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מונתה כבוררת יחידה לדון  9.3.2016ביום . התגלע סכסוךשבכותרת החלטה זו בין הצדדים  .1

 בסכסוך עוה"ד רחל אסל.

 סעיפים על פני עמוד וחצי 13, בת התקבלה במזכירות 'בקשה לפסילת בוררת' 6.4.2016ביום  .2

ובה אף  10.4.2016. בקשה זו הועברה לתגובת הצד שכנגד ביום "(בקשת הפסלות" –)להלן 

 הוריתי על התליית ההליכים.

התקבלה במזכירות התייחסות כב' הבוררת לבקשת הפסילה, חרף העובדה  11.4.2016ביום  .3

 כי כלל לא נדרשה תגובתה.

מצא המבקש להגיש בקשה נוספת אשר הוכתרה בכותרת 'ערעור על דחיית  13.4.2016ביום  .4

אשר מכותרתה עלה כי "( הערעור" –ן )להל' 10/4/2016הבקשה לפסילת הבוררת מיום 

 44 -דפים ו 7בקשה לפסילה הוגשה בפני כב' הבוררת ונדחתה על ידה.  מסמך זה מנה 

 .ימים 20( בתוך 14.4.2016סעיפים. גם מסמך זה הועבר לתגובת הצד שכנגד )ביום 

"(. אך למן מקרא השורה האגודה" –התקבלה תגובת המשיב )להלן גם  18.4.2016ביום  .5

בהמשך להחלטת עוזרת רשם האגודות אשר זו לשונה "לתגובת האגודה ראשונה ה

 13.4.2016" נראה היה כי המסמך שהוגש על ידי המבקש ביום ...10/4/2016השיתופיות מיום 

 לא עמד לנגד עיניה במועד כתיבת תגובה זו.

דיון התקבלה במזכירות 'הודעה דחופה מטעם המבקש' ממנה עולה כי ב 1.5.2016ביום  .6

לאחר הסכמות הצדדים בבקשה לצו בפני עוה"ד אסל " 17.3.2016שהתקיים עוד ביום 

שינוי במצב הקיים בחלקה נשוא ]כך במקור[  כי המשיבה תימנע מלבצע מכלמניעה, 

".. מתוך הנחה כי הבוררת תסיים עד אז הטיפול התובענה "בשלושה השבועות הקרובים

 להודעה האמורה, ההדגשות במקור(. 1" )סעיף תבתיק וינתן פסק דין בתובענה המקורי

המחלוקת, חרף האמור, כך מן ההודעה, הגיעו מודדים מטעם המשיב לערוך מדידות בשטח 

 5" )סעיף הם עורכים את המדידה בהנחיית וועד המשיבהאשר השיבו למבקש לשאלתו כי "

" )סעיף ת שניתנולהורות לוועד המושב לכבד ההחלטות השיפוטיווהמבקש ביקש "להודעה(, 

 ואחרון להודעה(. 8

התקבלה במזכירות תשובתה הנוספת של האגודה בהתאם להחלטתי מיום  4.5.2016ביום  .7

14.4.2016. 

התקבלה 'תשובת המבקש לתגובת המשיבה לערעור על דחיית הבקשה  8.5.2016ביום 

 לפסילת הבוררת'.
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למתן צו מניעה זמני התקבלה 'בקשה דחופה למתן החלטות בבקשה  16.6.2016ביום 

 ובערעור לפסילת הבוררת'.

 עיקרי טענות המבקש .8

 ואלו הם עיקרי טענות המבקש בבקשת הפסלות ובערעור במצורף:

כב' הבוררת לאחר חתימת הסכם הבוררות הודיעה לצדדים כי לה היכרות מוקדמת עם יו"ר  8.1

שיבה, שהינה מטיפול משפטי בתיק אשר עם רעייתו של יו"ר המ"האגודה ונציג האגודה 

לבקשת הפסלות(, כאשר לטענת המבקש כב' הבוררת לא ביקשה  1" )סעיף עו"ד במקצועה

לנהל הדיון בתיק, כאילו והצדדים נתנו הסכמתם  היאהמשיכה "את הסכמת הנוכחים אלא 

 ".לאחר הודעתה כאמור

 עוד נטען כי הודעתה זו של כב' הבוררת ניתנה על פה ולא נרשמה בפרוטוקול. 8.2

)לאמירה זו  ותו כי רבה מודה המבקש כי תחילה לא ייחס חשיבות להיכרות האמורהבהגינ 8.3

 10.4.2016שהתקיים בפני כב' הבוררת ככל הנראה ביום השני , אך בדיון יהא משקל בהמשך(

לא יעזור לך כמה " בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי]יו"ר האגודה[  הודיע לו"

". לך על ההשקעה בכסף, אתה תפסיד, לא תרוויחשתשקיע כסף בעורכי דין, לא חבל 

. ועל כן, באה הבקשה לפסילה בסמוך לאחר הדיון פס"ד יהיה לטובת האגודהדהיינו, 

" הראשון, מתוך חשש למשוא פנים, והעדר אמון המערער בבוררת להמשך ניהול ההליך

 לערעור, ההדגשות במקור(. 4)סעיף 

חשש למשוא פנים עת הרימה את קולה בדיון ואף כב' הבוררת נהגה במערער באופן המקים  8.4

 הורתה לו לצאת מן החדר בו התנהל הדיון.

