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כב' הבורר לדחות את בקשת המבקש למחוק את בפני בקשת המבקש לבטל את החלטת 
  תביעתו מושא הליך זה.

 

 הרקע:

עי התקבלה בקשת המבקש למינוי בורר, בשל מחלוקת הקשורה עם בית מקצו 9.6.2016ביום 
. הבקשה הוגשה בכתב יד על ידי המבקש וזאת "(האגודה" –בשטח המשיב )להלן גם  67מס' 

 בטרם היה מיוצג. 

אף הוארך  19.2.2017. ביום 26.7.2016לאחר קבלת תגובת האגודה, מונה כב' הבורר ביום 
 .19.5.2017תוקף מינוי הבורר עד ליום 

היא  –מינוי בורר והפסקת התביעה'  התקבלה במזכירות 'בקשה לביטול 19.3.2017ביום 
הועברה הבקשה לתגובת  21.3.2017"(. ביום הבקשה" –הבקשה מושא הליך זה )להלן 
 "(.התשובה לבקשה" –)להלן  3.5.2017האגודה, והתגובה התקבלה ביום 

וזאת לאחר קיום , מן הבקשה עולה כי המבקש פנה לכב' הבורר בבקשה למחיקת תביעתו
 אך כב' הבורר דחה את הבקשה.דיון אחד בלבד, 

 

 החלטת כב' הבורר:

מהחלטת כב' הבורר עולה כי המבקש ביקש מכב' הבורר להורות על מחיקת תביעתו 
ובהתעלם מכך שהמבקש הוא הוא אשר  צו להוצאותהשתת ללא וזאת משלושה טעמים, 

עלים של הב –כי לטענת המבקש לא צורף בעל דין הכרחי  –: הראשון ביקש את מינוי הבורר
חוסר  –כי לטענת המבקש סעד הצהרתי במקרקעין "אינו בריר"; השלישי  –הקרקע; השני 

 סמכות הבורר ליתן פסק דין במקרקעין שאינם מעסקי האגודה.

מן ההחלטה עולה כי האגודה אמנם הסכימה לסגירת תיק הבוררות אם כי טענה כי אין 
תה ובכך ליצור מעשה בית דין. להיעתר למחיקת התובענה שפתחה את התיק ויש לדחו

האגודה טענה כי המבקש ביקש את מחיקת התובענה כי ככל הנראה בכוונתו לפנות לבית 
המשפט המוסמך ועמדה בכל מקרה על תשלום כל הוצאותיה בכל הקשור להליך הבוררות, 

 בצירוף מע"מ כדין.₪  25,600כדי לטענתה להעולות 

ר את רובם ככולם יזם המבקש: הוא אשר פנה כב' הבורר סקר את ההליכים בתיק, אש
בבקשה "לקיום הליך הבוררות באופן מיידי ודחוף" והוא אשר פנה בכתב תביעה שכותרתו 

, צו אשר המבקש לא כיבדֹו –"בקשה למתן סעד הצהרתי". ניתן צו להגשת הראיות בתיק 
הוא עצמו  של ההליכים בהםנוספת כוחו ועקב כך ביקש דחייה -תחת זאת החליף את בא

 פתח.

, הוא אשר למעשה כי המבקש הוא אשר פתח בהליך הבוררות , לא בלי הגיון,כב' הבורר קבע
ואגב זאת ברור  לא צירף בעל דין הכרחי, הוא אשר פנה לסעד שטוען כעת כי "אינו בריר"

צירופן של עובדות אלה מובילות למסקנה כי ושסבר כי לכב' הבורר סמכות לדון בטענותיו, 
 להידחות. וכך הכריע:של המבקש כעת ו יתוטענ דין

התובע גרם לעיכוב הבוררות, והגיש בקשות ארכה חוזרות שנומקו בקושי לרכז את "
ראיותיו משום הזמן הרב שחלף מאז קרות האירועים נשוא התביעה, ועתה הוא 
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מבקש למחוק את תביעתו, להתרשמותי בחוסר תום לב, וככל הנראה כדי להגשתה 
 ית המשפט.מחדש בב

