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 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 פלס נ' שריג 52451-02-14ת"א 
 

 תיק חיצוני:    
  

 
 דורית קוברסקי  שופטת בכירהכבוד ה בפני 

 
 

 התובע
 

 עו"ד ערן פלס
 

 נגד

  
 

 הנתבע
 

 אוריאל שריג
 ע"י עו"ד יהודה לוי

 
 

 

 ספרות:

 (2009דיני בוררות עם ערכאת ערעור ) -ישראל שמעוני, אופק חדש בבוררות 

 

 חקיקה שאוזכרה: 

 25: סע'  1973-חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

 1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 24, 21: סע'  1968-חוק הבוררות, תשכ"ח

 

 פסק דין
 

 

 עובדות

 

 "(, היה שותף מלא של אחיו יהושע שריג הנתבעהנתבע, אוריאל שריג )להלן: " .1

"(. לטענתו, משיקולי ת שריגצקבו"( במניות החברות שבשותפות )להלן: "יהושע)להלן: "

ממניות קבוצת שריג ולשם מיצוי זכויותיו פנה לתובע עו"ד ערן  10%מס נרשמו לזכותו רק 

 "(, על מנת שייצגו כנגד יהושע. התובעפלס )להלן: "

 

 התובע רשם בכתב ידו הסכם שכר טרחה הקובע כדלקמן:  .2

 בצירוף מע"מ.₪  50,000 –אם ייגמר בגישור של שלומי שריג  . 1 "

₪ 400,000אם עו"ד פלס ינהל את ההליכים המשפטיים )בין במשפט ובין בגישור(  . 2   

הסכום  –ים לאורך שלוש שנים )גם אם ייגמר לפני כן( בצירוף מע"מ לפי שלב

 ישולם במלואו. 
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 100,000ד פלס "אם יתנהל גישור בפני הרב בניהו לפני כל הליך משפטי יקבל עו  .3  

 לתצהיר התובע(. 1, נספח "ההסכםלהלן: ") "בצירוף מע"מ₪ 

 בצירוף מע"מ שולמו לתובע על פי ההסכם. ₪  100,000 -שאין חולק 

 

על פי הנטען בכתב התביעה, שעות רבות של טיפול משפטי, כולל פגישות והכנת מסמכים  .3

הושקעו ע"י התובע עבור הנתבע. התובע ייעץ לנתבע שלא להיגרר להליכים משפטיים, בשל 

הסיכון שקבוצת שריג תיכנס להליכי פירוק. הנתבע שמע בעצתו ופנה עם יהושע, ללא עורכי 

 6.4.16י, איתו היתה היכרות קודמת )עדות עו"ד פלום, פרוט' מיום דין, לרב בניהו שמואל

(, על מנת שיהיה מגשר ביניהם. הליך הגישור לא צלח ולמרות זאת הנתבע 22ש'  5עמ' 

"( גם הפעם ללא הבוררויהושע הסכימו שהרב בניהו שמואלי יהיה בורר ביניהם )להלן: "

 את הצדדים על  שטר בוררות. נוכחות עורכי דין. אין חולק שהבורר לא החתים

 

לתצהיר התובע(, ביום  5", נספח פסק הבוררניתן פסק הבורר )להלן: " 30.10.13ביום  .4

ניתן פסק  27.11.13לתצהיר התובע(. וביום  10התובע הגיש בקשה לאישורו )נספח  6.11.13

 לתצהיר התובע(. 29דין המאשר את פסק הבורר )נספח 

 

נותרו לא מעט 'חורים' באשר למחלוקות שנותרו בין הנתבע ליהושע. הסתבר שבפסק הבורר  .5

"( ולאחר חליפת פלוםבשלב זה נכנס לתמונה בא כוחו של יהושע, עו"ד פלום )להלן: "

לתצהיר התובע( הוסכם ששלומי, אח נוסף )להלן:  24, 14-20מכתבים עם התובע )נספחים 

התקיימה פגישה במשרדו של  27.11.13"(, ישמש כבורר נוסף בין האחים. ביום שלומי"

לתצהיר  30-31התובע, אחריה יצא מכתב סיכום בעקבותיו נדרשו מספר תיקונים )נספחים 

לתצהיר  33הוצא מכתב נוסף ככל הנראה על ידי שלומי )נספח  15.12.13התובע(. וביום 

 התובע(.

