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המבקשים הינם יורשיו של המנוח שחר אמנון ז"ל, אשר התקשר עם המשיבים       .1

הוא בעל החברה.  2היא חברת בניה והמשיב  1בעסקת קומבינציה. המשיבה 

בעקבות עסקת הקומבינציה בנו המשיבים בניין. בין רוכשי הדירות בבניין  ובין 
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לו נגעו גם למבקשים  בדומה המשיבים דנן נתגלעו מחלוקות שונות. מחלוקות א

.פ  הלרוכשי הדירות. המחלוקות  הובאו להכרעה לפני בית משפט זה במסגרת  תי  

לפני כב' השופט יעקב שפסר   5.11.15. בדיון שהתקיים ביום יום  15-08-9484

ם להסכמות שונות אשר קבלו תוקף של פסק )כתוארו אז, כיום סג"נ(  הגיעו הצדדי

שתהא  לבוררותדין. ההסכמה הנוגעת לנידון דידן היא כי כל המחלוקות יועברו 

כפופה לדין המהותי כאשר לצדדים תהיה שמורה "אפשרות ערעורית" על פסק 

 הבורר.

 

המבקשים דנן מעוניינים לערער על פסק הבוררות. לשם כך הגישו הם בקשה       .2

על  בקשת רשות ערעורמועד להגשת ערעור. ויוער כי תיק זה נפתח כתיק  להארכת

לבקשה עולה כי גם לשיטת המבקשים עסקינן בבקשת   54פסק בוררות. מסעיף 

 רשות ערעור אולם כותרת הבקשה היא בקשה להארכת מועד להגשת ערעור. 

 

  תמצית טענות המבקשים 

 

בוררת, הגיע לידיהם מסמך בעל המבקשים טוענים כי לאחר שניתן פסק ה      .3

השפעה מכרעת על תוצאות ההליך. לטענתם, מסמך זה היה כל העת בידי המשיבים 

. המשיבים הסתירו את המסמך מהמבקשים בעורמה ובכוונת מכוון. המסמך בלבד

 , דהיינו לאחר פסק הבוררות.7.12.16רק ביום  ,לראשונה הובא לידיעתם,

 

יבו המערערים לשאת בתשלום מיסי מקרקעין שונים, במסגרת פסק הבוררות חו     

כאשר לטענתם, מהמסמך החדש עולה, כי דווקא המשיבים הם אלו שצרכים לשלם 

 את המיסים האמורים.

 

סיכויי הערעור טובים ביותר, לאור גילוי המסמך המוזכר לעיל שלא היה בפני       .4

המצדיק הארכת מועד הבוררת. מדובר במסמך מכריע שגילויו מהווה טעם מיוחד 

 להגשת ערעור.

 

, יום בו ניתן פסק בורר 9.6.16יש למנות את המועד להגשת הערעור החל מיום       .5

 מתוקן.
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 תמצית טענות המשיבים

 

. יש למנות את המועד להגשת 13.5.16פסק הבוררות הומצא למבקשים ביום       .6

 בקשת הערעור החל מיום המצאה זה.

 

שה בתיק. המסמך אליו מכוונים המבקשים מתייחס לסוגיה אין כל ראיה חד      .7

 שעמדה בפני הבוררת ואף הוזכרה בפסק הדין.

 

אין במסמך כדי לשנות מפסק הדין שניתן, משום שהפרשנות שהמערערים       .8

 מעניקים לו שגויה בתכלית.

 

פסק הבוררת מנומק ומבוסס היטב. הערעור חסר סיכוי. הערעור הוגש בשיהוי       .9

 ב ובלתי מוסבר. ר

 

 דיון והכרעה

 המסגרת הנורמטיבית

 

הבקשה שלפניי היא, כאמור, בקשה להארכת מועד. טרם אפנה לדיון בבקשה       .10

להארכת מועד ולשם שלמות התמונה, מצאתי להצביע על מספר סוגיות הנוגעות 

כן להליך דנן, וזאת מבלי להכריע בהן, אלא רק כדי ללמוד מהן על סיכויי ההליך, ש

 סיכויי הליך הם שיקול מרכזי בהחלטה האם להיעתר לבקשה , אם לאו.

