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  יפו - בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  10	03	29855 פ"ה 
  

  2010דצמבר  14  'הרבט ואח' ב שותפות מוגבלת רשומה נ.ה.ק

  אורי שה!  שופטה' כב  בפני
  

   
  

 המבקש ד רו" הרבט"עו  :בעניי"

 
   גיא שרי"  ד"כ עו"י ב"ע 

  
 	נגד	

  המשיבה  ב שותפות מוגבלת רשומה.ה.ק  

   י שוור#אנד ד"כ עו"י ב"ע  

 

 

 החלטה

 
 

  

 הרקע לבקשה

  

, במסגרתה התבקש בית המשפט לחייב את המשיב, הוגשה המרצת פתיחה 16.3.10ביו"   .1

במת� חשבונות ודיווחי" , )"הרבט": להל�, הוא המבקש בבקשה זו(ד רו� הרבט "עו

  . בגי� כספי" אשר הופקדו בידו כנאמ�, )"השותפות": להל�, המשיבה בבקשה זו(למבקשת 

שהוגדר (נחת" הסכ" ע" הרבט וע" שותפו מר רפי טל  1.5.07כי ביו" , השותפות טוענת  

העתק ). "ההסכ!": להל�(לצור, רכישת נכס בעיר בוקרשט ברומניה , )כמשיב פורמאלי

וממנו עולה כי מדובר בהסכ" בי� השותפות לבי� הרבט , לבקשה' ההסכ" צור- כנספח א

  ".יז!"אשר הוגדרו בהסכ" כ, ורפי טל

שהופקדו בחשבו� הנאמנות , כי מעת לעת הועברו אל הרבט כספי" מאת השותפות, עוד נטע�  

וזאת בנפרד ובמובח" מתפקידו הנוס' כצד "כמתחייב מההסכ" ומכוח תפקידו כנאמ� , שלו

  ."להסכ!

נפתחו הליכי" , לגביה נער, ההסכ", מאחר שנגד החברות המחזיקות בקרקע ברומניה  

התבקש , " בשל אי תשלו" חובות לרשויות המס ואי תשלו" החזרי משכנתהמשפטיי" שוני

בי� , המדובר במסמכי" המתייחסי". הרבט להעביר מסמכי" שוני" המצויי" ברשותו

ופירוט מלא לגבי מועד , להיק- הכספי" שהועברו מחשבו� הנאמנות לגורמי" שוני", היתר

ובשל כ, הוגשה תובענה זו , לא נענופניות השותפות לקבלת המסמכי" . ביצוע התשלומי"
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בשל תפקידו , שמטרתה לחייב את הרבט למסור מידע מפורט ביחס לכספי" שהופקדו בידיו

  . די�ומכוח חובת הנאמנות החלה עליו כעור,, כנאמ�

עמלות , התבקש בית המשפט לית� צו למת� חשבונות בנוגע להעברת כספי", ביתר פירוט  

התבקש בית , לאחר קבלת החשבונות והדוחות המפורטי". רבטותשלומי" שנעשו על ידי ה

התבקש בית , בנוס-. המשפט למנות רואה חשבו� או חוקר בלתי תלוי לצור, בדיקת"

, באופ� שלאחר קבלת החשבונות והנתוני", המשפט לית� לשותפות היתר לפצל את סעדיה

  . להגיש תביעה כספית נגד הרבט, א" תמצא עילה לכ,, היא תוכל

  

הינ" , )ביחד ע" רפי טל(כי השותפות והרבט , בכתב התשובה מטעמו של הרבט נטע�  .2

בהסכ" . 2007מאז שנת , � ברומניה"שותפי" עסקיי" ובעלי" משותפי" של נכסי נדל

לפיה כל מחלוקת שתתגלע ביניה" תובא לבירור , שנקשר ביניה" מופיעה תניית בוררות

  . שהוא שופט בדימוס, בפני  בורר

הסכ" , 3.7.07ביו" , נער, בי� הצדדי", נשוא המרצת הפתיחה, כי בנוס- להסכ", וד נטע�ע  

מתקיימי" , כמו כ�. דבר שהוסתר על ידי השותפות, נוס- לרכישת שטח קרקע ברומניה

. מחו# לרומניה, קשרי" עסקיי" בי� השותפות לבי� הרבט ורפי טל בנוגע למיזמי" נוספי"

ונטע� כי , כי מדובר ביחסי נאמנות בי� הרבט לבי� השותפות בכתב התשובה הוכחשה הטענה

, אשר העבירה השותפות להרבט, כל הכספי". הצדדי" הינ" שותפי" עסקיי" גרידא

שולמו על ידה במסגרת הסכ! השותפות עבור קבלת זכויות בשותפות שהוקמה על ידי "

וב� מאליו כי מ, שבגינה נער, ההסכ" בי� הצדדי", משמומשה העסקה. ..."הצדדי!