 

הפסקת הייצוג לאחר הפגישה שהתקיימה במשרדו של התובע, הנתבע הודיע לתובע על  .6

והעביר את המשך הטיפול בעניינו לעו"ד לוי )אשר מייצגו גם בהליך זה(. התובע פנה 

להסכם,  2בדרישה לתשלום תוספת שכר טרחתו עבור "הליכים משפטיים" בהתאם לסעיף 

 לתצהיר התובע(.  34-38ולאחר שפניו הושבו ריקם הוגשה התביעה שלפניי )נספחים 

 

 טענות הצדדים

 

היות וניהל עבור ₪  300,000להסכם הוא זכאי לתוספת של  2נת התובע, על פי סעיף לטע .7

הנתבע "הליכים משפטיים". הנתבע מנע מהתובע להמשיך ולטפל בעבורו בהליכי הגבייה על 

פי פסק הבורר ובחוסר תום לב העביר את המשך הייצוג לעו"ד לוי על מנת להשתמט מיתרת 

 ם. תשלום שכר טרחתו על פי ההסכ

 

ששילם הנתבע לתובע משקפים את מאמציו בניהול מו"מ, ₪  100,000על פי כתב ההגנה  .8

 3שיחות, ושכנועו של הנתבע לפנות להליך של בוררות. משהושלם ההליך נשוא סעיף 
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להסכם, פסק הבורר אושר ולאחר נסיון נוסף לקיים פגישה עם כל הנוגעים בדבר, לרבות 

לב ביצועו בפועל של פסק הבורר. בשלב זה הנתבע הודיע לתובע שלומי, היה צורך לעבור לש

שהוא איננו  מעוניין עוד בהמשך הייצוג, שכן איבד בהדרגה את האמון שנתן בו ופקפק 

ביכולתו להמשיך ולייצגו נאמנה. הנתבע גם הוסיף שהגשת פסק הבורר לאישור בית 

 המשפט נעשתה על דעתו של התובע בלבד. 

 

 דיון

 

 1973-)חלק כללי( תשל"ג חוק החוזיםשכר טרחה הוא חוזה אשר חלים עליו הוראות הסכם  .9

. אומד דעתם של 1970-תשל"א חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה("( והחוק)להלן: "

ת מלשון החוזה ורק כאשר לא ניתן לברר את הכוונה האמתית העומדת הצדדים נלמד

בבסיס החוזה, בית המשפט רשאי, תוך נקיטת אמצעי זהירות, לפנות לתכלית 

, סיני נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ רוני 1845/90ע"א לחוק,  25סעיף האובייקטיבית )

 (.28.1.08, פורסם בנבו אמנון לוי נגד נורקייט בע"מ 5856/06ע"א ; 661( 5מז)

 

בהתקשרות בין עו"ד ללקוח, יש לקרוא תנאי מכללא הקובע שזכותו של הלקוח לנתק את  .10

הקשר עם בא כוחו, אפילו בטרם הושלם הטיפול המשפטי בעניינו, ובתנאי שיובטח לו שכר 

בייניש עדיאל עו"ד נגד דניה סיבוס חברה  136/92ע"א ראוי עבור השירות שכבר ניתן )

ח מתקיימים יחסי אמון מלאים. ( ההנחה היא שבין עו"ד ללקו114( 5, מז)לבניין בע"מ

הפסקת ההתקשרות בכל עת יוצרת את האיזון הראוי בין זכותו של הלקוח לייצוג לבין 

זכותו הלגיטימית של עורך הדין לקבל את שכרו. למרות האמור לעיל, הסכם שכר טרחה 

איננו המלצה ועל כן הפסקת הייצוג שלא בתום לב רק משום שהגיע ללקוח הצעה מפתה 

, פורסם חיים קורפו עו"ד נגד משה סורוצקין 8854/06ע"א מחייבת בתשלומי ציפייה ) יותר

דר נגד נחם מושב עובדים של הפועל אעו"ד משה ב 11097/07ם( -ע"א )י; 20.3.08בנבו 

 יחזקאל בייניש 12-05-20955ת"א ; 15.12.07, פורסם בנבו מזרחי, אגודה שיתופית בע"מה

 (.9.12.13, פורסם בנבו נגד אהרון כהן עו"ד

 

