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לפני בקשת המבקשים, הם הנתבעים בתביעה דנן, להורות על עיכוב ההליכים בתובענה, בהתאם 

"(, בשל תניית בוררות חוק הבוררות)להלן: " 1968-, התשכ"חחוק הבוררותל )א(5סעיף להוראת 

 בלעדית שקיימת, לטענתם, בתקנון אקו"ם שלו כפופים הצדדים. 

, 1בין המשיב, אמן מוזיקלי ידוע, לבין מו"ל, היא המבקשת עניינה של התובענה דנן בהסכם שנחתם 

הינו נושא משרה בכיר בה, את המשיב ואת יצירותיו.  2, אשר המבקש 1לפיו תקדם המבקשת 

את זכויות היוצרים על יצירותיו של המשיב, הקיימות  1במסגרת ההסכם קיבלה המבקשת 

, בפועל לא פעלה לקידום יצירותיו, בניגוד והעתידיות, והניבה מהם רווחים, כאשר, לטענת המשיב

 למצגים שהציגה לו בעת המו"מ והחתימה על ההסכם, וגרמה לו לנזקים. 
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 טענות הצדדים

והמשיב הינם בעלי מניות באקו"ם, ומשכך כפופים הם לתקנון  1לטענת המבקשים, המבקשת  .1

מעניק סמכות בלעדית )ה( לתקנון 51.2"(. סעיף תקנון אקו"ם" או "התקנוןאקו"ם )להלן: "

"בכל המחלוקות שבין בעלי המניות לבין עצמם בתחום זכויות לערכאת הבוררות באקו"ם לדון 

היוצרים והזכויות המוסריות הנוגעות ליצירות המנוהלות על ידי החברה, לרבות בעניין טענת 

 פלגיאט".

ור שאלות לשיטתם של המבקשים, כיוון שהשאלות והמחלוקות נשוא התביעה הינן בביר .2

ומחלוקות בתחום זכויות היוצרים, הנוגעות ליצירות המנוהלות באקו"ם, יש להורות על עיכוב 

 התובענה עד להכרעה בהליך הבוררות האמור. 

המבקשים טוענים, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, התנאים לעיכוב הליכים מכוח  .3

הם אלה: א. קיומו של הסכם בוררות בין בעלי הדין; ב. היות התובענה  חוק הבוררותסעיף ל

שהוגשה לבית המשפט בעניין סכסוך שהסכם הבוררות חל עליו; ג. היות בעל הדין המבקש 

העיכוב צד להסכם הבוררות; ד. קיומה של נכונות מצד המבקש לעשות את כל הדרוש לקיום 

ד המבקש לעיכוב ההליכים עוד לפני שטען לראשונה לגופו של עניין הבוררות; ה. פניה מצ

 במסגרת התובענה. 

לטענתם, בהתקיים התנאים הנ"ל, יעכב בית המשפט את ההליכים שבין הצדדים להסכם  .4

הבוררות, זולת אם נמצא טעם מיוחד לכך שהסכסוך לא ידון בבוררות. שיקול דעתו של בית 

 למדי, כך לשיטת המבקשים.  המשפט בעניין זה הינו מצומצם

המבקשים הוסיפו וטענו, כי בנסיבות העניין מתקיימים כל התנאים לעיכוב ההליך, שכן בין  .5

תקנון אקו"ם; התובענה מתייחסת לסכסוך בין בעלי  -הצדדים קיים הסכם בוררות מחייב

ידי אקו"ם,  המניות בתחום זכויות היוצרים והזכויות המוסריות הנוגעות ליצירות המנוהלות על

, שהינה צד להסכם הבוררות, היא שמבקשת את 1קרי סכסוך שההסכם חל עליו; המבקשת 

עיכוב ההליך; המבקשים כולם מוכנים לעשות את כל הדרוש לשם קיום הבוררות; המבקשים 

 עותרים לעיכוב ההליכים לפני שטענו לראשונה לגופה של התביעה.  

יש תביעה כנגד המשיב לערכאת הבוררות באקו"ם ממילא, לשיטת המבקשים, בכוונתם להג .6

 ומוטב כי כל המחלוקות בין הצדדים יתנהלו בפני אותו מותב.

