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 חקיקה שאוזכרה:  .3

 18, 12, 3: סע'  1972-כסוכים(, תשל"בתקנות האגודות השיתופיות )בוררות בס .4

 א39: סע'  1969-ודה, תשכ"טחוק בית הדין לעב .5

 310: סע'  1955-חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו .6

 א19: סע'  1955-חוק הדיינים, תשט"ו .7

 א21: סע'  1962-חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג .8

 96: סע'  1978-תקנות בתי הסוהר, תשל"ח .9
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 96: סע'  2012-תקנות המשטרה )סדרי דין בדיון משמעתי(, תשע"ב .10

 30, 12, 11, 3: סע'  1968-חוק הבוררות, תשכ"ח .11

 (2)52: סע'  פקודת האגודות השיתופיות .12

13.  

14.  

15.  

 י .16

17.  

18.  

"( אשר מונה ביום הבורר" –מרדר )להלן מנחם ורר רו"ח בקשת המבקש לפסול את כב' הב  .19
כבורר יחיד לבירור הסכסוך שבין הצדדים לעיל, אשר עניינו פדיון מניית המבקש  7/1/2013

 "(.האגודה" –אצל המשיבה )להלן גם 

התקבלה במזכירות בקשת המבקש למינוי עת  27/8/2012ביום תחילתו של תיק בוררות זה  .20
משיבה, בסכסוך הקשור עם פדיון מנייתו אצלה. בסכסוך זה מונה כבורר בורר בינו ובין ה

 7/1/2013בהתאם להחלטתי המנומקת מיום , עו"ד נמרוד טפר, אך בשל בקשת המשיבה
 ., מונה כבורר רו"ח מרדר במקומו של עו"ד טפרומשיקולי יעילות ההליך

רדר כבורר בסכסוך התקבלה במזכירות בקשת המבקש לפסול את רו"ח מ 29/7/2013ביום  .21
 .31/7/2013"(. הבקשה הועברה לתגובת המשיבה ביום הבקשה" –האמור )להלן 

התקבלה 'תגובה מטעם הנתבעת לבקשת התובע להעברת הבורר מתפקידו'  18/8/2013ביום  .22
 (.לפי העניין –" תשובת המשיבהאו " "תשובת האגודה" –)להלן 

 "(.תשובת המבקש" –)להלן  27/8/2013תשובת המבקש לתשובת האגודה התקבלה ביום  .23

 

 טענות המבקש:

לטענת המבקש יש לפסול את כב' הבורר ולמנות תחתיו בורר אחר בסכסוך מושא החלטה זו,  .24
בכך שנמנע מלהביא ת עליו והדיווח המוטלהגילוי ות ולא עמד בחובם כי כב' הבורר מן הטע

עד  םנמנע מלגלותשר קשרים אקשרים קודמים עם משרד ב"כ המשיבה, לידיעת המבקש 
 בקשה לפסלו. הלהגשת 

במסגרת חובות אלה היה על הבורר לגלות כל עניין או מידע הקשור עם מי טוען המבקש כי  .25
 מהצדדים אף אם לדעת הבורר אין בכך כדי להשפיע על הליך הבוררות לגופו.

ים כולם טרם החל כב' הבורר בבירור הסכסוך לגופו, וההליכבנקודת זמן זו לטענת המבקש  .26
אשר קדמו להגשת הבקשה כהגדרתה לעיל הנם הליכים פרוצדוראליים בלבד. מן הטעם הזה 

 סבור המבקש כי יש לקבל את בקשתו, גם בעיתוי בו הוגשה.

המבקש כי כב' הבורר אינו ראוי לאמונו וכי המתואר על ידו נכנס בגדרן טוען לאור האמור  .27
, האגודות השיתופיות )בוררות בסכסוכים( תקנותל 3תקנה של שתי העילות המפורטות ב

"( כעילות המצדיקות העברתו של בורר מתפקידו: תקנות הבוררות" –)להלן  1972-תשל"ב
 גורמת לעינוי דין. בורר אשר אינו ראוי לאמון הצדדים או שהתנהגותו

כי השוואה מלאה בין דיני פסלות , , כך עולה מתשובתו לתשובת האגודההמבקשסבור עוד  .28
 שופט ובין דיני פסלות בורר אינה ראויה באשר 

"המבחנים לגבי פסילת שופט נוקשים ומורכבים יותר מאשר המבחנים 
 לפסילת בורר. 
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ול בכובד ראש כי ... בנוסף, כשמדובר בבקשה לפסילת שופט, יש לשק
המדובר באדם אשר דין המדינה חל עליו, הוא פועל על פי חוק, ו"מורא 

 הדין" מרחף מעל ראשו"

 לתשובת המבקש( 7 -ו 6)סעיפים 

 

 טענות המשיבה:

הוא החלטת כב' הבורר שלא לפסול את כב' הבורר הרקע לבקשת המבקש לטענת המשיבה,  .29
הוצאות בגין בקשת חיוב המבקש בכמו גם לקבל את בקשת המבקש לתקן את כתב התביעה 

ולראיה: רק לאחר החלטתו זו של כב' הבורר מצא  ₪. 5,000התיקון אשר עמדו על הסך של 
 לנכון המבקש להגיש בקשתו.

; לטענת המשיבה במקרה דנן כלל לא מתקיימים התנאים המצדיקים העברת בורר מתפקידו .30
ש וממילא המידע שטוען המבקש שהיה על כב' הבורר לא הפר את חובת הגילוי כטענת המבק

 . כב' הבורר לגלותו אינו עולה כדי חשש ממשי למשוא פנים

טוענת המשיבה כי לא די בתחושותיו הסובייקטיביות של המבקש כדי להביא להעברת כב'  .31
הבורר מתפקידו, ואין די בתחושת המבקש כי הבורר נגוע במשוא פנים, אלא יש להביא 

 ות כי כך הוא וזאת לא נעשה.נסיבות אובייקטיבי

טוענת המשיבה כי רק משנדחתה בקשתו של המבקש לתקן את כתב התביעה ולדחייה זו  .32
נוסף חיוב בהוצאות, החלו תחושותיו הסובייקטיביות של המבקש להציפו עד כדי שגמר 
אומר בלבו להביא לפסלות כב' הבורר. אין להיעתר לבקשת פסלות אשר זה הרקע להגשתה 

 כרעה בטענות יש להביא למבחן אובייקטיבי. ואת הה

כמו כן, טוענת המשיבה, אין בהחלטות דיוניות כשלעצמן כדי לבסס עילת פסלות. אין  .33
לאפשר מצב בו הדרך לתקיפת החלטות שאינן נוחות לצד תהיה בקשה להעברת בורר 

 מתפקידו.

 

יש להתייחס לקשר, טוענת היא כי במקרה דנן ולאור אופיו של משרד ב"כ המשיבה, יתרה,  .34
הבורר, תחת התייחסות ככל שנטען כזה, בין עורך הדין המייצג בתיק הספציפי ובין כב' 

. המשיבה מפנה בעניין זה למונח "פסילה כוללת לכל משרד ב"כ המשיבה כמקשה אחת
. כך, "(מרזל" –)להלן  (2006) דיני פסלות שופטנגזרת" כאמור בספרו של יגאל מרזל 

ל כפי שבאה לידי ביטוי בספרו האמור, בחינת הטענה היא נסיבתית ולא לשיטתו של מרז
קטגורית. משכך, ומשלא הובא כל קשר בין באי כוח המשיבה בתיק זה ובין כב' הבורר הרי 

 שדין הטענות להידחות.

טוענת המשיבה כי בניגוד לטענת המבקש, יש לפרש את חובת הגילוי והדיווח ככזו המחייבת  .35
רים המעוררים חשש  ממשי למשוא פנים בלבד, ולא כל קשר שהוא באופן חשיפת אותם קש

 במילות המשיבה:ו כללי ומורחב כטענת המבקש.

, קלוש אזוטרילהתדיינות כל קשר  הצדדיםבפני "ואין עליו לחשוף 
 ומרוחק, כדוגמת הקשרים בענייננו"

 לתשובת האגודה( 56)סעיף 

שרי הבורר לכאורה עם משרד ב"כ המשיבה, המבקש מטעה בטענותיו, לא רק בהציגו את ק .36
אלא גם בטענותיו לגבי השמטת דבריו מפרוטוקול הישיבות בפני כב' הבורר מקום בו אין 

 מדובר בפרוטוקול המתמלל את הנאמר כי אם בסיכום ישיבה בלבד.

חותמת המשיבה את טענותיה בטענה כי יש לדחות את טענת המבקש לפיה הליך הבוררות  .37
 תברר לגופו ולפיכך יש להיעתר לבקשתו להעברת כב' הבורר מתפקידו. טרם החל לה

 



 אלישע חכם נ' אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשל"צ וזכרון יעקב בע"מ  31-220-12

4 

 

 דיון והכרעה:

בפתח הדברים אומר כי דין הבקשה להידחות. אסקור להלן את הטעמים למסקנתי זו, תוך  .38
 התייחסות לטענות הצדדים כפי שהובאו בפניי בכתב:

 

 המסגרת הנורמטיבית  .39

סוגי תים וריבוי שופטים. עם שינוי העותם מתייחס לאכן, מקור דיני הפסלות בכלל .39.1
הערכאות הורחבו אלה גם לערכאות אחרות כבתי הדין לעבודה ואף לערכאות מעין 

 שיפוטיות אחרות:

"דיני הפסלות התפתחו בעיקרם ביחס לשופטים המכהנים בערכאות 
שיפוט רגילות. הוראות מיוחדות החילו את דיני הפסלות גם על בתי הדין 

 א39סעיף על הרשמים ונציגי הציבור המכהנים בהם ) לרבות –לעבודה 
(; וכן על בתי הדין הצבאיים 1969-, התשכ"טחוק בית הדין לעבודהל
(; על בתי הדין הרבניים 1955-, התשט"וחוק השיפוט הצבאיל 310סעיף )
סעיף על בתי הדין הדרוזיים )(; 1955-, התשט"וחוק הדייניםל א19סעיף )

(; ועל בתי הדין 1962-, התשכ"גחוק בתי הדין הדתיים הדרוזייםל א21
הוראות נוספות (. 1961-, התשכ"אחוק הקאדיםב ל6השרעיים )סעיף 

כדוגמת בתי הדין  ה חלות גם על טריבונלים פנימיים שוניםבענין ז
סעיף לערעורים בענייני משמעת בשירות בתי הסוהר ובמשטרת ישראל )

