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 רקע:ה .1

שבות יכפר מרדכי כפר שתופי להתיען ביניים שהגיש תחילתו של הליך זה בבקשה לסעד על דרך ט 1.1
( ביום במשכנו הזמני"( בבית משפט המחוזי בפתח תקווה )האגודה" –כאמור )להלן  חקלאית בע"מ

בהרחבת  28על מנת שיכריע מי זכאי לקבל את המלצת המבקשת להקצאת מגרש מס' " 12.1.2012
" להגרלה מחודשת על פי החלטת ביהמ"ש מושב כפר מרדכי או לחלופין לקבוע כי המגרש יועמד

 )פיסקה ראשונה לטען הביניים(.

התקיים דיון בפני כב' השופט שילה, ובשולי הפרוטוקול נתקבלה החלטה בזו הלשון:  2.7.2012ביום  1.2
א, ולפי הצעתה והסכמתה, ובהעדר התנגדות, אני מורה על העברת 149עפ"י תקנון האגודה, סעיף "

 ". י רשם האגודות השיתופיותהמחלוקת לבוררות לפנ

"( את עו"ד אייל הרשם" –מינה רשם האגודות השיתופיות או מי מטעמו )להלן  8.8.2012ביום  1.3
 ."(הבורר" –)להלן  סודאי כבורר יחיד בסכסוך

"( פסק הבורר" –)להלן  15.1.2014בפני כב' הבורר נוהלו הליכים אשר נסתיימו בפסק בורר מיום  1.4
כב' הבורר פסק  "(.המתוקן פסק הבורר" –)להלן  27.1.2014רות )מתוקן( ביום לאחריו ניתן פסק בור

הטוענים בהליך זה, בכפוף לכך שיעמדו יעמוד להגרלה מחודשת בין ארבעת  28כי מגרש מס' 
 בתנאים שייקבעו על ידי האגודה.

(. השגה "השגת האגודה" –השגת האגודה על פסק הבורר )להלן התקבלה במזכירות  5.2.2014ביום  1.5
נוגעת בעיקרה לאי פסיקת הוצאות משפטיות לטובת האגודה ואף חיובה בהוצאות שכ"ט הבורר זו "

  " )פיסקה ראשונה להשגת האגודה(.בגין פסק הבוררות

להאריך את המועד להגשת השגה על פסק  2המשיגה ( התקבלה גם בקשת 5.2.2014באותו היום ) 1.6
 ים הקצר המוקנה לכך בפקודה עליו למדה מפסק הבוררימים לפחות, בשל שסד הזמנ 30 -הבורר ב
אינו מספיק לשם שקילה אם להגיש השגה ולשם פנייה לעורך דין מתאים נוכח העובדה כי  המתוקן

 בפני כב' הבורר לא היתה היא מיוצגת.

להאריך כמבוקש, " 9.2.2014על גבי החלטה זו קבע כב' עוזר הרשם עו"ד רמזי חוראני ביום  1.7
, קבעתי בהחלטה מנומקת, 10.2.2014יום לאחר מכן, ביום  ".יבת להודיע לצד השניהמבקשת חי

ימים אכן מאושרת, והוספתי כי על  30אשר נתווספה על זו של חברי עו"ד חוראני, כי ארכה בת 
ימים להגשת תשובה, ולה תעמוד הזכות  30, ככל שתוגש, יעמדו לצדדים כולם 2המשיגה השגת 

ימים מהגשתן. עוד הוספתי בהחלטה זו כי על השגת האגודה  15ים בתוך להשיב לתשובות הצדד
)השגת האגודה צורפה להחלטה אשר נשלחה בפקס  ימים להשיב 30יעמדו לרשות הצדדים האחרים 

תעמוד הזכות להשיב לתשובות הצדדים האחרים בתוך לאגודה , וגם ובדואר רשום לצדדים כולם(
  ימים נוספים. 15

התקבלה במזכירות השגת שלושת  9.3.2014, ואכן, ביום 3-5המשיגים הצטרפו  2המשיגה לבקשת  1.8
  "(.השגת החברים" –)להלן  2-5המשיגים  – קמפטון, ויסמן ומנדלסוןהמשפחות 

"האגודה", וכל אחד מהצדדים  –לשם פשטות הדברים ייקרא מושב כפר מרדכי כפי המוגדר לעיל 
 מדובר בבני זוג. האחרים ייקרא בשם משפחתו, לרבות כאשר

התקבלה  11.3.2014להשגת האגודה; ביום מנדלסון התקבלה במזכירות תשובת  27.2.2014ביום 
 התקבלה במזכירות גם 11.3.2014. ביום 30.3.2014, עליה השיבה האגודה ביום קמפטוןתשובת 
 להשגת האגודה )בנפרד(. ויסמןתשובת 

 להשגת החברים. ראם כי רק בקש –ק ובן דניאל סיצ'והתקבלה במזכירות תשובת  24.3.2014ביום 

תשובת האגודה לתשובת וגם  התקבלה במזכירות תשובת האגודה להשגת החברים 22.4.2014ביום 
 להשגת האגודה. ויסמן

 לתשובת האגודה להשגתם. קמפטון, ויסמן ומנדלסוןהתקבלה במזכירות תשובת  5.5.2014ביום 

 להשגת האגודה. מנדלסוןובת האגודה לתשובת התקבלה במזכירות תש 7.5.2014ביום 

 .8.5.2014לאחר דחיות שונות התקיים דיון בהשגה ובהשגה שכנגד ביום 

 

 פסק הבורר ופסק הבורר המתוקן   .2

 מפסק הבורר עולות העובדות הבאות:
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של המאה הקודמת התרחבה האגודה באמצעות שתי שכונות הרחבה. במסגרת  90 -בשנות ה 2.1
והוסכם כי תינתן עדיפות בהקצאת המגרשים מגרשים  38דו להקצאה ההרחבה השניה יוע

. הסכמה זו אף בעלי המשקים אשר לא קיבלו מגרש במסגרת ההרחבה הראשונה ם מטעםלמומלצי
 ביטוי בהסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.  הקיבל

במסגרת ם המגרשים שעתידים היו להיות מוקצי 38מתוך  35בהתאם, קיימה האגודה הגרלה של  2.2
. סמןויקמפטון ומשק "(, במסגרתה עלו בגורל משק ההגרלה הראשונה" –)להלן ההרחבה השנייה 

הודיעה בתם של ויסמן, בהיותה הבת המומלצת לקבלת מגרש בהרחבה השניה כי  1.7.2004ביום 
היא מוותרת על זכותה בכפוף לשמירת זכות זו ככל שיוחלט על הרחבה שלישית. באשר לבתה של 

פטון ובהיותה קטינה באותו מועד, נדרשה קמפטון להמציא אישור בית משפט לענייני משפחה קמ
אך גם היא ויתרה על זכותה להקצאה בדומה לבתם של  19.7.2004להקצאה זו. האישור ניתן ביום 

 .9.1.2005ויסמן, ביום 

קיימה האגודה  6.7.2005מגרשים לא מוקצים. ביום  5במצב דברים זה נותרו למעשה בידי האגודה  2.3
מתוכם היו מיועדים  3"(, כאשר ההגרלה השניה" –מגרשים אלה )להלן  5הגרלה נוספת להקצאת 

 למומלצים של בעלי הנחלות שלא קיבלו מגרשים בהרחבות עד לאותו מועד. 

כי  28.11.2005, אך גם ראובן בן דניאל הודיע ביום 4משק בן דניאל במגרש מס'  הבהגרלה השניה זכ 2.4
, תוך וותר על זכותו זו. מספר שבועות לאחר הודעתו, חזר בו בן דניאל מהודעתו האמורההוא מ

 .שהוא מבקש מהאגודה להקצות לזכות מומלץ מטעמו את המגרש

משפ' לוי האגודה ניהלה רשימת המתנה בה לכל ממתין ניתן למעשה מספר. מפסק הבורר עולה כי " 2.5
" 3מתנה ה", משפ' גליקסמן במעמד "2"המתנה ", משפ' גוטמן במעמד 1מוקמה במעמד "המתנה 

 לפסק הבורר(. 19" )סעיף וכו'.

ה נענתה על ידי ועד תפנתה בתם של ויסמן בבקשה להיכלל ברשימת המתנה זו ובקש 19.3.2006ביום  2.6
 ההנהלה של האגודה. 

ל פנתה האגודה ליועצה המשפטי בעניינו של בן דניאל אשר חזר בו מהוויתור ע 29.3.2006ביום  2.7
הקצאת מגרש. מפנייתה עלה כי רצונה היה בצירוף בן דניאל לסוף רשימת הממתינים תוך התניה כי 

בקשה מטעם הכמקדמה, בדומה לדרישה שהופנתה לשאר הממתינים, וכי ₪  60,000ישולמו סך של 
ויסמן נענתה באותו אופן. בין שני משקים אלה בלבד תתקיים הגרלה ככל הנראה לגבי  ם שלבת

 ם בתור. הודעה בהתאם נשלחה לבן דניאל.מיקומ

פנתה קמפטון בבקשה להקצות מגרש לביתה. אף היא קיבלה הודעה דומה מאת  10.4.2006ביום  2.8
יותר תתקיים  רתצטרף לסוף רשימת הממתינים ומאוח₪  60,000האגודה, לפיה בכפוף לתשלום 

 הגרלה ביניהם לגבי מיקומם בתור.

גודה שאינה צד להליכים אלה אך הוקצה לה מגרש, כי היא מוותרת הודיעה חברת א 27.4.2006ביום  2.9
הוא , הפך למן הודעה האמורה למגרש בר הקצאה, ולביתה. מגרש זה 28על הקצאתו של מגרש 

 . העומד בלב המחלוקת דנן

בין ההגרלה השניה ועד לנקודת זמן זו הושבו לאגודה שלושה מגרשים להקצאה מחדש, והאגודה  2.10
תאם לאמור ברשימת ההמתנה המתוארת לעיל, שבה ארבעת המשפחות הקצתה אותם בה

 הראשונות לא היו אף אחת מבין המשפחות שהן צד להליך זה.

קמפטון, אשר במועד זה ביקשה לממש זכותה להקצאת מגרש בהרחבה, זכות עליה ויתרה קודם לכן  2.11
שר קיבלו בעבר כזכור, פנתה לאגודה בהתרעמות על הקצאת מגרשים בהרחבה לבעלי משקים א

מגרש בהרחבה, וכי חרף העובדה כי בעבר ויתרה על זכות ההקצאה עדיין סבורה היא, לא בלי הגיון, 
כי יש ליתן עדיפות בהקצאה לבעלי נחלות שזהו להם מגרש ראשון, וזאת  לפני בעלי נחלות אחרים 

 אך זהו להם מגרש שני או שלישי. -שקדמו לה ברשימת ההמתנה 

, כי 28הודיע לאגודה החבר גוטמן, אשר לו )או למי מטעמו( הוקצה מגרש מס'  31.8.2006ביום  2.12
בהתאם לבקשת ועד ההנהלה של האגודה, הוא מוותר על הקצאת מגרש זה מתוך התחשבות בצרכי 

 האגודה אשר נקלעה ל"בעיה משפטית".

הממתינים  המגרש היחיד הפנוי להקצאה, כאשר בתור 28למעשה, בנקודת זמן זו היה מגרש מס'  2.13
 להקצאתו עמדו שלושה אשר הם צדדים להליך זה: קמפטון, ויסמן ובן דניאל.

