40' של יוסי בוכרי- בעמ

נעשה ניסיו� להגיע להסכ� , למעשה באותו שלב, לטענת יוסי בוכרי-). 29#31שורות , לפרוטוקול

,  לפרוטוקול38' עמ(ותו לא , ע� החברה הכלכלית לצור/ החזרת הכספי� ששילמה לשותפות

הודה בוכרי- בעדותו כי לא היתה שו� פניה בכתב מצידו לחברה הכלכלית , ע� זאת). 5#6שורות 

). 6#8שורות ,  לפרוטוקול39' עמ(� "על מנת להודיע לה כי אי� לה יותר זכויות בשותפות המגל נדל

ר בוריס סידלקובסקי אישר בעדותו כי החברה הכלכלית לא קיבלה מעול� מכתב המודיע "העד ד

).24#25שורות ,  לפרוטוקול90' עמ(לה על ביטול ההסכ� עימה 

להעדר אישור שר הפני� , מבחינה משפטית, לא נותר אלא לבחו� מה הנפקות, לאחר כל זאת

והא� העדר האישור משלי/ רק על ההתקשרות בהסכ� הנאמנות או שמא יש בו כדי , לעסקה

מחד , שנער/ בי� החברה הכלכלית וחברת הארגז, להשלי/ ג� על החוזה לרכישת סלילי� החולה

.מאיד/ גיסא, לבי� כונס הנכסי�, גיסא

שמצוי בפרק , )"חוק יסודות התקציב": להל� (1986(ה"התשמ, לחוק יסודות התקציבא 45סעי, 

:קובע כ/" הגבלות על לקיחת אשראי בידי רשויות מקומיות וגופי� נתמכי�"שכותרתו ' ו

לא , רשות מקומית ותאגיד נשלט בידי רשות מקומית"

, יתקשרו ע� מי שאינו גו  מתוקצב או גו  נתמ!

אלא על פי היתר , בהתקשרות ארוכת טווח לביצוע מיז�

 (לעני$ זה; של שר הפני� ושר האוצר

; 21כהגדרתו בסעי   (" גו  מתוקצב"

לרבות התקשרות נוספת המהווה המש!  (" התקשרות"

; להתקשרות ראשונה

התקשרות אשר פרק הזמ$  (" התקשרות ארוכת טווח"

 ." שני� או יותר3לביצוע ההתחייבויות על פיה הוא 

ג "הוס, לחוק במסגרת תיקו� תשס, "הגבלת מיזמי�"שעניינו , א לחוק יסודות התקציב45סעי, 



ז "מיו� י, 4הממשלה  #הצעות חוק (ובמסגרת דברי ההסבר , )151' עמ, )29/12/02 (1882ח "ס(

:צויינו בהקשרו הדברי� הבאי�, )18' עמ, )2002 באוקטובר 23(ג "בחשוו� התשס

מוצע לקבוע כי התקשרות ארוכת טווח של רשות "

, מקומית ע� גופי� מהסקטור הפרטי לצור! ביצוע מיז�

זאת בשל , תהיה טעונה אישור שר הפני� ושר האוצר

, בטווח הארו!, החשש שהרשות המקומית לא תוכל

 ."לשאת בנטל התחייבויותיה כאמור

ואול� לא צוי� , הוראה זו נועדה להבטיח כי הרשות המקומית תוכל לעמוד בהתחייבויותיה

או שמא מדובר , קרי הא� נית� לקבל אישור בדיעבד, במסגרתה דבר לעניי� מועד קבלת האישור

לא צוי� דבר לעניי� משמעות העדר , בנוס,. כתנאי בלעדיו אי� לעסקה, בדרישה מקדמית ומהותית

.א� לאו, )VOID(לפנינו חוזה בטל , אישור כגו� דא והא� בהעדר חתימת שר הפני� ושר האוצר

אי� נפקא , )היינו המשמעות שיש לכ/ על הלי/ הבוררות ופסק הבורר דנא(אבהיר כי מבחינת התוצאה 

, כטענת אדרי והחברה הכלכלית, מינה א� אישור השר במקרה דנא נדרש לצור/ הסכ� הנאמנות בלבד

א/ אומר כי , כפי שיפורט בהמש/, כטענת בוכרי-, או שמא ג� לחוזה הרכישה וג� להסכ� הנאמנות

. לדעתי האישור נדרש לגבי שני ההסכמי� משו� ששניה� מהווי� מרק� אחד לעסקה אחת

יודגש ע� זאת כי לא מצאתי בחוק יסודות התקציב כל יסוד להבחנה בי� חוזה הרכישה ובי� 

בייחוד לאור העובדה ששני ההסכמי� , הסכ� הנאמנות בהקשר זה של דרישה לאישור השר

והעובדה כי בפניותיה למשרד הפני� ציינה , קשורי� האחד לשני ונועדו כדי לקד� מטרה אחת

אינה מורידה ואינה מעלה , החברה הכלכלית כי האישור נדרש לצור/ הקמת השותפות דווקא

בי� , כרו/ בקבלת אישור כנדרש #על מכלול היבטיה  #והאישור להתקשרות בעסקה דנא , לענייננו

.לצור/ חוזה הרכישה ובי� לצור/ הסכ� השותפות

במהלכו עמדה , יצוי� בהקשר זה כי להבדיל מעמדתה הנחרצת של החברה הכלכלית בהלי/ שלפני

במכתב שכתב חשב , בהחלטיות על כ/ שאישור משרד הפני� נדרש רק לצור/ הסכ� השותפות

צוי� כי החברה הכלכלית העבירה לזכות חשבו� , 14/11/04החברה הכלכלית אל יוסי בוכרי- ביו� 

' סלילי� חולה'כל עסקת רכישת מתח� "וכ� הודגש כי , )36,000$( 2 158,796השותפות ס/ של 

בקשה בהתא� הוגשה למשרד הפני� , מבחינת החברה הכלכלית כפופה לאישור משרד הפני�

).16/ראה באסופת המסמכי� שסומנה ת(" וטר� התקבל האישור

טיוטה שהוחלפה בי� החברה הכלכלית , כ/ עולה ג� מהמבוא לטיוטת ההסכ� לביטול העסקה

 #המבוא  #ממנו , גלאור ומג הצפו� ואשר לא הבשילה לכדי הסכ� מחייב. ב. י, לבי� חברת הארגז

ה$ עולה כי כל הצדדי� להסכ� הסכימו שעל החברה הכלכלית היה לקבל אישור ממשרד הפני� 

לפי טיוטת  #ולטענת החברה הכלכלית , וה$ לצור! רכישת הזכויות לצור! הקמת השותפות

לצור! ביצוע חלקה בעסקה בהתא� שר הפני� סרב לתת לה אישור כפי שביקשה  #ההסכ� 

במכתב מיו� ). 16/ראה באסופת המסמכי� ת( או בהתא� להסכ� הנאמנות/ו להסכ� המכר

כ החברה הכלכלית "� א, ציי� ב"כ השותפות המגל נדל"כ החברה הכלכלית לב" שכתב ב25/6/06



לרבות בכל הנוגע לסירובו , כי הוא בטוח שאי� מחלוקת על אמיתות העובדות המצוינות בהסכ�

).16/ראה באסופת המסמכי� ת(של שר הפני� לאשר את העסקה 

דומני כי אי� מניעה חוקית לקבל אישור , אשר לשאלת המועד לקבלת אישור השר הנוגע בדבר

והראיה לכ/ היא שמשרד הפני� לא , כפי שנעשה במקרה דנא, משר הפני� ומשר האוצר בדיעבד

א, ששתי , ראה בכ/ טע� לפג� והחל בהפעלת המנגנו� לבירור זכאות החברה הכלכלית לאישור

היו שרירות  #ה� ההסכ� לרכישת הזכויות מכונס הנכסי� וה� הסכ� השותפות  #העסקאות 

על , אי� זה ג� הגיוני וסביר לפעול לקבלת אישור. בעת שנתבקש האישור, כנתו� עובדתי, וקיימות

.בטר� נרקמה עסקה, כל המשמעות הכרוכה בכ/ מבחינה בירוקרטית

סבורני כי המשמעות שעשויה , כנדרש בחוק יסודות התקציב, בנוגע למשמעות העדר אישור מהשר

ואול� , דינו להתבטל, כי החוזה שבבסיסו דרישה לאישור כאמור, לכל היותר, להיות לכ/ הינה

' עיריית נתניה נ 48/84) א"ת(פ "השווה ה) (VOID(אי� משמעות הדבר כי לפנינו חוזה בטל מעיקרו 

, מ"ב נתניה בע"נצ' עיריית נתניה נ 65/85א "ע; 225) ב(ה "מ תשמ"פ, 'מ ואח"ב נתניה בע"נצ