לפיכך אני דוחה את הבקשה למחיקת התובענה, ומחייב את התובע בהוצאות בסך 
 לטובת הנתבעת ללא קשר לתוצאות.₪  1170של 

לפנים משורת הדין הנני מאשר בזה לתובע ארכה של שבועיים מיום קבלת החלטה זו 
 "לקיום החלטתי הקודמת להגשת ראיות, אחרת התובע צפוי שתביעתו תידחה

 החלטה זו, כאמור, מלין המבקש. על

 

 טענות המבקש:

 לטענת המבקש:

 א. הבורר הודיע לצדדים על כוונתו ליתן פסק בוררות סופי;" 

 ב. הבורר איבד את אמון התובע; 

 ג. החלטת הבורר שלא לאפשר לתובע לבטל את תביעתו אינה סבירה; 

לי שהעובדה כי הוגשה ד. החלטת הבורר ניתנה כאשר תוקף מינויו פג וככל הנראה מב
 "בקשה למחיקת ההליך הונחה בפני עוזרת הרשם בטרם הוארך המינוי;

 

 

 טענות האגודה:

 לטענת האגודה:

 החלטת כב' הבורר כמוה החלטת ביניים עליה אין זכות ערעור בהליך בוררות. .1

יש לדחות את טענות המבקש לחוסר אמון בכב' הבורר ולו רק מן הטעם כי המדובר  .2
בעוד שההלכה הפסוקה קבעה כי אין די בכך ודרושה בלבד סובייקטיבית בתחושה 

 עמידה של טענה זו במבחן אובייקטיבי.

המבקש לא הביא כל טעם  החלטת כב' הבורר מוצדקת ואינה לוקה בחוסר סבירות. .3
ראוי למחיקת התובענה ובוודאי לא לאחר שקוים דיון, הוגש כתב הגנה ונקבעו 

 מועדים להועדת עדים. 

 

 דיון והכרעה:

לאור הטענות שהובאו בפניי על ידי הצדדים מצאתי כי הטענות העיקריות המצריכות הכרעה 
הטענה כי החלטת כב' הבורר היא החלטת ביניים הראשונה היא בענייננו הן למעשה שתיים: 

עליה אין לצדדים לבוררות זכות ערעור ומשום כך יש לדחות את בקשת המבקש. ככל 
קמה למבקש הזכות לפנות בבקשתו כי אז הבקשה תידחה ויתייתר הדיון  שיוכרע כי לא

בשאר הטענות המועלות על ידי הצדדים. ככל שאכריע כי הבקשה הוגשה במסגרת כל דין 
עולה הצורך לדון בטענת המבקש כי החלטת כב' הבורר לדחות את בקשתו למחיקת התביעה 

הצורך לדון בטענות הנוספות, בקשת  כי אז מתייתר –אינה סבירה. אם טענה זו תתקבל 
 המחיקה תתקבל ותיק הבוררות ייסגר.

 אפנה אפוא לדון בטענה הראשונה:

 

 החלטת ביניים עליה אין ערעור?החלטת הבורר לדחות את הבקשה כמוה האם 

פקודת האגודות ל (2)52סעיף כעולה מכתב המינוי, מינויו של כב' הבורר נעשה מכח 
. משמעות הדבר היא כי הליך הבוררות מתנהל תחת "(הפקודה" –)להלן  השיתופיות

חוק והתקנות שמכוחה, בשונה מהליך בוררות המתנהל על פי ה פקודההמטריה של 
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"(. ראו לעניין ההבדלים בין שני הליכי חוק הבוררות" -)להלן  1968-, תשכ"חהבוררות
 .205)מהדורה רביעית מיוחדת( כרך א',  בוררות דין ונוהלפרופ' סמדר אוטולנגי  -הבוררות 

לטעמי, מהותה של הבקשה כהגדרתה לעיל היא ערעור על החלטת כב' הבורר ולא מצאתי 
 מהותיים בעניין זה בין ערעור על החלטת כב' הבורר ובין "בקשה לביטול החלטה". הבדלים