חתם בן דניאל על הסכם למכירת נחלתו.  26.2.2006תוך כדי התהליכים המתוארים לעיל, ביום  2.14
בהסכם נכלל סעיף המעביר לקונים כל זכות לקבל מגרש בכל תוכנית הרחבה כלשהי שיזמה או 
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י זכות זו תהא שייכת לקונה בלבד. משהקונים לא התקבלו לחברות באגודה שתיזום האגודה, וכ
למשפחת סיצ'וק, המופיעה ביחד עם בן  5.1.2010מכרו את זכותם לפי הסכם המכר האמור ביום 

לפי הסכם המכר השני שנחתם, רכשו  .5דניאל בכותרת הכרעה זו כמשיבים והמשיבים שכנגד 
 מידי בן דניאל, כפי שאלה באו לידי ביטוי בהסכם המכר הראשון.סיצ'וק את מלוא זכויות הרוכשים 

למומלץ מטעמו, אך בשל  28אושרה זכותו של החבר גוטמן להקצת מגרש  22.1.2010למעשה, ביום  2.15
טענותיהם של הצדדים להליך זה בקשר עם הקצאת המגרשים לרבות הצהרת כוונותיהם לפנות 

את המחלוקת לפתחו של בית המשפט המחוזי  26.1.2012לערכאות בעניין זה, הביאה האגודה ביום 
 על דרך של טען ביניים בצירוף בקשה לצו גודר.

 משלושה טעמים: 28קמפטון טענה כי לה עדיפות בהקצאת מגרש  2.16

בשל שלאחר שאושרה הקצאת המגרש לביתה הקטינה על ידי בית משפט לענייני משפחה  .1
 על פיה.החלטה זו מעולם לא בוטלה ועל כן יש לפעול 

)שהושחרה כולה אך שוחזרה גם על  18.9.2006לפי החלטת ועד ההנהלה של האגודה מיום  .2
 ידה באופן שהיה אמין על כב' הבורר( אושרה הקצאת מגרש זה למי מטעמה.

כי יש בהקצאת המגרש לטובתה כדי לתקן עוול היסטורי שנעשה לה עת נענתה בחיוב  .3
לבניית נגרייה תוך הבטחה שתקבל בעתיד לבקשת האגודה להקצות מתוך נחלתה שטח 

 מגרש למומלץ מטעמה.

 מן הטעמים הבאים: 28ויסמן טענו כי להם עדיפות בהקצאת מגרש  2.17

, ובאותו מועד היה מגרש פנוי 19.3.2006האגודה אישרה הקצאה לביתם של ויסמן ביום  .1
 זכויות הטוענים האחרים. ללהקצאה. משכך, זכותם עדיפה ע

ופיעו ברשימת ההמתנה במועד שבו אישרה האגודה את בקשת ביתם יתר הטוענים לא ה .2
 להקצאת מגרש.

אך לא השלימה את  קמפטון אמנם ניהלה מגעים עם האגודה להקצאת מגרש זה לביתה, .3
 נחה קמפטון את זכותה להקצאת מגרש.התהליך ולפיכך ז

למגרש לפי  במועד הרלוונטי היתה ביתה של קמפטון קטינה ולפיכך ממילא לא היתה זכאית .4
הוראות רשות מקרקעי ישראל, ותוצאה זו מוצדקת גם נוכח העובדה כי הם מתגוררים 

 באגודה עשרות שנים בניגוד לקמפטון.

 מהטעמים הבאים: 28גם בן דניאל ו/או סיצ'וק טענו כי להם עדיפות בהקצאת מגרש  2.18

 דיפות כעת.מעולם לא הוקצה מגרש באיזו הרחבה ולפיכך יש לתת לו ע 19עמד ממשק ולמ .1

לויתורו של בנו של בן דניאל על זכותו להקצאת מגרש בהרחבה אין נפקות באשר לא הוא  .2
 היה בעל זכות זו.

מי שקיבל את המגרש שאמור היה להיות  –ככל שהיה ויתור על ההקצאה מצד בן דניאל  .3
מוקצה להם הוא החבר גוטמן, ומשזה הסכים לוותר על זכותו זו, הרי שהיה על האגודה 

 אשר באו בנעליו. -השיב את המגרש לבן דניאל וכעת לסיצ'וק ל

 מן הטעמים הבאים: 28כמובן שגם מנדלסון סבורה כי לה עדיפות בהקצאת מגרש  2.19

הוא משקה של מנדלסון, מעולם לא הוקצה מגרש באיזו הרחבה ולפיכך  24למועמד ממשק  .1
עלי סטטוס זה לפני בעלי יש לתת לו עדיפות כעת או לכל הפחות לקיים הגרלה בין משקים ב

 משקים אחרים.

מעולם לא ויתר על זכות להקצאת מגרש ומן הטעם הזה צריכה להיות לו עדיפות  24משק  .2
דלסון שבה והביעה דעתה כי הגרלה היא הדרך הראויה נמ, אם כי על פני שאר הטוענים

 .לפסק הבורר( 61"בהגינותה כי רבה" בלשון כב' הבורר )סעיף 

 

ח הכרעתו בהבהרה כי מכפיף עצמו לעקרונות שוויון בין החברים עליהם מושתתים כב' הבורר פת 2.20
בעלי נחלות אשר לאף  –דיני האגודות השיתופיות, בבואו להכריע בין טוענים להם מעמד דומה, קרי 

 מגרש בהרחבה למומלץ מטעמו.הוקצה אחד מהם לא 
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ד על רעהו, תוך נימוק סדור ובהיר כב' הבורר דחה את טענותיהם של הצדדים כולם למתן עדיפות צ 2.21
להגרלה בין ארבעת המשפחות  28את התוצאה אליה הגיע, וקבע כי יש להעמיד את מגרש מס' 

 נימוקיו מקובלים עליי. הטוענות להקצאתו.

עוד קבע כב' הבורר, כי נוכח בקשת האגודה לצו גודר ונוכח היעתרות לצו כאמור במשורה בלבד לצד  2.22
הרי  –האגודה אשר תרמה למצב הדברים שהביא להתדיינות מושא החלטה זו עובדת התנהלותה של 

שהאיזון בין מתן צו גודר ובין התנהלות האגודה יהא בהשתת הוצאות הבוררות על כתפיה של 
 אל קביעה זו אשוב בהמשך. האגודה.

ט נחתם פסק בורר נוסף הזהה לו כמע 27.1.2014, אך ביום 15.1.2014פסק הבורר נחתם ביום  2.23
אשר לא היה קיים בפסק הבורר המקורי, המביא  133, להוציא סעיף )פסק הבורר המתוקן( לחלוטין

 כנדרש על פי הדין. –ימים  10בפני הצדדים את זכותם להשיג בפני הרשם בתוך 

, בעוד לצדדים שכר טרחת הבוררת הבורר לחייבה בהאגודה, כזכור, הגישה השגתה על קביע 2.24
 נגד פסק הבורר, אשר ייסקרו להלן.הנוספים טענות אחרות כ

 

 האגודה השגת  .3

 ממספר טעמים: יהכתפ כנגד השתת הוצאות הליך הבוררות עלבהליך זה האגודה, טוענת  3.1

ה אשר יביא את הקץ למחלוקת חרף הודעותיה כי עליהם שהצדדים נמנעו מלעשות מע .1
רון סופי לעשות כן, ולפיכך למעשה אילצו אותה לפתוח בהליכים על מנת להביא לפת

למחלוקת, שיחייב את הצדדים כולם. כלומר, למעשה לא היתה בפנייתה של האגודה 
, אשר לא לערכאות בחירה אמתית כי אם כורח הנובע מהתנהלותם של הצדדים עצמם

 .הצמיח לה כל טובת הנאה שהיא

רוב טענות החברים נדחו, ולמעשה, כך טוענת האגודה, התקבלה עמדתה. משהוצאות משפט  .2
הרי נן פרס לזוכה ומטרתן נועדה להעמיד את הצדדים במצב שלא ייגרם להם חסרון כיס, אי

שהיה על הבורר לחייב הצדדים בהוצאותיה של האגודה אשר הביאה במעשיה היא להכרעה 
 בסכסוך ובוודאי שלא לחייב את האגודה בהוצאות בגין הליך הבוררות.

יה בהתאם לאשר קבע כב' הבורר, ולחייב את אגודה לבטל את חיובהנוכח הדברים הללו מבקשת 
 הצדדים האחרים בהליך זה בהוצאותיה הריאליות.

 ו חלק מן החברים. על השגת האגודה השיב

, כי לטעמה התנהלות האגודה, לאו דווקא בהנהלתה הנוכחית, היתה עולה מנדלסון מתשובתה של 3.2
 בעייתית לכל אורך הדרך: 

הדבר לא פורסם כפי שהדעת סוברת שהיה על האגודה  המגרש מושא המחלוקת נותר פנוי אך
 לעשות, חלף זאת נרשם המגרש על שמו של חבר אגודה אחר, ואף זאת מבלי שהדבר יוודע ברבים. 

עה ידהאגודה הקצתה מגרשים לחברים שהוקצו להם בעבר לפחות מגרש אחד בו בזמן שבאותה עת 
ש למומלץ מטעמם ושלא הוקצה להם מגרש כי ישנם חברי אגודה אחרים המבקשים הקצאה של מגר

 . הדבר נודע אגב הליך הבוררות מושא החלטה זו.בעבר

אות משפטיות ודרשה מהם צו האגודה היא שניסתה להביא את הצדדים האחרים לפנייה לערכ
יש לה לאגודה תרומה רבה להוצאות אשר העלות בצדו רבה, וזאת חרף כל האמור. משכך  שיפוטי

 של החברים והן שלה עצמה. ההליך כולו, הן

 יש לדחות את השגת האגודה.סבורה מנדלסון כי משכך, 

מצאה לנכון להגיש מסמך נושא כותרת 'תשובה להשגת האגודה', אם כי במסמך זה קמפטון אף  3.3
אשר כאמור, עמודים רובן המכריע של הטענות כלל אינו מתייחס להשגת האגודה  10 -המונה כ

היא נקודת השתת הוצאות על כתפיה. קמפטון בחרה לחזור על כל  –נוגעת לנקודה אחת בלבד 
יש הטענות המפורטות בהשגת החברים )ואשר יפורטו על ידי בהמשך ולא כאן( ולפיכך למעשה 

קמפטון אם כי מצומצמת בהרבה מהנחזה; בנמצא תגובה ממשית של קמפטון להשגת האגודה, 
אשר קדמה להליכים דנן וטוענת שהאגודה סטוריה ימפנה להתנהלותה של האגודה לאורך הה

 .למעשה הביאה בהתנהגותה חסרת תום הלב לצורך בניהול הליכים אלה, גם ללא קשר לזהות יוזמם
, עוד טוענת היא להתנהלות חסרת תום לב של האגודה באופן כללי בכל הקשור להקצאת מגרשים

פסק הבורר המטילים דופי כי האגודה בהשגתה השמיטה בדיוק את אותם הסעיפים מומוסיפה 
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את הרקע ואת הסיבה שהביאה את כב' הבורר לסבור כי ראוי היה היוו ואשר היא בהתנהגותה 
לכך  שלא במקרה ומתוך כוונה להטעות את הרשם.להשית הוצאות על האגודה. זאת, לטענתה, 

, תנהלותהמתווספת מסכת המציגה את העוול שלטענת קמפטון גרמה לה באופן ספציפי, האגודה בה
 .העולה עד כדי שלילת זכותה להקצאת מגרש

 

 השגת החברים קמפטון, ויסמן ומנדלסון .4

 הפתיח להשגת החברים(:לשון מהשגת החברים עולה כי ) 4.1

"המערערים יקדימו וידגישו כי במסגרת ערעור זה הם משיגים על שלושה 
 עניינים בפסק הדין:

לדון בהשגה על על הקביעה בפסק הדין )לאחר שתוקן( כי הסמכות  .א
 פסק הדין נתונה לרשם האגודות השיתופיות..