)).1986 (29) 3(ד מ"פ

סבורני כי יש לראות בחוזה לרכישת סלילי� החולה ובהסכ� , כפי שצוי� לעיל, בהקשר זה

היינו חוזי� על תנאי במוב� הוראות , משו� התחייבות לעשות עסקה במקרקעי� על תנאי, הנאמנות

כאשר התנאי המתלה באות� הסכמי� הינו אותו תנאי סטטוטורי בחוק ,  לחוק החוזי�27סעי, 

, הואיל ולפנינו הסכמי� על תנאי מתלה. יסודות התקציב הדורש היתר של שר הפני� ושר האוצר

מוביל לבטלות , בחלו, זמ� סביר מכריתת החוזה, הרי שאי קיו� התנאי המתלה באות� הסכמי�

, אי� בכ/ כדי להביא לשלילת ההסכמי� מעיקר�, ע� זאת.  לחוק החוזי�29ההסכמי� לפי סעי, 

שכ� חוזה על תנאי הוא חוזה לכל דבר ועניי� ואי� בעובדה כי לא התקיי� התנאי שעומד ביסודו של 

ב "נצ' עיריית נתניה נ 48/84) א"ת(פ "השווה ה(החוזה המותנה כדי להביא לביטול החוזה מיסודו 

).225) ב(ה "מ תשמ"פ, 'מ ואח"נתניה בע

הוא נושא בעל סממני� עובדתיי� ומשפטיי� שיש להביא� בפני " הזמ� הסביר", מכל מקו�

, כדי שיוכל לקבוע א� אכ� חל, זמ� סביר בנסיבות העניי� א� לאו, הטריבונל השיפוטי המכריע

שמא טר� חל, הזמ� הסביר , ולצור/ כ/ יש לתת לצדדי החוזה פתחו� פה להשמיע טענותיה�

דבר זה נשלל מהחברה הכלכלית באותו הלי/ בוררות בו לא . ושמא החוזה עודנו במלוא תוקפו

. ולא זומנה להשתת, בו, משו� שלא יידעו אותה אודותיו, היה לה כל חלק

כקבוע בחוק יסודות , בי� א� האישור הסטטוטורי מהשר, וא� נחזור מעט אחורה, על כל פני�

ה� הסכ� הרכישה וה� הסכ� (דרוש לצור/ התקשרות החברה הכלכלית בשני ההסכמי� , התקציב

אי� , כנטע� על ידי החברה הכלכלית, ובי� א� רק לצור/ התקשרות בהסכ� הנאמנות, )הנאמנות

שכ� בי� כה וכה משמעות הדבר היא כי לפנינו הלי/ בוררות אשר לא כלל את , בכ/ רבותא לענייננו

.ובשל כ/ דינו להתבטל כבר מטע� זה, כל הצדדי� הנוגעי� בדבר

במידה ואישור השר לפי הוראות חוק יסודות התקציב נדרש רק לצור/ הסכ� , בהקשר זה



על , עומד על כנו, עדיי�, הרי שא, א� הסכ� הנאמנות מתבטל עקב אי קבלת האישור, הנאמנות

החוזה לרכישת סלילי� החולה שנחת� בי� החברה הכלכלית וחברת הארגז לבי� כונס , רגליו שלו

הואיל והלי/ הבוררות לא כלל , ובמקרה כזה, ולכאורה לחברה הכלכלית זכויות במתח�, הנכסי�

במידה ואישור השר כאמור , באותו אופ�. דינו להתבטל, את כל בעלי הזכויות בסלילי� החולה

הרי שמשמעות , נדרש ה� להתקשרות בחוזה לרכישת המתח� וה� להתקשרות בהסכ� הנאמנות

וכפועל יוצא יש לבדוק למי עוברות הזכויות מכוח , הדבר היא כי למעשה שני ההסכמי� מתבטלי�

שהתנאי (הא� נותרות בידי חברת הארגז , הא� חוזרות לכונס הנכסי� #חוזה הרכישה 

או שמא מועברות זכויות החברה הכלכלית לגור� אחר במכרז או בדר/ ) הסטטוטורי לא חל לגביה

ובמסגרת הלי/ זה נקודת , והואיל וסוגיה זו לא נבחנה ולא נתבררה טר� הכרעה בבוררות, אחרת

א, שהזכויות ה� אות� זכויות שנרכשו , המוצא היתה כי לחברה הכלכלית אי� זכויות במתח�

. די� הלי/ הבוררות כולו להתבטל, בחוזה לרכישת סלילי� החולה

יוש� אל לב כי טענת בוכרי- לפיה חוזה הרכישה בטל מעיקרו בשל העדר אישור משרד הפני� 

הואיל והמשמעות המשפטית , הינה בבחינת אליה וקו- בה, להתקשרות החברה הכלכלית בחוזה

שלילת זכויות החברות השותפות במגל , הלכה למעשה, של שלילת תוקפו של חוזה הרכישה הינה

היא  #משו� שה� שואבות את זכויותיה� מזכויות החברה הכלכלית , � במתח� סלילי� החולה"נדל

.כ/ שבי� כה וכה אי� בטענה זו כדי לסייע למשיבי� #הצד בחוזה הרכישה 

יוצא אפוא כי הבורר לא יכול היה להתעל� מאות� זכויות לכאורה שייתכ� וקיימות לחברה 

והעובדה כי החברה הכלכלית לא צורפה כצד , הכלכלית או לצדדי� אחרי� שלא שותפו בהלי/

שומטת את הקרקע תחת פסק הבורר , לבוררות ולא ניתנה לה הזדמנות להביא את עמדותיה בנדו�

.ומביאה לבטלותו

, #2006 ו2005חות הכספיי� של עיריית קריית שמונה לשני� "לפני סיו� יוער כי העובדה שבדו

אי� בה כדי להעיד דבר , אי� אזכור לבעלות של החברה הכלכלית במתח� סלילי� החולה

חות הכספיי� אינ� קובעי� א� יש "שהרי הדו, לעניי� זכויותיה של החברה הכלכלית בנכס

.זכויות א� לאו

כ� יודגש כי א, א� הבורר לא הוא זה שפיצל בפועל את הזכויות במתח� סלילי� החולה והצדדי� 

בהסכמה אליה הגיעו בישיבת הבוררות שקיבלה לבסו, תוק, של פסק , ה� אלו שעשו זאת בעצמ�

ובוודאי , הסכמת� זו אינה יכולה לשמש יסוד לפסק בורר מאות� טעמי� שציינתי קוד�, בורר

.שאינה יכולה לקבל אישור של בית משפט לאחר מעשה

התיימר לקבוע קביעות בעלות אופי קנייני , למעשה, מהמבואר לעיל עולה כי פסק הבורר, לסיכו�

וזאת א, ביחס לצדדי� שטועני� לזכויות בנכס ושלכאורה יש לה� זכויות בנכס , כלפי כולי עלמא

, אי� פסק הבורר יכול לעמוד ודינו להתבטל, בנסיבות אלה. א/ לא היו שותפי� להלי/ הבוררות

ומבלי לקבוע , וזאת מבלי להכריע בדבר מהות הזכויות שעומדות לחברה הכלכלית או לכל צד אחד

.מסמרות בנדו�



. ראיתי לדו� ולהכריע ביתר טענות הצדדי�, א, שנית� היה לסיי� את פסק דיני כבר כא�

:כללי (מידת התערבות בית המשפט בהליכי בוררות והיק  שיקול הדעת בביטול פסק בורר 

אינו משמש ערכאת , ההלכה הפסוקה קובעת כי בית המשפט אשר ד� בבקשה לביטול פסק בורר

ערעור על פסיקת הבורר והתערבות בית המשפט בפסק בורר תיעשה רק מקו� בו קיימת עילת ביטול 

' ס; )1994 (293) 4(94על #תק, מ"אבי ח$ בע' תמר ב$ חיי� נ 1260/94א "רע(על פי חוק הבוררות 

: להל� (964#965' עמ, #2005ה"מהדורה רביעית מיוחדת תשס, די$ ונוהל(בוררות, אוטולנגי

בית המשפט עשוי להורות על ביטול פסק בורר מקו� בו הלי/ הבוררות פגו� )). "אוטולונגי"

ואילו ביטול , או בנסיבות בה� לא נתמלאו עקרונות הבוררות המוסכמי� על ידי הצדדי�, מיסודו

א, ). ש�, אוטולנגי(הפסק בשל תוכנו אפשרי רק כאשר הפסק מנוגד באופ� מובהק לתקנת הציבור 