מים מיום י ה... תוך עשרלפקודה עולה כי הוענקה לרשם הסמכות " ()ב(4)52בסעיף מעיון 
תקנות האגודות ל )א(19סעיף הוראת  ". הוראה זו בצירוף... פסק הבוררים, לתקן את הפסק

סק פ( לפיה "תקנות הבוררות"" -)להלן  1972-, תשל"בהשיתופיות )בוררות בסכסוכים(
 -" להשיג בפני הרשם תוך עשרה ימיםיינתן בכתב... ותצויין בו זכות הצדדים  הבוררות

מביאה למסקנה כי השגה )ערעור( ניתן להגיש על פסק בורר בלבד, ולא על החלטת ביניים או 
 החלטה אחרת של בורר.

מהוראות אלה עולה כוונת המחוקק לפיה תקום לרשם האגודות השיתופיות )או מכאן, כי 
. פסק בורררק ככל שמדובר בבורר או בערעור על החלטת מי מטעמו( סמכות לדון בהשגה 

כוונת המחוקק היתה שלא לאפשר הגשת ערעור או ערר על החלטת ביניים שהיא 'החלטה 
 אחרת' בהליך בוררות.  

ם בעניינ - פסקי בינייםלתקנות הבוררות רשאי הבורר ליתן  )ב(13תקנה עם זאת, על פי 
סבורה אני כי קמה לרשם סמכות לדון בערעור אף אם טרם ניתן פסק בורר סופי בסכסוך 

חוק בדומה להלכה הנהוגה והפסוקה בהליכי בוררות המתנהלים בהתאם ל -כולו. זאת 
 . הבוררות

-אגודות שיתופיות ד חיים נועם אכן, חיזוק להשקפה זו ניתן למצוא בספרו של המלומ
 :252, עמ' שמעוני אופק חדש בבוררותוכן בספרו של עו"ד ישראל , הלכות ופסיקה

"חשוב להבהיר את ההבדל בין החלטה אחרת לפסק ביניים. ההבדל 
ת... בית המשפט העליון דומה להבחנה בין פסק דין לבין החלטה אחר

פסק, כי המפתח להבחנה בין פסק דין חלקי לבין החלטה אחרת נעוץ 
בסעד המבוקש. אם פסק בית המשפט את הסעד שהתבקש וסעד זה 
עומד בפני עצמו, הרי שמדובר בפסק דין חלקי. לעומת זאת, החלטה 
שהיא רק בבחינת נדבך ראשון לקראת פסיקת הסעד הסופי הינה 

    ת."החלטה אחר

ככל שתתקבל בקשת המבקש, הרי שאין לומר סבורה אנוכי כי ובמקרה זה לאור האמור 
, ולפיכך לא "אחרת ההחלט" אהי -דנן  ההליךמושא  הההחלט -החלטתו של כב' הבורר ש

ככל שתתקבל בקשת המבקש כי אז מדובר בהחלטה אשר . הבגינאו ערעור  ניתן להגיש השגה
ומורה על מחיקת התובענה אשר פתחה את ההליך. החלטה  סותמת את הגולל על הסכסוך

דנן. אמנם אין סכסוך הדיון באת ולמעשה תסיים , (חלקי)כפסק דין  הבפני עצמעומדת כזו 
בה הוראה בדבר הסעדים שנתבקשו, אך אם תתקבל הבקשה הרי שיסתיים הדיון ותיק 

 כך יקרה מטעמים פרוצדורליים בלבד. אם הבוררות ייסגר, גם 

כפי שנתקבלה המבחן הינו מהותי ולא צורני,  וכיוון שהחלטת כב' הבורר  -ל פי הפסיקה ע
פסיקת הסעד בדרך לנדבך ראשון  הסותמת הגולל על סוגיה כלשהי בתביעה אלא מהוו האינ

עליה אין לאפשר השגה או ערעור  "החלטה אחרת"האגודה לפיה מדובר ב תטענהסופי בה, 
במובן זה ההחלטה הספציפית אותה מבקש . ה משוללת יסוד כללאינ תוך כדי הליך הבוררות

מוצדקת, הרי שההפך הוא הבקשה שתמצא המבקש לבטל )או לערער( היא חריגה: כאן, ככל 
 הנכון, ונמצא בפני החלטה המביאה לסגירת תיק בוררות זה.