 

)להלן: "חוק הבוררות"( קובע  1968התשכ"ח  הבוררות חוקל ב29סעיף  .א

 מן:לקכד

 

רות אשר התנו שעל הבורר לפסוק צדדים להסכם בור )א(

בהתאם לדין, רשאים להסכים כי ניתן לערער על פסק 

הבוררות, ברשות בית המשפט, אם נפלה בו טעות יסודית 

ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין; ערעור 
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כאמור יידון בשופט אחד, ויחולו עליו ההוראות החלות על 

 ערעור לפני בית המשפט.

מו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן הסכי )ב(

לערעור לפני בית משפט כאמור בסעיף קטן )א(, יתועדו 

ישיבות הבוררות בפרוטוקול והבורר ינמק את פסק 

 הבוררות.

הוגש ערעור לבית המשפט על פסק הבוררות, לא ייזקק בית  )ג(

המשפט לבקשה לביטול פסק הבוררות, והצדדים יהיו 

בערעור טענות בעניין ביטול פסק הבוררות  רשאים להעלות

 לחוק. 24על פי אחת העילות שבסעיף 

 

 קובע: הבוררות חוקל א'21סעיף  .ב

ר קבעו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעו א(

 –לפני בורר 

 ינמק הבורר את פסק הבוררות הניתן לערעור; (1)

יחולו הוראות התוספת השניה נוסף על הוראות  (2)

התוספת הראשונה ככל שאינן סותרות את הוראות 

התוספת השניה, והכל אלא אם כן קבעו הצדדים 

 אחרת.

כות, הנה כי כן, החוק מצביע על שני "מסלולי ערעור", האחד ברשות, השני בז .ג

 האחד לפני בית משפט, השני לפני בורר נוסף.

במקרה דנן, הצדדים התנו כי תהיה שמורה להם "אפשרות ערעורית" על פסק  .ד

 (.8-7ש'  2עמ'  5.11.15פרוטוקול דיון מיום  15-08-9484.פ.  ההדין )תיק 

תוקף של פסק דין, עם זאת לשון ההסכמה  הסכמת הצדדים קבלה כאמור

איננה מסגירה את כוונת הצדדים, האם כוונתם הייתה לערעור ברשות לפני 

, או שמא לערעור בזכות לפני בורר בהתאם ב')א(29לסעיף בית משפט בהתאם 

 לחוק.   א'21לסעיף 

הפ"ב )מחוזי מקרה דומה הובא בפני כב' השופט יעקב שיינמן, בבית משפט זה ) .ה

נ'  "מגשימים" כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ 11-05-41125מרכז( 

. באותה פרשה, צדדים ((8.12.20110)פורסם בנבו,  שלמה בנימיני ואח'

 ומין סוג מכל ם,הצדדי שבין הדעות חילוקי כללסכסוך הגיעו להסכמה כי: "
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 הבורר, המשפט בית ידי על שימונה, יחיד דן, בורר להכרעת יועברו, שהוא

חוק ל התיקון פי על, לערעור כפופה תהא ופסיקתו המהותי לדין כבול יהיה

הסכמת הצדדים קבלה תוקף של פסק דין. הצדדים ביקשו להשיג .". הבוררות

על פסק הבורר אולם היה צורך להכריע באיזה "מסלול ערעורי" הם בחרו. בית 

המשפט קבע כי יש להסיק שכוונת הצדדים הייתה לערעור בזכות בפני בורר, 

כי הערעור יהא ברשות". )לעניין זה "שאם לא כן, היה צורך שתיכתב הסכמה 

, מהדורה שניה עמ' אופק חדש בבוררות-, דיני בוררותשמעוניראו גם ישראל 

630-629.) 

בהתאם ראוי לציין כי ככל שמדובר בערעור ברשות בפני בית המשפט הרי ש .ו

רשאים להסכים כי ניתן המובא לעיל, הצדדים  הבוררות חוקל ב)א(29לסעיף 

אם נפלה בו טעות יסודית "לערער על פסק הבוררות, ברשות בית המשפט, 

  ".ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין

אותן יש לפרש בצמצום, ש ,בפסיקה נקבע כי בניגוד לעילות ביטול פסק בורר .ז

הרי שאת העילות לערעור על פסק בורר יש לפרש באופן גמיש יותר, זאת מתוך 

כיבוד הסכמת הצדדים ועל מנת למנוע מצב בו מתדיינים יחששו לפנות 

. עם זאת, לבוררות, משום שטעויות יסודיות בהחלטותיה אינן ניתנות לתיקון

 נקבע כי יש לתחום את עילות הערעור:

ב 29סבורני כי אין לפרש באופן מצומצם ודווקני את סעיף "

, כנהוג בפרשנות של עילות הביטול המפורטות חוק הבוררותל

לחוק הבוררות. לצד זאת, לא ניתן להתעלם מכך  24בסעיף 

ב שעל צד להוכיח בטרם יקבל 29מספר תנאים בסעיף שישנם 

 ." את הסעד המבוקש על ידו

)פורסם  עו"ד שרונה גונןנ'  עו"ד יצחק אבישר 6649/10רע"א )

 "(ין אבישרענ)להלן:"(06.05.2012בנבו, 

 

מתן רשות ערעור,  וכן לעניין מהות הטעות בפסק הבורר המצדיקה

 :נקבע  בעניין אבישר ,כי

 

ידי בחינת השאלה -"מדובר בטעות שניתן לעמוד עליה על

האם הבורר יישם את הוראות הדין באופן נכון או שמא נפלה 

טעות. לעומת זאת, אם בית המשפט יידרש לבחון טענות 

דיוניות, תוך בחינת משקלן של ראיות, כדי לבחון האם מדובר 

http://www.nevo.co.il/law/74417
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י שהליכי הערעור יתרבו וסופיות הדיון בהליך בטעות, הר

הבוררות, שאמור להיות יעיל ומהיר יותר, תצא נפסדת. ושוב 

אדגיש, אין באמור כדי לשנות ממסקנתי שאין מקום 

 ."חוק הבוררותב ל29צמצמת ביחס לסעיף מלפרשנות 

, במקרה בו יש מקום לערעור הבוררות חוקל ב)א(29לסעיף בהתאם  .ח

 ".יחולו עליו ההוראות החלות על ערעור לפני בית המשפט"

 

ת רשות האם יש צורך בבקשה של בקשה זו לא נדרשתי להכריע יבעטכאמור,        .11

פתיחת ההליך. האם ליתן ארכה לרק ליתן רשות ערעור, אלא ערעור והאם יש 

באופן כללי ומבלי ההליך, יש מקום להידרש לסיכויי השאלות דלעיל הוצגו משום ש

לקבוע מסמרות, שעה שסיכויי ההליך מהווים שיקול בהחלטה אם ליתן ארכה אם 

 לאו.

 

לתקנות  528תקנה  .לבקשה להארכת מועדמכאן נפנה לכללים "הרגילים" ביחס       .12

עמים מיוחדים קובעת כי בית המשפט רשאי להאריך מועד שנקבע בחיקוק מט

 שיירשמו. 

 

 

 

 

 

 :, כי בהלכה הפסוקה נקבע, לענייננו שלנו      .13

 

בועים בדין. "הכלל הינו כי על בעל דין לקיים את המועדים הק

כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון והצורך בהצבת גבול 

להתמשכות ההליכים; הציפייה של הצד שכנגד שלא להיות 

דין בו זכה; האינטרס של -מוטרד לאורך זמן רב בנוגע לפסק

בעלי הדין ושל הציבור בכללותו לחיזוק היציבות, היעילות 

מקשיים הכרוכים והוודאות המשפטית; וכן השאיפה להימנע 

  בניהול דיון בערעור או בבקשת רשות ערעור שהוגשו באיחור."

http://www.nevo.co.il/law/74417
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(. )להלן: 23.8.06),]פורסם בנבו[ נשר נ' גפן 5636/06בש"א 

 "(עניין נשר"

, כי טעמים מיוחדים לעניין זה ייבחנו לפי נסיבות המקרה, עוד נקבע בעניין נשר       .14

ת מועד הוגשה בתוך המועד ובין היתר בהתחשב בשאלה האם הבקשה להארכ

הקבוע בדין להגשת ההליך, הסיבה לצורך בארכה, הסתמכות בעל הדין שכנגד 

 וסיכוייו הלכאוריים של ההליך.