ובי� במישור , בי� במישור המשפטי, כאשר ברי הוא כי מסקנה ממסקנותיו של הבורר מוטעית

מושב , כפר דניאל 7205/01א "רע(אי� בכ/ כדי להוות עילה לביטולו של פסק הבוררות , העובדתי

)).2002 (71) 1(2002על #תק, יעקב מיטרני' מ נ"שיתופי להתיישבות חקלאית בע

קובעת ההלכה הפסוקה כי ריסו� , אשר להיק, התערבותו של בית המשפט בהליכי בוררות

א "רע(מחויב וראוי לגבי החלטות שהוכרעו במסגרת הליכי בוררות , שיפוטי הינו מוצדק

)). 2008 (1178, )2(2008על #תק, יחיאל חיימובי-' ל נ"עזבו$ המנוח אריה נוי ז 1714/08

 24כפי המפורט בסעי, , התערבות שיפוטית בפסק הבורר הינה צרה ומוגבלת לעילות מוגדרות

במגמה לית� תוק, לפסק , עילות המוחלות בזהירות ועל דר/ פירוש דווקני, לחוק הבוררות

 1531, )3(2003על #תק, כפר שיתופי (מגשימי� ' אהרו$ גמליאלי נ 3680/00א "רע(ולא לבטלו 

)2003.((

מצאתי כי במקרה , למעט ככל האפשר בהתערבות בפסקי בוררות, חר, המגמה הרווחת בפסיקה

.כפי שיפורט בהמש/, דנא קיימת עילה לבטל את פסק הבוררות

:טענות מקדמיות לעניי$ הסכ� הבוררות

:תוק (הטענה להעדר הסכ� בוררות בר.1

בהסכמה לבוררות כרוכה פגיעה משמעותית בזכות הגישה לערכאות של כל אחד מהצדדי� 

#על הזכות להתדיי� לפני בית, למעשה, פגיעה זו מתבטאת לא רק בוויתור�. המתקשרי�

אלא ג� בנטילת מגבלות משמעותיות ביחס לאפשרויות ההשגה על הכרעת הבורר , המשפט

) בנייה(לוקי ביצוע פרויקטי�  7608/99א "לעניי� זה קבע בית המשפט העליו� ברע. בעניינ�

:את הדברי� הבאי�) 2002 (156) 5(ד נו"פ, מ" בע1995מצפה כנרת ' מ נ" בע1989

הפגיעה בזכות הגישה לערכאות נחשבת למוצדקת רק "

. א� היא אכ$ נובעת מבחירתו המוקדמת של המתקשר



מכא$ א  נובע כי המבח$ המשפטי העיקרי להבחנה בי$ 

הסכמי בוררות לבי$ מנגנוני הכרעה מוסכמי� אחרי� 

נעו- בשאלה א� כוונת� המשותפת של צדדי� שיצרו 

כפי שהיא נלמדת מ$ החוזה  (מנגנו$ הכרעה מוסכ� 

הייתה להגביל את יכולת�  (שביניה� או מ$ הנסיבות 

בדומה , לפנות לערכאות לבירור הסכסו! שביניה�

 ...."להגבלות המוטלות בחוק הבוררות

יש לבחו� בכל , לצור/ הכרעה בשאלת תוקפו של הסכ� הבוררות והלי/ הבוררות, אי לכ/

מקרה ומקרה הא� התכוונו הצדדי� להתקשר בהסכ� בוררות והא� בתמיכה לכוונת� זו 

.א� לאו, קיימות ראיות ברורות ומשכנעות

תוק, מכיוו� שעל גבי הסכ� #במקרה דנא לא נכרת הסכ� בוררות בר, לטענת המבקשי�

בעוד שיתר המבקשי� אינ� חתומי� על הסכ� הבוררות , הבוררות חתו� רק אברה� אדרי

כ� מעלי� המבקשי� טענות ביחס לייפויי הכוח עליה� חתמו ענת . ולא היו שותפי� להלי/

.חמותו, ורחל דניאל, אשתו של אברה� אדרי, אדרי

 בתיק 112מכתב  (16/5/07במסגרת מכתב מיו� , עובר לישיבת הבוררות, מבחינה עובדתית

הקניונית , העביר הבורר לידי הצדדי� הסכמי בוררות וכ� ייפויי כוח לגבי הבניי�, )1/הבורר נ

הנכ� : עליכ� להחתי� את בנות הזוג ואת רחל יעקב"בציינו , ומתח� סלילי� החולה

חת� , בסופו של יו�, חר, הוראות הבורר. "משמשי� כבאי כוח שלה� בנושאי הבוררות

והשאלה , )1/ראה בקבוצת המסמכי� שסומנה ת(אברה� אדרי לבדו על הסכ� הבוררות 

הנשאלת בהקשר זה היא הא� מכ/ שרק אדרי חתו� על הסכ� הבוררות נית� להסיק כי לא 

או שמא קיימות ראיות אחרות המצביעות , היתה הסכמה של יתר המבקשי� להלי/ הבוררות

.על כ/ שהלי/ הבוררות נעשה על דעת� ובהסכמת� של כל המבקשי� כול�

א, אחד , על א, שמלבד אברה� אדרי, אקדי� אחרית לראשית ואבהיר כבר כעת כי לדעתי

נסיבות המקרה שלפנינו , הרי שבפועל, על הסכ� הבוררות, טכנית, מהמבקשי� אינו חתו�

, התכוונו להתקשר בהסכ� בוררות ביחס לסלילי� החולה, כול�, מלמדות כי המבקשי�

כל הטענות המועלות בהקשר זה , ומשכ/, בי� במפורש ובי� במשתמע, וא, נתנו הסכמה לכ/

.אינ� מוצדקות ודינ� להידחות, בדיעבד, על יד� כעת

וכי , העיקרו� הבסיסי קובע כי הסכ� בוררות שנער/ בי� צדדי� לסכסו/ מחייב רק אות�

ייתכ� וג� , ע� זאת). 108' עמ, אוטולנגי(פסק בוררות יחייב רק את הצדדי� לאותו הסכ� 

, במקרה שיש לו קרבת עניי�, ייחשב כמי שקשור בו, מי שלא היה צד להסכ� באופ� פורמלי

לא , כמו כ�). ש�, ש�(הוא נטל חלק בהתדיינות עצמה או שעניינו יוצג במסגרת ההתדיינות 

שכ� , קיימת בחוק הבוררות דרישה לחתימה על הסכ� הבוררות ודי בעריכתו בכתב

 החתימה על הסכ� בוררות משמשת רק כראיה על ההסכמה ואיננה קונסטיטוטיבית

).117'  ועמ60#61' עמ, אוטולנגי(



וכי יתר המבקשי� , בראש ובראשונה יודגש כי אברה� אדרי הינו מנהלה של חברת הממרח

אשר כול� יחדיו מיוצגי� , )רחל דניאל #וחמותו ; ענת אדרי #אשתו (הינ� קרובי משפחתו 

נית� לסבור כי עניינ� של , בנסיבות אלה. לפניי על ידי עור/ די� אחד ומעלי� טיעוני� זהי�

.בש� כול�, יוצג במסגרת ההתדיינות על ידי אברה� אדרי, כול� כאחד, המבקשי�

הרי שזו חתמה על ייפוי כוח בו מינתה את אברה� אדרי להיות בא כוחה , אשר לרחל דניאל

ל העידה ג� כי ידעה כי אדרי הול/ להיפגש ע� הבורר "הנ. בבוררות ביחס לסלילי� החולה

). 21#22שורות ,  לפרוטוקול96' עמ" (על מנת לנסות ולסגור את המחלוקות בי� החברות"

מסמ/ שכותרתו , )עובר לפסק הבוררות (24/5/07שלחה רחל דניאל לידי הבורר ביו� , בנוס,

, בי� היתר, ובו היא מפרטת, "רשימה חובות לתשלו� שלא שולמו (בוררויות : הנדו$"