סעיף , ו1989-(, התשמ"ט)סדרי דין בדיון משמעתי תקנות בתי הסוהרל 96
; יגאל 1989-(, התשמ"טתקנות המשטרה )סדרי דין בדיון משמעתיל 96

 (; להלן: מרזל(. 2006) 379-380מרזל דיני פסלות שופט 

 (,20.9.2009]פורסם בנבו[ ) מדינת ישראל נ' סמיר גנאמה 10349/08רע"ב  )
 (.63 פסקה

 

שיפוטיות אלה נמנה גם בורר, וזאת -המחוקק כמו גם הפסיקה קבעו כי על ערכאות מעין .39.2
 י הרציונל הבא:פעל 

שיפוטיות, -מעיןככלל, יש להחיל את דיני פסלות שופטים גם על ערכאות "
בשינויים המתחייבים מהבדלי המבנה, המעמד והסמכויות, בינן לבין 

שיפוטיים לכללי -ערכאות שיפוט מובהקות. כפיפותם של הגופים המעין
הצדק הטבעי, החובה של חבריהם להימנע ממשוא פנים, מדעה קדומה 
 וממצבים של ניגוד עניינים, הביאה להשקפה כי דיני הפסלות, בהתאמות

 המתחייבות, חלים, גם עליהם. כפי שהסביר דר' י' מרזל בספרו: 

"אין מקום לקיומם של דיני פסלות השופט רק באותם 
מקרים בהם מדובר בשופט מקצועי, המבצע פעולת שפיטה 
בין כתלי בית המשפט. שמירה על תכליות דיני הפסלות, כגון 

ל בעלי אי תלות, אמון הציבור, השוויון, הזכויות הדיוניות ש
הדין, וההכרעה היעילה בסכסוך, מובילה למסקנה כי ראוי 
הוא שדיני הפסלות יחולו גם על שופט המבצע תפקיד מעין 
שיפוטי, וגם על מי שאינו שופט המבצע תפקיד שיפוטי" 

   (.383)מרזל, בעמ' 
 

 התייחס לכך השופט קדמי באחת הפרשות באומרו:  

כנגד כל מי שהוסמך  "טענת פסלות היא טענה שניתן להעלות
פי הדין למלא תפקיד המצריך איסוף ראיות וקביעת -על

עמדה באשר למשמעותן ולכוחן הראייתי. מטבע הדברים, 
פי אמות המידה שקבעה -ניתן לבחון טענת פסלות כאמור על
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הפסיקה בהקשר לטענת פסלות המועלית כנגד שופט 
אזוב נ' מדינת  3542/93רע"פ המקיים הליך שיפוטי" )

 "(, ההדגשה לא במקור(.1994) 714, 705( 4)ישראל, פ"ד מח
 

 (.לפסק הדין 64לעיל, סעיף  10349/08רע"ב  )

אינו חייב להיות  'בורר'לא שא, מן האמור עולה כי יש להחיל את דיני הפסלות גם על בורר
"( חוק הבוררות" –)להלן  1968-, תשכ"חחוק הבוררותבורר הממונה בהתאם להוראות 

 ואסביר:בלבד, 

לתקנון  כדיןבפנייתו של המבקש למינוי בורר בסכסוך שבין הצדדים הפנה המבקש  .39.3
 פקודת האגודות השיתופיותל (2)52סעיף ימונה בהתאם להמשיבה המורה כי הבורר 

 לתקנון המשיבה. 94"(. ראו סעיף הפקודה" –)להלן 

לפקודה.  (2)52סעיף אכן, בכתב המינוי נכתב מפורשות כי מינוי הבורר נעשה בהתאם ל .39.4
מצאתי להתעכב על עניין זה באשר בוררות זו היא בוררות סטטוטורית, אשר אינה כפופה 

 205, כרך א' ונוהל בוררות דיןזה פרופ' סמדר אוטולנגי ראו לעניין . חוק הבוררותל
הליך  משכך, המסגרת הנורמטיבית של. "(אוטולנגי" –)מהדורה רביעית מיוחדת( )להלן 
הפקודה  :, כי אם דיני האגודות השיתופיותחוק הבוררות הבוררות מושא החלטה זו אינה

 1972-, תשל"בהאגודות השיתופיות )בוררות בסכסוכים( תקנות –והתקנות שמכוחה 
 "(.תקנות הבוררות" –להלן כאמור )

הפסיקה הרלוונטית לענייננו עוסקת, רובה ככולה, בבקשת להחלפה או לפסילה אמנם,  .39.5
הם  –הרלוונטיים  חוק הבוררות. עם זאת, סעיפי חוק הבוררותשל בורר אשר מונה לפי 

סק בחובת הנאמנות המוטלת על העו 30סעיף העוסק בהעברת בורר מתפקידו ו 11סעיף 
העוסק בהעברת  3סעיף הועתקו כמעט באופן מדויק לתקנות הבוררות בדמות  –בורר 

 של בורר.העוסק אף הוא בחובת הנאמנות  12 סעיףבוררים מתפקידם ו

 :)ההדגשות שלי ד.ב( לתקנות הבוררות קובע 3סעיף 

אי הרשם להעביר בורר מתפקידו, בין שמינהו צד לסכסוך רש"
הבורר אינו ראוי לאמון ובין שמינהו הרשם, אם נתגלה ש

ורמת התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות ג, או אם הצדדים
 ."לעינוי דין

 

 :)ההדגשות שלי ד.ב( לתקנות הבוררות קובע 12סעיף 

 ."תנוחייב לנהוג כלפי הצדדים בנאמרר שהסכים למינויו בו"  

 

חייב בורר בחובת נאמנות כלפי הצדדים לבוררות. לתקנות הבוררות  12סעיף על פי 
, אין הוראה פוזיטיבית המזכה בפיצוי צד הנפגע חוק הבוררותאמנם, בשונה מלשון 

מבורר אשר מעל בחובתו זו, אך דומה כי אין בכך כדי להקל בעצם החובה עצמה אשר 
 עומדת בעינה. 

הימנעות ממצבים של ניגוד עניינים  של בורר היא, בין השאר, עות חובת נאמנות זומשמ .39.6
על בורר לנהוג  .443, בעמ' ראו אוטולנגיוממצבים בהם קם חשש ממשי למשוא פנים. 

, באי תלות ובשוויון, תוך שמירה על באובייקטיביות ,בתום לב, ביושרגם כלפי הצדדים 
אוטולנגי, של בעלי הדין, וההכרעה היעילה בסכסוך )אמון הציבור, הזכויות הדיוניות 

רע"ב ו 752( 2)מכשירנות חדרה בע"מ נ' רויכמן, פ"ד נב 6999/96רע"א המצוטט ב
 (.לעיל 10349/08

"( בקשה מתאימה רשאי הרשם" –האגודות השיתופיות )להלן  מקום בו מוגשת לרשם .39.7
לתקנות הבוררות. על מנת  3 סעיףכאמור ב -הרשם להורות על העברת בורר מתפקידו 

http://www.nevo.co.il/case/17920120
http://www.nevo.co.il/case/17920120
http://www.nevo.co.il/case/6168832
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74278/52.2
http://www.nevo.co.il/law/74278
http://www.nevo.co.il/law/74278/52.2
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74280
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/11
http://www.nevo.co.il/law/74417/30
http://www.nevo.co.il/law/74417/3
http://www.nevo.co.il/law/74417/12
http://www.nevo.co.il/law/74280/3
http://www.nevo.co.il/law/74280/12
http://www.nevo.co.il/law/74280/12
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/6092691
http://www.nevo.co.il/case/6168832
http://www.nevo.co.il/case/6168832
http://www.nevo.co.il/case/6168832
http://www.nevo.co.il/law/74280/3
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שתקום סמכות זו של הרשם, על המבקש להראות כי הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים או 
לתקנות  12סעיף , המהווה למעשה הפרה של נהגותו של הבורר גורמת עינוי דיןכי הת

 .הבוררות

הלכה פסוקה היא כי המבחן לבדיקת השאלה אם ראוי בורר לאמון הצדדים הנו מבחן  .39.8
. כדברי עו"ד צד להליךאובייקטיבי, וכי אין להסתפק בתחושותיו הסובייקטיביות של 

 - )להלן 113 דיני בוררות עם ערכאת ערעור -אופק חדש בבוררות בספרו ישראל שמעוני 
 :"(שמעוני"

"המבחן, שאותו קבעה הפסיקה למשוא פנים ולניגוד עניינים, 
יש להוכיח חשש ממשי  פיוהינו המבחן האובייקטיבי שעל 

ה למשוא פנים ברמה האובייקטיבית, ואין די בתחוש
 סובייקטיבית של אחד הצדדים."

 

]פורסם בנבו[  הרב אליעזר כהנמן נ' הרב שמואל מרקוביץ 5421/13רע"א  ראו גם:
ת בערבות מוגבלת )בפירוק( נ' בי חברה בערבות מוגבל-ארט 296/08רע"א (; 1.10.2013)

רע"א ; "(בי-פרשת ארט" –)להלן  (5.12.2010)]פורסם בנבו[  עזבון המנוח ג'ק ליברמן ז"ל
]פורסם בנבו[  עאטף מוסא ושות' בע"מ נ' עמירון חב' לבנין והשקעות בע"מ 3159/12

צרפתי נ' צרפתי, פ"ד  75/89ע"א ; 65פסקה , המוזכר לעיל 10349/08רע"ב   (;10.7.2012)
30-ת ( בפסקאו17.1.2008) ]פורסם בנבו[ בטשרבט נ' שר 9535/07רע"א ; 518, 516( 5)מז
 ועוד.; 29

משהובהר כי אמת המידה להעברת בורר מתפקידו כפופה למבחן אובייקטיבי לפיו על  .39.9
המבקש להוכיח כי התנהגותו של בורר עולה כדי חשש ממשי למשוא פנים, יש לבדוק 

 .ה במבחן זהמהם השיקולים אותם יש להביא בחשבון על מנת לקבוע עמידה או אי עמיד

 

 יםוהזיקה לדיני פסלות שופטבחינת בקשה לפסילת בורר או להעברתו מתפקידו  .40

כפי שכבר נאמר על ידי לא פעם, סבורה אני כי יש ללמוד מדיני פסלות שופטים גם לעניין  .40.1
 לגזור מדינים אלהבאיזו מידה יש נשאלת השאלה חוזרת ו –פסלות בוררים. עם זאת 
הכשרתו של שופט ידועה ומוסדרת בעוד אין אלה הם פני  גזירה שווה. כך לדוגמא
ברירת גופו מעלה תהיות שהרי ההכרעה . גם השוני בהליך הדברים בקשר עם בורר

בורר אינו כפוף לדין המהותי; אינו חייב לנמק פסקו; ואף אין זכות המחדל היא כי 
, אך לא חוק הבוררות)כך הוא בהליך בוררות הכפוף ל מוקנית לערעור על פסק בורר

אמות המידה כדי להשפיע על על הבדלים אלה . האם אין בהליך בוררות סטטוטורית(
  בורר?הנדרשות מ

דעת כב' השופט דנציגר כפי ולאמץ את  להצטרףבדורשי בשאלה זו, מצאתי גם אני  .40.2
 :שלי ד.ב( ות)ההדגש 115, בסעיף בי-פרשת ארטשהובעה ב

"סיכומם של דברים: ניתן למצוא נימוקים לכאן ולכאן בשאלה 
האם יש להחמיר או להקל במבחן הפסלות של בורר לעומת 

המבחן לפסלות בורר צריך שיהיה שופט. אני כשלעצמי סבור כי 
, קרי, כי על הטוען דומה למבחן שנקבע בעניינם של שופטים

ות אובייקטיביות, קיומו לפסלות בורר להוכיח בהתבסס על ראי
קביעתן של אמות מידה מחמירות של חשש ממשי למשוא פנים. 

