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, בה 10.1.10יום זוהי תביעה בגין נזקים שנגרמו לרכב מבוטח התובעת בתאונת שרשרת שקרתה ב

 היו מעורבים רכב הנתבעת ורכב צד ג'.

 
 

בתיק זה הינה בין התובעת לבין צד ג', שכן אין חולק בין כל הצדדים כי רכב  האמיתיתהמחלוקת 

הנתבעת נהדף על ידי רכב צד ג' ופגע ברכב התובעת. הצד השלישי פיצתה את הנתבעת בגין מלוא 

בלבד, כאשר ביחס למוקד הקדמי התדיינו הצד השלישי  הנזקים ואת התובעת בגין מוקד אחורי

והתובעת בהליך בוררות "בנועם". באותו הליך דחה הבורר את תביעת התובעת לפיצוי בגין הנזק 

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/21
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במוקד הקדמי לאחר שקבע כי התובעת לא הוכיחה קיומו של רכב נוסף שעמד לפני רכב המבוטח 

 הדיפה לעבר אותו רכב נוסף.שלה כך שלא הוכח כי הפגיעה בחזית היא תוצאת ה

 

השאלה הראשונה העומדת איפוא להכרעה היא האם פסק הבורר מקים מעשה בית דין ביחס 

 לתביעת התובעת? 

 

בהליך הבוררות תבעה התובעת את הנתבעת, וזאת מכוח הסכם הבוררות ) שהתובעת צירפה רק 

ביטוח החתומות על ההסכם, כל עמוד ממנו לסיכומיה (. לפי אותו הסכם, שהצדדים לו הם חברות ה

תביעת שיבוב הנופלת לגדר הגדרת "סכסוך" בהסכם לא תוגש לבית משפט או לבוררות אחרת; 

סעיף זה לא יחול אם מבטחו של המזיק אינו צד להסכם זה. במילים אחרות, הצדדים להסכם קבעו 

 ₪(. 100,000מסלול ייחודי להכרעה בתביעות שיבוב בין מבטחים )בגבול של עד 

 

, והינו פסק דין מנומק לאחר שהבורר דק בכל טענות הצדדים, ובסופו 13.5.12פסק הבורר ניתן ביום 

הנה כי כן, בין הצדדים ניתן פסק בורר במסגרת של יום מצא כי דין תביעת התובעת להדחות.  

ת שיפוי התובעלהתביעה שהגישה התובעת למוסד הבוררות, תביעת שיבוב בגין אחריות הנתבעת 

בתגמולי הביטוח ששילמה התובעת למבוטחה עקב התאונה נשוא תיק זה ובעילה נזיקית. מדובר 

 הנוכחית.באותה עילת תביעה עליה מבוסס כתב התביעה שהוגש לבית המשפט בתביעה 

 

₪.  0את ההליך בין הצדדים וקבע כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של למעשה פסק הבוררות סיים 

ן חולק כי לא בוטל ואיש מבעלי הדין לא השיג עליו באופן שנקבע בהסכם פסק הבוררות, אשר אי

בכל הקשור לתאונה נשוא תיק צד השלישי הבוררות, הינו חלוט וסיים את הסכסוך בין התובעת ל

 ., ומכאן שהוא מקים מעשה בית דיןזה

 

ך, שוב אין הכלל בדבר השתק עילה קובע כי מקום בו תביעה נדונה והוכרעה ע"י בית משפט מוסמ

להזדקק לתביעה נוספת בין אותם צדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה. המבחן בדבר 

זהות העילה בין שתי התביעות הוא מבחן רחב, שכן מטרת הכלל הינה שלא להטריד את הנתבע 

ת בתביעות רבות בשל אותו מעשה. כך גם התדיינות נוספת בין אותם צדדים מטילה מעמסה מיותר

 על המערכת השיפוטית. השוואת הרכיבים בשתי התביעות איננה כבדיקה מתמטית. 

 

הכלל בדבר השתק עילה יושם בפסיקת בתי המשפט גם אם נכללו בתביעה השניה רכיבים שלא 

פורטו בתביעה הראשונה. הבדיקה הינה, האם יכול וחייב היה התובע לרכז את כל טענותיו הנוגעות 

 :בע, בתובענה אחתלמעשה בגינו הוא תו

 

דין רחב הוא, -בית-"מבחן זהות העילה לעניין טענת מעשה

דין יחול, גם אם שתי התביעות מבוססות -בית-והעיקרון של מעשה

על עילה שהיא רק זהה ביסודה, אפילו בתביעה המאוחרת יותר 

נכללים פרטים ומרכיבים, שלא פורטו בתביעה הקודמת. אין 
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את התשתית  –יש לראות את העיקר לדקדק במרכיבים משניים, ו