# ו91ראה מסמכי� (רשימה של שיקי� שנמשכו על ידי חברת הממרח עבור סלילי� החולה 

ועדותה של רחל ; 3#4שורות ,  לפרוטוקול66' עדותו של אדרי בעמ; 1/ בתיק הבורר נ92

רחל דניאל א, משכה בהמש/ שני שיקי� על ס/ ). 7#15שורות ,  לפרוטוקול99' דניאל בעמ

כ� . לפסק הבורר המקורי' לפי הוראות סעי, ה, כל אחד לזכות שלומי בוכרי- 2 15,000

, לזכות יוסי ושלומי בוכרי- 2 32,249שיק על ס/ , בש� חברת הממרח, 5/8/07משכה ביו� 

סבורני כי . כפי שנקבע בפסק הבורר המשלי�, בגי� ויתור� על הקמת תחנת דלק בשטח�

לבצע את חיוביה� של המבקשי� על פי פסק , הלכה למעשה, העובדה שרחל דניאל החלה

וממילא , מעידה על כ/ שראתה עצמה מחויבת לפסק הבורר ולהלי/ הבוררות, הבורר

.שהסכימה כי הלי/ הבוררות יחייב ג� אותה

לקיי� את הבוררות בשמה , אברה� אדרי, אמנ� לא הסמיכה את בעלה, בנוגע לענת אדרי

להבדיל מייפוי כוח עליו חתמה בקשר (ומטעמה במסגרת ייפוי כוח ביחס לסלילי� החולה 

, בפועל, בר� נית� ללמוד על כ/ שהסמיכה את אדרי להשתת,, )11הלבנו� ' ע� הבניי� ברח

מהעובדה שלא העלתה כל טענה במהל/ הבוררות כי הסכ� הבוררות אינו בר , בהלי/ זה

ואול� לאחר שלא עלה , אברה� אדרי, לדבריה חלקה על רעיו� הבוררות בפני בעלה(תוק, 

נמנעה מלכפור בסמכות הבורר במהל/ הדיו� על א, , בידיה לשכנע אותו בצדקת עמדתה

ראה לעניי� זה . שידעה כי אדרי הול/ לפגישה אצל הבורר כדי לקיי� את הלי/ הבוררות

). בתחתית העמוד,  לפרוטוקול103'  ובעמ16#17שורות ,  לפרוטוקול102' עדותה בעמ

לא מצאה לנכו� להעלות כל טענה בנדו�  #כמו ג� יתר המבקשי�  #העובדה כי ענת אדרי 

בפני הבורר עשויה להצביע על הסכמה שבשתיקה למסירת הסכסו/ להכרעת הבורר ביחס 

כמאל ' ל נ"עזבו$ המנוח מחמוד אסעיד שנא$ ז 9419/06א "השווה רע(לכל המבקשי� כול� 

סבורני כי טענתה של ענת אדרי לפיה , בנסיבות אלה)). 2008 (934) 1(2008על #תק, אבו חס$

אינה , אי� בייפוי הכוח עליו חתמה כדי להסמי/ את הבורר לעניי� מתח� סלילי� החולה

.אלא טענה פורמליסטית ומלאכותית ודינה להידחות

אשר , אשר לשאלת תחולת הסכ� הבוררות על חברת הממרח שבניהולו של אברה� אדרי

מעבר לאדרי , כצד נוס,, שפרטיה מצויני� בכותרתעל א, , חותמתה אינה מופיעה בהסכ�

ועל כ� די בהסכ� בכתב , דורש כתב א! אינו דורש חתימה, כאמור, חוק הבוררות #עצמו 



כשהסכמת החברה לאותו הסכ� תוכח בראיות אחרות , כדי לחייב את החברה בבוררות

).68' עמ, אוטולנגי(

בהקשר זה סבורני כי אי� מניעה לראות בחברת הממרח כצד להסכ� הבוררות ולראות 

 22' עדות הבורר בעמ(אשר חת� על ההסכ� בשמה , באברה� אדרי כשלוח שלה

שורות ,  לפרוטוקול97' עדות רחל דניאל בעמ; 1#2שורות , 23'  ובעמ26שורה , לפרוטוקול

ברור כי יש זהות אינטרסי� בי� אדרי לבי� חברת , מכל מקו�). 110' עמ, אוטולנגי; 19#22

כתר הוצאה  554/01א "רע ("כשתי פני� של בעל די$ אחד"הממרח ויש לראות את השניי� 

כמו כ� נית� לומר כי חברת )). 2001 (1813) 3(2001על #תק, חורחה ספר$' מ נ"לאור בע

חליפתו של אדרי וכי בהעדר כוונה אחרת בהסכ� , לצור/ ההתדיינות הנדונה, הממרח היא

עוד נית� לטעו� כי חברת הממרח נמצאת ). ש�(הבוררות חלה סמכותו של הבורר ג� עליה 

של הממרח " זרועה הארוכה"ולכ� נית� לראות בו כ, בבעלות ובשליטה מלאה של אדרי

).  110#111' עמ, אוטולנגי(לצור/ הלי/ הבוררות 

הטענות שהעלו המבקשי� ביחס לבטלות הלי/ הבוררות משו� היעדר חתימת כל , אי לכ/

.דינ� להידחות #הצדדי� על הסכ� הבוררות 

:הסכמת הצדדי� לקיי� ביניה� הלי! בוררות במוב$ חוק הבוררות.2

ללא , ללא כתבי טענות, אדרי טוע� כי לא היה בכוונתו להיכנס להליכי בוררות מקוצרי�

וכ� כי לא היה מודע לכ/ , ללא ייצוג משפטי וללא כל עזרה מקצועית, חוות דעת שמאית

טענות אלו אי� בה� ממש ומוטב . שהכוונה היא לקיי� הלי/ בוררות במוב� חוק הבוררות

.היה לה� אלמלא נטענו כלל

מצוי באסופת המכתבי� במוצג  (16/5/07אדרי חת� במו ידיו על מסמ/ שער/ הבורר ביו� 

, הבניי�( בוררויות שונות #3כי נתבקש לשמש כבורר ב, בי� היתר, בו רש� הבורר, )1/נ

וכי החלטותיו תתקבלנה ותתפרסמנה רק בסיו� הלי/ , )הקניונית ומתח� סלילי� החולה

וכ� דרש מהצדדי� לחתו� על הסכמי בוררות ולהחתי� את יתר הגורמי� , הבוררות

חת� אדרי ג� על הסכ� שכותרתו , במקביל. שצורפו למכתב, המעורבי� על ייפויי כוח

הקובע כי הצדדי� מוסרי� את ההכרעה במחלוקת הנוגעת למתח� , "הסכ� בוררות"

לגלות , אשר רשאי להורות לצדדי� להשיב לשאלות, סלילי� החולה להכרעת בורר יחיד

ולהמציא מסמכי� ולעשות כל דבר הכרו/ בניהול הבוררות כפי שרשאי היה לעשות בית 

הבורר רשאי לדו� ולהכריע בסכסו/ לפי שיקול דעתו ודעתו , לפי ההסכ�, בנוס,. משפט

. תהיה מכרעת ותחייב את הצדדי� ואי� זכות למי מהצדדי� לערער על החלטתו

לא העלה את טענותיו בנדו� בפני , אדרי לא הודיע על ביטול הסכ� הבוררות מבעוד מועד

 בקשה לאישור פסק הבורר שעניינו הבניי� והקניונית 10/6/07הבורר וא, הגיש תחילה ביו� 

אשר יסודו בהסכ� בוררות דומה , )וכ� התחיל לבצע חיוביו בהתא� להוראות אותו פסק(

).ביחס לסלילי� החולה(בנוסחו להסכ� הבוררות דנא 



ראה לעניי� זה (לרבות העלאת הטענות בפניו , לעניי� עצ� הופעתו של אדרי בפני הבורר

והמשמעות שיש לכ/ על שאלת , )1/ במסגרת תיק הבוררות נ21/5/07פרוטוקול הדיו� מיו� 

: כדלקמ�, 991' אי� לי אלא להפנות לאוטולנגי בעמ, ההסכמה למסור את הסכסו/ לבורר

הא� עצ� ההופעה בפני הבורר לא תהווה מניעות כלפי "

הא� לא נית$ יהיה לראות בה משו� ? מבקש הביטול

כבר , אכ$? הסכמה למסירת הסכסו! הנדו$ לבוררות

לא תישמע , נפסק כי א� הופיע אד� וטע$ בפני בורר

שכלל לא היה הסכ� בוררות בר תוק  , לאחר מכ$ טענתו

."היא המונעת את העלאת הטענה, הופעתו בפני הבורר (

, כל טענה כנגד תוקפו של הסכ� הבוררותמבלי לעורר של אדרי בפני הבורר הופעתו , לדעתי

משו� , כמוה כויתור על טענתו ביחס להיעדר הסכמה להיקשר בהלי/ בוררות תק, ומחייב

, זאת ועוד). 1155' עמ, אוטולנגי(גילה אדרי את דעתו שהוא מכיר בפסק , שבהתנהגותו

העובדה שאדרי הסכי� להתדיי� בפני הבורר בסכסוכי� הנוגעי� לבניי� ולקניונית וא, עתר 

אומרת , אשר יסודו בהסכ� בוררות דומה, תחילה לאישור פסק הבורר שעניינו נכסי� אלה

דרשני ושוללת ממנו את האפשרות לטעו� כי לא הבי� את משמעות הסכ� הבוררות ואת 

).1159' בעמ, השווה אוטולנגי(השלכותיו המשפטיות 

כי בניגוד לבעלה , העידה בבית המשפט, אשתו של אברה� אדרי, יוש� אל לב כי ענת אדרי

' עמ(ואול� לא הסבירה זאת לאחרי� , היא דווקא כ� הבינה מה משמעות הלי/ הבוררות, ואימה