ופן של בגלדון ממשי כאן עולה צורך המסקנה מן האמור היא כי לנוכח הנסיבות הספציפיות 
  בסבירות החלטת כב' הבורר לדחות את בקשת המבקש למחיקת תביעתו. -הטענות, קרי 

 

  ת סילוק על הסףההלכות באשר לבקש

 ה או לדחייה שלאמנם, תקנות סדרי הדין אין חלות על הליך בוררות, אך בקשה למחיק
, 1984-, תשמ"דתקנות סדר הדין האזרחימקורו כמובן בההליכים תביעה והדיון בהבדל בין 

 .101 -ו 100בתקנות 
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גורן לנוכח זאת, מצאתי לפנות לספרו של כב' נשיא בית המשפט המחוזי בדימוס אורי 
, תוך לימוד גזירה שווה לענייננו, 372-371מהדורה אחת עשרה בעמ'  סוגיות בסדר דין אזרחי

 וכך נכתב שם:

בית המשפט מוסמך להיזקק לבקשה למחיקת תביעה או לבקשה לדחיית תביעה "
 בכל שלב משלבי הדיון..

פט סמכות טבועה למנוע שימוש לרעה בהליכי משפט. כן קנויה לבית לבית המש
 –בין במחיקתה ובין בדחייתה  –המשפט סמכות טבועה לסלק תובענה על הסף 

 מקום שבו עשה בעל דין שימוש לרעה בהליכי משפט.

... 

קיימים מצבים בהם כתב תביעה נמחק משום שאינו מגלה עילת תביעה או מקום 
 "חזור בו מתביעתו בתנאים שלא ימנעו את הגשת התביעה מחדש..שבו תובע מבקש ל

 

 אינה בחזקת בקשה חריגה.   היא בקשתו של המבקש מוכרת במחוזותינו ו -כלומר, במהותה 

האגודה מצידה טוענת כי ככל שיש לקבל את בקשת המבקש להפסיק את התביעה אשר הוא 
למנוע את הגשתה פעם נוספת. וכך  ךחייתה ובכעצמו יזם, הרי שיש לכל הפחות להורות על ד

 :385-386כתב גורן בספרו האמור בעמ' 
 

סילוק תובענה על הסף היא תוצאה קשה לתובע, במיוחד סילוק על הסף בדרך של "
דחייה, היוצרת מעשה בית דין וסותמת את הגולל על עילת התביעה. יש לנהוג 

 ."בסמכות רק במקרים קיצונייםבבקשות לסילוק על הסף בזהירות רבה ולהשתמש 
 

 :388ובהמשך בעמ' 
  
 שימוש לרעה בהליכי בית המשפט הוא עילה לדחיית התובענה. ..." 

 
כאשר מדובר בהפרה חוזרת, נמשכת והולכת של כללי הדיון, ואי קיום שיטתי ומכוון 
של החלטות ביניים של בית המשפט, המציבות תנאים מסוימים לבירור התובענה 

 "ת, רשאי בית המשפט לדחות את התובענה על הסף.העיקרי
  

נראה, כי עמדת האגודה מכוונת לעילה זו בעומדה על דחייה של התביעה תחת מחיקתה כפי 
 שמבקש המבקש.

 
האומנם מצויים אנו בפני מקרה בו נעשה שימוש לרעה בהליכים מעין  –אלה שכן, עולה הוא

 משפטיים?
 