יותר לבורר מאלה שנקבעו בעניינם של שופטים עלול להוביל 
ואף  למצב בו בוררים יירתעו מלקבל על עצמם את התפקיד

כמו כן, . חוק הבוררותל 30סעיף יחששו מפני תביעות לפי 
החמרה יתרה באמות המידה לפסלות בורר עלולה לפגוע 
ביעילות מוסד הבוררות כמנגנון מהיר להכרעה בסכסוכים. 
מנגד, הקלה באמות המידה הנדרשות מבורר עלולה אף היא 

 ."שרוחש לו הציבור להביא לפגיעה במוסד הבוררות ולאמון

http://www.nevo.co.il/law/74280/12
http://www.nevo.co.il/case/7856176
http://www.nevo.co.il/case/5598963
http://www.nevo.co.il/case/5583056
http://www.nevo.co.il/case/5583056
http://www.nevo.co.il/case/5583056
http://www.nevo.co.il/case/6168832
http://www.nevo.co.il/case/17942631
http://www.nevo.co.il/case/17942631
http://www.nevo.co.il/case/6154932
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/30
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, שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 6115/13רע"א ראו גם )
 לברשלג עו"ד נ' גליל מימוןדני זי 7816/11רע"א ; (, פסקה י'22.10.2013]פורסם בנבו[ )
 .(, פסקה ט'(4.12.2011]פורסם בנבו[ )

אוטולנגי דנה באמת המידה הראויה עת נבחנת השאלה אם בורר ראוי לאמון הצדדים,  גם .40.3
 (:509תוך התלבטות בין מבחן אובייקטיבי למבחן סובייקטיבי )אוטולנגי, בעמ' 

צריך "ברם נראה, שהגישה הנכונה היא שילוב בין השתיים: 
עובדה מסויימת, אשר לא זו בלבד  הדיןשיוכח כי נתגלתה לבעל 

שתיתן לו תחושה סובייקטיבית של איבוד אמון בבורר, אלא גם 
ניתן יהיה לומר שאיבוד האמון ניתן לביסוס גם מבחינה 
אובייקטיבית. לא די בחשש סתמי שהבורר יהא חסר יכולת 

יש צורך  להיות אובייקטיבי בשל קרבתו לצד השני, אלא
בהוכחת משהו ממשי יותר, שביהמ"ש יסכים עם המבקש, 
הטוען שהבורר אינו ראוי עוד לאמונו, שאכן חששו סביר 

 והגיוני"

המבחן הסובייקטיבי ודאי התקיים, כפי שניתן יהיה להניח כמעט בכל בקשה  אןמשכ .40.4
או: )מקום בו המבחן הסובייקטיבי דווקא הוטל בספק ר המוגשת על ידי צד לבוררות

, ((22.6.2013]פורסם בנבו[ ) עו"ד עוזי גולן נ' עו"ד שלמה פרי 12-07-32579הפ"ב )ת"א( 
להיות בורר ראוי לאמון הצדדים הוא המבחן האובייקטיבי הרי שהמבחן המהותי ביותר 

מצד בורר תוך כדי ניהול הליך הבודק האם נתגלתה אפשרות ממשית של משוא פנים 
 .אמת מידה דומהיישומה של , תוך יםבדומה לדיני פסלות שופט –הבוררות 

במקרים רבים עולה השאלה האם די בחשש לפגיעה במראית פני הצדק על מנת להצדיק  .40.5
של בורר מתפקידו. ניתן למצוא דעות לכאן ולכאן. כך למשל סבר כב' השופט  העברתו
כי אין להסתפק בחשש לפגיעה במראית פני הצדק ( 296/08רע"א )בי -ארטפרשת דנציגר ב

 (.118על מנת להצדיק העברת בורר מתפקידו להוציא נסיבות קיצוניות )ראו פסקה 

פונה דין, ו-אני כשלעצמי סבורה אחרת: מקום בו אך מונה בורר וטרם הוגשו לו כתבי בי .40.6
ני כי יש להיעתר לבקשה. כך גם מקום בו ה אהמבקש החלפתו של בורר סבור צד לבוררות

להעברתו של בורר מתפקידו. במקרה כאמור,  מגישים צדדים לבוררות בקשה בהסכמה
אף אם החלו הצדדים להתברר בפני בורר ומצאו לבקש בהסכמה להחליפו בבורר אחר, 

   להחליפו.בהסכמה בפני בורר אשר מבוקש  תאין לכפות על צדדים המשך התדיינו

כי גם במקרים כאמור יש לשקול את מכלול השיקולים במקרה הספציפי, שהרי ברי,  .40.7
כך למשל יהא מוצדק  יכולות להיות נסיבות נוספות המצדיקות גם חריגה מן האמור.

ת להחלפ ,פעם אחר פעם ,חוזרותישה זו מקום בו צדדים מגישים בקשות בעיני לצמצם ג
 , בין אם צד ספציפי ובין אם לסירוגין. בורר

 מהם, אפוא, השיקולים שיש לשקול עת מוגשת בקשה לפסול או להעביר בורר מתפקידו? .40.8

לבורר חובת נאמנות כלפי הצדדים. מקום בו הוכח  –לתקנות הבוררות  12תקנה כנזכר ב
תקנה נו ראוי עוד לאמון הצדדים רשאי הרשם להעביר בורר מתפקידו כמצוות כי בורר אי

 לתקנות הבוררות. 3

חובת האמון טומנת בחובה מספר חובות ביניהן: החובה לנהוג באובייקטיביות, בתום לב 
א נגזרת של חובת הנאמנות, כדברי כב' וביושר. מן הפסיקה עולה כי גם חובת הגילוי הי

 :120בי, פסקה -ארטפרשת השופט דנציגר ב

"בעבר הובעה הדעה לפיה מחובת האמון של הבורר נגזרת חובת 
הגילוי שלו כלפי הצדדים בעניינים שונים, ובכללם החובה לגלות 
את קשריו למי מהצדדים או לנושא ההתדיינות ועובדות 

עניינים בו נתון הבורר. חובת הגילוי,  העלולות ליצור חשש לניגוד
כך נקבע, נגזרת מחובת הנאמנות המוטלת על הבורר )ראו: עניין 

להחלטת הרשם ע' שחם. יוער כי  9-8סמואל, לעיל, בפסקאות 
באותו מקרה סבר הרשם כי הטענות שנטענו נגד הבורר אינן 

http://www.nevo.co.il/case/7996252
http://www.nevo.co.il/case/5614637
http://www.nevo.co.il/case/3856556
http://www.nevo.co.il/case/5598963
http://www.nevo.co.il/law/74280/12
http://www.nevo.co.il/law/74280/3
http://www.nevo.co.il/law/74280/3
http://www.nevo.co.il/law/74280/3
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מצביעות על אפשרות ממשית למשוא פנים כנדרש לצורך 
לעניין זה עוד אשוב בהמשך(. נקבע כי  –קידו העברתו מתפ

"אפשרות ממשית של ניגוד עניינים היא עניין מרכזי לאמון של 
הצדדים בבורר ובהליך הבוררות. גילוי פרטים הנוגעים 
לאפשרות כזו נגזרת מאליה מחובת הנאמנות ומיחסי הנאמנות 
שבין בורר לצדדים לבוררות". לדעתי, הטלת חובת גילוי על 

רר משרתת גם את תכלית הליכי הבוררות. גילוי מוקדם של הבו
קשריו של הבורר עם מי מהצדדים יקטין את ההסתברות כי 
הליכי הבוררות יעוכבו או יבוטלו בהמשך על ידי בית המשפט 

 (."180)ראו: הירש, לעיל, בעמ' 

 

בורר היא  בי כי חובת הגילוי המוטלת על-עוד עולה מדברי כב' השופט דנציגר בעניין ארט .40.9
אלרוב נדל"ן  7088/11רע"א לעיל, פסקה יא;  6115/13רע"א )ובעניין זה ראו גם:  מלאה

 1146/11רע"א (; 2011)[ ]פורסם בנבו Hilton International Coמלונאות בע"מ נ' 
]פורסם בנבו[  ;(16.8.2011]פורסם בנבו[ ) צ'רלטון בע"מ נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל

]פורסם בנבו[ ר ארדן תעשיות בטון משוך בע"מ נ' דן טמי 1039/08הפב )ת"א( ; (2011)
קשר בינו ובין מי מהצדדים או עם מושא טיב . מקום בו מתלבט בורר בדבר ((11.12.2011)

הבוררות טוב יעשה אם יביא התלבטויותיו אלה בפני הצדדים מוקדם ככל הניתן וייתן 
כמו כן, בגדרה של חובת הגילוי עומדת חובת  בידם את ההכרעה בדבר רצונם בו כבורר.

 בפני הצדדים  הבורר לחשוף

"כל מידע שיש בו כדי להשפיע  על הליך הבוררות והוא כולל את 
קשריו של הבורר או מי משותפיו למשרד )ככל שיש לו שותפים( 

או  או לבאי כוחםאו של מי מהמועסקים אצלו למי מהצדדים 
 לנושא הבוררות." 

 (., ההדגשה שלי ד.ב144פסקה בי, -פרשת ארט)

תצדיק או של חובת הנאמנות בו נתגלתה הפרה של חובת הגילוי עם זאת, לא בכל מקום  .40.10
המבחן לכך הוא קיומו של חשש ממשי למשוא  ההפרה את העברתו של הבורר מתפקידו.