לבית המשפט  ןכב' הבוררת "שגתה" בכך שדחתה את טענות המבקש כי יש להעביר את הדיו 8.5

כי יש בכוונת האגודה, להקים מעגל תנועה... לנוכח הודעת יו"ר האגודה בדיון הראשון "

הפך עניינו הפרטי של ל חלק מחלקתו של המערער, נשוא התובענה שיזלוג לבית העלמין, ע

 לערעור, ההדגשות במקור(. 6" )סעיף , שבסמכותו של בית המשפטהמערער לעניין ציבורי

בפתח הדיון, כי יש לה  היכרות הודיעה כב' הבוררת " 10.4.2016בדיון השני שהתקיים ביום  8.6

אשר התייצב להעיד מטעם האגודה, גם אז לא קודמת גם עם חבר וועד נוסף מר יואב אוזן, 

 לערעור(. 9" )סעיף עלה בדעתה של הבוררת ואף לא שקלה כי עליה להיעתר לבקשת הפסילה

" )סעיף דחתה כל בקשותיו ומנגד, נענתה לכל בקשות האגודההמבקש טוען כי כב' הבוררת " 8.7

שיבה באותו יום תוך שהוא מביא כדוגמה את בקשתו לחקור את כלל עדי המ לערעור( 11

על מנת למנוע מהעדים העברת כל מידע על תוכן החקירה הנגדית, לעדים שטרם נחקרו. "
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שכן, הדבר נראה כשיטה אצל עדי האגודה, מאחר והם שולחים בכל ישיבה "טיפין, טיפין של 

 לערעור(. 11" )סעיף עדים". כך לדוגמה...

מכים מסוימים אשר לא הוגשו על האגודה אינה מכבדת את החלטת כב' הבוררת והגשת מס 8.8

 ידה במלואם עד עתה.

 כב' הבוררת לא המציאה לצדדים עותק קריא מחקירות העדים בפניה על אף שנתבקשה. 8.9

כב' הבוררת לא קיבלה את עמדת המבקש להטיל הוצאות על האגודה אשר אינה מקיימת  8.10

ם, שלטענת את החלטת כב' הבוררת במלואן, אך הטילה הוצאות על המבקש לטובת עדי

 לערעור(. 14" )סעיף סרבו לקבל הוצאות מהמערערהמבקש "

בגין הכנת נימוקי ₪  1,400אף פסקה לעצמה, הוצאות כנגד המערער בסך כב' הבוררת " 8.11

 לערעור(. 15" )סעיף החלטתה לבקשת הפסילה

המבקש אף מוסיף כי בניגוד למועד דיון נדחה ומוסכם בין הצדדים נתבקש להקדים הדיון  8.12

לא יכול היה להתייצב, אך תוך הפעלת לחץ  א כוחועד קרוב יותר, אך סרב משום שבלמו

 .לערעור( 17)סעיף  נקבע הדיון לבסוף למועד זה

 23המבקש טוען כי העלה את בקשת הפסלות מיד עם היוודע לו עילת הפסלות )סעיף  8.13

 לערעור(.

דויות, טרם נתקבלו הצדדים נמצאים בתחילתו של דיון, לא נשמעו כל העלדעת המבקש, " 8.14

 26" )סעיף המסמכים הנדרשים מהאגודה, כמו כן טרם נתקבלו מהבוררת העתק העדויות..

 לערעור(.

המבקש מבקש לדחות כל טענת שיהוי על מועד העלאת טענת הפסלות מן הטעם כי העלה  8.15

טענה זו מיד לאחר שעלה החשש שלהיכרות כב' הבוררת על יו"ר ועד האגודה תהא השפעה 

 וצאות הליך הבוררות. על ת

 תשובת האגודה .9

 –השני בקשת הפסילה ולאחר הגשת  –: הראשון שני חלקיםהוגשה בכזכור, תגובת האגודה 

 ;ערעור על ידי המבקשלאחר הגשת ה

פותחת האגודה בכך כי בקשת הפסילה שהוגשה מלפניי מהווה העתק מדויק של בקשת  9.1

ה עוד טרם הגשת בקשת הפסולת בפני, הפסילה שהוגשה לכב' הבוררת, עליה הגיבה האגוד
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המציא ביחד עם בקשת הפסלות גם את תגובת האגודה מלאך המבקש נמנע מסיבותיו הוא 

 למען שלמות התמונה.