.נתו� אשר מעורר סימני שאלה ביחס לנכונות טענתו של אדרי, )2#5שורות ,  לפרוטוקול105

טענתו של אדרי א, צורמת עוד יותר מקו� בו לפנינו פסק בורר שנית� על יסוד הסכמת 

ראה טיוטת הפשרה (על סמ/ טיוטת פשרה שהוגשה לבורר , הצדדי� ובהתא� לציפיותיה�

; במסגרתה הסכימו הצדדי� על עיקרי פסק הבורר וחתמו על הסכמותיה� בכתב יד�, 2/נ

 32' ועדותו של בוכרי- בעמ; 25#31שורות ,  לפרוטוקול17' כ� ראה עדות הבורר בעמ

כ/ שעל פני הדברי� נראה כי , )29#31שורות ,  לפרוטוקול34'  ובעמ1#4שורות , לפרוטוקול

טענתו של אדרי ביחס לאופ� בו הבי� את ההלי/ והטענה לפיה לא ידע כי הוא עומד בפני 

הינה טענה , לאחר מעשה, טענה אשר הועלתה רק בדיעבד, הלי/ בוררות לכל דבר ועניי�

.מיתממת שאי� בה ממש

:טענות המבקשי� לפגמי� בהלי! הבוררות.3

וליתר , אקדי� ואבהיר כבר כעת כי הנסיבות בה� הוציא הבורר תחת ידו את פסק הבורר

מובילה לתחושה לא נוחה ביחס להתנהלותו של , דיוק הצטברות� של מספר נסיבות יחדיו

.אשר לא מותירה ברירה אלא להורות על ביטול פסק הבורר, הבורר



טעמי� פרוצדורליי�3.1

יש להורות על ביטול פסק הבורר לנוכח העובדה שבעלי הדי� לא , לטענת המבקשי�

.לא הגישו כתבי טענות ולא היו מיוצגי� על ידי עורכי די�, הופיעו בפני הבורר

במקרה דנא הסכימו הצדדי� ביניה� על עיקרי הפשרה ביחס , כפי שצוי� קוד�

וכל שנדרש הבורר לעשות היה לית� תוק, של פסק בורר , למתח� סלילי� החולה

הוצאות הכרוכות בייזו� , בי� היתר, להסכמותיה� ולהשלי� מספר נושאי� שעניינ�

.הפרויקט ופיתוחו

כגו� הגשת כתבי , עמידת� של המבקשי� על כללי דיו� פרוצדוראליי�, בנסיבות אלה

אשר הבורר כלל לא נתבקש לקיימ� בעת הדיו� , טענות וניהול דיו� במעמד עורכי די�

.איננה ברורה ואינה יכולה לשמש עילה לביטול פסק הבורר, בפניו

העובדה כי הבורר לא נזקק לחוות דעת של מומחה3.2

הבורר לא נזקק לחוות דעת של מומחי� בנושא מתח� סלילי� , לטענת המבקשי�

ותחת זאת החליט על חלוקת המקרקעי� בלי לבצע מדידות מדויקות ובלי , החולה

.שתעמוד בפניו חוות דעת מקצועית בנושא

לא מצאתי כל יסוד לחובה המוטלת על הבורר למנות מומחה , חר, טענת המבקשי�

לתוספת הראשונה לחוק הקובע כי ' ה� לפי חוק הבוררות וה� לפי סעי, יב, מטעמו

 #רשאי : ודוק( להורות על מסירת העניי� לחוות דעתו של מומחה שימנה רשאיהבורר 

כמאל אבו ' ל נ"עיזבו$ המנוח מחמוד אסעיד שנא$ ז 9419/06א "ראה רע, לא חייב

)).2008 (934) 1(2008על #תק, חס$

דברי� אלה מקבלי� משנה תוק, מקו� בו הצדדי� עצמ� הגיעו להסכמות ביחס 

לחלוקת המתח� לפי התשריט ומקו� בו המבקשי� לא מחו על אי מינויו של מומחה 

.במהל/ הבוררות

.שג� טענה זו דינה דחייה, יוצא אפוא

הטענה לחריגת הבורר מסמכותו3.3

המבקשי� טועני� בהקשר זה כי הבורר מונה על מנת לברר ולהכריע בסכסוכי� 

שאי� , ולא על מנת להכריע במחלוקות בעניי� זכויות במקרקעי�, הכספיי� בי� הצדדי�

.ועל כ� יש לבטל את פסק הבורר, לו המיומנות הנדרשת על מנת לברר באופ� מקצועי

 605) 4(ד מב"פ, מ"רינגל בע. ע.ס' מ נ"דניה סיקוס חברה לבנייה בע 823/87א "בע



יש לתת משמעות , לוי� כי מחד גיסא' השופט ש' קבע בית המשפט העליו� מפי כב) 1989(

ומאיד/ , לחוק הבוררות) 3(24בעילת הביטול לפי סעי,  "סמכות"דווקנית לדיבור 

לתת , במקרי� של ספק לגבי אומד דעת� של בעלי הדי� לגבי נושא הסכסו/, גיסא

.פרשנות מרחיבה להסכ� הבוררות ולאמ- פרשנות המרחיבה את סמכותו של הבורר

:בהסכ� הבוררות הסכימו הצדדי� כדלקמ�

הואיל ובי$ הצדדי� נתגלעו סכסוכי� בקשר לקרקע של "