 כפוף לאמור לעיל אבחן את טענות התובע.  .11

 

 פסק הבורר

 

שכן התנהל  ₪  300,000במסגרת חקירתו הנגדית, התובע העיד שהוא זכאי לתוספת של  .12

כל הליך מכל סוג הכוונה להסכם. הליך משפטי הוא: " 2"הליך משפטי" כאמור בסעיף 

היתה הגשת חומר משפטי לבית המשפט וניהול מו"מ או הליך משפטי לאחר הגשת הליך 

(. היות ונוצר חשש ממשי שיהושע 11-12ש'  16עמ'  21.12.16" )פרוט' מיום משפטי כלשהו

מנסה "לתקן" את פסק הבורר, ושפלום יגיש פסק בורר אחר לאישור, התובע נדרש להגיש 

בקשה לאישור פסק הבורר שהיה בידיו. מדובר בתחילתו של  "הליך משפטי", ולא בבקשה 
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גם הוסיף שהנתבע היה מודע (. התובע 8-12ש'  19עמ'  21.12.16טכנית גרידא )פרוט' מיום 

 לתצהירו.  25לנספח  10להשלכות של הגשת פסק הבורר לאישורו, כפי שעולה מסעיף 

 "(. ניימןבתמיכה לעדות התובע העיד מי שהיה אז מתמחה במשרדו, אליאב ניימן )להלן: "

 

מנגד, במסגרת עדותו הראשית וחקירתו הנגדית עמד הנתבע על כך שהגשת פסק הבורר  .13

אישור בבית המשפט לרבות ההשלכות הנובעות מכך, נעשתה על דעתו של התובע בלבד וכי ל

אין להסיק על הסכמתו לתשלום סכום נוסף ממכתב שצירף התובע והוכתב על ידו )פרוט' 

 (.5-7ש'  25עמ'  21.12.16מיום 

 

התובע ישולם אם ₪  400,000עיון בהסכם מלמד שהצדדים התכוונו שסכום משמעותי בסך  .14

שנים. מכאן אתה למד  3ינהל הליכים משפטיים. הסכום ישולם לפי שלבים לאורך 

ישולם רק בגין הגשת בקשה בודדת אחת ללא ₪  400,000שהצדדים לא התכוונו שסך של 

התדיינות משפטית. אוסיף ואומר שאני מעדיפה את גרסת הנתבע שלא נתן את הסכמתו 

תחייב תוספת של שכר טרחה בסדר גודל כזה שעצם הגשת הבקשה לאישור פסק הבורר 

 (. 25לנספח  10ואין במכתב שהתובע נתלה בו כדי להוות הסכמה כזו )סעיף 

 

חוק ל 21סעיף ניתן להגיע לאותה תוצאה גם בבחינת התכלית האובייקטיבית של ההסכם.  .15

"( קובע שפסק בוררות מחייב את בעלי הדין הבוררות חוק)להלן: " 1968-תשכ"ח הבוררות

מכאן ברי , כמעשה בית דין, גם כאשר הוא לא הובא לאישורו של בית המשפט. םוחליפיה

דין על שאישור פסק בורר הוא עניין טכני גרידא, ומטרתו אך ורק להביאו למעמד של פסק 

דיני  – אופק חדש בבוררות –שמעוני ישראל מנת שניתן יהיה לאוכפו ולהוציאו אל הפועל )

זאת בניגוד להגשת בקשה לביטולו של פסק בורר לפי  (.248בוררות עם ערכאת ערעור עמ' 

. בקשה כזו מצריכה בחינה של עילות הביטול ויכול שתחייב הליך חוק הבוררותל 24סעיף 

 משפטי מורכב הכולל הגשת ראיות. אין זה המקרה שלפניי. 