 (. גורדון נ' כפר מונאש 8/83ע"א  ו: )רא הבסיסית של העילה"

 

בית דין מסוג "השתק  , בשאלת קיומו של מעשהרשות הפיתוח נ' עזאם 165/76ע"א כפי שנפסק ב

עילה" להבדיל מ"השתק פלוגתא", יחול הכלל, בין אם פסק הדין מבוסס על ממצא חיובי ובין אם 

הוא מבוסס על ממצא שלילי או על העדר הוכחות. לא נדרשים  לשאלה האם בפסק הדין המשתיק 

א בגין טענותיו קיים מימצא חיובי או שלילי. משנדחתה תביעה, אפילו לא קבע בית המשפט כל ממצ

 .נעים נ' בית הדין הרבני האזורי ירושלים( 578/82בג"ץ  ו:ועילתו של התובע, קם השתק העילה )רא

 

 זאת ועוד:

 

ובאין כוונה אחרת  28עד  24"בכפוף לסעיפים קובע כי   1968-התשכ"ח חוק הבוררותל 21סעיף 

 .דין"-הדין וחליפיהם כמעשה בית-משתמעת מהסכם הבוררות, מחייב פסק בוררות את בעלי

 

פורש בפסיקה כך  חוק הבוררותל 21סעיף התובעת לא הראתה כי משתמע אחרת מהסכם הבוררות. 

דין ביחסים ביניהם, מכוח הסכמתם  בית שפסק בוררות שניתן בין צדדים לבוררות מהווה מעשה

דיני מעוני, ישראל ש)ראו:  להליך הבוררות וללא תלות בשאלה אם אישר אותו בית המשפט אם לאו

, דין ונוהל -בוררות וכן ספרה של פרופ' סמדר אוטולנגי,  500, בעמוד אופק חדש בבוררות -בוררות 

 (.לייב הירש בייגל נ' יעקב צפריר 8630/07רע"א , וכן 897ובעמוד  851כרך ב', בעמוד 

 

, כאשר התובעת מיצתה את עילת תביעתה דנן בהתאם בסיכום הדברים עד כאן, נראה כי במקרה זה

להסכם הבוררות, נקטה בהליך בפני המוסד לבוררות וזה נסתיים בפסק דין, פסק הבוררות מהווה 

 מחסום והשתק ביחס לעילת התביעה של התובעת כאן. 

 

ת אשר אין חולק כי היא אינה חברת ביטוח ולכן דא עקא, שאת התביעה הגישה התובעת כנגד הנתבע

גם אינה צד להסכם הבוררות, ולכאורה אין כל מעשה בית דין בינה ובין התובעת שכן היא לא היתה 

צד להליכי הבוררות ולפסק הבורר. אלא שכפי שנראה מיד, תביעה זו לא באה אלא כדי לגרור את 

 וחסרת טעם:הצד השלישי להתדיינות משפטית נוספת, מיותרת 

  

, בדיוק שנה לאחריו.  בכתב התביעה 13.5.13. תביעה זו הוגשה ביום 13.5.12פסק הבורר ניתן ביום 

שהוגש בהליך הבוררות טענה התובעת בצורה ברורה כי רכב הצד השלישי פגע  ברכב הנתבעת והדף 

וכי המחלוקת אותו לעבר רכב התובעת. התובעת מציינת כי הצד השלישי שילמה לה פיצוי חלקי 

היא על ההפרשים )קרי המוקד הקדמי(. בכתב ההגנה מודה הצד השלישי בפגיעה במוקד האחורי 

ברכב התובעת. כלומר, לא יכול להיות ספק מכתבי הטענות עצמם של הצדדים להליך הבוררות, כי 

 .הצד השלישי הוא שהדף את רכב הנתבעת לעבר רכב התובעת וכי לנתבעת אין בעצם כל אחריות

 

גם מפסק הבורר עולה כי לא היתה מחלוקת בין הצדדים כי רכב הנתבעת )אלדן( כלל אינו אחראי 

לפגיעה ברכב התובעת וכי הפגיעה היא תוצאת ההדיפה של רכב צד ג'.  ברור כי אילו היתה סבורה 

http://www.nevo.co.il/case/17943860
http://www.nevo.co.il/case/17912761
http://www.nevo.co.il/case/17927886
http://www.nevo.co.il/law/74417/21
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/21
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/6134115
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יו התובעת כי רכב אלדן הוא האחראי לתאונה, או למצער, כי היא אינה יודעת מי משני הרכבים שה

חזקה עליה כי היתה פונה ישר בתביעה לבית המשפט כדי  –מאחורי רכב מבוטח התובעת פגע בו 

שיכריע בסכסוך, ולא פונה מראש להליכי בוררות שממילא הנתבעת אינה יכולה להיות צד להם. 