______ הידוע גוש ' סלילי החולה'המתח� הנקרא 

______חלקה 

והואיל והצדדי� החליטו למסור את כל הסכסוכי� 

ל לבוררות של בורר יחיד בהתא� "ביניה� בקשר לנ

."לתנאי הסכ� זה

לפיו הבורר מונה על מנת לברר את , אי� בהסכמה זו זכר לסייג לו טענו המבקשי�

ולא על מנת להכריע במחלוקות בעניי� השימוש , הסכסוכי� הכספיי� בלבד

אלא שעל ההסמכה הכללית האמורה בכותרת להסכ� , לא זו בלבד. במקרקעי�

 להסכ� הבוררות וקובע כי הצדדי� מוסרי� את ההכרעה בכל 1בא סעי, , הבוררות

.המחלוקות והסכסוכי� ביניה� להכרעת בורר יחיד

יכולי� להרחיב את סמכות הבורר מעבר לזו , הצדדי� בהתנהגות�, יתירה מכ/

הבאת ראיות או העלאת טענות בבוררות מטע� שני . הקבועה בהסכ� הבוררות עצמו

מהווה גילוי דעת , שלא הובא מלכתחילה להכרעת הבורר, הצדדי� ג� לגבי עניי� אחר

הג� שלא נמסר במפורש להכרעתו בהסכ� , של הצדדי� שהבורר יפסוק ג� בו

באי העלאת הטענה בדבר חריגה , הסכמה זו ג� יכולה להינת� מכללא. הבוררות

). 1023' עמ, אוטולנגי(מסמכות במועד 

לרבות , במקרה דנא הביאו הצדדי� בפני הבורר את כל המחלוקות הנטושות ביניה�

, כ/ שבשתיקת�, ולא טענו דבר לעניי� סמכותו של הבורר, חלוקת השימוש במתח�

הסכימו להרחבת סמכותו של הבורר וה� מושתקי� מלהעלות את טענת חוסר 

, מונד(המועצה המקומית תל' נ' עזיז עזרא האג 4928/92א "רע(הסמכות בשלב זה 

).ש�, אוטולנגי; )1993 (94) 5(ד מז"פ

נוכח האמור בכתב , ה� במפורש, מ� המקוב- לעיל עולה כי הבורר היה מוסמ/ לדו�

ג� במחלוקות , מהתנהגות הצדדי� שהסמיכה אותו לכ/, וה� מכללא, הבוררות

ולא נתקיימה , )כפי שיפורט בהמש/, בכפו, לדיו� בנושא בעלות(בנושאי מקרקעי� 

. עילה לביטול פסק הבורר בגי� חריגה מסמכות בהקשר זה

הטענה כי הבורר קיי� מגע חד צדדי ע� בני משפחת בוכרי-3.4



החל , אחד הכללי� הבסיסיי� הנדרשי� מהבורר הוא לשמור על אובייקטיביות

א� תו/ כדי הליכי הבוררות יתגלה חוסר . בשלבי המינוי וכלה במועד מת� הפסק

וא� , תהא זו טענה טובה לתמו/ בבקשה להעבירו מתפקידו #אובייקטיביות מצידו 

תהא זו עילה לבקש את ביטול  #יתגלה חוסר האובייקטיביות רק לאחר מת� הפסק 

).438' עמ, אוטולנגי(הפסק 

שומה על בית משפט לתת את  #בבואו לבחו� את מידת האובייקטיביות של הבורר 

או , קרי הא� אחד מ� הצדדי� לבוררות, היבט סובייקטיבי: דעתו לשני היבטי�

כלומר הא� התנהגותו של , וכ� היבט אובייקטיבי; איבדו את אמונ� בבורר, שניה�

).438#441' עמ, אוטולנגי" (לערער את האמו� בלבו של כל אד�"הבורר היתה עשויה 

' עמ, אוטולנגי(על הבורר להימנע מלהיפגש ביחידות ע� צד אחד בלבד , באותו הקשר

לא ניתנה לצד , שכ� נית� לומר כי עקב פגישת הבורר ע� אחד הצדדי� ביחידות, )609

עומדת לו עילת הביטול , ומשכ/, שכנגד הזדמנות לטעו� את טענותיו ולהביא ראיותיו

פגישת הבורר ע� אחד הצדדי� , בנוס,; לחוק הבוררות) 4(24הקבועה בסעי, 

ולכ� תעמוד לאותו צד עילת הביטול , ביחידות איננה הולמת ממלא תפקיד שיפוטי

).611#612' עמ, אוטולנגי(לחוק הבוררות ) 10(24לפי סעי, 

' אליעזר קפלנסקי נ 4974/01א "השופט ריבלי� ברע' יפי� לעניי� זה דבריו של כב

):"עניי$ קפלנסקי": להל�) (2002 (859) 3(ד נו"פ, מ"גולדסיל בע

מטבע , שיחה שקיי� הבורר ע� אחד הצדדי� לבדו עשויה"

היא עשויה . לפגוע באמו$ שרוחש לו הצד האחר, הדברי�

לעורר בלבו חשש שמא נפגעה זכותו להישמע ולהשמיע 

על חובתו של שופט בעניי$ זה כבר . דברי תגובה לדברי יריבו

(תקדי$(מדינת ישראל '  מערו  מארו$ נ721/00פ "נכתב בע

: ברק' מפי הנשיא א, )2000) 1( ,436 ,438עליו$ 

בכלל שופט אינו רשאי לקיי� שיחה בעניי$ התלוי ועומד בפניו ע� "

 (ולו הקצרה  (שיחתה . בלא נוכחותו של הצד השני, צד אחד בלבד

יש בה , בלא נוכחותו של הסנגור, של השופטת ע� באת כוח המדינה

".במצב הדברי� הרגיל כדי לפסלה מלהמשי! מלדו$ בתיק שלפניה

נעוצה בצור! לשמור על מראית פני הצדק , פסילה זו

לגבי בורר שאינו שופט , בדר! כלל, והדברי� נכוני�

."במקצועו

.)ע.ע #ההדגשות שלי (

: את הדברי� הבאי�קפלנסקיהשופט ריבלי� בעניי� ' קבע כב, ובהמש/ דבריו



עקרו$ מראית פני הצדק מקפל בתוכו את שאלת אמו$ "

. הציבור בהלי! הבוררות

, א� יש לקיי� או לבטל, כאשר באי� אנו לקבוע, לפיכ!

עלינו להביא בחשבו$ את השאלה א� נשמרה , פסק בורר

בעניי$ זה יש מקו� לבחו$ א� הביא . מראית פני הצדק

את העובדה שנפגש לבדו ע� , לידיעת הצד שכנגד, הבורר

, צד לבוררות המגלה כי עובדות מסוימות. הצד האחר

כי , עשוי לחוש, מוסתרות ממנו, אפילו אינ$ מהותיות

גילוי הדבר מהווה (עצ� אי. הבורר מגלה משוא פני�

."התנהגות שאינה ראויה

.)ע.ע #ההדגשות שלי (

, כי בי� הבורר לבי� מנהל המשיבה, כממצא עובדתי, קבע בית המשפט, באותו מקרה

וחלק מהשיחות , על פני תקופה של שלושה חודשי�, התקיימו מספר שיחות טלפוניות

לא היו "כ� נקבע כי נושאי השיחות . א, התקיימו בשבוע שקד� לפסק הבורר

שלא , ועסקו בעיקר בתיאו� פגישות הבוררות ונושאי� דיוניי� אחרי�" מהותיי�

נפגש , לא זו בלבד אלא שלצד שיחות הטלפו� שנתקיימו. התייחסו לתוכנו של הפסק

בית המשפט ש� קיבל . במשרדו של הבורר, פעמיי�, הבורר ג� ע� מנהל המשיבה

כי בפגישה הראשונה נדו� עניי� שכר הטרחה של , את הסבריו של מנהל המשיבה

. הבורר וכי הפגישה השנייה נועדה לקבלת עותק מפסק הבורר

:וכ/ קבע בית המשפט ביחס להתנהגות הבורר ותוקפו של פסק הבורר

בנסיבות אלה כול$ נראה לי כי לא יהא זה ראוי להותיר "