 

 מן הכלל אל הפרט

 

ההליך המשיבים התעלמו מטענת המבקשים לפיה יש למנות את המועד להגשת       .15

. בנסיבות אלה, 9.6.16החל מהמועד בו ניתן פסק הדין המתוקן דהיינו יום דנן 

אמנם השיהוי בהגשת הערעור  -לעניין זה עם המבקשים, קרי סבורני כי הצדק 

 פחּות מכפי שנטען על ידי המשיבים.ממושך אולם לתקופה 

 

הנימוק שבפי המבקשים, ככל שהוא נכון, לפיו נתגלה להם מסמך מהותי       .16

מתן ארכה.  חד המצדיקשהוסתר מהם בכוונת מכוון, עולה לדעתי לכדי טעם מיו

לתגובתם  3נוחות ביחס ללשון בה נקטו המשיבים בסעיף -לכך מתווספת תחושת אי

 3ממנה עולה הרושם כאילו המסמך האמור היה בפני הבוררת. יש לקרוא את סעיף 

בתגובת המשיבים שוב ושוב, על מנת לגלות כי לא המסמך היה בפני הבוררת אלא 

 רק הנושא היה בפניה.

 

יחד עם זאת, השאלות האם המסמך היה בידי המבקשים, האם יש להתיר       .17

הגשתו כראיה נוספת והאם יש בו כדי לשנות את החלטת הבוררת, הן שאלות 

הנוגעות לגוף הערעור ולא לבקשה דנן, הגם שיש בשאלות אלה כדי להשפיע על 

סיכויי המבקשים ומשכך יש לתת להן משקל בשאלה האם להיעתר לבקשת 

 כה.האר

 

כמה וכמה משוכות: עליהם   , על המבקשים לצלוחבהליך דנןעל מנת להצליח       .18

להוכיח האם כוונת הצדדים הייתה לערעור בפני בית משפט, ככל שהתשובה 

דובר בשאלה המצדיקה מתן רשות ערעור בהתאם חיובית עליהם להוכיח כי מ

כאמור לעיל, עליהם לשכנע כי יש מקום להתיר להם להגיש ראיה  הבוררות חוקל

http://www.nevo.co.il/law/74417
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נוספת ולבסוף מוטל עליהם להראות כי יש בראיה הנוספת כדי לשנות את פסק 

לא ניתן לקבוע כי סיכויי  ,הדין. משוכות אלא אינן פשוטות בלשון המעטה. לפיכך

 וטין.הערעור גבוהים, אולם בה בעת הוא איננו חסר סיכוי לחל

 

באשר לטעם המיוחד הנדרש לשם מתן ארכה, דומני כי גילוי מסמך כמתואר       .19

 בבקשה עולה כדי טעם מיוחד. 

 

פנינו הצדדים, השאלה המרכזית והיחידה שלחרף ההרחבה המופרזת בה נקטו       .20

ך מכריע שאילו היה מובא בפני מסמ 7.12.16היא האם אכן התגלה למבקשים ביום 

בו כדי להפוך את תוצאת פסק הבוררות. אלא שבירור שאלה זו הבוררת, היה 

כמוהו כדיון בערעור עצמו. כאמור, אין ספק כי לא בנקל תיעתר ערכאת הערעור 

 לבקשה להוספת ראיות, הדבר משליך על סיכויי הערעור דנן.

 

המבקשים ציינו באופן סתמי כי הם נחשפו למסמך האמור רק ביום אכן,       .21

לא מצאו לפרט את נסיבות גילוי המסמך ולהסביר כיצד הוא נחשף  . הם7.12.16

בפניהם. בתצהיר שצורף לבקשה להארכת מועד מצהירה הגב' שחר כי המסמך 

בשלב ואולם,  כוחה, ואף זאת מבלי לתאר את נסיבות הגילוי.-נחשף לעיני בא

ללו מקדמי זה אין צורך להכריע בשאלות הנוגעות למסמך. די לי בכך שהשאלות ה

 ראויות להתברר.

 

לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים שלעניין, מצאתי להעדיף את התוצאה       .22

על כפות המאזניים סיכויים שלא תסגור את דלת ערכאת הערעור בפני המבקשים. 

 מוגבלים להצלחה בהליך מחד, וטעם טוב, לכאורה, להארכת מועד מאידך.

 

 התוצאה

 

ארכת מועד מתקבלת. הוצאות הבקשה בשיעור של התוצאה הינה כי הבקשה לה      .23

כאשר בפני בית וזאת , לחובת מי מהצדדים יילקחו בחשבון בסוף ההליך₪  15,000

המשפט תהיה תמונה מלאה ממנה יוכל הוא להסיק אם בקשה זו הוגשה בתום לב 

  אם לאו.
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 המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים5129371
54678313 

 

מרץ  28תשע"ז,  ניתנה היום, א' ניסן
      , בסמכותי כרשם ובהעדר הצדדים. 2017
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