 :לבקשה( 29טוען המבקש כי )סעיף 
 

במצב הדיוני כרגע, שעה שהצדדים אפילו לא הציגו את ראיותיהם, לאחר דיון "
מי מקדמי בודד ועוד בטרם התנהל דיון אחד לגופו של עניין, לא נוצר כל יתרון דיוני ל

מהצדדים. במצב העניינים כאמור, אין כל סיבה שלא לאפשר לתובע למחוק את 
 ".תביעתו

 
של כב' הבורר בדחותו את בקשת המחיקה הוא כי  יקריהע נימוקומוסיף וטוען הוא כי 

באשר לשאלה נוסף או הסבר לטעמו הבקשה הוגשה בחוסר תום לב, וזאת ללא כל נימוק 
היה החשש . טעם נוסף לדחיית כב' הבורר את הבקשה כיצד התנהל המבקש בחוסר תום לב

המבקש ובצדק תמה ". וככל הנראה כדי להגישה מחדש לבית המשפט"כי המניע לבקשה הוא 
 אם יש פסול בכך, וזאת על אחת כמה וכמה לאור השלב המקדמי בו מצוי הליך הבוררות דנן.

 
המבקש דוחה את קביעת כב' הבורר כי נהג בחוסר תום לב תוך שהוא טוען בפניי כי שגה 

פסיקת בית המשפט העליון בניהול תביעתו וזהו הרקע להגשת הבקשה למחיקת התביעה וכי "
להפסקת תובענה בידי מגישו ברורה ונהירה. הכלל הוא כי יש לאפשר למגיש התובענה לבטל  ביחס

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/669
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/669
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תביעתו, ובלבד כי הפסקת התביעה נעשית בתום לב, בשלב דיוני שאיננו מתקדם, ומבלי שלמי 
" מהצדדים נוצר יתרון דיוני כזה או אחר, במידת הצורך יש לאפשר חיוב בהוצאותיו של הנתבע

 שה(. לבק 35)סעיף 
 

מהתשובה לבקשה כהגדרתה לעיל עולה כי אכן בפני כב' הבורר התקיים דיון אחד בלבד 
קש המבקש הגיע מיוצג בלווי עורך דינו, הודיע כי בכוונתו להביא עדים וביבה " 10.10.2016ביום 

לתשובה לבקשה(. מכאן  4" )סעיף יום לתורך הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו 30פרק זמן של 
דברים מתיישבים אם טענת המבקש כי ההליך דנן מצוי למעשה בחיתוליו באופן אשר כי ה

 התקיים רק דיון אחד בלבד והליך הבאת הראיות כמו גם הליכי ההוכחות טרם החלו.
 

אמנם, האגודה ממשיכה וסוקרת את אופן ההתנהלות בפני כב' הבורר, את בקשות הדחייה 
 כדי לסתור את העובדה כי אכן הדיון בפני כב' הבוררשהוגשו וכיוצא באלה, אך אין בכל זה 

 בחיתוליו גם נכון למועד כתיבת שורות אלה.למעשה מצוי 
 

ואח' נ'  יוסף אבו ליל ז"ל עזבון המנוח מוחמד מוסטפא 7070/14רע"א שני הצדדים הפנו ל
( ]פורסם בנבו[ ולפסק הדין שם מפי 14.1.2015) אח' 5 -ו לפהוםעזבון המנוח שריך עומר א

הלך הרוח בין הצדדים בהליך זה דומה לזה שבענייננו: גם שם טענו כב' השופט סולברג. 
המבקשים כי לא נקבעו ממצאים המשפיעים על הצדדים או נותנים בידם יתרון, וכי ממילא 

המשיבים על החלטת המבקשים לסגת לא ייגרם נזק ממחיקת התביעה. גם שם, "ברכו" 
כי " ". שם טענו המשיביםהתנגדו לבקשת המחיקה ועמדו על דחיית התובענהמתביעתם, אך "

יגרם להם נזק ממשי מכך שחרב הגשת התביעה מחדש תהא מונחת על ראשיהם, בנוסף לנזק הכספי 
ם, אשר עלולים האדיר שנגרם להם מחמת ההוצאות הכרוכות בניהול ממושך של הליכים משפטיי

 "להתברר בסופו של דבר כהליכי סרק.
 