הצדדים הסכימו גם הסכימו על ניהול לטענת האגודה, בניגוד גמור לטענות המבקש בפניי " 9.2

. כן עניין זה אף מתועד התיק בפני כבוד הבוררת ושמכך התחילו בהליך חקירת עדים

בהקלטת אותו דיון. ככל וסבר המבקש כי אינו מאמין בבוררת אזי חזקה כי היה מתנגד 

לקיומו של הליך ההוכחות כבר בפתח הדיון ולא נותן לצדדים להמשיך בהליכים עד מועד 

 לתגובת האגודה לבקשת הפסלות(. 6-7" )סעיפים זה

' הבוררת החלטות נוספות, חלקן במענה לבקשות לאחר הדיון האמור אף הופקו על ידי כב 9.3

 המבקש עצמו.

לטענת האגודה התנהלות המבקש נגועה בשיהוי ובחוסר תום לב עת הגיש את בקשת  9.4

מספר ימים לפני מועד ההוכחות השני הקבוע כאמור ללא כל הפסילה בפני כב' הבוררת אך "

 קשת הפסלות(. לתשובת האגודה לב 10" )סעיף הסתייגות ביחס לניהול ההליך

כפי שהביאה בפני הצדדים בפתח הדיון  עם יו"ר האגודה נסיבות היכרותה של כב' הבוררת 9.5

הראשון שהתקיים בפניה הם כאלה שבהם ייצגה כב' הבוררת צד בעסקת מכר, מקום בו 

הא ותו לא, ובוודאי לא כמוצג על  הצד השני בעסקה זו יוצג על ידי רעייתו של יו"ר האגודה.

אין מדובר מקרבה ממשית ו/או הכרות שהיא מעבר להכרות מקצועית גרידא, " קש.ידי המב

לתשובת האגודה  13" )סעיף אשר יש בהן כדי ליצור חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים

 לבקשת הפסלות(.

 שיתופית ולא יו"ר האגודה.האגודה הכי הנתבעת היא לזכור ולהדגיש נוסף על כל אלה, יש  9.6

 שת הפסלות תוך חיוב המבקש בהוצאות האגודה.מתבקשת דחיית בק 9.7

שימוש לרעה בהליכי כדי בתגובת האגודה לערעור הוסיפה היא כי יש בהתנהלות המבקש  9.8

מושתק המבקש  –משפט וכי לאחר שנחתם הסכם הבוררות והתנהלו חקירות חלק מהעדים 

 מלטעון לפסילת כב' הבוררת.

מערער צלח בניסיון למשוך הליכים ההאגודה רואה בהגשת הערעור מהלך של המבקש " 9.9

 .לתשובת האגודה לערעור( 8" )סעיף בעניין דנא, היות וההליך הותלה עד לכל החלטה אחרת

מושך את זמנם של הצדדים הכול בניסיון להטיל רפש על הצדדים לטענת האגודה המבקש " 9.10

רת לקבל לרבות על כבוד הבוררת על לא עוול בכפה תוך ניסיון נואל לגרום לכבוד הבור

החלטות שלא לרוחו של המערער ובכך להטיל דופי באותן החלטות אולם הבוררת בסבלנות 
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לתשובת  14" )סעיף רבה הקשיבה ושמעה את כל טענות המערער ואף התייחסה להן בהתאם

 האגודה לערעור(.

באשר לטענת המבקש כי דין התביעה להתברר בבתי משפט, הרי שלטענת האגודה מושתק  9.11

ון אותה, שהרי הדיון הועבר מבית המשפט להליך בוררות. יתרה, טענה זו לא הוא מלטע

נטענה בפני כב' הבוררת אלא בא זכרה כאן לראשונה וגם מן הטעם הזה דין הטענה 

 להידחות. 

ועד באגודה, משיבה האגודה כי נוסף בובאשר להיכרות כב' הבוררת עם יואב אוזן, חבר  9.12

יואב אוזן הינו מעצם היותה בוררת בהליך בוררות אשר של הבוררת עם מר עצם היכרותה "

הסתיים אשר מר יואב אוזן היה בו צד. כן לא ברור כיצד יש בכך כדי להשליך על פסלותה 

לתשובת האגודה  21" )סעיף של הבוררת. הבוררת לאורך כל הדרך נקטה בגילוי נאות

 לערעור(. 

הח"מ מטה גם נוכח באותו גודה כך: "באשר לטענות המבקש בעניין עדי האגודה, משיבה הא 9.13

דיון ומי אשר השתלט על הדין בצעקות תוך כדי שהוא עולב בצדדים ובבוררת היה המערער 

עצמו ואפילו ב"כ לא השתלט עליו. כן המערער וב"כ הם אלו אשר עשו פלסתר מהחלטות 

ג כבוד הבוררת. המערער הוא זה אשר לא דאג לזמן העדים המבוקשים מטעמו, לא דא

להזמין חברת תמלול כנדרש ולמרות האמור הח"מ עשה ככל אשר לאל ידו על מנת לגייס את 

ליתרת העדים, הרי שה"ה עמוס אל  ]כך במקור. צ"ל הנוגע[העדים המבוקשים. בכל הנודע 

על באותה עת היה בשיקום, הגב' צבי ענבל בחופשת לידה ומר יוני דמרי סעד את אביו אשר 

אם לקרוא לילד בשמו, המערער ציפה כי בקשתו לפסלות הבוררת . אושפז בבית חולים

תתקבל לכן לא התכונן לחקירות הנגדיות וברוב הגינותו ציין זו בפתח הדיון אולם לא מציין 