במסגרת רכישת הזכויות "הכספי" שהופקדו בידי הרבט הועברו על ידו לצדדי" שלישיי" 

שבמסגרתה מחוייב הרבט לית� , כל הטענות בדבר קיומה של נאמנות, לפיכ,". בנכס

  . הינ� טענות סרק, לשותפות תשובות או חשבונות כלשה"

  

על הטענה , ד גיא שרי""עו, ו של הרבטחזר בא כוח, במסגרת קד" משפט שהתקיי" בפניי  .3

כי , עוד נטע�. לכל דבר ועניי�, אלא שבפנינו שותפות עסקית, כי אי� מדובר בהסכ" נאמנות

ולפיו הסכימו הצדדי" כי כל מחלוקת , בהסכ" שנקשר בי� הצדדי" קיי" סעי- בוררות

  . שהוא שופט בדימוס, שתתגלע ביניה" תופנה לבורר

כאשר ההסכ" , כי מצוי ברשותו כתב נאמנות, טע� מנגד, נדי שוור#ד א"עו, כ השותפות"ב

הרי שסעי- , מאחר שההסכ" אינו מהווה בסיס לתביעה. עצמו אינו רלבנטי לתובענה זו

  . הבוררות המופיע בו אינו רלבנטי לענייננו

התבקשו הצדדי" להציג את טיעוניה" בכתב בנוגע , 9.11.10ביו" , בהחלטה שניתנה על ידי  

  .ועד כמה הוא חולש על תובענה זו, תחולתו של סעי- הבוררות בהסכ"ל
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  טיעוני הצדדי! בנוגע לסעי' הבוררות

  

עניינו בשיתו- פעולה לרכישת  1.5.07טע� כי ההסכ" מיו" , כ של הרבט"ב, ד גיא שרי""עו  .4

, סכ"לה 1013ד שרי" הפנה לסעיפי" "עו. מליו� יורו 7במחיר של , נכס מקרקעי� ברומניה

במקרה של חילוקי דעות מכל מי" וסוג שהוא בי" "ש" נאמר כי , "בוררות"תחת הכותרת 

, בהסכמת הצדדי!, ימונה, או נובע ממנו, בעני" הכרו* בהסכ! זה, או נמחיה!/הצדדי! ו

כי א" לא יגיעו הצדדי" להסכמה , עוד נקבע בהסכ". "בורר בישראל שהינו שופט בדימוס

ימונה בורר , ימי" מהיו" בו פנה צד אחד לצד השני בעניי� זה 7ו, ת, בנוגע לזהות הבורר

כי , בהסכ" נקבע.  א בלשכת עורכי הדי�"יחיד שהוא שופט בדימוס על ידי ראש ועד מחוז ת

הסכ! "כאשר הוראות פרק זה יהוו , הבוררות תתקיי" בישראל ותהיה כפופה לדי� בישראל

  ."בוררות לכל דבר ועני"

מופיעה תניית בוררות בנוסח , 3.7.07כי ג" בהסכ" השני מיו" , - וטע�ד שרי" הוסי"עו  

  . דומה

הרי שאלה , מאחר ששני ההסכמי" שנערכו ונחתמו על ידי הצדדי" מכילי" סעיפי בוררות  

והכל , בהינת� העובדה כי אי� טענה בדבר בטלות ההסכ", מחייבי" את הצדדי" להסכ"

   .מסכימי" כי ההסכמי" תקפי" ומחייבי"

התבקש בית , ")חוק הבוררות": להל�( 1968ח"התשכ, חוק הבוררותל 5בהתא" לסעי-   

היה מוכ" לעשות כל הדרוש לקיו! "כל עוד  המבקש , המשפט לעכב את ההליכי" בתובענה

  ."הבוררות ולהמשכה ועדיי" הוא מוכ" לכ*

י השותפות להעביר את המחלוקות לבירור בפני "אי� כל סיבה להתנגדות שהוצגה ע, בענייננו  