על הקביעה בפסק הדין להעניק לכפר מרדכי צו גודר מפני תביעות  .ב
 .28המערערים נגדה בעניין מגרש מס' 

יהיו  ]סיצ'וק ו/או בן דניאל[ 2על הקביעה בפסק הדין כי המשיבים  .ג
 "מבין הזכאים להשתתף בהגרלת המגרש.

השגתם כי האגודה פעלה בחוסר שקיפות תוך ניסיון להקצות את המגרש מושא החברים טוענים ב 4.2
. עוד טוענים המחלוקת דנן לחבר גוטמן, אשר זו לא ההקצאה הראשונה של מגרש למומלץ מטעמו

פעלה במחשכים ולא הביאה בפני החברים את המידע לאשורו באשר להיותם האגודה כי החברים 
אמת ולפיכך חלק גדול מן המידע הידוע לחברים כיום נודע להם  של מגרשים פנויים להקצאה בזמן

 רק אגב ההליך דנן.

כי בעת שפנתה האגודה לבית המשפט חזקה החברים טוענים באשר לסמכות הרשם לדון בהשגה זו  4.3
עליה כי היתה לה הידיעה על תקנונה ועל סעיף יישוב הסכסוכים שבו, ולאור בחירתה לפנות לבית 

הצדקה להעביר את הדיון לבוררות בפני בורר שימונה על ידי הרשם. החברים המשפט לא היתה 
דברים שם, בית המשפט אף קנה הטוענים כי רצונם היה בהכרעת בית המשפט, וכי לאור התנהלות 

שכתב כב' הבורר בשונה מאשר לעצמו סמכות לדון בתביעה וכעת, יש להשיג בפניו ולא בפני הרשם, 
פיכך מבקשים החברים כי ייקבע שכב' הבורר שגה, וכי הדיון בהשגה יעבור בפסק הבורר המתוקן. ל

 לבית המשפט.

היא ומושרשת הלכה פסוקה "טוענים החברים כי  להחלטת כב' הבורר ליתן לאגודה צו גודרבאשר  4.4
כי למבקש טען ביניים חובת תום לב מוגברת ואי קיום דרישת תום הלב המוגברת מצדיקה אף את 

וכן כי היה על הבורר שלא להיעתר לבקשת  להשגת החברים( 27 " )סעיףיניים על הסףסילוק טען הב
מאחר שלא הוכיחה יחס שוויוני בין כל בוודאי ובאופן כללי לצו גודר נוכח התנהלותה  האגודה

 העדיפה את החבר גוטמן על פני שאר החברים.תוך שהטוענים כולם 

ממשי לקיומו של משוא פנים וניגוד עניינים'  החברים מעלים בהשגתם בפרק נושא כותרת 'חשש 4.5
בבירור שערכו המערערים לאחר לטענתם " טענות שונות באשר לכב' הבורר, לאמינותו ולמקצועיותו.

קבלת פסק הדין התברר שכב' הבורר ו/או משרדו מייצג את אגודת ארגון קניות משקי גדרות ואת 
מבין לטענת החברים "להשגת החברים(.  62" )סעיף "(גדרות)להלן: " האגודה המרכזית גדרות

חבריה הבולטים של גדרות, במהלך השנים ו/או גם כיום, ניתן למצוא את העד יוסי גליקסמן )יו"ר 
הועד בזמנים ברלוונטיים(, אורי דורון )חבר וועד אז, יו"ר הוועד כיום ונציג כפר מרדכי באגודה 

ם, ונציג כפר מרדכי באגודה המרכזית גדרות(, אלון המרכזית גדרות(, יואל זרון )חבר ועד, אז וכיו
וועד במועדים הרלוונטיים, מנהל בשכר של ארגון קניות משקי גדרות כיום, וכן אחיה  יואלס )יו"ר

של המזכירה תמי אובספלד( ועוד אחרים ששמותיהם נזכרו לא פעם בהליך הבוררות ואשר שימשו, 
להשגת  64" )סעיף וועד ההנהלה של כפר מרדכי במועדים הרלוונטיים ו/או גם כיום, כחברי

 החברים(.

כדי להקים חשש ממשי לקיומו של משוא פנים ו/או החברים סבורים בהשגתם כי יש בדברים אלה " 4.6
להשגת  69" )סעיף ..ביטולן ניגוד עניינים הפוגמים בקביעותיו בעניינן עוסק ערעור זה ומצדיק את

יוסי גליקסמן, סבורים החברים כי כב' הבורר זיכה אותו בשכר  בעניינו של עד ספציפי, מר החברים(.
את  -ד בוחר להיות מלווה בעו"ד  ע  משגבוה במיוחד נוכח העובדה כי לווה בעו"ד. לדעת החברים 

עלויות בחירה זו יש להשית עליו או על האגודה ובכל מקרה לא על מי מהחברים גם אם מי מהם 
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לה מבקשים החברים לבטל את החלטת כב' הבורר בעניין שכרו הוא אשר זימנו לעדות. בנסיבות א
 בלבד.₪  500בצירוף מע"מ, והעמדת השכר על ₪  1,500של העד שהועמד על 

בעניין משפחת סיצ'וק ו/או בן דניאל טוענים החברים בהשגתם כי זכותו של חבר אגודה להמליץ על  4.7
וכי משמשפחת סיצ'וק אינם חברי  מועמד מטעמו להקצאת מגרש נשענת על עצם החברות באגודה,

אגודה, הרי שזכותם נדחית מפני זכות קמפטון, ויסמן ומנדלסון. הם אינם חברים באגודה, הם אינם 
נמנים על בעלי זכויות להעמיד מומלץ מטעמם להקצאת מגרש ולפיכך יש להכריע בגורלו של מגרש 

 עלי פוטנציאל להקצאת המגרש.מבין החברים עצמם ולא לראות בסיצ'וק ו/או בן דניאל כב 28

 -להשגת החברים )לשם הנוחיות ייקראו להלן יחד "סיצ'וק"( תגובת סיצ'וק ו/או בן דניאל באשר ל 4.8
, תוך שהם מתבססים על 28בפתיח טוענים סיצ'וק, כי יש להקצות להם את מלוא הזכויות במגרש 

גרש. בהמשך נטען על ידם כי ( מעולם לא הוקצה מ19לשון הסכם המכר בצירוף העובדה כי למשקם )
טוענים הם המשפחות ולפיכך  4לכל הפחות יש לפעול בהתאם להחלטת כב' הבורר לקיים הגרלה בין 

 למעשה יש  לאשר את פסק הבורר אם כי תוך חיוב האגודה והחברים המשיגים בהוצאותיהם.כי 

 

 דיון והכרעה .5

  דים;אדון להלן בטענות הצדדים כפי שהובאו בפניי על ידי הצד

 

 טענות החברים כנגד סמכות הרשם לדון בהשגה 5.1

בית המשפט המחוזי קנה סמכות לדון בבקשת האגודה לטען ו בפניי כי החברים טענכזכור,  5.1.1
כל הסכמה להעברת ההכרעה בסכסוך במסגרת ביניים אשר הונחה בפניו, וכי לשיטתם "

ולא מכוח תקנון כפר  1968-, תשכ"חחוק הבוררותל 10סעיף בוררות נעשתה מכוחה של הוראת 
 להשגת החברים(. 20" )סעיף השיתופיותפקודת האגודות ל 52סע' מרדכי ו/או 

משהועבר הסכסוך, בהסכמה, להכרעה בבוררות בפני ( כי "22טענו החברים בהשגתם )סעיף עוד  5.1.2
כב' הרשם הרי שיש לראות בבוררות זו כבוררות אליה הופנו הצדדים ע"י בית המשפט 

 ".רדכיאו מכוח תקנון כפר מבוררות מכוח הסכם בוררות מחייב ו/ובהסכמתם ולא כ

 בכל הכבוד, אין לקבל טענות אלה של החברים, וזאת מכמה טעמים:

ראשית, מן הטעם כי טענות אלה סותרות את החלטת כב' בית המשפט המחוזי, ואת האמירות  5.1.3
 המפורשות שנאמרו על ידו ושמכוחן הופנה הסכסוך לרשם.

 :2.2.2012מיום  וכך נקבע בהחלטת בית המשפט

א, ולפי הצעתה והסכמתה, ובהעדר 149יף "עפ"י תקנון האגודה, סע
 התנגדות, אני מורה על העברת המחלוקת לבוררות לפני רשם האגודות."

אף הוא  –א 149החלטת בית המשפט מפנה באופן מפורש לתקנון האגודה אשר מפנה בסעיף 
בוררות סטטוטורית אשר  –לפקודה, קרי  52לסעיף  –אופן מפורש בהחלטת בית המשפט בנזכר 

 מוקנית בה הזכות להגיש השגה לרשם.

שנית, טוענים החברים כי יש להעביר את הדיון בהשגה לפתחו של בית המשפט. ובכן יואילו  5.1.4
תן ביד הצדדים זכות להשיג על פסק בורר. הנו חוק הבוררותהחברים ויפנו לסעיף הרלוונטי ב

 משום כך דין הטענה להידחות. גםמובן כי אין כדבר הזה, ו

 (2)52לסעיף שלישית, בכתב המינוי של כב' הבורר נכתב באופן מפורש כי הליך הבוררות כפוף  5.1.5
בנקודת הזמן הזו, היא בבחינת "מעט מידי מאוחר מידי" לפקודה ולפיכך העלאת טענה זו 

לאחר שעל החלטת בית המשפט להעביר את הסכסוך לבוררות בהתאם לסעיף הבוררות 
שבתקנון לא הוגש כל ערעור וגם לא על כתב המינוי. וכל זאת מבלי להזכיר כי הצדדים לקחו 

 חלק פעיל בהליך הבוררות לכל אורך התנהלותו.

בה להשגת החברים טענה האגודה כי טענות אלה לא הועלו מעולם על ידי מי רביעית, בתשו 5.1.6
מהחברים לא בפני בית המשפט ולא בפני כב' הבורר. כלומר, טענת חוסר הסמכות מועלית על 

גם מן וידם כאן לראשונה, לא נטענה בהזדמנות הראשונה ולפיכך מהווה הרחבת חזית אסורה 
נו החברים כי טענת חוסר הסמכות מתייחסת אך להליך ואם יטעדינה להידחות. הטעם הזה 

 כי אז שלושת הטעמים הראשונים מספקים בעיני. –ההשגה 

http://www.nevo.co.il/law/74417/10
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74278/52
http://www.nevo.co.il/law/74278
http://www.nevo.co.il/law/74278/52
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74278/52.2
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 לדידי, אין מנוס מקביעה כי דין טענה זו להידחות על הסף.