עוד טענו המבקשים, כי אין בהפניית ההליך לערכאת הבוררות של אקו"ם משום פגיעה ביכולת  .7

כך הצדדים לרדת לשורש העניין או בסדרי ההליך השיפוטי, ועל כן לא קיים כל טעם מיוחד ל

שהסכסוך לא ידון בבוררות. ההיפך הוא הנכון, ערכאת הבוררות באקו"ם היא ערכאה הבקיאה 

 בתחום נשוא התביעה, והיא מתמחה במטריה נשוא התביעה.

לסעיף , לטענת המשיב, כי בנסיבות העניין לא מתקיימים התנאים לעיכוב הליכים בהתאם מנגד .8

. ראשית, טען המשיב, אין בין הצדדים הסכם בוררות, שעה שהתקנון עליו חוק הבוררותל 5

, אך תקנון זה כלל אינו רלוונטי לענייננו, שכן ההסכם 30.3.14מסתמכים המבקשים הינו מיום 
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, ולכן 18.8.10"( נחתם ביום הסכם המו"לותן: "נשוא התביעה, שנחתם בין הצדדים )להל

 "(. 2009תקנון )להלן: " 22.5.09התקנון שרלוונטי לאותה עת הינו תקנון אקו"ם מיום 

לא נקבע כי סכסוך בדבר זכויות יוצרים בין בעלי המניות באקו"ם  2009לטענת המשיב, בתקנון  .9

י הסמכות לדון בסכסוך כאמור נתון לסמכות בלעדית של ערכאת הבוררות של אקו"ם, אלא כ

 תינתן לערכאת הבוררות של אקו"ם בתנאי ששני הצדדים הסכימו לכך. 

משכך, לטענת המשיב, במועד החתימה על הסכם המו"לות לא הייתה בתקנון תניית בוררות  .10

מחייבת בין הצדדים, ובוודאי שלא הסכמה להתדיין בבוררות בעניין ספציפי זה, ושעה שלא 

ת בוררות מפורשת בהסכם המו"לות, ניתן ללמוד מאומד דעת הצדדים כי הם הוכנסה תניי

מעולם לא הסכימו לכך, ופשיטא שתקנון חיצוני ומאוחר לחתימת ההסכם אינו יכול לשנות את 

 אומד דעת הצדדים להסכם. 

המשיב הוסיף וטען, כי המבקשים לא העלו את טענתם בדבר קיום תניית הבוררות בהזדמנות  .11

 .הראשונה

המבקשים הגישו תשובתם לתגובת המשיב, במסגרתה טענו באשר לטענותיו של המשיב בנוגע  .12

לאי תחולתו של התקנון בנסיבות העניין, כי עמדתו של המשיב הפוכה מהמציאות המשפטית. 

"( קובע כי חוק החברות)להלן: " 1999 -, התשנ"טחוק החברותל )א(17סעיף לשיטת המבקשים, 

"דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם". לטענתם של 

פא על שמריו, והוראות תקנוניהן של המבקשים, תקנונה של חברה אינו מסמך סטאטי הקו

 .חוק החברותחברות ניתנות לשינוי על ידי החברות בהתאם ל

לטענת המבקשים, מובן כי חברה רשאית לשנות את תקנונה מעת לעת וכי התקנון העדכני של  .13

ין בעלי מניותיה לבין עצמם. כל טענה אחרת חברה משמש כחוזה בינה לבין בעלי מניותיה, וב

היא אבסורדית. לפיכך, טענו המבקשים, אין כל רלוונטיות לתקנון שהיה בתוקף בעת החתימה 

 על הסכם המו"לות, אלא לתקנון הרלוונטי במועד הגשת התביעה, ולתניית הבוררות שבו. 

ת עולה כי כאשר הצדדים המבקשים הוסיפו וטענו במסגרת תשובתם, כי מעיון בהסכם המו"לו .14

 ביקשו להימנע מתחולתו של התקנון על מערכת היחסים ביניהם, הם עשו זאת במפורש. 