עצם פנייתה להליכי בוררות מלמדת כי התובעת ידעה טוב מאד כי אין לה כל טענה כלפי הנתבעת, 

בעלת הדין האמיתית שלה והיריבה הישירה שלה היא הצד השלישי בתביעה זו. לפיכך, ברור וכי 

הוא כי בעת הגשת התביעה לבית המשפט, שנה לאחר פסק הבורר, ידעה גם ידעה התובעת כי אין לה 

 כל עילה כנגד הנתבעת !

 

לתאונה, הגישה אלא מאי ? על אף שברור במועד הגשת תביעה זו כי רכב הנתבעת כלל לא אחראי 

התובעת תביעה כנגדה וטענה בריש גלי כי רכב אלדן פגע ברכב התובעת, כאשר ברור כי העובדות הן 

שונות וכי אין כל טענה כלפי רכב אלדן, בוודאי לא אחרי פסק הבורר. התובעת לא צירפה את פסק 

מד על כך רק הבורר ולא טרחה לפרט בכתב התביעה את ההליכים שקדמו להגשתה, ובית המשפט ל

 מכתב ההגנה. 

 

עולה איפוא כי התובעת, שככל הנראה לא הסכינה עם פסק הבורר, נקטה בתרגיל מניפולטיבי 

והגישה תביעת סרק כנגד הנתבעת, כאשר ברור לה, או היה צריך להיות ברור לה, כי אין לה כל עילה 

לצד השלישי, וכך תצליח כנגדה וכי זו האחרונה לא תשב בחיבוק ידיים אלא תשלח מייד הודעה 

התובעת לגרור את הצד השלישי להתדיינות נוספת באותה עילה ובגין אותה תאונה, אשר הוכרעה 

 כבר בפסק הבורר )דבר שהתובעת עצמה מנועה היתה לעשות לאור הסכם הבוררות(. 

 

י טענות התובעת בסיכומיה כי הנתבעת אינה צד להסכם הבוררות ולכן הפסק אינו חל עליה וכ

בתאונה מעורבים שלושה רכבים שאחד מהם אינו צד להסכם הבוררות הן טענות הנטענות בחוסר 

תום לב, שכן ברור לה לתובעת כי אין לה ולא היה לה כל עניין עם הנתבעת אלא רק עם הצד 

 השלישי.

 

ת אין לי אלא לקבוע כי התביעה שהוגשה כנגד הנתבעת אינה אלא פיקציה של ממש רק כדי לגרור א

הצד השלישי להתדיינות נוספת !! זהו מקרה קלאסי של שימוש לרעה בהליכי משפט ונקיטת 

הליכים בחוסר תום לב תוך בזבוז זמנם של הצדדים ושל בית המשפט. בהקשר זה לא למותר 

, כי 461בעמ' , 449( 3)רצקובסקי ואח',  פ"ד להשילה ואח' נ'  305/80בר"ע להפנות להלכה שנקבעה ב

מקובלת ובתום לב', מטילה עליו  דיוניים 'בדרך-של בעל דין להפעיל את כוחותיו המשפטיים" חובתו

. מקרה זה הוא מקרה מובהק של את החובה לפעול, כפי שבעל דין הגון וסביר היה פועל במקומו' ..."

כדי לפגוע בתקינות ההליך השיפוטי, והתנהלות זו יש  התחכמות ותחבולה מצד התובעת שיש בהם

בנק דיסקונט לישראל בע''מ נ.  6479/06 בש''א  לקחת בחשבון שיקוליו של בית המשפט )השוו: 

 (. שנפ

 

ית והולמת, במיוחד לאור בנסיבות העניין ראויה התנהלות זו לקבל ביטוי בפסיקת הוצאות משמעות

העובדה כי התובעת עמדה על ניהול ההליך אף שהן הנתבעת והן הצד השלישי העלו כבר  בכתבי 

 הטענות שלהן את הטענות שנגדונו לעיל.

http://www.nevo.co.il/case/17918356
http://www.nevo.co.il/case/1682976
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אני דוחה את התביעה ואת ההודעה לצד שלישי,  ומחייב את התובעת לשלם לנתבעת  - סוף דבר

 ₪. 8,000ת משפט בסך ולצד השלישי )לכל אחת מהן( הוצאו

 

 

 , בהעדר הצדדים.2015אוגוסט  04, י"ט אב תשע"הניתן היום,  5129371
54678313        
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