ועל שו" מה יש לסטות מעקרו� , ולא נטע� על ידה כי סעיפי הבוררות אינ" חלי", בורר

רק במקרי" חריגי" ימנע בית . חופש החוזי" ולהתערב בהסכמה הגלומה באות" הסכמי"

כאשר קיי" , די" ולא יורה על עיכוב ההליכי" בתובענההמשפט מלכבד את רצו� הצד

נטל השכנוע לקיומו של טע" מיוחד מוטל על מי שמתנגד לייש" את . בהסכ" סעי- בוררות

  . השותפות לא עמדה בנטל זה, ד שרי""ולגישת עו, סעי- הבוררות

בהתא" ולחייב את הצדדי" לפעול , התבקשתי להורות על עיכוב ההליכי" בתובענה, לפיכ,  

  .שהוא שופט בדימוס, להוראות ההסכמי" בכל הקשור למינוי בורר

  .ד הרבט"כי הבקשה לעיכוב ההליכי" נתמכת בתצהירו של עו, יצויי�

  

אשר , לקוח	בי" הצדדי! התקיימו יחסי עור* די""טע� כי , ד אנדי שוור#"עו, כ השותפות"ב  .5

כללי כי , עוד נטע�". בת נאמנותמטבע! יוצרי! יחסי שליחות ומטילי! על עור* הדי" חו

בכל הנוגע לפעולות המבוצעות על "מטילי" חובות ספציפיות על עור, די�  לשכת עורכי הדי�

כי , , נטע�כ, הרי שאי� כל ספק, מאחר שהרבט פעל כנאמנה של השותפות". ידו עבור לקוחו

. בגי� כספי" שהועברו לטיפולו, זכאית לקבל חשבונות מהנאמ�, שהיא הלקוח, השותפות

, אינו נוגע כלל ועיקר לדרישה למת� חשבונות, אשר מכיל בתוכו תניית בוררות, ההסכ"

וכל דרישתה של השותפות היא לקבל מידע על אות" , חובה החלה על נאמ� על פי הסכ"

. ומתי, ולדעת להיכ� הועברו כספי" אלה, ו� הנאמנות של הרבטכספי" שהועברו לחשב
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אלא שמדובר , אי� נית� להצביע על כל מחלוקת בי� הצדדי" הנובעת מההסכ", מאחר שכ,

  . המופנית על ידי לקוח למי שמשמש כנאמנו, בדרישה לגיטימית

דרש לש" כי הרבט לא עשה את כל הנ, כ השותפות הינה"טענה נוספת שהועלתה על ידי ב  

.  חוק הבוררותל 5בהתא" לסעי- , דבר שהוא תנאי לעיכוב ההליכי", קיו" הלי, הבוררות

אלא שהדגש , המועד הקובע לעניי� זה אינו המועד שבו הוגשה הדרישה לעיכוב ההליכי"

  . עוד לפני שהוגשה התובענה לבית המשפט, בט בעברצרי, להיות על התנהגותו של הר

ד שוור# הוסי- וטע� כי על בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו שלא לעכב את "עו  

טע" זה נובע מעצ" . מאחר שקיי" טע" מיוחד לכ, שהסכסו, לא ידו� בפני בורר, ההליכי"

, כנאמ� על הצדדי"המשמש , ד"העובדה כי מדובר בדרישה למת� חשבונות המופנית כלפי עו

יש "ד שוור# כי "נטע� על ידי עו, לאור האמור. והוא קיבל כספי" מכוח תפקידו כנאמ�

ד רו" "עו, ל ולחייב את הנאמ""להותיר את בירור הנושא בפני בית המשפט הנכבד הנ

תו* , וכפי שנדרש מכל עור* די" בישראל, כפי  שהתבקש על ידו, במת" חשבונות, הרבט

  ."ת הלי* זהחיובו בהוצאו

  

על בקשתו לדחות על , ד שרי""עו, חזר בא כוחו של הרבט, ד שוור#"בתגובה לטענותיו של עו  

את , הרבט לא ייצג מעול". לקוח הס- את הטענה כי בי� הצדדי" התקיימו יחסי עור, די�

לפיה הרבט שימש כשלוח של , ולא הוצגה כל ראיה, לא שימש כבא כוחה, השותפות

לברר כל טענה שיש בפיה , בכל עת, כי הוא נכו�, חזר והבהיר לשותפות הרבט. השותפות

א, היא נמנעה מכ, , והוא א- הזמי� אותה לפעול למינוי בורר, במסגרת בוררות שתתקיי"

ד שרי" חזר והעלה את טענתו כי הצדדי" הינ" שותפי" "עו. מסיבות השמורות עמה

הג" שהרבט הינו עור,.  לקוחדי�עור,לרבות יחסי , עסקיי" ואי� ביניה" יחסי" אחרי"

הוא תפקד ופעל כאד! פרטי הקושר עסקה ע! "הרי שבהתקשרותו ע" השותפות , די�

ולפיכ* כל התנהלות כספי! בקשר ע! ענייני! אלו אינה קשורה כלל לכ* , אחרי!