, הספרות חוק הבוררותבאשר למועד הגשת הבקשה, טענו המבקשים, כי על פי הוראות  .15

שה לעיכוב ההליכים לפני או עם הגשת כתב הגנה והפסיקה בנושא, היה עליהם להגיש את הבק

והתייחסות לגופה של התובענה, וכך עשו. לטענתם, לא ניתן לקבל את טענת המשיב, לפיה היה 

על המבקשים להעלות את סוגיית הבוררות כבר במהלך התכתובות שהוחלפו בין הצדדים עובר 

שיב, מהן עילותיו ככל שבכוונתו להגשת התביעה, שכן בשלב זה לא היה ברור לאן פניו של המ

 להגיש תביעה, והאם הן נכללות תחת תניית הבוררות.

עוד הוסיפו המבקשים בהקשר זה, כי אילו היה התובע מתריע בפניהם כי בכוונתו להגיש  .16

תביעה, היו עומדים על כך שהליך משפטי ינוהל בפני ערכאת הבוררות של אקו"ם, וכן כי לאחר 
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קשים למשיב ועמדו על קיומה של תניית הבוררות הבלעדית ופנייה הגשת התביעה פנו המב

 להליך בוררות, והמשיב סירב. 

התקיים דיון בפני, אליו לא התייצב התובע או בא כוחו, בשל תקלה טכנית בזימון  5.7.17ביום  .17

בעלי הדין. בנסיבות העניין הסכימו הצדדים כי תינתן החלטה בבקשה ללא קיום דיון בה, בכפוף 

 להגשת השלמת טיעון מטעם הצדדים. 

הגישו המבקשים השלמת טיעון מטעמם, במסגרתה טענו, כי במקרים רבים בהם  9.7.17ביום  .18

ולהעברת בירור המחלוקות לערכאה  חוק הבוררותהוגשו בקשות דומות לעיכוב הליכים מכח 

חום מושא הסכסוך, נוכח קיומה של תניית בוררות בתקנון לו כפופים המקצועית והבקיאה בת

שני הצדדים, בתי המשפט נעתרו לבקשה, תוך שהם מכירים בחשיבות קיומן של תניות בוררות 

 שנקבעו בתקנונים, ובקיום הליכי בוררות בפני מוסדות בוררות מקצועיים שהוסמכו לכך. 

מחייבת העברת סכסוך עליו חלה תניית בוררות לטענת המבקשים, מדיניות משפטית נכונה  .19

מחייבת לבירור בפני הערכאה בעלת המומחיות והסמכות לבררו. כל מסקנה אחרת תוביל 

לריקון מתוכן של תניות בוררות מחייבות ולכך שערכאות בוררות מומחיות ומקצועיות יאבדו 

 מסמכותן. 

"לות שנחתם בין הצדדים לא המשיב הגיש תגובתו, במסגרתה טען, כי שעה שבהסכם המו .20

נכללת תניית בוררות, הרי שלא מתקיים התנאי הראשון הנדרש לשם עיכוב ההליכים בהתאם 

. לטענת המשיב, המבקשים נאחזים במסמך חיצוני להסכם המו"לות, חוק הבוררותלהוראות 

 התקשרות בין הצדדים. שנים לאחר תחילת ה 4-שנוצר כ

הסכם זה מגבש ומסכם את כל להסכם המו"לות נקבע כי " 8עוד טען המשיב, כי בסעיף  .21

התנאים המוסכמים בין הצדדים בכל הקשור אליו, ולא יהיה תוקף לכל הסכמה ו/או 

". לטענת המשיב, את ההסכם ניסחו המבקשים התחייבות ו/או הצהרה שלא נכללו בהסכם זה

ם, וככל שחפצו להכניס תניית בוררות, היה עליהם להוסיף אותה באופן מפורש, ו/או מי מטעמ

 שכן נקבע בפסיקה כי לא ניתן לכפות על צד להסכם תנייה שהוא לא הסכים לה מלכתחילה. 

, שהיה בתוקף בעת 2009לטענת המשיב, המבקשים אינם חולקים על טענתו, לפיה בתקנון  .22

ה תניית בוררות מחייבת, וקבלת טענתם לפיה התקנון החתימה על הסכם המו"לות, לא נכלל

( הוא התקנון המחייב, משמעותה כי בעת החתימה על הסכם המו"לות 2014המאוחר )משנת 

היה על המשיב לחזות את העתיד ולהסכים טנטטיבית לתניית בוררות שעתידה להיכלל בתקנון 

 של אקו"ם כארבע שנים מאוחר יותר. 