, הבורר גרע בהתנהגותו בפועל. את פסק הבורר על מכונו

בי$ . מהאמו$ שהמבקשי� רחשו לו, לב(א  כי אולי בתו�

הבורר לבי$ מנהל המשיבה התקיי� מספר רב של שיחות 

הבורר א  קיי� לבדו . טלפו$ שלא במעמד המבקשי�

פגישה אחת ע� מנהל המשיבה עובר למת$ פסק 

ה$ הבורר וה$ המשיבה נמנעו מלהודיע . הבוררות

למבקשי� על עצ� קיומ$ של הפגישה ושל השיחות 

מה היה טיב$ של , משלא הובהר בראיות די. האמורות

והיות שהיה במגעי� נסתרי� אלה כדי לפגוע , השיחות

, באמו$ שרחשו המבקשי� לבורר ובמראית פני הצדק

".נוטה הכ  לכיוו$ ביטול הפסק

שכ� הדברי� אינ� קשורי� , ג� ביחס למקרה שלפני, אחד לאחד, דברי� אלה יפי�

עליה צריכי� לשמור מכל משמר , למראית פני הצדקאלא , רק לתו� ליבו של הבורר



כדי לשמר את מעמדו של מוסד הבוררות בעיני הצדדי� להלי/ וכ� בעיני הציבור 

. בכללותו

,  פנו בני משפחת בוכרי- לבורר בכתב10/6/07עובר לפסק הבורר המקורי מיו� 

 בתיק 88ראה לעניי� זה מסמ/ המסומ� . מבלי להעביר עותק מפניית� לידי אדרי

במסגרת� , 27/5/07 בתיק הבורר מיו� 89וכ� מסמ/ , 28/5/07מיו�  1/הבורר נ

כ� ראה לעניי� זה מכתב המסומ� . � לספקי�"פורטו התחייבויות שותפות המגל נדל

המפרט את , שכתב שלומי בוכרי- לבורר) 4/6/07מסמ/ מיו�  (1/ בתיק הבורר נ86

אמנ� הבורר העיד כי כשקיבל פנייה . ההתחייבויות המוטלות על תחנת הדלק

, )1שורה ,  לפרוטוקול20' עמ(מבוכרי- נהג להעביר אותה לאדרי ולבקש את תגובתו 

בר� טענה זו לא נתמכה בראיות אובייקטיביות והיא אינה מבוססת וסותרת את 

ג� יוסי בוכרי- עצמו לא יכול . העולה מהמסמכי� והראיות אשר בתיק בית המשפט

)6#7שורות ,  לפרוטוקול34' עמ(היה לאשר כי שלח לאדרי עותק מהמסמכי� 

בני משפחת בוכרי- א, פנו אל הבורר לאחר פסק הבורר וביקשו ממנו להבהיר ולבצע 

ראה . הצד שכנגד) ולמצער לידיעת(תיקוני� בפסק בלי להעביר את מכתב� לתגובת 

 1/ בתיק הבורר נ106 המסומ� 13/6/07לעניי� זה מכתב שלומי בוכרי- לבורר מיו� 

בו מבקש שלומי בוכרי- מהבורר , )שהעתקו הועבר ככל הנראה ליוסי בוכרי- בלבד(

ובכלל זאת לעניי� תחנת הדלק ושרותי , לקבל הסבר למספר סעיפי� בפסקו המקורי

$ #15,000לעניי� תשלו� ה, )"להבהיר את הנושא"בעניי� זה מבקש בוכרי- (הדר/ 

לא עולה בקנה אחד ע� הסיכו� "בעניי� זה מציי� בוכרי- כי הקביעה בפסק הבורר (

לפסק ' לעניי� סעי, ה, )"תיקו$ להחלטה"וכ� מבקש  "בפועל שלי ע� אבי אדרי

). "הבהרה או תיקו$"לגביו מציי� בוכרי- כי החלטת הבורר תמוהה ומבקש (הבורר 

, 10/6/07על כ/ שבפסק הבורר המקורי מיו� , במסגרת אותו מכתב, כ� מלי� בוכרי-

לא נית� ביטוי לתשלו� בגי� , לא נית� ביטוי לתשלו� הארנונה והעברת הזכויות בנכס

וכ� לא צור, תשריט חלוקה חתו� על ידי הבורר , רכישת חלקה של החברה הכלכלית

 בו כותב יוסי בוכרי- 1/ במסגרת תיק הבוררות נ85כמו כ� ראה מסמ/ ; והצדדי�

 כי בהתחשבנות שנשלחה אליו נשכחה הוצאה למהנדס ויוע- 18/6/07לבורר ביו� 

שחובת , אותה מבוקש לצר, ליתר ההוצאות הקשורות בתחנת הדלק, תנועה

 בו מלי� 1/ במסגרת תיק הבוררות נ82עוד ראה מסמ/ . התשלו� בגינ� הינה על אדרי

 לא קיבל מענה וכי טר� קיבל 13/6/07שלומי בוכרי- בפני הבורר כי מכתבו מיו� 

וכ� מיידע את הבורר על כ/ שפסק הבורר שנת� הוגש לאישור בית , מאדרי תשלו�

בו מפנה שלומי בוכרי- את , 1/ מתו/ תיק הבוררות נ81ראה מסמ/ , בנוס,. המשפט

הבורר לכ/ שהוא ממתי� לתיקו� פסק הבורר בגי� העלויות בשינוי התוכנית וכמו כ� 

שלומי בוכרי- טע� בחקירתו כי אינו מכיר את (לתשלו� בגי� ויתור על תחנת הדלק 

!  כל זאת בטר� נית$ פסק הבורר המשלי� #) 26#28שורות ,  לפרוטוקול43' עמ #המסמ/ 

הבורר עצמו התייחס לכל הנקודות שהועלו במכתב זה במסגרת פסק הבורר המשלי� 

ואול� לא הוכח כי העביר ...") לשאלתו של שלומי"ציי� ) 1(בסעי, ב (16/7/07מיו� 



את המכתב לידי המבקשי� ובפועל לא התבקשה ולא ניתנה תגובת המבקשי� 

כ� ציי� הבורר בסו, פסק הבורר ). 1028'  ועמ883' עמ, השווה אוטולנגי(למכתב זה 

פניות ושאלות הבהרה  (למע$ הסדר הטוב ובהתא� לחוק הבוררות "המשלי� כי 

נתו� המלמד על , "אבקש בפקס בלבד ולא בפניות טלפוניות, בא� יהיו, נוספות

.התנהלות הצדדי� עובר למועד זה

שלא , בעניי� הנוגע לבוררות, ניהל שלומי בוכרי- שיחה טלפונית ע� הבורר, כמו כ�

'  בו מציי� הבורר בסעי, ג16/7/07ראה פסק הבורר המשלי� מיו� . במעמד אדרי

בשיחה טלפונית הורה לי שלומי להחזיר את השיק לאבי היות ובדעתו לתבוע ממנו "

...". לפסק הבורר' פיצוי כאמור בסעי, ו

כפי , לא זו בלבד אלא שא, התקיימה פגישה ע� הבורר במעמד שלומי בוכרי- בלבד

פ "ה; 1106'  ועמ1104' עמ, השווה אוטולנגי (1/ לתיק הבורר נ82שמצוי� בנספח 

)). 2008 (8787) 4(2008מח #תק, נאסר קרש' מחמד עטא נאסר נ 4152/05) 'מחוזי יר(

נגעה בעניי� , בי� היתר, לא הוכח במה עסקה הפגישה במדויק אבל ברור היה שזו

כפי שהודעתי " מציי� שלומי בוכרי- 2/7/07הואיל ובמכתבו לבורר מיו� , הבוררות

ל! בפגישתנו האחרונה החלטת! כבורר הוגשה לבית המשפט המחוזי על מנת 

ג� יוסי בוכרי- אישר בעדותו כי  . "שתקבל תוק  של פסק די$ על כל המשתמע מכ!

נהג להיפגש ע� הבורר לעיתי� קרובות בשל היותו רואה החשבו� של החברות שהינו 

' עמ(וא, הודה כי וייתכ� שבאחת מפגישות אלה הועלה הנושא של הבוררות , מנהל

, ג� לאחר שנית� פסק הבורר, לדבריו). 18#20 ושורות 13#14שורות ,  לפרוטוקול34

).25#26שורות ,  לפרוטוקול34' עמ(נפגש ע� הבורר ושוחח איתו על נושא הבוררות 

מתקבל הרוש� כי זה היה אופ� התנהלות ) 1/נ(מקריאת המסמכי� בתיק הבורר 

היינו ג� עובר לפסק הבורר וג� לאחריו ניהלו הצדדי� ע� , הצדדי� בבוררות דנא

העבירו לבורר התכתבויות שלא הועברו לידיעת , הבורר מגעי� טלפוניי� חד צדדי�

.במעמד צד אחד בלבד) ולכל הפחות פגישה אחת(הצד שכנגד וא, קיימו עימו פגישות 

 לאחרהיינו  (22/7/07יוש� אל לב כי במכתב שהעביר שלומי בוכרי- לידי הבורר ביו� 

כמקובל בבוררויות " למכתב 2נזכר לפתע בוכרי- לציי� בסעי, , )פסק הבורר המשלי�

אנו . וכאשר הצד שכנגד מיודע על הפנייה, תעשה בכתב, כל פניה של אחד הצדדי�

שלא , עותק ממכתב זה. "מציעי� שכ! ג� ננהג כולנו וזאת לתועלת הצדדי�

דומה כי פנייה זו הגיעה מעט מדי , ע� זאת. הועבר לידי אברה� אדרי, כקודמיו

אי� עוד , לאחר שהסתיי� הלי/ הבוררות ונית� פסק הבורר, ולמעשה, ומאוחר מדי

משמעות לדרישה כי ההלי/ יתנהל בשקיפות אל מול הבורר ובמעורבות של כל 

.ואת הנעשה אי� להשיב, הצדדי�

השופט ריבלי� בעניי� ' ובהתא� להלכה הפסוקה ולקביעותיו של כב, אי לכ/

וזאת א, א� הבורר פעל בתו� לב ולא , די� פסק הבורר להתבטל, ל" הנקפלנסקי



ולו על מנת , כפי שיש להניח בנסיבות המקרה דנא, מתו/ כוונה לנהוג איפה ואיפה

לשמור על מראית פני הצדק כלפי כל הצדדי� כול� וכלפי כלל הציבור הפונה למוסד 

יש בקביעה זו מסר לציבור כולו שהלי! . הבוררות לצור/ יישוב סכסוכי� שוני�

א  , ולא תתאפשר פגיעה במראית פני הצדק, הבוררות יתנהל בשקיפות ובשוויוניות

.א� הדבר נעשה בתו� לב וללא כוונה לא כשרה

הטענה כי הבורר הכריע בשאלת בעלות במקרקעי3.5$

דהיינו סכסו/ , הצדדי� אינ� רשאי� למסור לבוררות סכסו/ בענייני חפצא

הבורר אינו מוסמ/ , כ/. כלפי כולי עלמא # In Remשההכרעה בו תהיה בעלת תוק, 

שכ� הוא אינו מוסמ/ לפסוק אלא בי� הצדדי� , לפסוק בנושא בעלות במקרקעי�

, בעוד שהכרעה בבעלות במקרקעי�, לסכסו/ ואי� החלטתו יכולה לחייב צד שלישי

). 147' עמ, אוטולנגי(יש לה תחולה ג� לגבי צדדי� שלישיי� , מטבע הדברי�

מבלי שיש , כאשר הזכות הנקבעת בבוררות היא בי� הצדדי� לאותו הלי/ בלבד, ע� זאת

, ש�(אי� מניעה לקיו� בוררות בי� הצדדי�  #תחולה על צדדי� שלישיי� , לאותה זכות, לה

, יכולי� הצדדי� ג� להסכי� על מסירת סכסו/ ביחס לחלוקת המקרקעי�, כמו כ�). 150' עמ

).151#152' עמ, ש�(להכרעת בורר , להבדיל מסכסו/ בנושא בעלות במקרקעי�

, 6/9/07החלטה מיו� (אהר$ ויזל ' עמותה רשומה נ "אמרי חיי�" 9041/05א "ברע

בוטל פסק בורר בשל כ/ שנקבעו במסגרתו קביעות ) "אמרי חיי�": להל�) (מאתר נבו

בעלות אופי קנייני כלפי צדדי� שלא ניתנה לה� הזדמנות נאותה להשמיע את 

: יה'השופטת פרוקצ' וכ/ קבעה בהקשר זה כב, טיעוניה�

פסק הבוררות על פניו קבע קביעות בעלות אופי קנייני "