 פנים. ולדעת כב' השופט דנציגר: 

"כאשר מסתכלים על חובת הגילוי בהקשר של פסלות, ראוי אם 
ולא  דה תהיה של חשש ממשי למשוא פנים,יכן, כי אמת המ

מראית פני הצדק. ... מבחנים אלו, כך נקבע, מאזנים בין 
האינטרס של אפקטיביות הליכי הבוררות כהליכים יעילים 
ליישוב סכסוכים ובין האינטרס של טוהר הליכי הבוררות 

 ומניעת משוא פנים" 

 (. 126-127ת פסקאובי, -פרשת ארט)

 

על הצד המבקש להביא לפסלות  לצורך קבלתה של טענת הפסלותהיא, אפוא, כי  המסקנה
, ואין להסתפק בטענה בורר לעמוד במבחן המחמיר יותר של חשש ממשי למשוא פנים

לפגיעה במראית פני הצדק כדי להביא להעברת בורר מתפקידו, להוציא מקרים חריגים 
 .לעיל 40.6 דוגמת האמור בסעיף 

 

 ענות שבפניי לגופןניתוח הט .41

. כזכור, טוען המבקש כי כב' אפנה כעת לבדוק את טענות המבקש תוך החלת המבחן האמור
 .הפרה העולה כדי חשש ממשי למשוא פנים -ואת חובת האמון הבורר הפר את חובת הגילוי 

 

http://www.nevo.co.il/case/7996252
http://www.nevo.co.il/case/5598939
http://www.nevo.co.il/case/5749000
http://www.nevo.co.il/case/11675117
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 הפרת חובת הגילוי .42

את הצדדים על  טוען המבקש כי כב' הבורר הפר את חובת הגילוי כלפיו מקום בו לא יידע 
הקשרים אשר לטענת המבקש את להלן אסקור עם משרד ב"כ המשיבה. העסקיים קשריו 

 עולים כדי הפרת חובת הגילוי:

טוען המבקש כי משרד עו"ד . יו"ר הדירקטוריון של חברת קמור בע"מכמשמש כב' הבורר  .43
כמומחה כר ליפא מאיר מייצג את הדירקטוריון אשר כב' הבורר עומד בראשו, וכי הוא נש

 לבקשה(. 4מלווה בעניין הסדר חוב החברה עם מחזיק האג"ש שלה )סעיף 

בתשובה לטענה זו הושב כי משרד ב"כ המשיבה מעולם לא היה יועצה המשפטי של חב'  .43.1
"קמור" כנטען, אלא סיפק לה שירותים משפטיים בעניין נקודתי בלבד העוסק בהסדר 

גם שירותים נקודתיים אלה ניתנו לחברה ולא חוב החברה למחזיקי האג"ח שלה. כמו כן, 
. המדובר בעניינים מקצועיים של משרד בלבד נושא משרה בהאשר שימש לכב' הבורר 

ב"כ המשיבה עם החברה שלה אישיות משפטית נפרדת. זאת בשונה ממצב בו השירות 
 היה ניתן לכב' הבורר בעצמו. לטענות אלה הוסיפה המשיבה כי משרד עו"ד ליפא מונה

מחלקות עצמאיות. השירותים שניתנו לחב' קמור  5 -עורכי דין ומחולק ל 70 -למעלה מ
ניתנו על ידי המחלקה המסחרית בעוד השירותים דנן ניתנים על ידי מחלקת הליטיגציה 

, אשר לא הכירו את כב' הבורר עד להתדיינות בתיק ג'רדלולו ואני-עליה נמנים עוה"ד דר
 זה.

האמור ברור כי הקשר בין כב' הבורר כדירקטור בחברת קמור ובין  עיננו הרואות כי לאור .43.2
, ובוודאי שהקשר בין ב"כ המשיבה דנן ובין כב' משרד עו"ד ליפא מאיר אינו קשר ישיר

הבורר עקיף אף יותר, נוכח מבנהו של המשרד והעדרה של היכרות קודמת בין ב"כ 
חובת הגילוי של כב' הבורר יש  על מנת לבחון האם הופרההמשיבה דנן ובין כב' הבורר. 

 לבדוק האם  קשר זה עשוי לעלות כדי חשש ממשי למשוא פנים.

 לכשעצמי סבורה אני כי אין בקשר זה לבדו כדי להקים חשש ממשי למשוא פנים; .43.3

אמנם, משרד עו"ד ליפא מאיר סיפק שירותים משפטיים לחברת קמור אך ראשית, 
נטען על ידי המבקש שהרי המשרד מעולם ש המדובר היה בשירותים ספציפיים ולא כפי

לא שימש יועצה המשפטי של החברה. אי דיוק זה מעיד על הלך הרוח בו מצוי המבקש, 
אין להסתפק בכך. נוסף על עובדה זו אשר לא נסתרה על ידי המבקש, יש להביא אם כי 

חברים  בחשבון כי אכן, כב' הבורר הנו נושא משרה בחברה.  חבר בדירקטוריון שלה, בו
השירותים שסופקו, נוסף על כך שהיו נקודתיים בלבד, ניתנו לחברה אשר לה גם נוספים. 

אישיות משפטית נפרדת. ויודגש, אין מדובר בחברה אשר כב' הבורר הוא בעליה או בעל 
 השליטה בה אלא אך נושא משרה בה, בין אחרים. 

ובין בין כב' הבורר מצב עובדתי זה מחליש את טענות המבקש שכן הקשר המתקיים  .43.4
משרד ב"כ המשיבה בעניין זה הוא עקיף בלבד, אינו עולה כדי חשש למשוא פנים וזאת גם 

 מבלי להתייחס למבנה המשרד ולהפרדות הנטענות על ידי ב"כ המשיבה בעניין זה.

לא היה קשר מקצועי מתמשך כפי שניסה לטעון המבקש בין ב"כ המשיבה דומה כי כלל  .43.5
, וכך אין מדובר בקשר אישי בין כב' הבורר ובין ב"כ המשיבהבוודאי שוובין כב' הבורר 

עולה  , כפי שתואר בפניי,. מקובלת עליי עמדת המשיבה כי אין קשר עקיף זהאף לא נטען
 כדי חשש ממשי למשוא פנים.

הקשר השני של כב' הבורר למשרד ב"כ המשיבה, כך לטענת המבקש, בא לידי ביטוי היות  .44
"מ כאשר יועצה המשפטי של חברה זו, קטור בחב' מבטחים חיתום וניהול בעכב' הבורר דיר

"מייצג את חברת לולו בפרט -משרד עו"ד ליפא מאיר, ועו"ד דרהוא כך טוען בפניי המבקש, 
סימוכין לתשובת  המבקש כהגדרתה לעיל(.  8)סעיף  מנורה, בה מכהן כב' הבורר כדירקטור"

מנורה  28744-07-12תא"ק טות בית המשפט בלטענה זו מצא המבקש בצרפו את החל
מנורה חברה לביטוח בע"מ נ'  09-09-9513תא"ק מבטחים ביטוח בע"מ נ' יניב ואח'; ב

הררי נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ואח'. בכותרת  32697-11-09תא"ק יחימוביץ; וב
ב"כ המשיבה בהליך  –לולו -מפורש כי ב"כ מנורה הוא עו"ד ארז דרהחלטות אלה נכתב ב

 דנן.

http://www.nevo.co.il/case/4154233
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אינו היועץ המשפטי של טוענת המשיבה וטענה זו לא נסתרה, כי משרד עו"ד ליפא מאיר  .44.1
שירותים משפטיים. גם האסמכתאות האמורות אשר צירף סיפק לה חברה זו ומעולם לא 

המבקש אינן מן העניין באשר החברה המיוצגת על ידי ב"כ המשיבה היא מנורה מבטחים 
  ביטוח בע"מ ולא החברה בה מכהן כב' הבורר כדירקטור.

אין לי אלא לקבל את תשובת המשיבה בעניין זה, אשר לה לא מצאתי תשובה עניינית  .44.2
ש. אכן, המדובר בשתי חברות שונות בעלי ישות משפטית נפרדת, וממילא בתשובת המבק

 גם כאן.  רלוונטי ,אחד מיני רביםכבה בלבד,  הרשהאמור לעיל היות כב' הבורר נושא מ

במאמר מוסגר אומר כי בשל רגישותה של בקשה להעברת בורר מתפקידו, מן הראוי היה  .44.3
לו על מנת להימנע מפגיעה בשמו הטוב להימנע מהפרחת טענות אשר לא ניתן להוכיחן ו

 בהמשך.לכך עוד אשוב של בורר, ו

כדי לקבוע שגם אם קיים קשר עקיף כלשהו )ואיני קובעת כי כך הוא( הוא באמור לעיל די  .44.4
אינו עולה כדי חשש ממשי למשוא פנים ובוודאי שאינו יכול להביא להעברתו של כב' 

 הבורר מתפקידו. 

בשיתוף משרד עו"ד ליפא מאיר "בנושא בעלי האג"ח של עבד  כב' הבוררטוען המבקש כי  .45
 לבקשה(. 5חברת אפריקה ישראל" )סעיף 

)ככל  בעניין זה משיבה המשיבה כי נאמניהם של מחזיקי האג"ח בחברת אפריקה ישראל .45.1
הן את כב' הבורר והן הם שבחרו  הנראה הכוונה לחברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ(

בשל מומחיותם ובאופן בלתי תלוי האחד באופן נפרד לגמרי,  את משרד ב"כ המשיבה,
 את הליך הסדר החוב בעניינם של מחזיקי האג"ח של החברה. זאת במטרה שילוו בשני

. כב' הבורר כמו גם משרד ב"כ המשיבה נבחרו כיועצים בשל מומחיותם האמורה
, ומבלי שלמי יכל אחד בתחום מומחיותו הוא וללא תלות האחד בשנ –חיצוניים להליך 

 .מהם הייתה איזו השפעה על הבחירה

לא מן הנמנע כי לכב' הבורר ולמשרד ב"כ המשיבה לטעמי, אפשר שצודק המבקש בכך ש .45.2
היו נקודות השקה בעניין האמור אולם איני יכולה להתעלם מטענת ב"כ המשיבה דכאן כי 

 ,משרדםאופיו של כאמור בשל  –לא הכירו את כב' הבורר  -טרם ההליך מושא החלטה זו 
 גודלו ומבנהו.