ניית הבוררות המצויה בתקנון אינה מכשירה את אקו"ם לדון בעניינים ממילא, טוען המשיב, ת .23

שנמצאים בליבת התביעה דנן, ועל כן ערכאת הבוררות באקו"ם, כך או כך, נעדרת הסמכות לדון 

 בסכסוך.  

בתשובתם לתגובת המשיב להשלמת הטיעון מטעמם, טענו המבקשים, כי לצדדים לא נתונה  .24

ראות תקנון אקו"ם עליהם אם לאו, שכן הם כפופים לו מכח זכות בחירה באם להחיל את הו
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הדין, כבעלי מניות באקו"ם. לטענת המבקשים, טענת המשיב בהקשר זה נסתרת מעיון בהסכם 

המו"לות עצמו, שם ניתן לראות כי אומד דעת הצדדים היה שהוראות תקנון אקו"ם חלות על 

 ההתקשרות ביניהם. 

הבוררות בתקנון אקו"ם אינה מכשירה את אקו"ם לדון  באשר לטענת המשיב, לפיה תניית .25

בעניינים שנמצאים בליבת התביעה, טענו המבקשים, כי התביעה דנן עוסקת בהסכם המו"לות 

שעניינו בזכויות יוצרים ביצירות שיצר המשיב, ואשר רשומות באקו"ם ומנוהלות אצלה. 

 ות. הסעדים הנתבעים במסגרת התביעה נוגעים כולם להסכם המו"ל

 

 המסגרת הנורמטיבית

 קובע כי: חוק הבוררותל 5סעיף  .26

הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות  )א( .5"
ההליכים בתובענה, יעכב דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את -וביקש בעל

בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן 
 לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך  )ב( 
 של ענין התובענה. לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו

בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד  )ג( 
 שהסכסוך לא יידון בבוררות."

 

 4986/08רע"א כדי שבית המשפט יורה על עיכובם של הליכים, חייבים להתקיים כמה תנאים. ב .27

Tyco building service  ( קבע בית המשפט 12.4.2010)פורסם בנבו, נ' אלבקס וידאו בע"מ

מסמיך את בית המשפט לעכב הליכים שהוגשו לפניו אם  חוק הבוררותל )א(5סעיף העליון, כי 

 נאים הבאים:נתקיימו כל הת

 א. יש הסכם בוררות בין הצדדים.

 ב. התובענה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו. 

 ג. בעל דין שהוא צד להסכם מבקש את עיכוב ההליכים. 

לעשות את כל הדרוש לקיום  -והוא מוכן גם בעת הגשת הבקשה -ד. המבקש היה מוכן

 הבוררות. 

 ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת.  ה. המבקש ביקש את עיכוב

 ו. המבקש פנה בבקשה לעיכוב הליכים לפני שטען לראשונה לגופה של התובענה. 

גם אם מתקיימים כל התנאים, עדיין מסור לבית המשפט שיקול הדעת אם לעכב את ההליכים  .28

מצא  אם לאו. ככלל יעכב בית המשפט את ההליכים שבין הצדדים להסכם הבוררות, זולת אם

 -, דיני בוררותשמעוניכי קיים טעם מיוחד לכך שהסכסוך לא יידון בבוררות. ]ראו: ד"ר ישראל 

 "([.שמעוניד"ר ( )להלן: "2014)מהדורה שנייה מורחבת,  130עמ'  ,אופק חדש בבוררות

 

 מן הכלל אל הפרט
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כי לבורר שימונה לפי התקנון,  51.2ם, עליו מסתמכים המבקשים, נקבע בתקנה בתקנון אקו" .29

במחלוקות שבין בעלי המניות לבין עצמם בתחום זכויות היוצרים  בלעדיתתהיה סמכות 

והזכויות המוסריות הנוגעות ליצירות המנוהלות על ידי החברה, אקו"ם, לרבות בעניין טענות 

 פלגיאט.