זו עתה בערעור. כל חטאם של המשיבה וכבוד הבוררת היה לייעל את ההליך ולקיים את 

 לתשובת האגודה לערעור(. 22-23 פים" )סעידהחקירה של העדים שנכחו באותו מוע

 בעניין המסמכים שכב' הבוררת הורתה לאגודה להגיש טוענת האגודה שהם הוגשו במלואם 9.14

 .ולא כנטען על ידי המבקש

 האגודה שבה ומבקשת לדחות את טענות המבקש תוך חיובו בהוצאות. 9.15

 דיון והכרעה .01

י לאור ההלכה הפסוקה קראתי בעיון את טענות שני הצדדים כפי שהובאו בפניי, ומצאתי כ 10.1

בוררת הנכבדה כדי להקים אין בטענות המבקש, כפי שהועלו בפניי ולאור התנהלותו בפני ה

 .ּהלעילה לפס
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 המסגרת הנורמטיבית 

בכללותם מתייחס לשופטים. עם שינוי העתים וריבוי סוגי הערכאות מקור דיני הפסלות  10.2

 לערכאות מעין שיפוטיות אחרות:הורחבו אלה גם לערכאות אחרות כבתי הדין לעבודה ואף 

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

א 39לרבות על הרשמים ונציגי הציבור המכהנים בהם )סעיף  –לעבודה 
(; וכן על בתי הדין הצבאיים 1969-, התשכ"טחוק בית הדין לעבודהל

(; על בתי הדין הרבניים 1955-, התשט"וחוק השיפוט הצבאיל 310)סעיף 
(; על בתי הדין הדרוזיים )סעיף 1955-, התשט"וחוק הדייניםא ל19)סעיף 

(; ועל בתי הדין 1962-, התשכ"גחוק בתי הדין הדתיים הדרוזייםא ל21
הוראות נוספות (. 1961-חוק הקאדים, התשכ"אב ל6השרעיים )סעיף 

כדוגמת בתי הדין  זה חלות גם על טריבונלים פנימיים שונים בענין
לערעורים בענייני משמעת בשירות בתי הסוהר ובמשטרת ישראל )סעיף 

, וסעיף 1989-, התשמ"טתקנות בתי הסוהר )סדרי דין בדיון משמעתי(ל 96
; יגאל 1989-דיון משמעתי(, התשמ"ט)סדרי דין ב תקנות המשטרהל 96

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

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

 

שיפוטיות אלה נמנה גם בורר, וזאת על -ןהמחוקק כמו גם הפסיקה קבעו כי על ערכאות מעי 10.3

 פי הרציונל הבא:

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

שיפוטיים לכללי -ערכאות שיפוט מובהקות. כפיפותם של הגופים המעין
של חבריהם להימנע ממשוא פנים, מדעה קדומה  הצדק הטבעי, החובה

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 
אי תלות, אמון הציבור, השוויון, הזכויות הדיוניות של בעלי 
הדין, וההכרעה היעילה בסכסוך, מובילה למסקנה כי ראוי 
הוא שדיני הפסלות יחולו גם על שופט המבצע תפקיד מעין 

וטי" שיפוטי, וגם על מי שאינו שופט המבצע תפקיד שיפ
   (.383)מרזל, בעמ' 

 

 התייחס לכך השופט קדמי באחת הפרשות באומרו:  

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

עמדה באשר למשמעותן ולכוחן הראייתי. מטבע הדברים, 
המידה שקבעה  פי אמות-ניתן לבחון טענת פסלות כאמור על

הפסיקה בהקשר לטענת פסלות המועלית כנגד שופט 

http://www.nevo.co.il/law/74611
http://www.nevo.co.il/law/4729
http://www.nevo.co.il/law/71521
http://www.nevo.co.il/law/74840
http://www.nevo.co.il/law/74980
http://www.nevo.co.il/law/75021
http://www.nevo.co.il/case/6168832
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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  )

 מן האמור עולה כי יש להחיל את דיני הפסלות גם על בורר. 