 

 טענות החברים כנגד צו גודר שניתן לאגודה 5.2

דרך של טען ביניים החברים טענו בפניי מספר טענות בעניין זה. הראשונה, כי למבקש סעד על  5.2.1
תום לב מוגברת. ובכן, טענה זו צוטטה על ידי לעיל וכפי שניתן לראות, הטענה נטענה  תחוב

" כך במילות החברים בהשגתם. הלכה פסוקה ומושרשתבעלמא, מבלי שהובאה בפניי אותה "
חפצו החברים הנכבדים כי כך ייקבע, היה עליהם להביא  ול על כך אין לי אלא להצר.

 . אשוב לטענה זו בהמשך.לא, סדור, מנומק ונתמך. זאת לא עשומיהם אלה באופן טענות

היא החובה  וטלות על המבקש בטען בינייםמבין יתר החובות העוד טענו החברים בעניין זה כי " 5.2.2
אין פירושה להשגת החברים( כאשר " 28"  )סעיף להראות כי איננו ב"קנוניה" עם אחד הטוענים

ילוי של הפליה כלפי אחד הטוענים... ועל כן, לא ינתן סעד של טען מעשה מרמה אלא כל ג
 29" )סעיף ביניים אף למי שלא הראה יחס של ניטרליות מוחלטת ושוויון בין כל הטוענים

 להשגת החברים(.

שאיפת כפר מרדכי בענייננו לא נסתרה ולאחר שכבר במקרה דנן, כך לטענת החברים בהשגתם "
שאיפתה היתה , 28יחת ההליך בכך שהעניקה לגוטמן הזכות למגרש הביעה את עמדתה טרם פת

להשיג ולזכות בצו גודר שיעניק לה חסינות מפני טענותיהם ותביעותיהם של יתר הטוענים 
 להשגת החברים(. 30" )סעיף כאשר אין, לכל הדעות, כל הצדקה לצו גודר כאמור

לפנוי  28הפך מגרש זה למעשה  ויתורו, וכתוצאה מ28ויתר על מגרש כזכור, החבר גוטמן  5.2.3
עבור  "ולמושא מחלוקת. איני קובעת דבר באשר לתהליכים שקדמו לכך שמגרש זה "סומן

החבר גוטמן אצל או על ידי האגודה, ואף לא אקבע דבר באשר לתהליכים שקדמו לוויתורו על 
הבורר  כי אינו צד להליכים אלה, לא נתבקש צירופו בפניי ומפסקהפשוט  םהמגרש, מן הטע

 עולה כי גם בפני הבורר לא היה החבר גוטמן צד. 

האגודה אכן הפנתה את החברים לבית המשפט לשם פתרון המחלוקת באשר להקצאת מגרש  5.2.4
, ואין חולק כי אף אחד מן החברים לא עשה כן, וכי פתרון הסכסוך הוא תוצאה ישירה של 28

המתואר בהשגת האמירות שלעיל,  חרףאודה ולא אבוש כי עם זאת,  פניית האגודה לערכאות.
מעוררת אי נוחות, בלשון המעטה,  28החברים באשר להתנהלות האגודה בעניין הקצאת מגרש 

הפנייה לבית המשפט בצהרי אותו היום בו אמורה היתה להתקיים אסיפה כללית עצם ובמיוחד 
דה כי החבר גוטמן נוכח העובאף התעצמה ואדגיש, כי אי נוחות זו בעניין זה בדיוק בשעת ערב. 

, כדרכו של כב' הבורר, אניאף היה בין הטוענים בפני בית המשפט, אך לא בהליך הבוררות. 
התקדמות האירועים אשר אין לרבות  ,לאי נוחות זו העולה מהתנהלות האגודהמצאתי ליתן 

ביטוי בהמשך הכרעתי, ובמיוחד בכל הקשור  ,ספק בלבי שהם תוצאה ישירה של התנהלותה
 הוצאות. הקת לפסי

כי ההתנהלות האמורה מעידה, לשיטתם, על חוסר תום ליבה של כאמור, החברים טענו בפניי  5.2.5
האגודה באופן אשר הצדיק את דחיית בקשת האגודה לטען ביניים על הסף. אלא שאין בידי 
מידע האם טענה זו הובאה בפני בית המשפט, ועל כל פנים ממילא לא ראה בית המשפט לדחות 

ת האגודה על הסף כאמור. באופן דומה נהג גם כב' הבורר כך שטענה לסילוק על הסף את בקש
של הבקשה לטען ביניים בשלב זה של ההליך קלושה, ובוודאי עת לא הובאה כל פסיקה 

הגם שלא סולק דומה, כי החברים מבינים זאת, ולפיכך טענו בפניי כי " התומכת בעמדה זו.
ור לעיל מל המערערים התמלאו כל התנאים לכך, כל האההליך על הסף, למרות שלדעתם ש

ממילא לא נסתר ומהווה טעם/ים מספיק/ים כדי לדחות את בקשתה הלאקונית של האגודה 
  להשגת החברים(. 41" )סעיף לצו גודר

ובכן, אני סבורה כי יש טעם בטענה זו ואין לבטלה. משכך, מצאתי לדון רק בטענת החברים  5.2.6
אפנה לבחינת התנהלות האגודה אשר בהתאם לפסיקה מהווה תנאי  לביטולו של צו גודר.
 לקבלתו של צו גודר.

 מתשובת קמפטון להשגת האגודה עולות, בין השאר, הטענות הבאות: 5.2.7

רשימת המתנה, לטענת קמפטון בחוסר תום לב, אשר איפשרה הקצאת מגרש האגודה ניהלה 
ר ממגרש אחד, כאשר מחברים לחברים שכבר קיבלו מגרש נוסף למומלץ מטעמם ואף יות

 אחרים נמנע הדבר באמצעות כל האמור:
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למרות החלטות האסיפה הכללית, ...יסדו חברי ועד האגודה, מיד לאחר "
ההגרלה השנייה, רשימת המתנה. על פי רשימה זו הוקצו מגרשים ללא 

אסיפות הכלליות ועקרונות הדיון רשמי, ללא פרוטוקול, בניגוד להחלטות 
רונית לוי, חברת ועד, ניצבה ראשונה ברשימה ההמתנה )מגרש השוויון. 

שלישי(, אחריה בתור הוצב מר גוטמן, חבר בצוות ההקמה, )מגרש 
שלישי(, ואחריו מר גליקסמן, יו"ר הועד )מגרש רביעי(. באותה העת 
"שלחה" האגודה אותי וחברים אחרים שלא קיבלו אף מגרש אחד, 

 להירשם בסוף רשימת ההמתנה.

הועבר המגרש  26.4.2006בתאריך  28ר שויתר מר שושני על מגרש לאח
למר גוטמן ללא דיון וללא פרוטוקול, בעוד חברים אחרים כמוני... מחכים 
לתורם כאחרונים ברשימת ההמתנה. זאת למרות מחאתי בכתב ובעל פה 

 .לועד וליועמ"ש של האגודה

חזירו לאגודה. ויתר מר גוטמן על המגרש וה 31.8.2006במכתבו מתאריך 
על פי מכתבו, החזיר את המגרש על מנת לפתור בעיה משפטית אליה 

 נקלעה האגודה.

מעיון במסמכים נמצא כי מר גוטמן ויתר על המגרש לטובתי, עקב "בעיה 
 משפטית ציפי קמפטון" כלשון האגודה. ...

 18.9.2006על מנת להשלים את הויתור ואת ההקצאה, התקיימה בתאריך 
 ד בה דווח על הויתור והוחלט לפעול להקצאת המגרש למשקי. ..ישיבת וע

הושחר... והמידע  28דא עקא; חלק מפרוטוקול הישיבה הנוגע למגרש 
 נשמר בסוד בין חברי הועד במשך שנים.

... 

באותו זמן ממש נמסר לי בכתב על ידי האגודה כי אין מגרשים 
 ."    להקצאה

 האגודה( לתגובת קמפטון להשגת 22-29)סעיפים 

לה גילתה רק שנים  28קמפטון ממשיכה ושוטחת את גרסתה, לפיה את עובדת שמירת מגרש  5.2.8
מאוחר יותר וזאת מן הטעם כי ועד ההנהלה של האגודה המשיך כל העת במאמציו להקצות 

 28הובא לידיעתה כי מגרש  ,, כך לגרסתה של קמפטון2010מגרש זה לחבר גוטמן. רק בינואר 
אגודה בכתב באופן מיידי. לטענתה לישיבת הוועד שהתקיימה מיד ליאה לפנות פנוי, והדבר הב

ועד והודיע לנוכחים כי הבטיח באופן אישי למר גוטמן את ר הולאחר פנייתה זו הגיע יו"
, וזאת חרף העובדה שהוקצו לשניים ממומלציו מגרשים בעבר. לטענת 28הקצאת מגרש 

חה חדה לכך שהאגודה פעלה לכל אורך הדרך קמפטון התנהגותה זו של האגודה היא הוכ
את בחוסר תום לב מובהק, אשר מצדיק את קביעות כב' הבורר הן בעניין השתת ההוצאות והן 

 ביטולו של צו הגודר.הטענה ל

ביניים  טעןעוד עולה מתגובת קמפטון להשגת האגודה כי גם העיתוי בו הוגשה הבקשה על דרך  5.2.9
יום צפויה היתה להתכנס אסיפה כללית דחופה שלא מן לבית המשפט אינו מקרי. באותו ה

, והבקשה הוגשה בצהרי אותו היום על מנת לסכל 28המניין על מנת לדון בגורלו של מגרש 
ישיבה זו ועל מנת לחסוך מוועד ההנהלה של האגודה את שבט ביקורתה של האסיפה הכללית 

כאילו אף אחד מן החברים לא פעל . כלומר, אף הגרסה 28בכל הקשור להתנהלותו בעניין מגרש 
 -לשם השגת הסעד המשפטי הראוי בנסיבות העניין ומשכך כאילו האגודה נאלצה לעשות כן

כלל אינה מדוייקת. האגודה עשתה זאת על מנת להימנע מן הביקורת באשר להתנהלותה, ולו 
ודאי שלא היתה התנהלותה נקייה מרבב מלכתחילה, לא היה עולה הצורך בישיבה הדחופה ובו

 לפנייה לערכאות כלשהן. 

ההליכים בענייננו נעוצים כולם בהתנהלותה הבלתי ראויה וחסרת לטענת החברים לשון אחר:  5.2.10
תום הלב של האגודה, ובוודאי שהתנהלות זו אינה מצדיקה צו גודר ומצדיקה בהחלט את 

בעניין זה הוסיפה קמפטון כי הטענה שלאגודה לא היה  השתת ההוצאות כפי שסבר כב' הבורר.
 כל עניין בתוצאות ההליך אף היא אינה נכונה:

... לאחר התנהלות רבת שנים, הייתה גם הייתה לאגודה מטרה בבוררות "
 " והיא למנוע מעצמה תביעות על ידי הטוענים, להם נגרם נזק רב.