   ...".ד"שהמבקש הינו עו

הרי , ו בגדר נאמ�כי הרבט הינ, כי למרות מופרכות הטענה, ד שרי" הוסי- וטע�"עו

אשר ימונה בהתא" , שהשותפות רשאית להעלות טענה משוללת יסוד זו בפני הבורר

ד שרי" על "חזר עו, לאור האמור. על מנת שזה יכריע במחלוקות שבי� הצדדי", להסכ"

תו, חיוב" של הצדדי" לפעול בהתא" , בקשתו להורות על עיכוב ההליכי" בתובענה זו

  . הקשור למינוי הבוררלהוראות ההסכמי" בכל 

  

  

  דיו" והכרעה

  

  :קובע לאמור, "עיכוב הליכי! בבית המשפט"שעניינו , חוק הבוררותל 5סעי-   .6

  

די" 	 הוגשה תובענה לבית משפט בסכסו* שהוסכ! למסרו לבוררות וביקש בעל  )א"(

יעכב בית המשפט את , ! הבוררות לעכב את ההליכי! בתובענהשהוא צד להסכ
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ובלבד שהמבקש היה מוכ" לעשות כל הדרוש , ההליכי! בי" הצדדי! להסכ!

  .לקיו! הבוררות ולהמשכה ועדיי" הוא מוכ" לכ*

א* לא יאוחר , בקשה לעיכוב הליכי! יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדר* אחרת  )ב(

  .גופו של עני" התובענהמהיו! שטע" המבקש לראשונה ל

בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכי! א! ראה טע! מיוחד שהסכסו* לא   )ג(

  . "יידו" בבוררות

  

): 21.3.05נית� ביו" , לא פורס"( ד סודאי"עו' הירשפלד נ 049652/א "רעכפי שנקבע ב   

דר* יעילה ליישוב סכסוכי! בי" , מחו- לכותלי בית המשפט, המחוקק ראה בבוררות"

בהעדר טעמי! , כי התערבות יתר מצד בתי המשפט, לש! השגת תכלית זו נראה. בעלי די"

נדרש טע! מיוחד אשר יצדיק את בירור , לפיכ*. היתה מסכלת מגמה זו, מיוחדי!

  ."חר' קיומו של הסכ!  בוררות, הבוררותהתביעה בבית המשפט דווקא וימנע את הלי* 

וק חל) א(5סעי' "כי , קובע בית משפט העליו�, 309) 2(ד ל"פ, בגו�' מורלי נ 75550/א "עב  

על פי בקשת בעל די" שהוא צד להסכ! , מטיל על בית המשפט את החובה לעכב הבוררות

) ג(לפי פסקה . את ההליכי! בתובענה שעניינה סכסו* הכלול בהסכ! הבוררות, בוררות

רשאי בית המשפט שלא לעכב את ההליכי! א! ישנו טע! מיוחד שהסכסו* לא ידו" 

יכבד בית המשפט  את הסכ! הבוררות , וג אחרתבאי" טע! מיוחד לנה, לפיכ*. בבוררות

חובת השכנוע שאי" לעכב מוטלת על המתנגד ... ויפנה את הצדדי! לבוררות המוסכמת

  ).313בעמוד , ש"( "לבקשה ועליו להראות טע! מיוחד המצדיק את ההתנגדות

  

ובלבד , מסמי, את בית המשפט לעכב הליכי" שהוגשו בפניו ק הבוררותחול 5סעי- 

  : שמתקיימי" התנאי" הבאי"