ההבדל העיקרי בין המקרה בפסק הדין ובין המקרה דנן הוא עיתוי הגשת הבקשה. שם נוהלו 
עדי הגנה בלבד, וכאשר המשפט קרוב  הליכים משך שנתיים, כאשר נותרה הועדתם של שני 

ומה למצב העובדתי ד אינוה יותר לסיומו מאשר לתחילתו. ברור לגמרי כי מצב עובדתי ז
 בענייננו בו נתקיים דיון אחד בלבד והליכי ההוכחות כלל לא החלו.

 
 וכך קבע בית המשפט הנכבד שם:

 
הכלל הרגיל הוא כי התובע, כמבקש הסעד, הוא אדון לתביעתו, בחינת "עבד לווה "

יעת לאיש מלווה" )משלי כב, ז( למן הגשת כתב התביעה, התובע הוא המגדיר את יר
המחלוקת, את הסעד הנתבע, וכיוצא באלה. לפיכך הנטייה הראשונית היא ליתן 

 477רשות להפסקת תובענה בהתאם לבקשת התובע )י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, 
( )להלן: "זוסמן"((. כך למשל יעשה בית המשפט, ברגיל, 1995)מהדורה שביעית, 

 ...נים של המשפטכאשר מוגשת בקשה להפסקת התובענה בשלביו הראשו
 

 ברם, אין התובע שליט יחיד בעניין דנן, כפי שקבע בית משפט זה בעבר: 

... אינה הליך של מיניה וביה; 154"הפסקת תובענה לפי תקנה 
היא טעונה תשומת לב מצד בית המשפט לזכויות הנתבע, 

ידיה... דעת לנבון נקל, כי משנגרר -העלולות להיפגע על
ים רכש לו יתרון בתוכם, וניתן לשער הנתבע להליכים ובינתי

-כי לא אחת אותו יתרון הוא הוא העילה לבקשת ההפסקה על
ידי התובע, יש לנהוג זהירות שיפוטית בטיפול בבקשה. ואכן 
הלכה היא, "כי הפסקת ההליכים אינה צריכה לשמש פתח 
לשימוש לרעה בהליכי משפט, וכי אין, כמו כן, להתיר, 

ות מהותית או דיונית אחרת, אותה שתקופח עקב ההפסקה זכ
' נ מ"בע הכרמל חשולי 302/83 א"ערכש הנתבע" )

הנשיא שמגר; וראו גם  - 834, 831( 2)לט ד"פ, נסחלהטשווילי
 עפרון גלעד' נ ציבוריות ולעבודות לבנין החברה 491/77 א"ע

 3876/09רע"א ) "(515( 3)לא ד"פ, מ"בע פתוח קבלני
 ((. 25.08.2009פסקה ח )]פורסם בנבו[ , ח'שיבון נ' ח'שיבון

 

http://www.nevo.co.il/case/18107372
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http://www.nevo.co.il/case/17918230
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ל פי הפסיקה אפוא, יש לבחון את הבקשה להפסקת התובענה מבעד לפריזמה ש-על
הגינות וצדק. בהחלט יתכן כי במהלך הדיון בתובענה הראשונה רכש הנתבע יתרון 
כלשהו וכל מטרתו של התובע בהפסקת התובענה, היא לגרום לביטולו של אותו 

(. יתרון זה עשוי להיות ממצא עובדתי מסויים שנקבע 6יתרון )עניין קבודי, פסקה 
אשר מסקנותיה אינן נוחות  לטובת הנתבע, חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

לתובע, או רצון בהחלפת המותב הדן בתיק. לעיתים עצם הגשת התביעה מאפשרת 
 ...לתובע לקבל סעד ביניים אשר פוגע ביריבו פגיעה של ממש

 

 גם לשלב שבו מצוי הדיון יש משקל בהחלטה.
ו לפני מקום בו ההליכים הגיעו לשלב מסויים, אין לאפשר לתובע שהביא את עניינ ...