 לתשובת קמפטון להשגת האגודה( 66)סעיף 
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 :ובהמשך

האגודה חתרה בסיוע היועמ"ש שלה להמשיך ולהיטיב עם מר גוטמן "
חה את הטוענים האחרים לחפש סעדים בבית המשפט, תוך איום לוש

שתמשיך במאמציה להעניק לגוטמן את המגרש אלא אם כן יוצג בפניה צו 
 "המורה אחרת

 לתשובת קמפטון להשגה( 68)סעיף 

ים של ממש שנגרמו לה: תשלומים בגין ייעוץ נזק בסייפת עמדתה האמורה מתארת קמפטון 5.2.11
משפטי, תשלומים לבורר, תשלום לעד מר גליקסמן, שעות עבודה רבות שהושקעו בהכנת 
מסמכים, התייצבות בפני כב' בית משפט ובפני כב' הבורר, כאשר קמפטון אומדת הוצאותיה 

פיים וקנייניים" נוספים בנוסף לנזק ממוני זה, נטען, כי נגרמו נזקים "כס₪.  60,000 -אלה בכ
תה להקצאת מגרש למומלץ מטעמה, לרבות תשלומים הולכים ועולים בגין ומעצם שלילת זכ

ה פבהתאם להחלטות האסי –המגרש אשר היו נמוכים בהרבה לו היה מוקצה לה כדין ובזמן 
 הכללית של האגודה.

אופן מעורר חשד, בגם מתשובת ויסמן להשגת האגודה עולות טענות דומות, בין השאר כי " 5.2.12
חברי הועד באותה תקופה קיבלו יותר מגרשים מאשר כל חברי האגודה האחרים, קרוב לוודאי 

." מאותם מגרשים שהשתחררו במהלך השנים ועובדת שחרורם מעולם לא פורסמה ברבים
 לתשובת ויסמן להשגת האגודה(.  4)סעיף 

 פנוי להקצאה 28על היות מגרש ויסמן הוסיפו מידע באשר להתנהגות החברים עת נודע להם  5.2.13
 :לתשובת ויסמן להשגה, ההדגשות במקור( 6-7)סעיפים 

התגלה, שבמשך  2010בעקבות בירור של ראש הועד מר ספי פורת בשנת "
 28מספר שנים לא מימש זאב גוטמן את הזכות שניתנה לו על מגרש מס. 

. במשך אותן שנים נמנעה האגודה שלישיואשר הוקצה לו כמגרש 
שיפת העובדה שקיים מגרש שהזכות עליו לא מומשה. לאור גילוי זה, מח

חשבנו כי ראוי להעלות את הנושא לדיון באסיפה הכללית של חברי 
מחברי המשקים  70%והחתמנו מעל האגודה. לצורך כך עברנו בין הבתים 
באסיפת הכפר הקרובה. בבואנו  28על הסכמתם לדון בנושא מגרש 

, להציג 28וגם מר גוטמן, שטען לבעלות על מגרש לאסיפה, התכוננו אנו 
את טענותיו ולאפשר לאסיפת הכפר להחליט על גורל המגרש. ...בטופס 
שהחתמנו את חברי האגודה נאמר במפורש שברצוננו להביא את הדבר 

 להצבעה באסיפה.

   -הובא כשנפתחה האסיפה הודיעה האגודה באופן מפתיע, שהנושא 
רעת בית המשפט ולכן אין טעם לקיים את הדיון.  להכ –באותו יום עצמו 

ההחלטה להוציא את הסוגייה ולהעבירה ליישות משפטית כלומר: 
ר ונעשתה על ידי האגודה, ביוזמתה ותוך יצירת מצב שבו נאלצנו לשכ

עורך דין שייצג אותנו בבית המשפט לצורך הבהרת העניין. אנחנו 
 "פה הכללית!!משוכנעים שניתן היה לפתור את הנושא באסי

מן התיאור העובדתי שהעלתה האגודה בתשובתה  -כך טענו בפניי החברים. לעומת טענות אלה  5.2.14
 להשגת החברים עולה תמונה מעט אחרת;

לטענת האגודה הטענות כלפיה כי פעלה במחשכים ולא עדכנה את החברים במצב הדברים בזמן 
ה שניה, נתקלה האגודה בפנייה אמת אינה נכונה. אגב המאמצים להביא להקמת שכונת הרחב

באשר למגרשי  של מספר חברים לבית המשפט לשם מניעת ההגרלה שעתידה היתה להתקיים
ההרחבה השניה. הליך זה הביא להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, וקבע את נוסח 
ההסכם עליו עתידים היו לחתום המומלצים להקצאת המגרשים, כמו גם כללי ההגרלה 

בנוגע להסכם הפשרה "נשלחה הודעה לכל בעלי הנחלות באגודה  10.6.2004ביום . המתוכננת
לתשובת  13" )סעיף וכן בדבר סכום ואופן חלק מהתשלומים בעבור השתתפות בהרחבה ב'

אשר בה נכחו  14.6.2004המועמדים זומנו לפגישת עדכון נוספת ביום  האגודה להשגת החברים(.
 קמפטון, מנדלסון ובן דניאל.

המגרשים בהרחבה. שלושה מגרשים נשמרו  38מתוך  35נערכה הגרלה על  20.6.2004ביום  5.2.15
משבהסכם לשלושה חברים אשר לא קיבלו מגרש למומלץ מטעמם עוד בהרחבה הראשונה. 

ויתר על זכות ההקצאה לא והפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין נכתב באופן מפורש כי חבר ש
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ויתרו על הקצאת  –קמפטון וויסמן  –ם מבין חברי האגודה מששניים נוספייוכל לחזור בו ו
  מגרשים שלא היה מועמד לקבל את הקצאתם. 5מגרש לטובת מועמד מטעמם, נותרו למעשה 

ביקשה היא להקצות על דרך של הגרלה גם כשנה לאחר ההגרלה הראשונה, כך לטענת האגודה,  5.2.16
הגרלה "נשלח לחברי האגודה מכתב את חמשת המגרשים שנותרו. לטענת האגודה, לפני מועד ה

הודעה זו המגרשים הנותרים.  5 -הקורא למעוניינים, בעלי הנחלות, להירשם להגרלה בנוגע ל
הייתה בידיעתם של החברים, אך אף לא אחד מהם מצא לנכון להירשם להגרלה. משכך, יצאה 

הנכבד גוטמן. ההגרלה לדרך על הנרשמים שהיו בפני האגודה באותה עת, עליהם נמנה החבר 
 לאור זאת, טענות ההסתרה המופנות כלפי האגודה פשוט אינן נכונות.

לבירור התמונה באשר לפרוטוקול המחוק בעניינו טענה קמפטון. את עמדתה האגודה הוסיפה  5.2.17
 אך ( 18.9.2006)מיום לטענתה אכן החלה ישיבת ועד הנהלה 

, ין התובענהבישיבת ועד זו בפועל לא התקבלה כל החלטה בנוגע לעני"
"... עוד יצויין כי מבוטלהפרו' אינו חתום ועל המסמך עצמו מצויין 

 בעלמא"המחיקה" הייתה במועד הישיבה עצמה ולא אח"כ כפי שניסתה 
מציין  לטעון המשיגה, גב' קמפטון. ומר גליקסמן )יו"ר ועד האגודה דאז(

 "...לא הוחלט שם כלום, זה נמחק כי לא הוחלט שם כלוםבעדותו: "
 לפרו'(.  5)עמ' 

טענות גב' קמפטון כי "קיבלה" בפרוטקול זה את המגרש, פשוט אינן 
נכונות. האגודה תבהיר כי אין מדובר על מחיקה בדיעבד או על החלטה, 
אלא פשוט התחילו לכתוב ואח"כ באותו מעמד, מה שנכתב נמחק. הא 

 "ותו לא.

 (ור, ההדגשות במקלתשובת האגודה להשגת החברים 20)סעיף 

באשר להפניית האגודה את החברים לערכאות שיפוטיות טענה האגודה, כי משלא נרשמו  5.2.18
כדין  –החברים להגרלת חמשת המגרשים הנותרים כאמור, הוקצה המגרש לחבר הנכבד גוטמן 

והאגודה חתמה על המסמכים הרלוונטיים לדרישת רשות מקרקעי ישראל. רק מאוחר לכך 
. ובעניין זה טוענת האגודה 28וחבר נוסף גרשון להקצאת מגרש  נתקבלה פניית ויסמן, קמפטון

 כי 

בעקבות טענותיהם של ה"ה ויסמן, ה"ה קמפטון וה"ה גרשון בנוגע "
, ובעקבות פנייה מחודשת של מר גוטמן לאגודה לחתום 28למרגש מס' 

מכתבים לה"ה  5.12.11שוב על הפנייה למינהל, שלחה האגודה ביום 
 וה"ה גרשון, כדלקמן: ויסמן, ה"ה קמפטון

"ברצוננו להודיעכם כי נתקבלה בקשה מזאב גוטמן, שאגודת 
, 28כפר מרדכי תחתום פעם נוספת על מסמך בקשר למגרש 

יום, אלא אם  14שנחתם בעבר על ידה, והיא תעשה כן תוך 
 ...".יומצא צו המונע חתימתה

 הטוענים לא פעלו להוצאת צו מניעה כפי שנתבקשו במכתב האגודה
 .אליהם

שלח מר  26.12.11התקבלה החלטת ועד האגודה.. ביום  22.12.11ביום 
גוטמן מכתב נוסף ממוען לאגודה. על פי מכתב זה התבקשה האגודה על 

 ידו לחתום מיידית על מסמכים. ..

חברי  40 -הוגשה בקשה לאגודה, חתומה ע"י למעלה מ 25.12.11ביום 
 , נשוא התובענה...28גע למגרש אגודה בדרישה לקיום אסיפה כללית, בנו

התקיימה אסיפה כללית כשעל סדר היום  19:00שעה  26.1.12ביום 
בהרחבה ב'". בצהרי אותו היום הגישה האגודה את התובענה  28"מגרש 

 "לביהמ"ש המחוזי.

 ( , ההדגשות במקורלתשובת האגודה להשגת החברים 24-28)סעיפים 
  

 לנוכח כל האמור סבורה האגודה כי 5.2.19
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הינו המועד בו ניתנה האפשרות להירשם להגרלה "המועד הקובע" "
השניה. דהיינו מועד המחדל של הטוענים באי הרשמתם להגרלה 

. אי הרישום להגרלה השנייה, מהווה, הלכה ולמעשה, ויתור על השנייה
 זכויותיהם של הטוענים, ככל שקיימות.

ים, ובכלל זה גם ערך השוויון בא על מיצויו בהזדמנות שניתנה לכל החבר
 לטוענים, להשתתף בהגרלה השנייה.

למותר לציין כי לו היו הטוענים משתתפים בהגרלה השניה, הרי שהיו 
המועמדים הראשונים לקבלת מגרש שכן היו ב"קבוצה" הראשונה. אולם 

 "הם בחרו מטעמים השמורים עימם שלא להשתתף.