 .קיי" הסכ" בוררות בי� הצדדי" .א

אשר מתייחסת לסכסו, שההסכ" חל , מדובר בתובענה שהוגשה לבית המשפט .ב

 .עליו

  .בעל די� שהוא צד להסכ" מבקש את עיכוב ההליכי" .ג

לעשות את כל , והוא מוכ� ג" בשעת הגשת הבקשה, המבקש את העיכוב היה מוכ� .ד

  .הדרוש לקיו" הבוררות

ולא יאוחר , על המבקש להגיש את הבקשה לעיכוב ההליכי" בהזדמנות הראשונה .ה

 . מהיו" בו טע� לראשונה לגופו של עניי� בתובענה

א" לאשר את , שיקול הדעתעדיי� נתו� בידי בית המשפט , ג" א" מתקיימי" התנאי" כול"

 .או שמא לדחותה, הבקשה לעיכוב ההליכי"

 

 .הא" מתקיימי" התנאי" המוקדמי" בענייננו, נדו� תחילה בשאלה

  

שכ� תניית בוררות קיימת , אינו שנוי במחלוקת, קיומו של הסכ" בוררות, התנאי הראשו�

כתב המחייב פנייה המדובר בהסכ" ב. ג" בהסכ" נשוא התובענה וג" בהסכ" המאוחר יותר
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ושאינו מקנה לתובע את האופציה לבחור בי� הלי, משפטי בפני בית , לבוררות בעת מחלוקת

  . לבי� הלי, בוררות בפני שופט בדימוס, המשפט

  

שלגביו קיי" הסכ" , שעניינו הגשת תובענה לבית המשפט המתייחסת לסכסו,, התנאי השני

כר,  בוררות די" ונוהלסמדר אוטולנגי ' פרופ כפי שנאמר בספרה של. בעייתי יותר, בוררות

יוכל הנתבע לבקש עיכוב הליכי! א! יוכיח לא ): "2005, מהדורה רביעית מיוחדת( 259' א

אלא ג! שהסכ! הבוררות חל על אותו סכסו* , רק שקיי! הסכ! בוררות בינו לבי" התובע

מות מערכות יחסי! כאשר קיי, עניי" זה בולט ביתר שאת... אשר לגביו מוגשת התובענה

  ".שונות בי" אות! הצדדי!

לפיה יש להפנות כל , קיימת אמנ" תניית בוררות בהסכ" העסקי בי� הצדדי", במקרה דנ�

כי הדרישה , טוע�, כ השותפות"ב, ד שוור#"עו, ואול", שהוא שופט בדימוס, מחלוקת לבורר

בעת מכוח היותו של אלא נו, לקבלת חשבונות אינה נוגעת לקשרי" העסקיי" בי� הצדדי"

כי , נטע�, לפיכ,. לקוח ביניה" –ובשל קיומ" של יחסי עור, די� , הרבט נאמ� של השותפות

והיא אינה מתבססת כלל על , י השותפות"סעי- הבוררות אינו נוגע לתובענה אשר הוגשה ע

  . ההסכ"

  .אי� בידי לקבל טענה זו

ולבקשה צירפה את , יחההשותפות הגישה בקשה למת� חשבונות בדר, של המרצת פת

1013סעיפי" (פרק בוררות , כידוע, הכולל, 1.5.2007ביו" , ההסכ" שנחת" בי� הצדדי" .(

, רפי טל, ד הרבט ושותפו"נאמר כי המבקשת חתמה הסכ" ע" עו, לנימוקי הבקשה 2בסעי- 

כי הועברו אל הרבט כספי" , וא- נאמר בהמש,, לצור, רכישת נכס בעיר בוקרשט ברומניה

הטענה כי מדובר בהעברת כספי" מכוח ". ...כמתחייב מההסכ! ומכח תפקידו כנאמ""

לפיו , וא- לא הוצג בפניי ייפוי כוח, לא זכתה לתמיכה מכל בחינה שהיא, הסכ" נאמנות

כל ההסכמי" שהוצגו בבית . לקוחד"ד הרבט לבי� השותפות יחסי עו"קיימי" בי� עו

כאשר במסגרת ההסכמי" , ת בי� הצדדי"המשפט מלמדי" כי מדובר בשותפות עסקי

, המחייבת העברת כל המחלוקות ביניה" לבירור בפני בורר, שנחתמו קיימת תניית בוררות

  . שהוא שופט בדימוס

וג" אז צרי, שיהיה מדובר בסכסו, , יש להוכיח קיומו של סכסו, בי� הצדדי", כפי שנפסק

המועצה לייצור ושיווק  86532/א "ע(כזה המצדיק עיכוב הליכי" לש" קיו" הלי, משפטי 

אופק ד ישראל שמעוני "וראו ג" עו, 252) 1(ג"ד מ"פ, מ"פרחי שומרו� סלע בע' של פרחי נוי נ