. נכון הוא כי בחירת משרד ב"כ היה על כב' הבורר לגלות קשר זהכשלעצמי סבורה אני כי  .45.3
אך מתוקף תפקידם כנותני האחד בשני המשיבה וכב' הבורר נעשתה באופן בלתי תלוי 

גם קלושה בעיני הטענה כי  ,שירותים ומייצגים אינטרסים זהים של קבוצה הומוגנית
עבודתו בעניין על אף דעתי ביניהם. מקצועי קשר כל השירותים עצמם ניתנו ללא 

 המדובר המשותפת של כב' הבורר עם משרד עו"ד ליפא מאיר, עדיין סבורה אנוכי כי 
ממילא אינו עולה כדי חשש ממשי אשר עקיף ובכל מקרה קשר מקצועי בלבד, בקשר 

גם מקום בו לא הביאו  הבורר מתפקידולמשוא פנים, ואין בו כדי להביא להעברתו של 
 .בפני הצדדים במסגרת חובת הגילוי

טענה נוספת המועלית על ידי המבקש נוגעת לגב' ורדה טריואקס, המשתתפת בכל ישיבות  .46
 . מטעם כב' הבורר הבוררות

נטען כי הגב' טריואקס חברה בדירקטוריון חברת "גניגר מפעלי פלסטיקה" אשר יועצה  .46.1
ד עו"ד ליפא מאיר. עוד נטען בעניינה כי לה חברת ייעוץ בבעלות המשפטי הוא משר

משותפת עם כב' הבורר, "המקבלת שירותים עסקיים משפטיים  ממשרד עו"ד ליפא 
 לתשובת המבקש(. 12מאיר" )סעיף 

בעניין זה משיבה המשיבה כי ממילא תפקידה של גב' טריואקס הוא אדמיניסטרטיבי  .46.2
קולים של ישיבות הבוררות, תיאום מועדים בין הצדדים בלבד, המתמצא "ברישום פרוטו

לתשובת המשיבה(, ואין בקשר זה כדי  38והעברת החלטות הבורר לידי הצדדים" )סעיף 
להצדיק את העברת כב' הבורר מתפקידו, אשר הוא ורק הוא מוסמך לקבל להכריע 

כב' הבורר ובין בענייני הבוררות. המדובר בזיקה רחוקה ביותר אשר אינה מתקיימת בין 
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מי מהצדדים ובוודאי שאינה עולה כדי חשש ממשי למשוא פנים בגינה יש להעביר את כב' 
 הבורר מתפקידו.

בהיות הזיקות המובאות על ידי המבקש לעיל עקיפות בלבד במקרה הטוב, היה על  .46.3
. םחשש ממשי למשוא פניעולים כדי המבקש נטל כבד אף יותר להראות כי קשרים אלה 

כב' הבורר בבקשה שהגיש לו המבקש לפסילתו נכתב במפורש: "אני ו/או גב'  בהחלטת
 5טריואקס לא קיבלו, באופן ישיר או עקיף, דבר ממשרד עו"ד ליפא מאיר" )סעיף 

להחלטה(.  משאמירה זו לא נסתרה על ידי המבקש, אלא הסתפק הוא בהעלאת אותן 
ת תוך הסתפקות בהעלאתן בעלמא טענות שהביא בפני כב' הבורר ללא הבאת ראיות נוספו

אין לקבל טענותיו בעניין הפרת חובת הגילוי וכי המבקש לא הרים נטל זה, אני קובעת ש
  .גם במקרה זה של כב' הבורר

ויודגש: מסכימה אני עם טענות המשיבה כי הזיקות המקצועיות בלבד אשר עלו מטענות  .46.4
נים ובוודאי שלא חשש ממשי המבקש בפרק זה אינן מספיקות כדי להקים חשש למשוא פ

 :12פסקה  ,לעיל 5421/13רע"א וכך קבע כב' השופט דנציגר ב לכך.

"כאשר בקשה להעברת הבורר מתפקידו מתבססת על טענה 
בדבר קשר בין הבורר לבין הצד השני בבוררות, הרי שיש צורך 

כיחות קשר ממשי בין הבורר לבין אותו בעובדות ברורות המו
 צד"

 לדידי לא הרים המבקש נטל זה המוטל עליו.

לא נעלמה מעיני העמדה לפיה מקום בו התעורר ספק בלבו של בורר אם קשר אבקש לציין כי 
יש אם מסוים רלוונטי להתדיינות בפניו אם לאו אזי עליו לגלות קיומו לצדדים, בחזקת "

דרור חרזי נ' טיב הכרמל  2181/13רע"א בע כב' השופט רובינשטיין בכך קאין ספק".  –ספק 
 לעיל(: 6115/13רע"א )ראו גם ב (, פסקה יג24.7.2013]פורסם בנבו[ ) אחזקות בע"מ

אצל הבורר )או  –ואפילּו רחוק  –תעורר ספק אכן, מקום בו מ"
מומחה מטעמו( באשר לקיומה של עובדה העלולה להקים חשש 
לניגוד עניינים, עליו לגלותה לצדדים, בחינת "אם יש ספק, אין 
ספק", ויחליטו הצדדים האם הם מסכימים לקיים את ההליך 

"כל המגלה הרי זה  –אם לאו; וכפי שציינתי בעניין אלרוב 
 ובח, כל המרבה בגילוי הרי זה משובח".מש

אלא שבמקרה דנן כב' הבורר כלל לפי עמדה זו חובת הגילוי בה חב בורר היא מלאה. גם 
כי אין כל רלוונטיות בין  -וכך גם לאחר שהדברים הובאו בפניו  -לא התלבט, והוא סבר 

ל כב' הבורר שהחלטתו תפקידו כבורר בסכסוך זה ובין הקשרים שפירט המבקש דנן )ראו 
רחוקים ומקצועיים )בשונה מקשרים מדובר בקשרים ה בקשת המבקש לפסול עצמו(.ב

גם גילויים לא היה מקים חשש ממשי למשוא פנים אף אם היו כאמור,  ,, אשראישיים(
הגילוי המוטלת על בורר הנה מכאן כי על אף שחובת . מובאים בפני הצדדים מבעוד מועד

לא יוביל הדבר בהכרח  ,)ואיני סבורה כי כך הוא( חובה זומלאה, גם מקום בו הופרה 
 להעברת הבורר מתפקידו.

מסקנתי היא, אפוא, כי לאור אופיים של הקשרים שנטענו על ידי המבקש כמפורט לעיל,  .46.5
גם אם הייתה בהתנהגות כב' הבורר הפרה של חובת הגילוי המלאה החלה עליו, אזי היא 

ורר מן הטעם שממילא אינה עולה כדי חשש ממשי אינה מובילה לפסילתו של כב' הב
 למשוא פנים.

"יש לציין, כי אין די בקשר סתמי בלבד כדי לפסול בורר. יש 
 צורך באפשרות קרובה למדי שקשר זה ישפיע עליו. ..."

 (456)אוטולנגי, עמ' 

 

 ומבחן "היכולת לדעת" קונסטרוקטיביתהידיעה כלל ה .47

http://www.nevo.co.il/case/7856176
http://www.nevo.co.il/case/16997793
http://www.nevo.co.il/case/7996252
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תיו באשר לקשרים המפורטים בין כב' הבורר ובין גם לעיתוי בו העלה המבקש את טענו .47.1
משרד עו"ד ליפא מאיר ישנה משמעות לעניין השיקולים אותם יש לשקול עת מוגשת 

 בקשה לפסלות בורר.

מקום בו צד יכול היה לדעת על עילת הפסילה לה טוען באמצעים הלכה פסוקה היא כי  .47.2
תחילת הליך הבוררות. על צד פשוטים וסבירים יהא הוא מנוע מלהעלות עילה זו לאחר 

להליך בוררות מוטלת החובה לבדוק בדיקה אקטיבית וסבירה אם קיים קשר בין הבורר 
כך קבע כב' השופט  .ולטעמי אף לבדוק גם קשר אפשרי בין הבורר ובין הצד השני –ובינו 

 , ההדגשות שלי ד.ב(:132בי )פסקה -דנציגר בפרשת ארט

ה על הצדדים לבוררות לבדוק לאור המסקנה אליה הגעתי, לפי"
בדיקה אקטיבית וסבירה, בעצמם, האם קיים קשר בינם לבין 
הבורר או בין הבורר לנושא הבוררות, מתבקשת גם המסקנה כי 
צד שלא ידע על קיומה של עילת פסילה, אבל יכול היה לבררה 
באמצעות בדיקה סבירה ופשוטה, ככלל יהיה מנוע מלהעלות 

ות החלה וניתנה הסכמתו למינוי הבורר, טענה זו לאחר שהבורר
אף מקבלים משנה תוקף כאשר טענת הפסלות מועלת  והדברים

לאחר שהתקבלו החלטות מהותיות על ידי הבורר. מכאן, 
לא רק במקרים בהם ידע צד לבוררות על עילת שלגישתי 

הפסלות ולא העלה אותה בהזדמנות הראשונה יש, ככלל, כדי 
ות טענת פסלות, אלא גם במצבים לשלול את האפשרות להעל

בהם אותו צד יכול היה לדעת או צריך היה לדעת על עילת 
הפסלות באמצעות שקידה סבירה, לא ניתן יהיה לאפשר לו 

 , כמובן שהכל על פי נסיבות המקרה." להעלות טענה זו

 מקום בו צד יכול היה לדעת, ואין נפקא מינה אם טוען כי לא ידע בפועל, על קשרים של 3.747
שנה לאחר תחילת הבוררות כי מחצית האין להישמע לטענותיו  –הבורר עם הצד שכנגד 

יש לפסול את הבורר בגין קשרים אלה. זאת ביתר שאת מקום בו לא הביא המבקש כל 
הסבר מתי התגלו לו הקשרים בין הבורר ובין ב"כ המשיבה בעתיים מבוקש כעת להעבירו 

ל קשרים אלה בעיתוי בו הוגשה הבקשה. חוסר זה מתפקידו, ואף לא כיצד נודע למבקש כ
  של פרטים רלוונטיים אומר דרשני ולא עומד לזכות המבקש כי אם לחובתו.