  לתשובת האגודה להשגה, ההדגשות במקור(  35)סעיף 

בכל הכבוד, אין לי אלא לדחות עמדה זו של האגודה, ואף להצר עליה. דומה, כי בטענותיה  5.2.20
עומדים לנגד עיני האגודה ערכים כגון שוויון בין חבריה, אך בפעילותה בפועל, נשחקו קמעה 

 ערכים אלה, ואבאר:

ר בפתח הדברים אומר כי הטענה שמגרשים שנתפנו לא פורסמו ברבים חוזרת על עצמה בחומ 5.2.21
הראיות פעם אחר פעם בעוד שהאגודה לא סתרה טענות אלה. האגודה הסתפקה באזכור 
הפרסום על הגרלת חמשת המגרשים והעובדה שבמועד שניתן היה להירשם להגרלה זו נמנעו 
החברים מלהירשם, אך איני סבורה כי בכך יצאה האגודה ידי חובתה. התנהלות האגודה לאורך 

הקצאת מגרשים שלישי ואף רביעי לחבר אגודה בזמן  –ולראיה  השנים אינה נקייה מספקות,
שיש בנמצא התכתבות מחבר אגודה אחר אשר מעולם לא הוקצה לו מגרש ומבקש הקצאה 
כאמור היא בעייתית וזאת בלשון המעטה. לאגודה, בבואה להקצות ממשאביה, חובה לנהוג 

ת האגודה אינה נקייה מספקות, אך בתום לב ובשוויון כלפיי כלל חבריה וכאן, כאמור, התנהלו
 ועל כן לא אוסיף. 28התביעה שבפניי עוסקת אך בהקצאתו של מגרש מספר 

, ואכן מחדלם של החברים בא לידי 28גם אם נקבל את עמדת האגודה באשר לקורות מגרש  5.2.22
ביטוי בכך שלא ניצלו זכותם להירשם להגרלה השנייה, הרי שבטרם נעשו פעולות אשר הן 

לאותה פנייה  היא גםחזור', פנו החברים לאגודה. כוונתי -חשב ככאלה שהן 'אליהעשויות ל
לאגודה שנעשתה לאחר חתימתה הראשונה על המסמכים להקצאת המגרש לחבר הנכבד 
גוטמן, ולפני חתימה שנייה על מסמכים אלה )במאמר מוסגר לא ברור מדוע נדרשה האגודה 

 לעשות כן פעמיים(.

כי מגרש לחבר גוטמן, כאשר הקצאה זו לא היתה לו הקצאה ראשונה  במועד זה, טרם הוקצה
כזכור, והחברים אשר טרם הוקצה להם מגרש ראשון בהרחבה פנו לאגודה. זהו אם שלישית 

. אותו מחדל של החברים לו טענה האגודה באי הרשמם להגרלה בא על לטעמי"המועד הקובע" 
אם כן מאגודה שערכי השוויון עומדים לא רק  תיקונו במועד זה בעצם הודעתם לאגודה. מצופה

שלישית לנגד עיניה, אלא גם בפועל, כי תפנה לחבר הנכבד אשר עומד על סיפה של הקצאה 
ותביא למצב בו המגרש מוקצה למי אשר זו לו ההקצאה הראשונה. וזאת חרף  ,למגרשבמספר 

ניות רבות משקל אשר אל קניי-תוצאות ההגרלה, מן הטעם הפשוט כי המדובר פה בזכויות מעין
להן להיות מוכרעות רק על סמך המחדל האמור אשר תוקן. לא יעלה על הדעת כי כיוון 

"יאבדו" זכות בעלת ערך כה  –שהחברים נמנעו מלהירשם, והודיעו על רצונם לאגודה באיחור 
ג אין זה מנהמשמעותיות על פניהם. כה משמעותי בעוד חבר אחר באגודה נהנה מזכויות יתר 

 כלפי כל החברים ולפיכך עמדת האגודה בעניין "היום הקובע" נדחית על ידי מכל וכל.שוויוני 
אני קובעת כך חרף טענת האגודה כי חבר שויתר על זכויותיו אינו יכול לחזור בו, מקום בו 
הנסיבות הן כה קיצוניות: חבר שלא הוקצה לו מגרש מעולם מול חבר שהוקצה לו מגרש שני או 

 שלישי.

מפעולות האגודה העולות מטענותיה היא עולה כי אף דעתה לא היתה לגמרי נוחה מעמדה זו  5.2.23
ולפיכך הפנתה את החברים לסעד משפטי בדמות "צו מניעה המונע חתימתה". לו סברה 
 –האגודה כי פעולותיה נקיות מכל רבב, הרי שלאור העובדה כי החברים נמנעו מלפעול כעצתה 

, והמגרש מושא המחלוקת מיד הרלוונטיים לחבר הנכבד גוטמן היתה חותמת על המסמכים
 לא כך פעלה האגודה. -היה מוקצה לו על ידי רשות מקרקעי ישראל. אך כזכור 

 יםעומד 28חלף האמור, המתינה ולא חתמה על המסמכים, וכשברור היה כי קורות מגרש  5.2.24
פט. בעניין זה אין לי מיהרה ופנתה היא לבית המש –בפני האסיפה הכללית  יםלהיות מובא

אלא להצטרף לטענות החברים באשר לעיתוי בו בחרה האגודה לפעול כך ולפרשנויות שניתנו 
 ., שלא לומר חסרת תום לבבעמדות החברים להתנהלות תמוהה זו
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אסתפק בלומר כי לא רק שהתנהלות האגודה לא היתה נקייה מכל רבב, אלא שהיה עליה לפעול  5.2.25
כל ההליך המשפטי מושא החלטה זו. סבורה אנוכי כי הליך זה הנו אחרת ולנסות למנוע את 

והוא יכול היה להימנע על ידה באופן אשר  –במידה רבה תוצאה ישירה של התנהלות האגודה 
היה מביא לידי ביטוי את ערכי השוויון האמורים להיות נהוגים בין חברי אגודה שיתופית, 

ומקום טוב להתחיל בהנהגת  עומדות על הפרק. וביתר שאת מקום בו זכויות כה משמעותיות
 שוויון זה היה בלהתיר את הבאת הנושא בפני האסיפה הכללית תחת מניעת הדבר.

כעת נותר לדון בשאלה, האם התנהלות זו מצדיקה את ביטולו של צו הגודר שניתן לאגודה על 
 הבורר. ידי כב'

ו גודר בו בזמן שאת הוצאות ההליך כב' הבורר סבר שיהא זה סביר להיעתר לבקשת האגודה לצ 5.2.26
 כולו השית עליה. ובכן, סבורתני, כי המדובר בדבר והיפוכו.

, תקנות סדר הדין האזרחימשההליך כולו באשר לטען ביניים ולצו הגודר יונק הוראותיו מ 5.2.27
מתקנה ם ולהלכות הפסוקות הרלוונטיות. "(, אפנה לאמור שהתקנות –)להלן  1984-תשמ"ד

ביניים לצרף לבקשתו תצהיר ובו שלושה יסודות -לתקנות עולה כי על המבקש בהליך טען 226
הכרחיים: כי המצהיר אינו תובע טובת הנאה בנושא השנוי במחלוקת פרט לתשלומי חובה 

המצהיר אינו בקנוניה עם אחד הטוענים; המצהיר מוכן להעביר את נושא הבקשה שהוציא; כי 
 לבית המשפט אט לטפל בו כפי שיורה בית המשפט.

להתקיימותו של היסוד האגודה היא שפנתה לבית המשפט, ונראה לי כי אין מחלוקת באשר  5.2.28
ובים זה בזה, שני, דעתי לא נחה. מששלושת היסודות שלראשון וה. אך באשר ליסוד ההשלישי

 הרי שמחובתי לבדוק את הספק שבלבי וכך אעשה. 

 עולים הדברים הבאים: 459מהדורה עשירית בעמ'  גורן סוגיות בסדר דין אזרחימספרו של א.  5.2.29

נודף השימוש במילה "קנוניה", בדרך כלל, הוא חמור, שכן אבק מזימה "
ממנה. אולם, לצורך תקנה זו, פרשנותו של המונח "קנוניה" מוגבלת 

ביניים, אין פירושה מעשה -לעניין טען Collusion"קנוניה" או יותר. 
ערמה הראוי לגנאי; כל גילוי של הפליה כלפי אחד הטוענים, או העדפת 

 "האחד על פני האחר, די בהם כדי להפקיע את הזכות להיזקק להליך.

אני סבורה כי לאור התנהגות האגודה כלפי החברים, וכפי שפירטתי לעיל, איני יכולה  ובכן,
 5.2.19 לקבוע שפעילותה היתה נקייה מכל רבב. פרשנותה ל"יום הקובע" כפי שפורטה בסעיף 

 היא להם הקצאת מגרש 28הביאה להפלייתם של החברים, אשר בקשתם להקצאת מגרש 
 ראשונה, בשונה מהחבר לו עמדה האגודה להקצות את המגרש )ה"ה גוטמן(.

, התנהלות האגודה אינה נקייה מרבב, ואף מצופה היה ממנה להתנהלות כפי שכתבתי לעיל
אחרת הכפופה לאמות מידה של שוויון ושקיפות לנוכח הזכויות המשמעותיות מושא המחלוקת 

 גודה לחבריה.שהרי מדובר בהקצאת זכויות במקרקעי הא

לכך אוסיף את בחירתה של האגודה להפנות את החברים לבית המשפט לצורך השגתו של צו 
 . ביניים-מניעה, וכן את העיתוי בו בחרה היא לפנות לבית המשפט בטען

לאור אמות המידה אליהן צריכות להיות כפופות אגודות שיתופיות, וביתר שאת מקום בו 
עלות בהן היא של המדינה באמצעות רשות מקרקעי ישראל, מדובר על הקצאת מקרקעין שהב

לא נעלמה אין מנוס לטעמי לקבוע כי האגודה פעלה בהפליה ובחוסר שוויון בין חבריה. ויודגש: 
האגודה ובין  – מורות על דרישה לשוויון בין המבקש קרי 226תקנה הוראות מעיני העובדה כי 

למעשה חוסר השוויון בא , וכי כאן הספציפיים אשר הם צד להליך דנן החברים –הטוענים  קרי 
צד להליך. עם  אינולידי ביטוי  בהתנהלות האגודה כלפי החברים דנן בהשוואה לחבר אשר 

-זאת, מצאתי כי רוח הדברים היא שחשובה וכי כוונת המחוקק היתה כי המבקש ייהנה מטען
ביניים ומצו גודר רק מקום בו פעל בתום לב, בשקיפות ובשוויון בכל הקשור למושא ה

המחלוקת ולא רק בעניינם של הטוענים. פרשנות דווקנית אחרת, היתה נותנת כוח ביד החבר 
אשר הועדף על ידי האגודה כי בהסתלקותו מההליך היתה מוצגת תמונה צרה בפני בית המשפט 

ה מקבע את אי הצדק או את העוול שנגרם. יש להניח כי לא לכך או בפני בורר באופן שהי
 התכוון המחוקק.

דומה אפוא כי לא ניתן לומר שלאגודה לא צומחת טובת הנאה מעצם מתן הצו הגודר. ככל  5.2.30
שעולה שיש ספק באשר להתנהגות האגודה, הרי שמתן צו גודר נותן בידה חסינות מפני תביעות 

בעיני אם מגיעה לה. באופן זה ספק בעיני אם היסוד הראשון באשר להתנהלותה אשר ספק רב 

http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880/226
http://www.nevo.co.il/law/74880/226
http://www.nevo.co.il/law/74880/226
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/669
http://www.nevo.co.il/law/74880/226
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הרי שקביעותיי לעיל מחזקות את מנהג חוסר  –התקיים באופן מלא. באשר ליסוד השני 
 השוויון בו נהגה האגודה כלפי חבריה באופן המקים ספק בעיני לעמידה ביסוד השני.

כב' הבורר על ידי ודר שניתן יש לבטל את צו הגלאור הדברים הללו מסקנתי היא אפוא כי  5.2.31
 124-125לאגודה, ומסקנה זו אף מתחזקת לאחר עיון נוסף בדברי כב' הבורר בעצמו בסעיפים 

 לפסקו:

"דעתי אינה נוחה מבקשת האגודה, שכן עיינתי בסיכומיה ולא מצאתי 
 טיעונים מפורשים מטעמה למתן צו גודר.