הינם בעלי מניות באקו"ם. עם זאת,  1כי הן המשיב והן המבקשת  אין מחלוקת בין הצדדים .30

הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה האם הסכם המו"לות שנחתם ביניהם כפוף להוראות תקנון 

אקו"ם, וככל שכפוף, איזה נוסח תקנון חל על מערכת היחסים בין הצדדים, האם התקנון שהיה 

 נון הנוכחי. בתוקף בעת החתימה על הסכם המו"לות, או התק

ראשית אציין, כי אין בידי לקבל את טענת המשיב, לפיה כתוצאה מהעדרה של תניית בוררות  .31

להסכם זה, אין הכרח כי הצדדים יפנו את הסכסוך  8בהסכם המו"לות, ונוכח לשונו של סעיף 

ביניהם לבירור במסגרת בוררות. בהקשר זה מקובלת עלי טענת המבקשים, לפיה בהינתן 

והן המשיב הינם בעלי מניות באקו"ם, אזי חלות עליהם הוראות  1כי הן המבקשת העובדה 

תקנון אקו"ם. משכך, המסקנה המתבקשת היא כי גם הסכם המו"לות שנחתם ביניהם כפוף 

 להוראות תקנון אקו"ם. 

זאת ועוד, מנוסח הסכם המו"לות עולה, כי הצדדים התייחסו לתקנון אקו"ם במסגרת ההסכם  .32

בו רצו הצדדים להחריג את הוראות ההסכם מהקבוע בהוראות תקנון אקו"ם עשו וכי מקום 

להסכם המו"לות, הדן באפשרות של  4.7זאת במפורש. כך למשל, פעלו הצדדים במסגרת סעיף 

 מו"ל משנה שיגבה תמלוגים בחו"ל. 

י כאמור לעיל, לטענת המשיב, גם אם תקנון אקו"ם הינו חלק מההתקשרות בין הצדדים,  אז .33

, בו לא נקבעה 2009, אלא תקנון 2014לשיטתו התקנון הרלוונטי אינו התקנות בנוסחו משנת 

תניית בוררות בלעדית, אלא הפנייה לבוררות הותנתה בהסכמת הצדדים. אין בידי לקבל את 

 עמדה זו של המשיב. ואנמק.

קובע כי דין התקנון הינו כדין חוזה בין החברה ובין בעלי  חוק החברותל ()א17סעיף כאמור,  .34

קובע כי התקנון ניתן לשינוי בדרכים  חוק החברותל )ב(17סעיף מניותיה, ובינם לבין עצמם. 

 הקבועות בחוק. 

קובע כי שינוי בתקנון, למעט שינויים מסוימים שאינם רלוונטיים  חוק החברותל 21סעיף  .35

מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה, או ממועד מאוחר יותר שקבעה החברה  לענייננו, תקף

 בהחלטתה.

עולה, כי חברה רשאית לשנות את תקנונה מעת לעת, וכי מרגע שנכנס  חוק החברותמלשון  .36

ד מאוחר יותר, מהווה השינוי לתוקף, בין אם במועד קבלת ההחלטה על כך בחברה או במוע

התקנון החדש חוזה בין החברה לבעלי מניותיה, ובין בעלי המניות לבין עצמם. בשל כך אף נקבע 

 מנגנון מיוחד לשינוי התקנון.  חוק החברותב
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המהווה חוזה בין כל בעלי  , הינו תקנון2014משכך, הרי שלא יכול להיות חולק כי התקנון משנת  .37

המניות של החברה, לרבות המבקשת והמשיב, ובהיותו מאוחר למועד החתימה על הסכם 

המו"לות אזי הוראותיו גוברות על האמור בהסכם בכל הנוגע למערכת היחסים בין הצדדים. 

 51ה כי תקנ 51.4משכך, ושעה שתקנון זה כולל בחובו תניית בוררות בלעדית, ואף קובע בסעיף 

לתקנון, הדנה בסוגיית הבוררות, מהווה הסכם בוררות מחייב בין כל הצדדים המנויים בתקנה 

הנ"ל, לבין עצמם, בכל הנוגע לעניינים המנויים בתקנה האמורה, הרי שבנסיבות העניין  51.2

, והוא קיומו של הסכם בוררות בין חוק הבוררותמתקיים התנאי הראשון לעיכוב הליכים על פי 

 הצדדים. 