השתהה בהעלאת טענתו לפסלות הוא מבחן "היכולת אשר צד מבחן נוסף בו צריך לעמוד  .47.4
 לדעת": 

מועלית טענת פסלות באיחור, נדרש הטוען את טענת  כאשר"
מבחן "היכולת לדעת" ועליו להראות כי גם הפסלות לעמוד ב

בשקידה סבירה לא יכול היה לגלות ולדעת את דבר קיומה של 
 עילת הפסלות במועד מוקדם יותר:

 
"... מקום שבו מועלית הטענה באיחור, נדרש 
הטוען לעמוד במבחן 'היכולת לדעת', ואין הוא 
יוצא ידי חובה אלא אם הראה כי גם בשקידה 

היה לגלות ולדעת את דבר  סבירה לא יכול
קיומה של עילת הפסלות במועד מוקדם יותר 

[(. 4אשכנזי נ' מדינת ישראל ] 1179/94ע"פ )השוו 
טעמם של כללים אלה הוא שהעלאתה של טענת 
-פסלות בשלב מתקדם של ההליך, לאחר שבעלי

יותיהם או את רובן, או הדין הביאו את כל רא
השמיעו את כל טענותיהם או את רובן, עלולה 

המשפט, -לפגוע לא רק בסדרי עבודתו של בית
באינטרסים  –ובכך טמון העיקר  –אלא גם 

הדין. פסילת השופט בשלב -חיוניים של בעלי
מתקדם של ההליך תחייב את פתיחתו של ההליך 

http://www.nevo.co.il/case/17910925


 אלישע חכם נ' אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשל"צ וזכרון יעקב בע"מ  31-220-12

13 

 

מחדש בפני שופט אחר, וההליך החדש, שבו 
כלו הצדדים לשוב ולכלכל את מהלכיהם יו

פי -בתחומי הבאת הראיות והטיעון המשפטי, על
לקחי ניסיונם בגלגולו הראשון של ההליך, יהיה 
בהכרח שונה מן ההליך המקורי. מכאן נגזרת 
התפיסה, שלא הרי טענת פסלות המועלית על סף 
ההליך, או סמוך לאחר תחילתו, כהרי טענת 

תקדם של ההליך, פסלות המועלית בשלב מ
-לקראת סיומו או לאחריו. וככלל, רשאי בית

המשפט לסלק על הסף טענת פסלות רק בשל כך 
 "(.62שהועלתה באיחור" )ראו: שם, בעמ' 

   

 (137בי, פסקה -)פרשת ארט

 מקום בו מעיד על עצמו המבקש כי: .47.5

שחשף לפיו בין כבוד הבורר למשרדה של ב"כ  בירור קצר"
  קיים סבוכים..."הנתבעת יש קשרים עס

 לתשובת המבקש, ההדגשה שלי ד.ב( 16)סעיף 

 אין כל ספק בעיני כי אין לומר שהמבקש עמד במבחן זה.

 

 :שתי הערות נוספות הצריכות לעניין –לפי תום פרק זה  .47.6

כזכור, בתיק בוררות זה מונה תחילה כבורר עו"ד טפר אך משמנהלת הערה ראשונה: 
מצאה  –עובדות ושאלות משפטיות דומות בפני בורר אחר המשיבה תיק בוררות נוסף בעל 

לנכון לבקש את מינויו של אותו בורר )הוא רו"ח מרדר( גם במקרה דנן ואף לאחד את 
 הדיון בשני התיקים.

טרם הכרעתי בבקשת המשיבה העברתי בקשתה לתגובת הצדדים. תגובת המבקש מעולם 
רדר כבורר חלפו למעלה מששה לא הומצאה. הדעת סוברת כי בעת שממינוי רו"ח מ

לתקנות הבוררות  18תקנה חודשים עד להגשת הבקשה כהגדרתה לעיל, ואפנה ל
המעמידה את תוקף מינויו של בורר על שישה חודשים בלבד, ובהינתן העובדה שהמבקש 

ה לו ההזדמנות להביא הסתייגויותיו אך הוא לא הביע כל הסתייגות למינוי על אף שניתנ
בחר שלא לעשות כן, איני יכולה שלא לתהות בדבר המניע האמתי להגשת הבקשה 

 ובוודאי בעיתוי שהוגשה.

טענות המבקש להפרת חובת הגילוי של כב' הבורר נחזות להיות רבות  הערה שנייה:
לדידי, הניסיון . תקבלנהבאופן המבקשות להגדיל את הסיכוי שלפחות חלקן ת ומגוונות
בלא בעלמא נטענו ת זו אינה בכדי. כפי שתואר על ידי לעיל, חלק מן הטענות ראּונ  להעביר 

הוא לא צלח. חלק אחר כלל  –שנעשה מאמץ אמתי להוכיחן וממילא אם נעשה מאמץ 
 אינו רלוונטי למערכת היחסים שבין הצדדים לכב' הבורר. 

ו כשל שופט והצדדים מרשים "מעמד הבורר, עם כל הכבוד, אינ
לעצמם להתייחס לבורר בזלזול. כאשר חשים עורכי הדין כי 
הבורר אינו נוטה לצידם, מתחילים הם לנבור בהתנהגותו על 
מנת למצוא כל פירור של הוכחה המעידה כי הבורר אינו ראוי 
לאמון הצדדים. השלב הבא הוא כאשר אותו צד המרגיש חוסר 

, מגיש בקשה לבית המשפט ומעלה נעימות בהליך הבוררות
טענות רבות כרימון לחריגת הבורר מסמכותו המצדיקה 

 להעבירו מתפקידו. ..."

 (114)שמעוני, עמ' 

http://www.nevo.co.il/law/74280/18
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, לכאורה, בין כב' הקיימים דומה, כי המבקש עשה מאמץ מיוחד להביא בפניי קשרים
ו על יסוד כוחה בניסיון להביא להעברת כב' הבורר מתפקיד-הבורר ובין המשיבה או באי

הפרתה של חובת הגילוי, גם ללא בסיס איתן ומספק המצדיק את הגשת הבקשה. הכל על 
התנהלות זו אינה  –מנת להביא בכל מחיר להפסקת ההתדיינות בפני כב' הבורר. לדידי 

ולכך אייחס פרק נפרד בהמשך, והן בשל  -ראויה הן בשל העיתוי בו הועלתה הבקשה 
אלה הם גופן. איני יכולה שלא להביע צערי והסתייגותי על כי האופן בו הובאו הטענות ל

 .פני הדברים

 

 הפרת חובת האמון .48

 כי חובת האמון הופרה בשתיים:בפניי המבקש טוען 

כב' הבורר "העלים" )כך במילות המבקש( מן הפרוטוקול שניהל טענות שנטענו בעניין  .1
נוגעת לפדיון מנייה ומדוע שגם היא תביעה כספית ואינה של המשיבה " תתביעתה הנגדי

 לבקשה(. 7" )סעיף לדון בה כן ובתביעתו הנגדית של התובע לא

לאור חיובו של המבקש בהוצאות כבדות על המבקש חש חוסר אמון כלפי כב' הבורר " .2
" בקשה פרוצדוראלית פשוטה הוא גם חש כי התנהגות הבורר גורמת לו גם לעינוי דין

 לבקשה(. 8)סעיף 

 ל אחת מן הטענות האמורות:אפנה לניתוח כ

צודק המבקש קול על ידי כב' הבורר טוענת בפני המשיבה כי וניהול הפרוטאופן לעניין  .49
בטענתו העובדתית שחלק מהדברים שנאמרו על ידו לא קיבלו ביטויים בפרוטוקול. אלא 
שהמבקש רואה בכך מעשה המכוון כנגדו והנגוע באפליה, בעוד שגם דברי ב"כ המשיבה 

 לא בא זכרם בפרוטוקול. זאת, בשעה שבפרשנותו זו אין כל ממש. –עניין  באותו

למעלה מן העניין מוסיפה המשיבה כי ממילא פרוטוקול הדיון בבוררות נערך בצורת "סיכום  .50
ודי בכך כדי לדחות את טענות המבקש כנגד כב'  –ישיבה" ולא כתמלול דברי הנוכחים 

 שות במקור(:הבורר בעניין זה. כדברי המשיבה )ההדג

כוח של מי -"אין מדובר בהשמטה מכוונת של דברי באי
מהצדדים, וממילא אין מקום לטענת התובע לפיה מדובר 
באפליה כלפיו, או באינדיקציה לקיומו של חשש ממשי למשוא 

כוח האגודה לא נרשמו בפרוטוקול -פנים, משעה שגם דברי בא
 "2013ביולי  11הישיבה מיום 

 המשיבה(לתשובת  73)סעיף 

עוד הביאה בפניי המשיבה את העובדה כי הפרוטוקול בעניינו נטען שהושמטו מדברי  .51
הצדדים הנו השלישי במספר, ופורמט הפרוטוקול כ"סיכום ישיבה" היה ידוע למבקש 

 מישיבות קודמות ועל כך מעולם לא הלין. 

סתרה ולא ניתן אין לי אלא לקבל את עמדת המשיבה לעניין טענתו זו של המבקש, אשר לא נ .52
מקום בו צד יש לזכור כי האמור, על נוסף לה כל הסבר מניח את הדעת בתשובת המבקש. 

הרי  –סבור כי הפרוטוקול אינו משקף נכונה את הלך הרוח או דבריו ועמדותיו בדיון 
, אין סדרי הדין הנהוגים לבפניו הדרך להגיש בקשה לתיקון פרוטוקול. אמנם ככל השפתוח

חלים על הליך בוררות. עם זאת ומששני הצדדים מיוצגים וסדרי הדין בבתי בבתי המשפט 
סבר המבקש כי לא בא זכרם של טענות ככל שהמשפט הם לחם חוקם של באי כוחם, 

בפרוטוקול שהועבר להם על ידי כב' הבורר היה על המבקש לפנות  ומהותיות שהועלו על יד
בכתב במשמעות סדרי הדין שבבתי  בקשהצורת בבקשה לתיקון הפרוטוקול גם אם לא ב

 . , ואת זאת לא עשההמשפט

לא נערכה פנייה  –מחד גיסא  –על אף התחושות הקשות עליהם אני למדה מעמדת המבקש  .53
מבקש המבקש להשתמש בהשמטה זו מהפרוטוקול כדי  –כאמור לכב' הבורר, ומאידך גיסא 

המשיבה עולה ברמת סבירות וזאת מקום בו מהמידע שהביאה בפניי  ,לנגח את כב' הבורר
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כלל אינה מכוונת, והמבקש לא הרים את נטל ההוכחה בעניין זה השמטה זו גבוהה למדי כי 
 כדי עמידה במבחן האובייקטיבי הנדרש.

אין לי אלא לקבל את טענות המשיבה בעניין זה במלואן, ולהוסיף כי איני יכולה שלא לסבור 
ואסתפק בדברים  –' הבורר ובפניי אינו מקרי שוב שעיתוי העלאתה של טענה זו בפני כב

 .הללו

כעת נותר להשיב לטענתו השנייה של המבקש, המביאה בפני את תחושותיו הקשות עקב  .54
 חיובו בהוצאות כבדות מידי לטעמו. 