 11סעיף הם  –"( הרלוונטיים חוק הבוררות" –)להלן  1968-, תשכ"חחוק הבוררותסעיפי  10.4

 העוסק בחובת הנאמנות המוטלת על בורר.  30וסעיף העוסק בהעברת בורר מתפקידו 

 קובע )ההדגשות שלי ד.ב(: חוק הבוררותל 11סעיף  10.5

"בית המשפט רשאי להעביר בורר מתפקידו באחד המקרים 
 האלה:

 הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים;נתגלה ש (1)

 ;התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי דין (2)

 ."נבצר מהבורר למלא את תפקידו (3)

 

הרלוונטית לענייננו ביתר שאת מן ) חוק הבוררותלא נעלמה מעיני לשונו של מאמר מוסגר: 

כי  (הטעם כי בכתב המינוי נאמר באופן מפורש כי הליך הבוררות דנן כפוף לחוק הבוררות

נוכח העומס המוטל על בתי המשפט . המוסמך להעביר בורר מתפקידו הוא "בית המשפט"

לות הליך הבוררות מצאתי לפרש הוראה זו שלא בדווקנות על מנת ועל מנת לשמור על יעי

 הבקשה לבית המשפט.)או השבת( תחת העברת  ,ליתן מענה לצדדים כעת

, כאשר מדובר בסקטור ספציפי, שלו שהועבר על ידי בית המשפטהמדובר בהליך בוררות 

מחה לסקטור". שהוא בחזקת "מו –"( הרשם" –)להלן רשם האגודות השיתופיות  –רגולטור 

לתקנות  א2תקנה רציונל זה עמד לנגד עיני המחוקק עוד מימים ימימה )עת התקין את 

עיני הצדדים וככל  גדהאגודות השיתופיות, בוררות בסכסוכים למשל(. רציונל זה אף עמד לנ

משפט, העבר תיק זה, אשר נפתח תחילה בבית בית המשפט, עת הולנגד עיני הנראה גם 

להליך בוררות בו ימנה רשם האגודות השיתופיות בורר )ולא כאמור בתקנון האגודה המפנה 

משכך מצאתי כי יהא זה ראוי בנסיבות העניין הספציפי דכאן בו הרשם לתנועת המושבים(. 

פסלו אגב מינוי בורר מינה את הבורר, כי יהא זה הוא אשר ידון גם בבקשה להחליפו או ל

 אחר תחתיו.

 קובע )ההדגשות שלי ד.ב(: חוק הבוררותל 30סעיף  10.6

; תנוחייב לנהוג כלפי הצדדים בנאמרר שהסכים למינויו בו"
זכאי הנפגע, נוסף על כל תרופה לפי מעל הבורר באמון שניתן בו, 

 חוק זה, לפיצויים הניתנים בשל הפרת חוזה."

 

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/74417/11
http://www.nevo.co.il/law/74417/30
http://www.nevo.co.il/law/74417/11
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74280/2a
http://www.nevo.co.il/law/74417/30
http://www.nevo.co.il/law/74417
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 חייב בורר בחובת נאמנות כלפי הצדדים לבוררות, ואף קיימת חוק הבוררותל 30סעיף על פי 

 הוראה פוזיטיבית המזכה בפיצוי צד הנפגע מבורר אשר מעל בחובתו זו. 

משמעות חובת נאמנות זו של בורר היא, בין השאר, הימנעות ממצבים של ניגוד עניינים  10.7

וממצבים בהם קם חשש ממשי למשוא פנים. על בורר לנהוג כלפי הצדדים גם בתום לב, 

תוך שמירה על אמון הציבור, הזכויות הדיוניות  ביושר, באובייקטיביות, באי תלות ובשוויון,

מכשירנות  6999/96רע"א של בעלי הדין, וההכרעה היעילה בסכסוך )אוטולנגי, המצוטט ב

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

על המבקש להראות כי הבורר אינו ראוי כאמור להחלפת בורר, מקום בו מוגשת בקשה  10.8

או כי נפגעת חובת הנאמנות של  לאמון הצדדים או כי התנהגותו של הבורר גורמת עינוי דין

 .בורר כלפי הצדדים

דדים הנו מבחן הלכה פסוקה היא כי המבחן לבדיקת השאלה אם ראוי בורר לאמון הצ 10.9

כדברי עו"ד אובייקטיבי, וכי אין להסתפק בתחושותיו הסובייקטיביות של צד להליך. 

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

 "(:שמעוני"

"המבחן, שאותו קבעה הפסיקה למשוא פנים ולניגוד עניינים, 
יש להוכיח חשש ממשי  פיול הינו המבחן האובייקטיבי שע

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

 

]פורסם בנבו[  הרב אליעזר כהנמן נ' הרב שמואל מרקוביץ 5421/13רע"א ראו גם: 
בי חברה בערבות מוגבלת בערבות מוגבלת )בפירוק( נ' -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[  מ נ' עמירון חב' לבנין והשקעות בע"מעאטף מוסא ושות' בע" 3159/12

צרפתי נ' צרפתי, פ"ד  75/89ע"א ; 65פסקה , המוזכר לעיל 10349/08רע"ב   (;10.7.2012)
30-( בפסקאות 17.1.2008) ]פורסם בנבו[ שרבט נ' שרבט 9535/07רע"א ; 518, 516( 5)מז
 ; ועוד.29

משהובהר כי אמת המידה להעברת בורר מתפקידו כפופה למבחן אובייקטיבי לפיו על  10.10

בדוק מהם המבקש להוכיח כי התנהגותו של בורר עולה כדי חשש ממשי למשוא פנים, יש ל

 השיקולים אותם יש להביא בחשבון על מנת לקבוע עמידה או אי עמידה במבחן זה.