בית המשפט ונוכח שאין הדין נוטה לטובתו, להתחמק מבעד לדלת צדדית על מנת 
ק (. עוד קבע בית המשפט באותו עניין כי "אין זה צד745למנוע הכרעה  )עניין רוזין, 

את סיכוייו לזכות במשפט, ובהתאם  -בסיומה של התדיינות  -שכך יינתן לו לשקול 
משפט באון נעורים -שיוכל לחזור לאחר מכן לביתלהערכתו תופסק התובענה רק כדי 

מחודש". עינינו הרואות, כי השיקולים העיקריים שנמנו בפסיקה נוגעים למערכת 
היחסים שבין הצדדים ולהגינות הדיונית שביניהם. מלאכת האיזון בין האינטרסים 

תקנה הנוגדים של הצדדים מסורה לבית המשפט הדן בתיק, כאשר האפשרות לפי 
להתנות את הפסקת התובענה בתנאים, וכן לפסוק הוצאות לטובת הנתבע,  )ב(154

מעניקה לו את הגמישות המרבית הנדרשת לשם קבלת החלטה מושכלת ומאוזנת, 
 "בהתאם לנסיבות העניין שעל הפרק.

 

דומה, כי אין תמימות דעים ביני ובין כב' הבורר בעניין התוצאה הראויה בהליך זה. בעוד 
לא סבר כי השתת הוצאות ו לשלב בו מצוי ההליך בפניוליתן משקל סבר כי אין  שכב' הבורר

יכולה לשמש כלי יעיל לאיזון חסרון הכיס שנגרם לאגודה, ולמעשה החיל בעניינו את החריג 
מן  מעשה להביא לתוצאה הפוכהלאנוכי סבורה כי יש לקבל את הבקשה ו –ולא את הכלל 

 השתת הוצאות.איזון תוצאה זו באמצעות ך התוצאה אליה הגיע כב' הבורר, תו
 

אמנם, בעת הגשת הבקשה בפני כב' הבורר ביקש המבקש את מחיקת התביעה ללא חיוב 
תוצאה אליה הגיע כב' הבורר, אך אין לשעות ה לעבהוצאות ואולי גם לכך היתה השפעה 

וצאות טען המבקש כי יש בהשתת הכבר לבקשה זו של המבקש, וממילא בהליך זה שבפניי 
 כדי להוות איזון לנזק שנגרם לאגודה אך בו בעת יש לקבל את בקשתו.

 
לטעמי, תחושת אי ההגינות העולה מהתשובה לבקשה, כמו גם מהזמן הרב שתיק זה נותר 
פתוח ונתקיים בו רק דיון אחד בשעה שהליכי הבוררות אמורים להיות מהירים ויעילים 

זאת, לנוכח השלב הדיוני בו מצוי התיק אין . עם במציאות אינה מנותקת ממצב הדברים
 לומר כי לצד זה או אחר נוצר איזה יתרון דיוני שיהא בקבלת הבקשה כדי לבטלו. 

השלב ההתחלתי בו מצוי בירור הסכסוך דנן תומך בקבלת הבקשה לפי ההפך הוא הנכון: 
שאין טעמים כל כאותו כלל רגיל כי התובע הוא האדון לתביעתו ולפיכך הנטייה הראשונית 

 תהיה לקבל בקשה להפסקת תובענה ולמחיקתה.  –המצדיקים תוצאה אחרת 
 

 . אני קובעתזו התוצאה הראויה במקרה דנן וכך 
יש לקבל את בקשת המבקש למחוק את תביעתו. תוצאה זו מביאה למסקנה כי חרף העובדה 

שאין לראות  הרי –שהלכה פסוקה היא כי אין ערעור על החלטות ביניים בהליך בוררות 
בהחלטה זו החלטת ביניים כי אם החלטה סופית המסיימת את הסכסוך הגם שלא נדון 

איזון ראוי אשר יביא לשמירת זכויות האגודה יתקבל בחיובו של המבקש בהוצאות  לגופו.
 , כפי שייקבע להלן.האגודה