"אחת ההבחנות החשובות ביותר במסגרת דיני הפסלות היא בין 
על ידי  טענות פסלות לבין טענות נגד החלטות דיוניות שנתקבלו

בכל  –לצורך דיני הפסלות  –שופט. ... ליתר דיוק, מדובר 
ההחלטות השיפוטיות שמקבל השופט בהליך מסוים לפני מתן 

ההלכה היא, כי פסק הדין, שאינן החלטות בבקשה לפסילתו. 
, לא אין בהחלטות דיוניות, כלשעצמן, כדי לבסס עילת פסלות

במספר רב של  כאשר מדובר בהחלטה יחידה ולא כאשר מדובר
"אין מסיקים מסקנה בדבר משוא פנים כביכול מתוך החלטות. 

חיבורן האריתמטי של טענות דיוניות שנדחו או שנתקבלו". על 
, כלומר, בעל הדין להצביע איפוא על חשש ממשי למשוא פנים

כי בהחלטות יש משום "משחק מכור", המעיד כי השופט אינו 
פן מסוים ולטובת צד פתוח לשכנוע. הכרעה שיפוטית באו

מסוים, כשלעצמה, אינה מעידה על קיומו של חשש ממשי 
 למשוא פנים.

בפסיקה ניתן למצוא דוגמאות רבות להלכה, שלפיה אין 
משום עילת  –ואפילו ברצף של החלטות  -בהחלטות דיוניות  
; עניינים, כגון רישום פרוטוקול ותיקונופסלות. מכאן, ש

ופסיקת ים ושמיעת ראיות;.. הארכת מועדים; קביעת דיונ
כל אלה וכיוצא באלה נחשבים להחלטות  – הוצאות נגד בעל דין

ולעניינים דיוניים שאין בהם, כשלעצמם, עילת פסלות, ואין 
 שאלת נכונותם עומדת לדיון במסגרת שאלת הפסלות" 

 (, ההדגשות שלי ד.ב174-176)מרזל, עמ' 

של ההליך השיפוטי )ובכלל זה גם הליך מעין  הרציונל לגישה זו הוא ברור: מטבו ומטבעו .55
שיפוטי( קבלת החלטה משמעותה קבלת עמדה של פלוני על פני עמדתו של אלמוני, היוצרת 
באופן טבעי תחושות לא נעימות אצל אלמוני. כלום נוכל להסתפק בתחושה זו כעילה 

להיות השלכות  להעברת בורר מתפקידו ? מובן שלא. לתשובה אחרת על שאלה זו עשויות היו
עמ' מרזל, וברור כי אותן יש למנוע )ראו גורפות על נושא תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי, 

176-178.) 

מעמדות המבקש כפי שהובעו בפניי עולות אמירות מובהקות, פעם אחר פעם, המצביעות על  .56
ר הן התעוררו אצלו תחושות לא חיוביות אש –כך כי עקב החלטתו הדיונית של כב' הבורר 

 :הלבקש 8המבקש בסעיף ב"כ מהוות את הרקע להגשת הבקשה. כך למשל כתב 

מתצהירו של המבקש עולה חוסר אמון הקיים כלפי הבורר, "
אשר לאור חיובו של המבקש בהוצאות כבדות על בקשה 
פרוצדוראלית פשוטה הוא גם חש כי התנהגות הבורר גורמת לו 

 גם לעינוי דין".

 אשר צורף כנספח לבקשה: כך כתב המבקש בתצהירו

הבוררות חשתי שקיים יחס מיוחד בין כבוד הבורר  ת. מתחיל2"
 לבין ב"כ הנתבעת.

דחה כבוד הבורר את  11.7.13בישיבת הבוררות מיום  .3
בקשתי לתקן את כתב התביעה... ואף חייב אותי בסכום 
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הרגשתי כי החלטה זו אינה צודקת ₪.  5,000 -הוצאות של כ
ניתנה ולאחר שכבוד הבורר ציין כי הוא באשר מיד לאחר ש

 עוסק אך ורק בנושא פדיון המניה ולא בכל נושא אחר..

4. ... 

ביקשתי מבא כוחי להגיש בקשה לפסול את הבורר לאחר  .5
מרוב עצבים שלא ישנתי לילה שלם, בטני התהפכה 

 ותחושתי היתה קשה ביותר.

לאור בקשתי החל בא כוחי לבדוק אם אכן ניתן לפסול את  .6
רר, ואז גילה לתדהמתו כי הבורר היה קשור במקרים הבו

רבים עם משרד בא כוח הנתבעת והם שיתפו ביניהם 
 פעולה...

... 

בישיבות הקצרות שהתקיימו חשתי באופן ברור ביותר כי  .9
היחסים בין הבורר לב"כ הנתבעות הם מעבר ליחסים של 

   בורר ועו"ד ונראה היה בבירור כי יש להם היכרות קודמת.

סיבות האמורות הבורר אינו ראוי לאמוני, אני חש כי בנ .10
הצדק נפגע בצורה חמורה ביותר, ואיני מאמין כי הבורר 
לאור היכרותו על משרד ב"כ הנתבעת יוכל לעשות משפט 
צדק. הדבר גם עולה בבירור מההחלטות שהיו עד כה 
בבוררות זו שכולם היו נגדי ודברי בא כוחי אף לא נרשמו 

 בפרוטוקול."

 כל מילה מיותרת. –דמה כי לאחר קריאת הדברים הללו נ

דברים מעידים כאלף עדים על הרקע שהביא להגשת הבקשה, כפי שהוגשה ובכל זאת: ה .57
עשויות להיות ובעיתוי שהוגשה. לא יעלה על הדעת שעקב תחושות סובייקטיביות )הגם שהן 

מוד אודות בורר רק על ניסיון אקטיבי לל ,כוחו-אב שיתוףב ,מוצדקות( יעשה צד לסכסוך
מנת להביא לפסילתו! תחושותיו של המבקש כפי שהובעו בתצהירו הנן לגיטימיות אך בשום 

אסור שתחושות  –מקרה לא יכולות לשמש עילה להעברת בורר מתפקידו, וחמור מכך 
כאמור יביאו צד לבוררות לצאת ל"מסע חיפושים" אודות קשרים שונים של הבורר אך על 

 מזור לתחושות אלה על דרך של העברת בורר מתפקידו. מנת להביא 

אלה הם פני הדברים במקרה דנן, אלא שהמבקש אף הגדיל לעשות, שוכאילו לא די בכך 
וזאת בלשון  –והעלה על הכתב טענות כנגד כב' הבורר אשר ביסוסן הראייתי מוטל בספק 

 המעטה.

יב אך הבורר כלפי צדדים חובות כחובת הגינות, תום לב ויושר אינן חובות בהן חי .58
 ההגינות מחייבת כי גם צדדים חייבים כלפיי הבורר בחובות אלה שהרי:המתדיינים בפניו. 

"יתכנו מקרים, כי דווקא ניסיון להיתלות במידע שהתגלה לצורך 
הפסקת הבוררות, העברת בורר מתפקידו או ביטולו של פסק 

 ים."בוררות הוא שיחטא לחובת תום הלב המוטלת על הצדד

 לעיל, פסקה טו( 6115/13רע"א )  

אומר בזהירות כי לטעמי, לאור הרקע להגשת הבקשה כפי שהביא בפניי המבקש בעצמו  .59
 מוביל למסקנה כי מקרה זה נופל בדיוק לגדר המקרים האמורים.

חיית בקשת המבקש לתקן את כתב תביעתו, אבקש להוסיף כי גם לעצם החלטת הבורר על ד .60
ואף אם אני כשלעצמי הייתי מחליטה אחרת, הרי שמצאתי הכרח להביא את דברי כב' 

 :( 2009]פורסם בנבו[ )דניס לכטר נ' דרק בואטנג  1674/09רע"א השופט דנציגר ב

"ולכן גם אם טעה הבורר, ואיני קובע כי כך היה במקרה שלפניי, 
שבהפעלת שיקול דעת ולא בחריגה הרי שמדובר בטעות 

http://www.nevo.co.il/case/7996252
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מסמכות. כידוע בית משפט זה אינו מחליף את שיקול הדעת של 
הבורר בשיקול דעתו ולכן אין טעות ביישום הדין מהווה עילה 
להתערבות בפסק בוררות, שכן גם אם יישם הבורר את הדין 
באופן מוטעה, הרי שמדובר בטענה בעלת אופי ערעורי היורדת 

עתו של הבורר אשר אין בית משפט זה נדרש לשורש שיקול ד
 אליה ... "

 ומכאן כל מילה מיותרת.

לעניין זה דומה כי לא אצא חובתי מבלי להוסיף מילים מספר באשר לשמירת כבודם של  .61
 בוררים מקום בו מוגשת בקשה להעברתם מתפקידם:

 

 שמירה על כבוד הבורר .62

 ירות, ותוך שמירה על כבודוזהעל בקשה להעברתו של בורר מתפקידו להיות מנוסחת ב .62.1
ושמו הטוב של הבורר, גם ככל שצד להליך סבור כי יש בהתנהגותו של הבורר כדי לפגוע 
בו. על צדדים לבוררות להקפיד בניסוחה ובתמיכתה בראיות כאלה אשר עומדות, על פניו, 
ך במבחנים שקבעו הפסיקה, ואשר עליהם הרחבתי לעיל. אי לכך, מקום בו לא יקפיד בכ

 המבקש להעברת בורר מתפקידו, ישמש הדבר לחובתו. 

 – 1651/99רע"א כפי שנאמר ב –עוד יש להעיר בכמה מילים כי 
העברת בורר מתפקידו הינה עניין חמור ויש בו משום חשש 
ה לפגיעה מכאיבה בשמו הטוב של אדם. עורך דין המנסח בקש

להעברת בורר מתפקידו עקב משוא פנים, כאשר הבקשה אינה 
מבוססת, והיא מסתירה חוסר רצון לקיים את הליך הבוררות, 
עליו לשקול בקפידה את מכלול השיקולים הראויים בטרם 

 יחתום על הבקשה."

  (113עמ' , שמעוני)

ל אלמוני, כוח ש-כך למשל, בענייננו, מקום בו טוען המבקש כי ב"כ המשיבה משמש בא .62.2
ולא מביא כל תימוכין לטענתו זו, או מביא ראיה לא מתאימה, איני יכולה שלא לקבוע כי 

 המבקש לא עשה די והקפיד בחובתו האמורה.