, סבורה אני כי יש ללמוד מדיני פסלות שופטים גם לעניין בעברכפי שכבר נאמר על ידי  10.11

דעת כב' השופט דנציגר כפי ראו בעניין זה את . , אם כי בשינויים המחויביםפסלות בוררים

בי חברה בערבות מוגבלת בערבות מוגבלת )בפירוק( נ' עזבון -ארט 296/08רע"א  שהובעה ב

)ההדגשות שלי  "(בי-פרשת ארט" –( )להלן 5.12.2010)]פורסם בנבו[  המנוח ג'ק ליברמן ז"ל

 :ד.ב(

http://www.nevo.co.il/law/74417/30
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/6092691
http://www.nevo.co.il/case/6092691
http://www.nevo.co.il/case/6168832
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/case/5598963
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"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

לפסלות בורר להוכיח בהתבסס על ראיות אובייקטיביות, קיומו 
מחמירות קביעתן של אמות מידה 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 30יחששו מפני תביעות לפי סעיף 
וע החמרה יתרה באמות המידה לפסלות בורר עלולה לפג

ביעילות מוסד הבוררות כמנגנון מהיר להכרעה בסכסוכים. 
מנגד, הקלה באמות המידה הנדרשות מבורר עלולה אף היא 

 ."להביא לפגיעה במוסד הבוררות ולאמון שרוחש לו הציבור

, מ נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"משפיר הנדסה אזרחית וימית בע" 6115/13רע"א )ראו גם 
 דני זילברשלג עו"ד נ' גליל מימון 7816/11רע"א (, פסקה י'; 22.10.2013]פורסם בנבו[ )
 (, פסקה ט'(.4.12.2011]פורסם בנבו[ )

 

 השיקולים להתקיימות המבחן האובייקטיבי

כפי שניתן לראות מכתב הערעור שהגיש המבקש  טיבי ודאי התקייםמשכאן המבחן הסובייק 10.12

כפי שניתן יהיה להניח כמעט בכל בקשה המוגשת על ידי צד לבוררות )מקום בו המבחן ו

נ' עו"ד עו"ד עוזי גולן  12-07-32579הפ"ב )ת"א( הסובייקטיבי דווקא הוטל בספק ראו: 

((, הרי שהמבחן המהותי ביותר להיות בורר ראוי לאמון 22.6.2013]פורסם בנבו[ ) שלמה פרי

הצדדים הוא המבחן האובייקטיבי הבודק האם נתגלתה אפשרות ממשית של משוא פנים 

בדומה לדיני פסלות שופטים, תוך יישומה של  –מצד בורר תוך כדי ניהול הליך הבוררות 

 אמת מידה דומה.

מקרים רבים עולה השאלה האם די בחשש לפגיעה במראית פני הצדק על מנת להצדיק ב 10.13

העברתו של בורר מתפקידו. ניתן למצוא דעות לכאן ולכאן. כך למשל סבר כב' השופט דנציגר 

במראית פני הצדק על מנת  ( כי אין להסתפק בחשש לפגיעה296/08רע"א בי )-בפרשת ארט

 .מתפקידו להוציא נסיבות קיצוניותלהצדיק העברת בורר 

דין, ופונה צד -אני כשלעצמי סבורה אחרת: מקום בו אך מונה בורר וטרם הוגשו לו כתבי בי 10.14

לבוררות המבקש החלפתו של בורר סבורה אני כי יש להיעתר לבקשה. כך גם מקום בו 

סכמה להעברתו של בורר מתפקידו. במקרה כאמור, אף מגישים צדדים לבוררות בקשה בה

אם החלו הצדדים להתברר בפני בורר ומצאו לבקש בהסכמה להחליפו בבורר אחר, אין 

 לכפות על צדדים המשך התדיינות בפני בורר אשר מבוקש בהסכמה להחליפו.

בירור כאן כבר החל הבפני כב' הבוררת דהמקרה דנן אינו נכנס לנסיבות המנויות לעיל.  10.15

העובדתי לגופו של עניין והחלו חקירות עדים. זאת, לאחר שכב' הבוררת הודיעה על היכרות 

מוקדמת עם יו"ר ועד האגודה אגב עסקת מכירת נכס כאשר בעסקה ייצגה היא צד, בעוד 

http://www.nevo.co.il/law/74417
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
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לדידי המדובר בקשר עסקי גרידא, אשר שהצד שכנגד יוצג על ידי רעייתו של יו"ר הוועד. 