היות התובענה נוגעת לסכסוך שהסכם הבוררות חל עליו, הרי  -באשר לקיומו של התנאי השני  .38

שהתביעה הינה תביעה לאכיפת הסכם המו"לות בין הצדדים, והמשיב עצמו ציין בכתב התביעה 

ביצירותיו הקיימות  זכויות היוצריםכי במסגרת הסכם זה הפקיד בידי המבקשים את 

וביצירותיו העתידיות. משכך, ברי כי הסכסוך עוסק בזכויות יוצרים ביצירות המנוהלות על ידי 

 אקו"ם, ונוכח הוראות תקנון אקו"ם, הרי שתניית הבוררות חלה על סכסוך זה. 

י הסכסוך כאמור לעיל, במסגרת תגובתו להשלמת הטיעון שהגישו המבקשים, טען המשיב, כ .39

אינו מסמכותה של ערכאת הבוררות. עם זאת, המשיב לא פירט מדוע אין לערכאת הבוררות 

סמכות לדון בסכסוך, ואף לא תמך טענתו זו בתצהיר. ההיפך הוא הנכון, במסגרת כתב התביעה, 

המשיב עצמו ציין כי מהות התובענה הינה זכויות יוצרים. משכך, לא ניתן לקבל את טענתו 

 של המשיב בהקשר זה. המאוחרת

הינה בעלת מניות באקו"ם, ומשכך התקנון, לרבות  1אין מחלוקת בין הצדדים, כי המבקשת  .40

תניית הבוררות שבו, חל עליה. משכך, מתקיים גם התנאי השלישי לעיכוב הליכים מכוח 

 ש את עיכוב ההליכים להיות צד להסכם הבוררות. , לפיו על המבקחוק הבוררותהוראות 

נכונות המבקשים לעשות  -הצדדים חלוקים ביניהם אף בכל הנוגע לקיומו של התנאי הרביעי  .41

ע"א את כל הנדרש לשם קיום הבוררות. בהקשר זה נקבע כי נטל ההוכחה מוטל על המבקש ]

([. עוד נקבע, כי מהות הבקשה והתצהיר 1983) 254( 4)ליפסקי, פ"ד לז-קמר נ' רובינסון 83/286

רע"א שמצורף לה יכולים להעיד על נכונות המבקשים את עיכוב ההליך לקיים את הבוררות ]

 ([.15.8.2006)פורסם בנבו,  ומיןא.ע.נ חברה לבנין ופיתוח בע"מ נ' ד 4921/06

בהקשר זה, כאמור, טוען המשיב, כי המבקשים לא העלו את סוגיית הבוררות בתכתובות  .42

שהוחלפו ביניהם ובמגעים שנוהלו ביניהם עובר להגשת התביעה, ויש בכך כדי להצביע על חוסר 

 נכונות מצידם לניהול הבוררות. 

ין חובה כי המבקש את עיכוב ההליכים מכוח אגם כאן אין בידי לקבל את עמדת המשיב.  .43

יוכיח כי ביקש מהתובע, בעת פרוץ הסכסוך, להתדיין בבוררות. על  חוק הבוררותהוראות 

המבקש את עיכוב ההליכים להוכיח כי התובע לא התריע בפניו כי יפנה לערכאות, באופן מפורש 

הזדמנות להעלאת טענה בדבר הסכם הבוררות, ואין די בתכתובת המציגה בתוכנה את המאפשר 

בענייננו, הרי שמתצהיר המבקשים עולה כי התובע לא  (.139, בעמ' שמעוניהמחלוקת )ד"ר 
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התריע בפניהם כי בכוונתו להגיש תביעה, וכי לו היה עושה כן, היו עומדים על קיומה של תניית 

 הבוררות.  

המשיב לא תמך תגובתו בתצהיר, בעוד שלבקשה ולתשובת המבקשים צורף תצהירו של  יצוין כי .44

, ממנו עולה כי המבקשים נכונים לקיום הליך הבוררות, וכי המבקשים אף פנו למשיב 2המבקש 

לאחר הגשת התביעה ועמדו על קיומה של תניית הבוררות. משכך, סבורתני כי המבקשים עמדו 

ת כי הם היו ועודם נכונים לעשות את כל הנדרש לשם קיום בנטל המוטל עליהם להראו

 הבוררות. 