 

פטית" המזכה את התובע בשכר על כן, הגשת פסק הבורר לאישור איננה מהווה "פעולה מש .16

 ₪.  300,000טרחה נוסף בסך 

 

 מו"מ לאחר הליך משפטי

 

התובע העיד שעל מנת למנוע הליכים משפטיים נוספים, הנתבע ויהושע הסכימו למנות את  .17

שלומי כמגשר נוסף. שלומי ניסח הסדר גישור, לו הסכים יהושע, אך בחוסר תום לב הנתבע 

 ך בשכר טרחתו. טרפד אותו על מנת לחסו

עדותו של התובע איננה מתיישבת עם עדותו החד משמעית של פלום לפיה אף אחת 

(, כך גם 19-25ש'  6עמ'  6.4.16מההצעות שהועלו לא הבשילו לידי הסכמה )פרוט' מיום 

 (. 1-3ש'  26עמ'  21.12.16העיד הנתבע )פרוט' מיום 

 

 איננה בגדר "הליכים משפטיים". סבורני שישיבת גישור אחת, או אפילו יותר,  .18
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כאמור, עדות הנתבע נתמכת בעדות פלום ובכל מקרה הסדר גישור חתום לא הוצג והתובע 

 89/55נמנע מזימונו של שלומי להעיד בעניין זה, ואף עובדה זו צריכה לעמוד לו לרועץ )ע"א 

 (. 595( 4, פד, מד)קופל )נהיגה עצמית בע"מ( נגד טלקאר חברה בע"מ

 ן, אני דוחה גם את טענות התובע בעניין זה. על כ

 

 

הנתבע אומנם לא הציג כל טרוניה בזמן אמת אודות איכות הטיפול המשפטי שניתן לו, או  .19

( וחקירתו הנגדית 3טענה בדבר התנהלותו של התובע כלפיו. עם זאת, בעדותו הראשית )נ/

יעוץ שהתובע נתן לו, לרבות חזר על כך ששם את כל מבטחו בתובע כאשר היה שבר כלי. הי

 הפנייתו לבורר, הסב לו נזק כלכלי עצום. בתמיכה לעדותו הוסיפה אשתו ציפורה שריג 

"( שהתובע הפגין קוצר רוח, התנהל באופן רשלני ומזלזל, אשר באו לידי ציפורה)להלן: "

ורה ביטוי בחוסר שליטה ובקיאות בחומר וקיום פגישות קצרות אותן עזב טרם סיומן. ציפ

הדגישה שהיא והנתבע הביעו את חוסר שביעות רצונם בפני ניימן. יעקב אשל )להלן: 

"(, אשר יצר את הקשר בין התובע לנתבע, תמך אף הוא בעדות הנתבע וציפורה באשר אשל"

 להתנהלות התובע.

 

אוסיף ואומר שאומנם רצונם המשותף של הנתבע ויהושע היה לפנות בגפם לבורר שהכירו  .20

לכן, אך לטעמי נכון היה להמליץ לנתבע, בפרט כאשר הוא איננו מיוצג, שהבורר  קודם

יערוך שטר בוררות. אני מוכנה גם להסכים שאכן בתום לב התגנב חשש לליבו של התובע 

שיהושע מנסה "לתקן" את פסק הבורר. במקרה כזה מה יותר פשוט היה מאשר להפנות את 

בטרם פנייה לבית המשפט? אין חולק שפסק הבורר לא הנתבע לבורר על מנת לברר סוגיה זו 

סתם את הגולל על מחלוקות הצדדים. לטעמי, מן הראוי היה לומר לנתבע לשוב לבורר על 

 מנת שישלים את פסק דינו וזאת בטרם הוצעו ניסיונות נוספים לגישור באמצעות שלומי. 

 

יבתו של הנתבע את התובע מכלול הראיות מובילני למסקנה שבמקרה דנן לא הוכח שעז .21

נבעה מסיבה שאיננה הוגנת רק במטרה להשתחרר מההסכם ולחסוך בשכר טרחתו. לנתבע 

קמה הזכות להשתחרר מהייצוג וכך עשה לאחר פסק הבורר, לצורך מעבר לשלב ביצועו 

 100,000והמשך התדיינות משפטית מורכבת וארוכה שעוד נותרה. ויודגש; שכר טרחה בסך 

 בע ובמקרה זה שכר הטרחה משקף את העבודה שבוצעה על ידו. שולם לתו₪ 

 

 ₪.  30,000על כן, אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובע בשכר טרחת עו"ד לנתבע בסך  .22
5129371 

54678313 

     , בהעדר הצדדים. 2017מרץ  06ניתן היום,  ח' אדר תשע"ז, 
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