ה כדי היכרות חשש ממשי למשוא פנים ולפיכך אינו משמש נימוק לפסילת בוודאי אינו עול

כב' הבוררת. מסקנה זו נכונה ביתר שאת עת המבקש עצמו כותב ברחל ביתך הקטנה כי 

המערער לא ייחס בתחילה חשיבות להכרות האמורה, ולשיקולי הפסילה, אלא לאחר הדיון, "

לא יעזור לך כמה שתשקיע " לשתי פנים, כי בצורה שאינה משתמעת]יו"ר האגודה[  הודיע לו

פס"ד ". דהיינו, כסף בעורכי דין, לא חבל לך על ההשקעה בכסף, אתה תפסיד, לא תרוויח

. ועל כן, באה הבקשה לפסילה בסמוך לאחר הדיון הראשון, מתוך חשש יהיה לטובת האגודה

לערעור,  4 " )סעיףלמשוא פנים, והעדר אמון המערער בבוררת להמשך ניהול ההליך

ההדגשות במקור(. ונשאלת השאלה: האם יש בהודעתו האמורה של יו"ר הוועד כדי להביא 

די חשש ממשי למשוא י? האם אמירות יו"ר הוועד עולות כלהתגשמות המבחן האובייקטיב

פנים של כב' הבוררת? דומה כי יש להשיב על כך בשלילה. המדובר באמירה אשר לכל היותר 

 –תה נאמרת, אך אינה מהווה קשר ישיר בין כב' הבוררת ובין יו"ר הוועד ראוי היה שלא הי

ובוודאי אינה מהווה הוכחה לקשר בין יו"ר הוועד  מאמירה זו אאותו קשר שהמבקש קור

רה זו ובין הבוררת עד כדי הטיית תוצאתו של הליך הבוררות דנן. לא הוכח בפניי כי אמי

ות בכך לכל היותר התגשמות המבחן מביאה לפסק דין לטובת האגודה ויש לרא

 הסובייקטיבי. הא ותו לא.

לסיכום עד כאן: אין מחלוקת כי כב' הבוררת הביאה לידיעת הצדדים את דבר היכרותה  10.16

ואת  היטבהיא מכירה אותו היכרות לה טוען המבקש "המוקדמת, אשר אינה עולה כדי 

ב' הבוררת ורעיית יו"ר הוועד ( אלא מתוקף היות כ, ההדגשה שלילערעור 21" )סעיף רעייתו

הניסיון לשוות להיכרות עסקי באופייה היכרות העולה כדי חשש  צדדים נגדיים לעסקת מכר.

. לעניין עולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה ואף עומדת בניגוד להממשי למשוא פנים אינה 

מסקנה זו. ועד ההנהלה של האגודה כדי לשנות מי ההקנטה של יו"ר זה אדגיש כי אין בדבר

המדובר בדברים שהוחלפו בין צדדים ניצים ואין בכך כדי לקיים את המבחן האובייקטיבי 

עליי טענות האגודה בסעיף זו מקובלות בנקודה  הדרוש לשם העברת כב' הבוררת מתפקידה.

 לתשובתה לערעור. 15

לה כלפי לא מצאתי כי מטענות המבקש עולה כי כב' הבוררת נהגה בניגוד לחובת הנאמנות ש 10.17

הצדדים, שהרי הודיעה מיד ובסמוך על אודות היכרות מוקדמת עם יו"ר האגודה, ואף עם 

חבר ועד אחר )יואב אוזן(, שהגיע להעיד בפניה. גם היכרות זו אינה עולה כדי חשש ממשי 

למשוא פנים עת מדובר על מצב בו אותו חבר ועד אחר היה צד להליך בוררות שהתקיים בפני 

 מה בין זה ובין חשש ממשי למשוא פנים? למבקש הפתרונים. כב' הבוררת.

המבקש ממשיך וטוען כי תגובותיה של כ' הבוררת לא היו לרוחו עת "כעסה" היא עליו, אך  10.18

כוחו לא עלה להרגיעו. -מטענות האגודה עולה כי המבקש התפרץ בדיון עד כדי שאף בידי בא
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לא מצאתי להסיק  .של האגודה לההשיב לטענות האגודה לא כפר בטענות אהמבקש אשר 

 מכך משוא פנים של כב' הבוררת.

 -בקשר עם דחיית בקשתו של המבקש להועדת כלל עדי האגודה באופן רצוף ביום אחד  10.19

האגודה סיפקה הסבר מניח את הדעת, שאף הוא לא נסתר על ידי המבקש לכך שלא כל עדיה 

ה הכללית העולה מן הראיות הגיעו באותו יום להיחקר. הדברים מתיישבים עם התמונ

מכאן, שטענות המבקש בעניין זה  והמבקש לא סתר את הדברים בתשובתו לתגובת האגודה.

אינן ההסבר היחיד המתקבל על הדעת ולא הוכח בפניי משוא פנים מהתנהלות כב' הבוררת 

 בעניין זה.

ין כדי גם בטענת המבקש כאילו האגודה אינה מיישמת את החלטותיה של כב' הבוררת א 10.20

להועיל. ראשית, משום שטענה זו נטענה בעלמא. האגודה טענה מנגד כי המציאה כל 

שנדרשה לידי המבקש. המבקש לא התייחס בתגובתו האחרונה לכך ועל כן אין לומר כי 

 הרים את נטל הראיה להוכיח טענתו זו.