המבקשים הגישו בקשתם בכתב, בצירוף תצהיר. על כן, עונים הם גם על התנאי החמישי הנדרש  .45

 לשם עיכוב ההליכים. 

התנאי השישי והאחרון קובע כי על המבקשים היה להגיש את בקשתם לפני שטענו לראשונה  .46

. בהקשר זה נקבע, כי מבחן ההזדמנות הראשונה זהה למבחן החל על לגופה של התובענה

העלאת טענה בדבר היעדר סמכות מקומית לפני בית המשפט, טרם הדיון בתובענה לגופה. מבחן 

(. 135, בעמ' שמעוניזה נועד למנוע מבעל דין את האפשרות "לבחור ערכאות" להתדיין בהן )ד"ר 

 גשת כתב ההגנה.המועד הקובע בדרך כלל, הוא שלב ה

בענייננו, הגישו המבקשים את בקשתם עוד בטרם העלו טענותיהם לגופה של התובענה. כל  .47

, במסגרתה ציינו כי 17.11.16שהגישו קודם לכן היה בקשה לארכה להגשת כתב הגנה, ביום 

עליהם לבצע בדיקות עובדתיות לשם הכנת כתב ההגנה. ברי כי אין בבקשה זו משום טענות 

ל התובענה. משכך, הרי שגם התנאי השישי לשם עיכוב ההליכים מתקיים בנסיבות לגופה ש

 העניין. 

לאור האמור, עולה, כי המבקשים עונים על כל התנאים הנדרשים לשם עיכוב ההליכים בהתאם  .48

 . חוק הבוררותלהוראות 

מתקיימים התנאים האמורים, יעכב בית המשפט את ההליך כאמור לעיל, ככלל, מקום בו  .49

השיפוטי, אלא אם מצא טעם מיוחד לכך שהדיון לא ידון בבוררות. בענייננו, המשיב לא הצביע 

על כל טעם מיוחד כאמור. ההיפך הוא הנכון, צודקים המבקשים בטענותיהם, לפיהן אין 

ביכולת הצדדים לרדת לשורש  בהפניית ההליך לערכאת הבוררות של אקו"ם משום פגיעה

 העניין, שכן ערכאה זו הינה ערכאה הבקיאה בתחום זכויות היוצרים, ומתמחה בתחום זה. 

כץ נ' איגוד הכדורסל בישראל  180/07רע"א לעניין זה אף יפים דבריו של בית המשפט העליון ב .50

 (: 4.10.2009ו, )פורסם בנב ואח'

"סמכותם של מוסדות השיפוט הפנימיים של איגודי הספורט, ומוסדות הבוררות 

הפנימיים בכלל זה, פורשו בפסיקתו של בית משפט זה על דרך ההרחבה. הטעם 

לכך הוא שגופים אלו, לרבות המוסד לבוררות שליד איגוד הכדורסל בישראל, הינם 

טוב יותר מכל גוף שיפוטי מהם צורכי חבריהם גופים פנימיים וולונטריים שיודעים 

וכיצד יש לנהל את ענייניהם, כאשר החברים הכפיפו עצמם מרצון לשלטונם של 

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/5683334
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אלו ובכך ממילא הסכימו לקבל על עצמם את הכרעותיהם... נוסף על היתרונות 

הגלומים בהתדיינות בפני גופי השיפוט הפנימיים עבור בעלי הדין, הכרה בסמכותם 

של גופים אלו מביאה לצמצום העומס השורר בבתי המשפט ולהפחתת הרחבה 

העלויות הכרוכות בריבוי הליכים בפני ערכאות השיפוט המדינתיות, המוטלות 

 בסופו של יום על הציבור הרחב."

 סוף דבר

 נוכח כל האמור לעיל, דין הבקשה להתקבל.  .51

 לפיכך, אני מורה על עיכוב ההליכים בתיק. .52

סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ₪.  15,000אות המבקשים בסך המשיב יישא בהוצ .53

 ועד למועד התשלום בפועל.

 המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.5129371
54678313 

 

יולי  17ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ז, 
      , בהעדר הצדדים. 2017

                  
5129371 

54678313 

 54678313ניסמן מיכל עמית   א
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 
 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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