כך גם לעניין דרישת הפסיקה לעמידה במבחן אובייקטיבי, מקום בו מביא המבקש  .62.3
תן לתמכו גם בראיות מהלכי רוחו המעידים בבירור על מצב סובייקטיבי בלבד, אשר לא ני

 אובייקטיביות ובכל מקרה זאת לא נעשה. 

זה מחייב את בתי המשפט אליהם מוגשת בקשה להעברת  מצב"
על כבודו של הבורר  הקפדה יתרהבורר מתפקידו להקפיד 

וכבודו של מוסד הבוררות ועל בית המשפט לבחון האם הבקשה 
יפים  אינה מוגשת בחוסר תום לב ומטעמים זרים. לעניין זה

דבריה של סגנית הנשיא, השופטת ר' שטרנברג אליעז בפסק דינו 
י.  317/05יפו( -אביב-"פ )תלתשל בית המשפט המחוזי ב

( בע"מ נ' רוטשטיין מערכות מידע 1986רוטשטיין מערכות מידע )
ן: עניין י. רוטשטיין ( )להל14.7.2005בע"מ )]פורסם בנבו[, 

 ( בע"מ(:1986מערכות מידע )
 

"ההחלטה להעביר נושא משרה מעין שיפוטית 
מתפקידו, טומנת בחובה רכיבים של פגיעה 

ראוי איפוא להקפיד על בכבוד ובשם הטוב. 
כבודם ועל מעמדם הציבורי של בוררים 

. קיימת סכנה של החשופים להליך המשפטי
ים, למטרה הזרה עשיית שימוש בטענת משוא פנ

http://www.nevo.co.il/case/5782426
http://www.nevo.co.il/case/18120640
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של עיכוב הבוררות או ביטול תוצאותיה. במיוחד 
חשובים הדברים הללו, לגבי בוררות המתנהלת 
בשלבים. בתום השלב הראשון כבר ברור מי הוא 
הצד 'המפסיד'. כבר בשלב זה ישאף אותו צד, 

 .לבטל את הליך הבוררות בכל 'מחיר'"

 (., ההדגשה שלי ד.ב98בי, פסקה -)פרשת ארט  

הקפדה יתרה" באה לידי ביטוי בכך שרק באותם מקרים קיצוניים בהם הצליח המבקש " .62.4
תתקבל בקשתו.  –לעניין העברתו של בורר מתפקידו לעמוד בדרישות הפסיקה והספרות 

 לא כך הוא בענייננו.

בית המשפט יעשה "על אמות מידה אלה יש להוסיף ולציין כי 
יצוניים, שכן ( במקרים ק1)11שימוש בסמכותו לפי סעיף 

בקשה מסוג זה מקימה כאמור, חשש לפגיעה בשמו הטוב של 
ר.ר חניונים בע"מ נ' הסתדרות  1651/99רע"א )ראו:  הבורר

רע"א (; 16.5.1999, ]פורסם בנבו[) העובדים החדשה בישראל
, ]פורסם בנבו[) עברי נ' המועצה המקומית רמת ישי 9812/04

 , לעיל(."( בע"מ1986י. רוטשטיין מערכות מידע )(; עניין 15.11.2004
 (102בי, פסקה -)פרשת ארט 

 נדבך נוסף בהחלטתי לדחות את בקשת המבקש. , אפוא,עניין זה מהווה

  

 עיתוי הגשת הבקשה .63

 כי  בפנייטוען המבקש 

אלא של התובע,  לא מדובר כאן בתחושה סובייקטיבית"
זו של התובע כי אינו נותן אמון בכבוד הבורר.  עמוקהבתחושה 

הקשה של  הסיבה שב"כ התובע החל בבירור הסיבות לתחושה
שחשף לפיו  בירור קצר התובע וחוסר האמון שלו בכבוד הבורר.

ם עסקיים בין כבוד הבורר למשרדה של ב"כ הנתבעת יש קשרי
  סבוכים..."

 לתשובת המבקש(. 16)סעיף 

כאמור וכפי שנפסק בשורה ארוכה של פסקי דין, לא די בתחושתו הסובייקטיבית של צד כדי  .64
להביא לפסילתו של בורר ולהעברתו מתפקידו. מאחר שכך הוא, אין להתעלם מהעיתוי בו 

 וארחיב. -הוגשה הבקשה  

ידו, על בית המשפט לתת "... בדיון הנוגע להעברת בורר מתפק
משקל לעתוי שבו מועלית טענת הפסלות, על מנת לעמוד על 

הטענה נטענת מוקדם יותר, שמידת תום ליבו של המבקש. ככל 
כך ייטה בית המשפט לייחס לה משקל רב יותר. ואולם, אם 
נטענת טענה בשלב מאוחר, יהא מקום לבדוק אם מדובר בניסיון 

 " לנצל לרעה טענת פסלות.

  (113עמ' , שמעוני)

ככל שבקשה להעברת בורר מתפקידו הוגשה בסמוך למינויו, תוך הבאת ראיות  .65
אובייקטיביות אשר מהן עולה חשש ממשי למשוא פנים, כך סיכוי הבקשה עולה. אלא שלא 

 כך הוא בענייננו: 

אחר התקיימה ישיבת הבוררות בפני כב' הבורר ל 2013. ביולי 2013כב' הבורר מונה בינואר 
)כתב הגנה, כתב תביעה שכנגד, כתב תשובה לכתב ההגנה וכתב  שהוגשו לו מסמכי הצדדים

, ביניהם בקשת המבקש לתקן את כתב התביעה שהגיש. כב' הגנה לכתב התביעה שכנגד(
 הבורר מצא לנכון לדחות בקשה זו של המבקש ואף לחייבו בהוצאות.

http://www.nevo.co.il/case/5782426
http://www.nevo.co.il/case/6160129
http://www.nevo.co.il/case/6160129
http://www.nevo.co.il/case/6160129
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הוגשה הבקשה להעברת כב' הבורר רק לאחר שנודעה החלטתו האמורה של כב' הבורר, 
מתפקידו. הבקשה מתבססת על מספר טענות אשר נדונו על ידי לעיל. כך למשל, מתבססת 
היא על טענת המבקש לקשרים הקיימים בין כב' הבורר ובין ב"כ המשיבה, עליהם בפרט 

 שחשף לפיו בין כבוד הבורר למשרדה של ב"כ הנתבעת בירור קצר" אומר המבקש בעצמו כי 
 לתשובת המבקש(.  16)סעיף  יש קשרים עסקיים סבוכים...

כלומר, ללא מאמץ מיוחד יכול היה המבקש לבדוק קשרים אלה אף עובר להחלטת כב'  .66
, אשר מטבעה לא כב' הבורר המתין עד לקבלת החלטתהמבקש לא עשה כן.  ךהבורר, א

ו נודע לו על הקשרים נשאה חן בעיניו, ורק לאחריה, פנה לערוך "בירור קצר" אשר במסגרת
הנטענים על ידו. אסתפק רק בלומר כי התנהגותו זו של המבקש, בהצטרפה לאמירתו כי חש 

לאור חיובו של המבקש בהוצאות כבדות על בקשה חוסר אמון כלפי כב' הבורר "
 5" )סעיף הוא גם חש כי התנהגות הבורר גורמת לו גם לעינוי דין פרוצדוראלית פשוטה

ת בעיני על מטרתה של הבקשה: להחליף את כב' הבורר בשל החלטות שלא מעידו ,לבקשה(
 ואת זאת אין לאפשר. -נשאו חן בעיני המבקש, ללא כל רלוונטיות למקצועיותו  

הוסמכה בוררת לדון בסכסוך  287/02ת"א(  –ה"פ )מחוזי "ב
צדדים. אולם, התברר למבקשת כי בהסכם שנחתם על ידי ה

לבוררת יש קשרים עסקיים עם משרד עורכי הדין של המשיבה. 
לכשנתגלה הדבר למבקשת, היא פנתה לבוררת בבקשה שתפסול 
את עצמה מחשש למשוא פנים. כן נטען שהבוררת לא עמדה 

 בחובת הגילוי שנקבעה בהלכת אינג'ינירינג. ... הבוררת דחתה 
נומקת. פרט נוסף שראוי להוסיף הוא את הבקשה בהחלטה מ

 כי
המבקשת טענה שהישיבות טרם התקיימו ושהבוררות מצויה 

אליעז קבעה כי טענות -בשלבים מוקדמים. השופטת ר' שטרנברג
הרי  –המבקשת אינן מבוססות מבחינה עובדתית וגם אם היו 

שמדובר ביחסים מקצועיים בלבד. ... עניין נוסף וחשוב שהועלה 
שופטת היה שהבוררת פסקה באורח פלא סעדים שאינם על ידי ה

לרוחה של המבקשת, ושהדרישה להעברת הבוררת מתפקידה 
לטות שלא לשביעות רצון המבקשת. לא לתה בסמוך לקבלת החע

יהא זה מיותר לציין כי המבקשת לא נקבה בתאריך שבו נודע לה 
על אותם קשרים שהיא מעלה בבקשה להעברת לראשונה 

השתלשלות זו מעלה חשש שמא המניע קידה. הבוררת מתפ
האמיתי לבקשה הוא אינטרס המבקשת להשאיר חלק 

, במיוחד כשמדובר בבוררות מהמחלוקת מחוץ לגדר הבוררות
שזכתה לאמון ולהערכה של המבקשת שאף בחרה בה לתפקיד. 
קבלת טענותיה של המבקשת תביא להרחבת חובות הגילוי של 

 ."לות ולניסיון החייםבוררים מעבר לנורמות המקוב

 (, ההדגשות שלי ד.ב115-116)שמעוני, עמ'   

כי לו הדברים האמורים היו עומדים לבדם כי אז אין וודאות שזו הייתה מסקנתי. אך  אפשר .67
הצטרפות האמור לכל קביעותיי לעיל מובילות בעיני למסקנה כי אין לקבל את בקשת 

 המבקש.

 

 להעברתו מתפקידו נדחית על ידי בזאת.בקשת המבקש לפסילתו של כב' הבורר ו

 

 בנסיבות, אין צו להוצאות.
 

5129371 

   2013דצמבר  03    ל' כסלו תשע"ד     דנה ביאלר, עו"ד  ניתן היום, 54678313
 עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

 ומנהלת מחלקת הבוררויות          בירושלים, בהעדר הצדדים.   

http://www.nevo.co.il/case/271668
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 ות תעביר החלטתי זו לכב' הבורר ולצדדים בדואר רשום.המזכיר54678313
 

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

 /-54678313דנה ביאלר 
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