 
כב' הבורר. לנוכח המסקנה אליה הגעתי התייתר הדיון בטענות הקשורות עם אמון הצדדים ב

תוקף מינויו של כב' הבורר עם טענות המבקש באשר למילים מספר  ףעם זאת מצאתי להוסי
 :והשפעות טענה זו

 
לתקנות  )א(18לתקנה מאחר שמצויים אנו בהליך בוררות סטטוטורית אסתפק בהפנייה 

קובעת באופן מפורש בהקשר של הארכת תוקף מינויו של בורר כי ההבוררות כהגדרתן לעיל, 

http://www.nevo.co.il/law/74280/18.a
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הארכה.. לא תפגע בכשירות -הרשם רשאי, אם ראה טעם לכך, להאריך את התקופה האמורה. אי"
  –" המינוי ובתוקפו של הפסק ובלבד שהרשם האריך את התקופה ושלח הודעה על כך לבורר

 ן. משכך, טענות בעניין זה נדחות על ידי.בדיוק כפי שנעשה במקרה דנ)ההדגשות שלי ד.ב( 
 

העלאת טענה זו על ידי באי כוח המבקש לנוכח באסיים נקודה זו באזכור כי היה טעם לפגם 
( 7.3.2013) מנחם קאופמן נ' רשם האגודות 1649/13בג"ץ פסיקת בית המשפט העליון ב

בו[ שהגישו באי כוח המבקש בעניין דומה הקשור עם הארכת תוקף מינויו של ]פורסם בנ
בורר גם בדיעבד ולאחר שש שנים וטענותיהם נדחו על ידי בג"ץ אף ללא קבלת תגובת רשם 

 האגודות השיתופיות.
 
 

 לסיכום:
 

 דין בקשת המבקש להתקבל.
 

 ת תביעתו.אני מבטלת את החלטת כב' הבורר שלא להיעתר לבקשת המבקש למחיק
בלבד ולא  ₪ 10,000הוצאות האגודה ושכר טרחת עורכי דינה בסכום כולל של המבקש ישלם 

מתום מועד זה . ימים מקבלת הכרעתי זו 14בצירוף מע"מ כדין בתוך  כפי שקבע כב' הבורר,
 יישא סכום זה ריבית והצמדה כדין עד לתשלומו המלא בפועל.

 
ימים מקבלת הכרעתי  14כב' הבורר, אף זאת בתוך המבקש אף יישא במלוא שכר טרחתו של 

 זו כאשר מתום מועד זה יישא סכום זה ריבית והצמדה כדין עד לתשלומו המלא בפועל.
 

בקביעתי זו העמדתי את האגודה ככל הניתן כפי שהיה מצב הדברים לו לא היה המבקש 
אגודה ויכולים פותח בהליך בוררות זה, כשהמשאבים ש"בוזבזו" על ההליך דנן הושבו ל

הסכום שנקבע על ידי כב'  להיות מופנים לתביעה חדשה שתוגש על ידי המבקש ככל שתוגש.
הוגשה  ,הבורר לא הוכח בפניי, ולאור העובדה כי התקיים דיון אחד בלבד, הוגש כתב הגנה

סבורתני  –תשובת האגודה בהליך זה, אך לא הועדו עדים, לא הוגשו תצהירי עדות וכדומה 
 קבע כב' הבורר.ום זה מאוזן יותר מן הסכום שכי סכ

5129371 

, ותסגור תיק דואר רשוםפקס ובלצדדים בו לכב' הבורר המזכירות תעביר החלטתי זו54678313
 .בוררות זה

 

 
    2017מאי  16כ' אייר תשע"ז     דנה ביאלר, עו"ד ניתן היום, 

 עוזרת רשם האגודות השיתופיות  
  ומנהלת מחלקת הבוררויות          ירושלים, בהעדר הצדדיםב5129371

54678313 

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

 
 /-54678313דנה ביאלר 

 כהנוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח וערי
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