יישבות עם גם טענות המבקש כנגד כב' הבוררת כי נצפתה משוחחת עם נציגי האגודה לא מת 10.21

" אך צפתה משוחחת...הבוררת נ לטענת המערער,חומר הראיות. ראשית, לאור אופן הטענה "

הדברים לא הוכחו מעבר לכך. אף בתצהיר המבקש לא הוצהרו הדברים באופן מפורש. שנית, 

כי האגודה מכחישה זאת ולפיכך נטל הראיה מונח על כתפי המבקש והוא לא הרימו. 

חה, כך לטענת המבקש, שהתקיימה בהפסקת הדיון במשרדה של כב' שלישית, המדובר בשי

לעיני כל ולא במחשכים. מאופי הסיטואציה עולה שעל הדברים הבוררת, מקום בו נעשים 

ובכל מקרה אין בכך כדי להוכיח כי הדברים אכן פניו לא היתה כוונה להתנהל המחשכים 

 ובוודאי שלא הוכח חשש ממשי למשוא פנים.  התקיימו

הצדדים טענו באשר לנקודת הזמן בו נחתם הסכם הבוררות: האם היה זה לפני או אחרי  10.22

ועד האגודה. משהדיון בפני כב' גילויה הנאות של כב' הבוררת על היכרות מוקדמת עם יו"ר 

הבוררת נמשך הן לאחר חתימת הסכם הבוררות והן לאחר הגילוי הנאות הרי שאין כל 

דם למשנהו על ציר הזמן. חזקה על הצדדים שהסכימו לכך. חשיבות איזה משני העניינים ק

הצדדים המשיכו ומשאין מחלוקת כי כב' הבוררת הודיעה לצדדים על ההיכרות המוקדמת 

אין מקום והיא טענה כי לכאורה לא ביקשה  את רשות הצדדים ללהתנהל בפניה, הרי שגם 

 .מתייתרת

קת מושא החלטה זו לבית המשפט באשר לטענת המבקש כי יש להעביר את הדיון במחלו 10.23

אומר רק כי לאור הכלל "לא יעבירנו עוד" ובוודאי לאור הסכמת הצדדים עצמם להעביר את 

 המחלוקת להכרעה בהליך בוררות, טוב היה עושה המבקש לו נמנע היה מלטעונה.
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 סוף דבר .00

הבוררת לא מצאתי כי יש באיזו מטענות המבקש איזו טענה המצדיקה את העברתה של כב'  11.1

 מתפקידה לאור ההלכות הפסוקות בעניין זה.

זאת ביתר שאת מקום בו החל הליך ההוכחות ונחקרו עדים בפני כב' הבוררת. כלומר, אין  11.2

עסקינן במצב דברים בו הדיון טרם החל. ההפך מכך: מצויים אנו בשלהי הדיון לגופו של 

מקום בו נדחו כלל טענות עניין ועל כן הנזק מהעברת הדיון עולה על התועלת ובוודאי 

 המבקש לגופן.

מצאתי להעיר בשולי ההחלטה כי ראוי היה שגילוי נאות יופיע בפרוטוקול ולו רק על מנת  11.3

למנוע בקשות דוגמת הבקשה מושא החלטה זו. למרות הערתי זו ברי כי לא היתה לכב' 

ת הקלטתו הבוררת כל כוונת זדון בכך שלא נרשמו דברים אלה בפרוטוקול שהרי התירה א

של הדיון. רוצה לומר: הדבר נעשה כך מתוך סברה כנה כי כך צריך שייעשה. לא מצאתי בכך 

 איזה פגם בהתנהלות כב' הבוררת הגם שאולי כשלעצמי היית בוחרת אחרת.  

 לאור כל המקובץ לעיל הריני לדחות את בקשת המבקש. 11.4

וררת, לסיים את ההכרעה מסקנתי זו מקבלת חיזוקים נוספים הן מהתחייבותה של כב' הב 11.5

בסכסוך בהקדם האפשרי )בתוך שלושה שבועות כעולה מן החומר שבפני( ועל כך יש לשבח 

, את כב' הבוררת שכן התחייבות זו בוודאי עולה בקנה אחד עם האינטרס של שני הצדדים

 לתשובתה לערעור. 36והן מטענתה הצודקת של האגודה בסעיף 

 הכרעהת צו להוצאות. תחת זאת אני מורה לכב' הבוררת להביא בנסיבות לא מצאתי לעשו5129371 11.6

זו במסגרת הסעד הסופי שייקבע, לרבות השתת הוצאות בהתאם לשיקול דעתה ולבקשות 

 הצדדים בפניה.

54678313 

 דואר רשום לכב' הבורר ולצדדים.פקס ובהמזכירות תעביר החלטתי זו ב

 
    2016יוני  19     ביאלר, עו"ד י"ג סיון תשע"ו     דנה  ניתן היום, 5129371

 עוזרת רשם האגודות השיתופיות  
 ומנהלת מחלקת בוררויות        בירושלים, בהעדר הצדדים.54678313
 

 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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 /-54678313דנה ביאלר 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