הוא נת$ הצהרת בעלות לטובת . כלפי כולי עלמא

' המבקשת וכ$ הורה לרשו� הערת אזהרה על קומה ב

הצהרה זו משקפת . בבניי$ להגנה על זכויותיה' וקומה ג

. לכאורה הכרה בזכויותיה הקנייניות כלפי כל העול�

בית הדי$ עשה כ$ כאשר צדדי� חיוניי� הטועני� 

לא היו צדדי� לבוררות , לזכויות בנכס לא הופיעו בפניו

, למותר לומר. ולא נית$ לה� יומ� לבסס את זכויותיה�

, כי מצב דברי� זה הופ! את פסק הבורר לבטל מעיקרו

ולא נית$ להותירו בתוק  רק לצור! הצדדי� הישירי� 

פסק . לבוררות שאינ� מייצגי� את כל בעלי הזכויות

המוגבל בתוקפו לצדדי� הישירי� הינו חסר משמעות 

די בטע� זה כדי . ולכ$ לא יכול לעמוד, בנסיבות מקרה זה

.למוטט את הבסיס עליו נשע$ פסק הבוררי�

כי הלי! בוררות יעסוק בסכסו! , אכ$, עשוי להיות



אול� הוא כפו  לתנאי , שעיקרו זכויות במקרקעי$

שתוק  פסיקתו מוגבל לצדדי� הישירי� לבוררות 

א "רע(ללא תחולה על צדדי� שלישיי� כלשה� , בלבד

י נ"פד, בס$' מ נ" בע6415 בגוש 41 חברת חלקה 340/94

לא כ! הדבר כאשר הכרעת , אול� )).1996 (636) 1(

הבורר מתיימרת להשלי! באופ$ ישיר על זכויות הקניי$ 

הכרזה על  .כפי שהדבר בענייננו, של צדדי� שלישיי�

בלא שכלל , זכויות קנייניות בנכס לטובת צד לבוררות

אינה , בעלי הזיקה לנכס נכללי� בגדרה של ההתדיינות

."בעלת תקפות משפטית

.)ע.ע #ההדגשה שלי (

:כדלקמ�, במילותיו הוא, בי� היתר, במסגרת פסק הבורר דנא הכריע הבורר

 במתח� יינתנו הבעלות והשימושאני קובע כי .א" 

.  ליוסי ושלומי2/3( לאבי ו1/3לצדדי� ביחס מקורב של 

פ התשריט המצור  "החלוקה המדויקת תעשה ע

כאשר לאבי מועברת החלקה המערבית , 1(והמסומ$ ע

.ויוסי ושלומי מחזיקי� בחלקה המזרחי

הבעלות , ל"אני קובע כי בהתא� לתשריט הנ.ב

המסומנת כשטח ,  של החלקה הצפו$ מזרחיתוהשימוש

, ")הצימרי�"להל$ חלקת (תנת$ לאבי , ר" מ5,263של 

.בנוס  על הרצועה המערבית המשורטטת בתשריט

, ל"בצמוד לחלקת הצימרי� הנ, אני קובע כי.ג

 4,000חלקה נוספת של , לבעלות ולשימוש, תינת$ לאבי

כ! , "חלקת הצימרי�"בצד צפו$ בצמוד וממערב ל, ר"מ

כ יהי חלקו של אבי באזור הצפוני של המתח� "שסה

בנוס  לרצועה המערבית כאמור (ר " מ9,263בשטח של 

).'בסעי  א

...

ממועד הסדרת  יו� 30לאחר , אני קובע כי.ז

הפרצלצייה וחלוקת השטח באופ$ פורמלי ורישומו 

תסולק ההלוואה במלואה ויוסר , בספרי המקרקעי$

השעבוד המשות  הרוב- כיו� כביטחו$ להלוואה 

כל צד יהי אז רשאי ליטול הלוואה חליפית . הנוכחית

."כנגד שיעבוד חלקו היחסי במקרקעי$

.)ע.ע #ההדגשות שלי (

קבע הבורר קביעות בנושא בעלות , עינינו הרואות כי מעבר להכרעה בשאלת השימוש במקרקעי�



.זכויות כלפי כולי עלמא, דהיינו, In Remשה� מטבע� זכויות , במקרקעי�

כפי שהעיד בפני בית המשפט , דא עקא שהבורר לא טרח לבדוק מי ה� בעלי הזכויות במתח�

כ/ (והסתפק לעניי� זה בדברי� שאמרו לו הצדדי� לבוררות , במסגרת ישיבת ההוכחות

בהקשר זה הודה כי הסכ� הנאמנות עצמו כלל לא (במסמכי� הקשורי� לשותפות , !)ממש

). לפרוטוקול#29 ו27, 26' עמ(במסמכי רכישת הקרקע ובפרסומי� בעיתונות , )הוצג לעיונו

מ� הראוי היה כי הבורר יערו/ בדיקות מקיפות ויסודיות יותר על מנת לבסס את , לטעמי

ומקו� בו עמדה על הפרק , מסקנתו ביחס לזהות בעלי הזכויות במתח� סלילי� החולה

מ� הראוי היה כי לכל הפחות יית� , שאלה מסוימת לגבי זכויות החברה הכלכלית במתח�

ג� א� , )ל" הנאמרי חיי�עניי�  ("הזדמנות נאותה להשמיע את טיעוניה"לחברה הכלכלית 

 16' עמ(סבר כי נשללה ממנה האפשרות לרכוש זכויות או כי היא איננה צד לעניי� 

על אחת כמה וכמה מקו� בו ג� , )1#6שורות ,  לפרוטוקול17' עמ; 18#25שורות , לפרוטוקול

 21' עמ(נושא החברה הכלכלית עמד בפניו מש/ כל זמ� הבוררות , לשיטתו של הבורר

).8#9שורות , לפרוטוקול

מקו� בו צד חיוני הטוע� לזכויות בנכס לא הופיע בפני הבורר ולא נית� לו , בנסיבות אלה

מ� הראוי שהבורר יפנה את הצדדי� , )ל"הנאמרי חיי� עניי� (יומו לבסס את זכויותיו 

ולא יקיי� את ההכרעה בפניו במתכונת חסרה ומצומצמת , לבירור המחלוקת בבית המשפט

והחליט למרות הכל להוציא פסק , ומשלא עשה כ�, על סמ/ מידע חלקי ובלתי מבוסס כדבעי

אי� מנוס אלא להורות על ביטול , בורר הטומ� בחובות קביעות קנייניות כלפי כולי עלמא

.פסק הבורר

:סו  דבר

במוב$ זה שפסק הבורר מיו� , מ$ המקוב- לעיל עולה כי הבקשה לביטול פסק הבוררות מתקבלת

, מבוטלי�, שעניינ� מתח� סלילי� החולה, 16/7/07 ופסק הבורר המשלי� מיו� 10/6/07

, משפסק הבורר בעניי$ הבעלות במקרקעי$ () 3(סעיפי משנה ,  לחוק הבוררות24בהתא� לסעי  

משקיי� ) 10((לרבות החברה הכלכלית ו, משלא זומנו כל הצדדי� הטועני� לזכויות במתח�) 4(

.הבורר קשר ע� אחד הצדדי� בלי ידיעת ותגובת הצד היריב

פ "המשיבי� במסגרת הבקשה לביטול פסק בורר בתיק ה (בוכרי- , לאור התוצאה אליה הגעתי

 295/07פ "המבקשי� בתיק ה (ישלמו לאדרי , )262/07פ "המבקשי� במסגרת תיק ה (295/07

בתוספת  5 10,000ד בס! כולל של "ט עו"הוצאות משפט ושכ, )262/07פ "המשיבי� בתיק ה(

.מ כחוק ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיו� ועד לתשלו� המלא בפועל"מע



.בהעדר הצדדי�, )2008 בדצמבר 29(ט "תשס, בטבת' ב, נית$ היו�

.כ הצדדי�"המזכירות תמציא העתק פסק די$ זה לב

שופט, עאט  עיילבוני
 נאוה צוברי054הפ 000262/07