שבשיגרה ע"י בתי  זאת, עת הלכה היא, כי מתן צו גודר לא ינתן כדבר
 המשפט"

חרף הדברים הללו נענה כב' הבורר והעניק לאגודה את הצו המבוקש תוך ניסיון לאזן היענותו 
 זו על ידי השתת שכרו על כתפי האגודה בלבד.

נוכח התבטאויות אחרות שלו לבכל הכבוד, איני מסכימה לדרכו זו של כב' הבורר וזאת במיוחד  5.2.32
 כך במילותיו הוא. - "ריח רע נודף מפעולותיה"אשר באשר להתנהלות האגודה 

לאור הדברים הללו מצאתי לבטל את צו הגודר שניתן לאגודה, אך להשאיר את קביעת כב' 
לצו הגודר למעשה חסמה את החברים מלנסות ורר באשר להוצאות על כנה. היענותו הב

ככל שנגרם, וזאת  ולהוכיח בפני ערכאות את העוול שלטענתם נגרם להם, לרבות חיסרון כיס
שלא בצדק. ביטול צו הגודר נותן ביד כל אחר מהחברים אשר סבור כי עוול כזה נגרם לו, את 
הזכות לפנות לערכאות ולנסות להוכיח את טענותיו על פי כל דין. לא מצאתי שמניעת הזכות 

לטעמי  הזו היא מוצדקת בנסיבות העניין הספציפי לאור התמונה העובדתית שהונחה בפניי. זהו
 איזון ראוי יותר לאור התנהלות האגודה.  

כפועל יוצא מן האמור, אני דוחה גם את השגת האגודה באשר להוצאות שהשית עליה כב'  5.2.33
 ., גם בשל הדברים הבאיםהבורר בפסקו

סטוריה ילהתנהלותה של האגודה לאורך ההבתשובה להשגת האגודה הפנתה קמפטון כזכור,  5.2.34
שהאגודה למעשה הביאה בהתנהגותה חסרת תום הלב לצורך  הנאשר קדמה להליכים דנן וטע

 בניהול הליכים אלה, גם ללא קשר לזהות יוזמם. 

אף הוסיפה וטענה כי חוסר תום ליבה של האגודה בא לידי ביטוי גם בעובדה שבהשגת קמפטון 
בדיוק את אותם הסעיפים מפסק הבורר המטילים דופי האגודה בחרה היא להשמיט 

ככל הנראה שלא במקרה ומתוך כוונה להטעות את הרשם. באשר להשמטת  –היא בהתנהגותה 
סעיפים מפסק הבורר אשר צורף כנספח להשגת האגודה טוענת האגודה בתשובתה להשגת 

( כי ההשמטה נעשתה בתום לב, וכנראה אף קשורה עם כל שפסק הבורר 6החברים )סעיף 
 זה בדיוק.הגיעה למשרדי ב"כ האגודה באמצעות הפקס באופן 

מבדיקת ההשגה שהגישה האגודה, הן באמצעות הפקס והן באמצעות הדואר, עולה כי טענה זו 
עותק ההשגה שהוגש במזכירות הרשם מנכונה היא. אכן,  –להשמטה, לכל הפחות בפן העובדתי 

עם זאת, איני יכולה לקבוע מסמרות באשר נשמטו בדיוק אותם סעיפים כפי שטוענת קמפטון. 
 האגודה בעניין זה.לכוונת 

כי האגודה הביאה בפני היא הטענה תשובת קמפטון להשגת האגודה עניין נוסף שעלה מ 5.2.35
החברים שביקשו להמליץ על מועמד מטעמם להקצאת מגרש סד זמני בלתי סביר לפנייה 
לרשות מקרקעי ישראל, תוך איום והפחדה כי אם לא יעשו כן בתוך שלושה ימים, תראה בכך 

על זכותם זו. ברי, כי פנייה כאמור מצריכה תשלום כספים לא מבוטלים, וכך  האגודה ויתור
למעשה ניצלה האגודה את כוחה ומעמדה אל מול חברים באגודה. קמפטון הביאה סימוכין 
לטענותיה אלה: מכתב דוגמא אשר נשלח למי מהחברים והמאשר את סד הסמנים האמור, כמו 

 ה כי נדרשה להאיץ בחברים, כמתואר לעיל. גם עדותה של הגב' תמי אובספלד שאישר

, הזכייהבמעמד עוד עולה מן הטענות, כי האגודה אף הודיעה טרם ההגרלה השנייה כי כל חבר, 
יידרש לחתום על הסכם עם רשות מקרקעי ישראל, אשר מעבר לכך שעצם דרישה זו היא בלתי 

. התנהלות זו שימשה סבירה, חתימה כאמור דורשת, שוב, תשלום סכומים גבוהים למדיי
כמסננת לאגודה את החברים המבקשים מגרש להקצאה למועמד מטעמם. אפנה לדברים 
המצוטטים מעלה בקשר עם רשימת ההמתנה שניהלה האגודה, משמעותה ותוצאותיה, וכן בכל 

 הקשור להתנהלות האגודה אשר הביאה לפתיחה בהליכים אלה.

 להשגת האגודה;דברים ברוח דומה עולים גם מתשובת ויסמן  5.2.36
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( הביעו בצורה חד משמעית 17.7.2000 -ו 24.2.2000לטענת ויסמן החלטות האסיפה הכללית )
את כוונת החברים להקצאת המגרשים באופן שוויוני. התנהלות ועד ההנהלה של האגודה כלל 
לא הגשימה החלטות אלה כי אם ההפך מכך: בעוד שלדעת ויסמן, בכל רגע שהתפנה מגרש היה 

עד ההנהלה להביא את הדבר לידיעת החברים כולם, בחר ועד ההנהלה בהסתרת המידע, על ו
לא שוויוני כך שמבין חברי האגודה ישנם חברים גרימה לכך שהמגרשים יוקצו באופן וב

. גם כללשהוקצו להם שניים שלושה ואף ארבעה מגרשים, ואחרים שלא הוקצה להם מגרש 
לרשימת ההמתנה שניהלה האגודה בחוסר תום לב, ואף  החברים ויסמן חזרו על הטענות באשר

 . להתנהגות מפלה של האגודה כלפיהםהוסיפו טענות באשר 

בזאת, וקביעת כב'  ללסיכום אומר כי נחה דעתי באשר למסקנה אליה הגעתי. צו הגודר מבוט 5.2.37
 אני דוחה את טענת האגודה כי הפנייההבורר באשר להשתת שכרו על האגודה בעינה עומדת. 

 לבית המשפט היתה כורח ולא בחירה, ובוודאי בעיתוי בו נעשתה. 

 

 טענות החברים כלפי כב' הבורר 5.3

נוגעת להחלטה באשר לשכרו של  –בפי החברים מצאתי שתי טענות כלפי כב' הבורר. הראשונה  5.3.1
. ובכן, החלטה זו היא "החלטה אחרת" אשר אין לצדדים זכות להשיג , מר יוסי גליקסמןעדה

גבעת  121/654/09תב' ב 14.7.2010בעניין זה אפנה להחלטתי מיום  הליך בוררות. עליה אגב
 . השגת החברים באשר לקביעות הבורר בנושא שכרו של העד נדחית.שפירא נ' דן ודפנה כהנא

בהתנהלות "חשש ממשי למשוא פנים" טענת החברים ל –הקשורה גם לטענה הראשונה  השניה 5.3.2
בבירור שערכו המערערים לאחר קבלת פסק ים בהשגתם כי ". כזכור, טענו החברכב' הבורר

הדין התברר שכב' הבורר ו/או משרדו מייצג את אגודת ארגון קניות משקי גדרות ואת האגודה 
מבין חבריה להשגת החברים(. לטענת החברים " 62" )סעיף "(גדרותהמרכזית גדרות )להלן: "

ניתן למצוא את העד יוסי גליקסמן )יו"ר הבולטים של גדרות, במהלך השנים ו/או גם כיום, 
הועד בזמנים ברלוונטיים(, אורי דורון )חבר וועד אז, יו"ר הוועד כיום ונציג כפר מרדכי באגודה 
המרכזית גדרות(, יואל זרון )חבר ועד, אז וכיום, ונציג כפר מרדכי באגודה המרכזית גדרות(, 

ל בשכר של ארגון קניות משקי גדרות כיום, וועד במועדים הרלוונטיים, מנה אלון יואלס )יו"ר
וכן אחיה של המזכירה תמי אובספלד( ועוד אחרים ששמותיהם נזכרו לא פעם בהליך הבוררות 

" )סעיף ואשר שימשו, במועדים הרלוונטיים ו/או גם כיום, כחברי וועד ההנהלה של כפר מרדכי
ם חשש ממשי לקיומו של כדי להקילדעת החברים יש בדברים הללו " להשגת החברים(. 64

משוא פנים ו/או ניגוד עניינים הפוגמים בקביעותיו בעניינן עוסק ערעור זה ומצדיק את 
 להשגת החברים(. 69" )סעיף ביטולן..

הוא הקובע את  1972-, תשנ"בהשיתופיות )בוררות בסכסוכים( תקנות האגודותל 12סעיף  5.3.3
המסגרת הנורמטיבית החלה על בורר בהליך בוררות סטטוטורית אשר זהו ההליך דנן. שם 
מונחות על כתפי בורר חובת נאמנות לצדדים. משמעות חובת נאמנות זו של בורר היא, בין 

בהם קם חשש ממשי למשוא פנים. ראו השאר, הימנעות ממצבים של ניגוד עניינים וממצבים 
. על בורר לנהוג כלפי הצדדים גם בתום לב, ביושר, באובייקטיביות, באי 443אוטולנגי, בעמ' 

תלות ובשוויון, תוך שמירה על אמון הציבור, הזכויות הדיוניות של בעלי הדין, וההכרעה 
מכשירנות חדרה בע"מ נ' רויכמן, פ"ד  6999/96רע"א היעילה בסכסוך )אוטולנגי, המצוטט ב

 לעיל(. 10349/08רע"ב ו 752( 2)נב

". הלכה בהשגת החברים העלו הם טענות העולות לטענתם כדי "חשש ממשי למשוא פנים 5.3.4
שאלה אם ראוי בורר לאמון הצדדים הנו מבחן אובייקטיבי, פסוקה היא כי המבחן לבדיקת ה

וכי אין להסתפק בתחושותיו הסובייקטיביות של צד להליך. כדברי עו"ד ישראל שמעוני בספרו 
 "(:שמעוני" -)להלן  113 דיני בוררות עם ערכאת ערעור -אופק חדש בבוררות 

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

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

 

(; 0131.10.2]פורסם בנבו[ ) הרב אליעזר כהנמן נ' הרב שמואל מרקוביץ 5421/13רע"א ראו גם: 
בי חברה בערבות מוגבלת בערבות מוגבלת )בפירוק( נ' עזבון המנוח ג'ק -ארט 296/08רע"א 

עאטף מוסא  59/1231רע"א "(; בי-פרשת ארט" –( )להלן 5.12.2010)]פורסם בנבו[  ליברמן ז"ל
 10349/08רע"ב   (;10.7.2012)]פורסם בנבו[  ושות' בע"מ נ' עמירון חב' לבנין והשקעות בע"מ

http://www.nevo.co.il/law/74280/12
http://www.nevo.co.il/law/74280
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/6168832


 שבות חקלאית בע"מ נ' קמפטון ציפורה בן אריהכפר מרדכי כפר שתופי להתי  998-186-12

17 

 

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

כפופה למבחן אובייקטיבי לפיו על המבקש להוכיח כי כאמור, קביעה באשר להתנהגות בורר  5.3.5
 ובכן,  בטענות בעלמא.תחת הסתפקות  למשוא פנים התנהגותו של בורר עולה כדי חשש ממשי

לא מצאתי בין טענות החברים טענות אובייקטיביות המוכיחות זאת. לא מצאתי כי הקשר 
המתואר בין גדרות ובין כב' הבורר הוא כזה המקים חשש ממשי למשוא פנים, ואף החברים לא 

שר לקביעת הוצאות לעד מצאו להסביר מדוע יש לסבור אחרת. החברים הסתפקו בטענה בא
אינו מספק. גם אם הכיר כב' הבורר חלק מחברי ועד ההנהלה של מסוים, וזה בכל הכבוד, 

האגודה בהקשר של גדרות, לא מצאתי בין טענות החברים איזו נוכחה לכך שהיכרות זו פגעה 
 תוצאת פסק הבורר מבהירה -ולטעמי  בשיקול דעתו פגיעה המהווה חשש ממשי למשוא פנים.

 זאת היטב.

כבוד הבורר מעלה תהיות, בלשון קשרי גם העיתוי בו בחרו החברים להעלות טענה זו באשר ל 5.3.6
רק לאחר מתן פסק הבורר, ומשביקשו החברים לתקוף את תוצאתו מצאו לנכון לבחון המעטה. 

 את קשרי כב' הבורר עם מאן דהוא. 

לבדוק עניינים אלה תוך כדי  הלכה פסוקה היא כי על מתדיינים בהליך בוררות מוטלת החובה 5.3.7
הליך הבוררות בשקידה סבירה ולא להמתין עד סופו כאשר תוצאת פסק הבורר אינה נושאת חן 
בעיניהם. בכל הכבוד, בדיקות שנעשו על ידי החברים לאחר קבלת פסק הבורר יכולות היו 

דיקות להיעשות על ידם גם במהלך ההתדיינות. יש בעובדה זו כדי לחזק את הרושם כי הב
להצדיק את טענות החברים בהשגתם. התנהלות  –באשר לקשרי כב' הבורר נעשו במטרה אחת 

 זו של מתדיינים בהליך בוררות אין לקבל.

, פורסם בנבו( 30.12.2013)החלטה מיום אלישע חכם נ' אגודת הכורמים  31/220/2012בתב'  5.3.8
 :(29)סעיף  קבעתי כך

היה לדעת על עילת הפסילה הלכה פסוקה היא כי מקום בו צד יכול "
לה טוען באמצעים פשוטים וסבירים יהא הוא מנוע מלהעלות עילה זו 
לאחר תחילת הליך הבוררות. על צד להליך בוררות מוטלת החובה 
 –לבדוק בדיקה אקטיבית וסבירה אם קיים קשר בין הבורר ובינו 
ע ולטעמי אף לבדוק גם קשר אפשרי בין הבורר ובין הצד השני. כך קב

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

לאור המסקנה אליה הגעתי, לפיה על הצדדים לבוררות "
לבדוק בדיקה אקטיבית וסבירה, בעצמם, האם קיים קשר 
בינם לבין הבורר או בין הבורר לנושא הבוררות, מתבקשת 

צד שלא ידע על קיומה של עילת פסילה, גם המסקנה כי 
אבל יכול היה לבררה באמצעות בדיקה סבירה ופשוטה, 
ככלל יהיה מנוע מלהעלות טענה זו לאחר שהבוררות 

אף  החלה וניתנה הסכמתו למינוי הבורר, והדברים
מקבלים משנה תוקף כאשר טענת הפסלות מועלת לאחר 
שהתקבלו החלטות מהותיות על ידי הבורר. מכאן, 

לבוררות על עילת לא רק במקרים בהם ידע צד שלגישתי 
הפסלות ולא העלה אותה בהזדמנות הראשונה יש, ככלל, 
כדי לשלול את האפשרות להעלות טענת פסלות, אלא גם 
במצבים בהם אותו צד יכול היה לדעת או צריך היה לדעת 
על עילת הפסלות באמצעות שקידה סבירה, לא ניתן יהיה 

ות , כמובן שהכל על פי נסיבלאפשר לו להעלות טענה זו
 המקרה." 

מקום בו צד יכול היה לדעת, ואין נפקא מינה אם טוען כי לא ידע 
אין להישמע לטענותיו  –בפועל, על קשרים של הבורר עם הצד שכנגד 

מחצית השנה לאחר תחילת הבוררות כי יש לפסול את הבורר בגין 
קשרים אלה. זאת ביתר שאת מקום בו לא הביא המבקש כל הסבר 

שרים בין הבורר ובין ב"כ המשיבה בעתיים מבוקש מתי התגלו לו הק
כעת להעבירו מתפקידו, ואף לא כיצד נודע למבקש כל קשרים אלה 
בעיתוי בו הוגשה הבקשה. חוסר זה של פרטים רלוונטיים אומר 

 דרשני ולא עומד לזכות המבקש כי אם לחובתו. 

http://www.nevo.co.il/case/17942631
http://www.nevo.co.il/case/6154932
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מבחן נוסף בו צריך לעמוד צד אשר השתהה בהעלאת טענתו לפסלות 
 וא מבחן "היכולת לדעת": ה

מועלית טענת פסלות באיחור, נדרש הטוען את  כאשר"
טענת הפסלות לעמוד במבחן "היכולת לדעת" ועליו 
להראות כי גם 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 סבירה לא יכול 
היה לגלות ולדעת את דבר קיומה של עילת הפסלות 

אשכנזי נ'  1179/94ע"פ במועד מוקדם יותר )השוו 
ל כללים אלה הוא [(. טעמם ש4מדינת ישראל ]

שהעלאתה של טענת פסלות בשלב מתקדם של 
הדין הביאו את כל ראיותיהם -ההליך, לאחר שבעלי

או את רובן, או השמיעו את כל טענותיהם או את 
-רובן, עלולה לפגוע לא רק בסדרי עבודתו של בית

באינטרסים  –ובכך טמון העיקר  –המשפט, אלא גם 
שופט בשלב מתקדם הדין. פסילת ה-חיוניים של בעלי

של ההליך תחייב את פתיחתו של ההליך מחדש בפני 
שופט אחר, וההליך החדש, שבו יוכלו הצדדים לשוב 
ולכלכל את מהלכיהם בתחומי הבאת הראיות 

פי לקחי ניסיונם בגלגולו -והטיעון המשפטי, על
הראשון של ההליך, יהיה בהכרח שונה מן ההליך 

א הרי טענת המקורי. מכאן נגזרת התפיסה, של
פסלות המועלית על סף ההליך, או סמוך לאחר 
תחילתו, כהרי טענת פסלות המועלית בשלב מתקדם 
של ההליך, לקראת סיומו או לאחריו. וככלל, רשאי 

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

 (137בי, פסקה -)פרשת ארט 

 
 ד על עצמו המבקש כי:מקום בו מעי

שחשף לפיו בין כבוד הבורר  בירור קצר"
למשרדה של ב"כ הנתבעת יש קשרים עסקיים 

 סבוכים..." 

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

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

 טענות החברים כנגד כב' הבורר נדחות על ידי. 5.3.9

 

 ת זכאות סיצ'וק ו/או בן דניאל להשתתפות בהגרלהטענות החברים לשליל 5.4

החברים טוענים בהשגתם כי משפחת סיצ'וק אינה חברת אגודה ולפיכך אינה יכולה ליהנות מן  5.4.1
. בכך שונות זכויותיה מזכויות החברים 28הפריבילגיה להעמיד מומלץ מטעמה להקצאת מגרש 

 האחרים. לטענת החברים:

בשום שלב של הליך הבוררות, כי הם  לא הראו, ]סיצ'וק[ 2"המשיבים 
 חברים באגודה וכי עקב כך עומדת להם זכות כלשהי למגרש.

הגב' סיצ'וק אף הודתה בעדותה כי זכויות הנחלה לא עברו לידיהם 
הנחלה לא רשומה על שמם והם לא מוזמנים לאסיפות הכלליות לחברי 

 האגודה. ...

http://www.nevo.co.il/case/17910925
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אין מעמדם שווה למעמדם  אינן זכאים למגרש וכי 2...ברור כי המשיבים 
 של המערערים"

 להשגת החברים( 79-82)סעיפים 

 למעשה, טוענים החברים: 5.4.2

על מר ראובן בן דניאל  2"לביסוס זכותם למגרש נשענו המשיבים 
נכנסו,  2( לסוויסה והמשיבים 19ז"ל...אשר מכר את משקו )משק מס' 

 לטענתם, בנעליו של סוויסה.." 

 להשגת החברים( 82)סעיף 

 וכי:

... נראה כי אין ולא היה בהן כדי 2"גם אם נבחן את טענות המשיבים 
אשר הסתמכו, הלכה למעשה, על העובדה שבן דניאל  2להועיל למשיבים 

סיחר את זכותו למסר אותה לקרוב משפחתו, גוטמן, )ועל כן הושב לידיו 
הכספים ששילם לכפר מרדכי בעבור הזכות( ולאחר מכן טען לביטול 

על ידי גוטמן כאשר אין ולא הוצג כל אישור על ביטול העסקה 
 העיסקה..." 

 להשגת החברים( 84)סעיף 

 לאור האמור טוענים החברים כי יש לבטל את השתתפות סיצ'וק בהגרלה.

, לשיטת החברים בן דניאל היה זכאי להקצאת מגרש למומלץ מטעמוגם טענה זו נדחית על ידי.  5.4.3
ג כמשק, ולא בהתאם לזכות האוחז בו. הדבר בא לידי ביטוי הוצ 19ולאורך ההליך כולו משק 

אין חולק כי "טלי וגיא סיצ'וק / בן דניאל ראובן".  3גם בכותרת פסק הבורר בו נכתבו כטוענים 
מידי בן דניאל, וכי למשק זה מעולם לא הוקצה מגרש  19סיצ'וק רכשו את זכויות משק 

יתרה, לא מצאתי שטענות החברים באשר  יי.בדומה לחברים האחרים הטוענים בפנ –בהרחבה 
לחברות סיצ'וק באגודה עמדו בפני כב' הבורר, ולפיכך אין זו זכותם להעלות טענה זו בפניי 

 כעת. כאמור, טענה זו נדחית.

 

 סוף דבר .6

לנוכח כל האמור נראה כי תוצאתו המעשית של פסק הבורר ראויה ונכונה. לפיכך אני מאשרת את 
 באשר צו הגודר בוטל על ידי בהחלטה זו. 123-126סעיפים  להוציאפסק הבורר 

לאור ההשגות ההדדיות של הצדדים כולם ודחיית רובן המכריע, מצאתי להורות כי לא יינתן צו 
 להוצאות וכי כל צד יישא בהוצאותיו הוא.

 המזכירות תעביר עותק מהחלטתי זו לכב' הבורר ולצדדים בדואר רשום.5129371
54678313 

 
    2016פברואר  16          דנה ביאלר, עו"ד       ז' אדר א תשע"ו  ן היום, נית

 עוזרת רשם האגודות השיתופיות    
 ומנהלת מחלקת הבוררויות         בהעדר הצדדים.   בירושלים, 

         
5129371 

54678313 

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

 
 /-54678313דנה ביאלר 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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