  )).2009( 218 חדש בבוררות

בגי� , במת� חשבונות ודיווחי" לשותפותהתבקש בית המשפט לחייב את הרבט , במקרה דנ�

לצור, , ח או חוקר בלתי תלוי"למנות רו, ולאחר קבלת החומר, כספי" אשר הופקדו בידיו

התבקש בית המשפט לית� לשותפות היתר לפצל , כמו כ� .בדיקת החשבונות של הפרויקט

לתבוע , א" תמצא עילה לכ,, תוכל, באופ� שלאחר קבלת החשבונות והנתוני", את סעדיה

אשר יתבררו מתו* המסמכי! המבוקשי! ולאור הנתוני! אשר "מהרבט סעדי" שוני" 

שראוי לו להתברר במסגרת , קיי" סכסו, בי� הצדדי", כי במקרה דנ�, סבורני". יתגלו לה

או , והשאלה הטעונה הכרעה הינה א" יש מקו" לקיי" הלי, זה בפני בית משפט, משפטית

  . רוש מינויו של בוררשמא לעכב את ההליכי" ולד
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הוכחה ולו לכאורה ..."כי דרישה למת� חשבונות אינה עומדת לעצמה והיא מחייבת , יצויי�

" ...כי לתובע קמה זכות תביעה לגבי הכספי! אודותיה! הוא מבקש לקבל חשבונות –

' בעמ, 570) 3(ו"ד מ"פ, מ"בנק המזרחי המאוחד בע' מ נ"ת כספי" בע.ש.א 902447/א "ע(

584.(  

  

והוא מוכ� ג" בשעת הגשת , הא" המבקש היה מוכ� בעבר, עניינו בשאלה, התנאי הבא

הינו לבחו� את , הטע" לקיומו של תנאי זה. לעשות את כל הדרוש לקיו" הבוררות, הבקשה

רצינות . במקו" התדיינות בבית המשפט, י" הלי, של בוררותרצינות כוונתו של המבקש לקי

וכפי , וה� במועד הגשת הבקשה, ה� לאור התנהגותו של המבקש בעבר, כוונה זו נבחנת

שהמבקש לא יעמיד בפני הצד , הכוונה בדרישה זו היא לכ*"אוטולנגי ' י פרופ"שנאמר ע

ד הלה את סבלנותו ויפנה ומשיאב, האחר תנאי! מכבידי! שוני! לגבי תחילת הבוררות

. או אז יאחז הנתבע בהסכ! הבוררות ויבקש עיכוב הליכי! –בתביעה לבית המשפט 

  )265' בעמ, ש"". (התנהגותו בעבר של הנתבע תבסס בכ* טענת מניעות נגדו

נית� ביו" , לא פורס"( אהרו" דומי"' מ נ"בניי" ופיתוח בענ חברה ל.ע.א 064921/א "רעב

תנאי זה נועד להבטיח שעיכוב הליכי תביעה : "יה'השופטת פרוקצ' י כב"נאמר ע, )15.8.06

את , מהתובע, אשר ישלול מצד אחד, המתבררת בבית משפט לא יתגלה כעיכוב סרק

בקש העיכוב כלל אינו כי מ, ומצד שני יתברר, האפשרות לברר את המחלוקת בערכאות

כי בית , כבר נקבע, לאור זאת. והתובע יצא קירח מכא" ומכא", מוכ" להתדיי" בבוררות

בלא שהוכח בפניו , עקב קיו! הסכ! בוררות, המשפט לא יחליט בדבר עיכוב הליכי תביעה

    ".כי מבקש העיכוב היה מוכ" לעשות את כל הדרוש לקיו! הבוררות ולהמשי* בה

  

כי מבחינתו של הרבט הייתה , נחה דעתי, תי בבקשה ובתצהירו של המבקשלאחר שעיינ

ולא בפני בית , לברר את המחלוקת במסגרת בוררות, וקיימת כזו ג" בהווה, נכונות בעבר

כי הרבט העמיד בפני השותפות , לא הוצגה בפניי כל ראיה או א- ראשית ראיה לכ,. משפט

או שפעל על מנת שזו לא תצא מהכוח אל , תתנאי" מכבידי" שוני" לגבי ניהול הבוררו

  . הפועל

שהגיש להמרצת , כי הרבט העלה את נושא הבוררות בכתב התשובה, זה המקו" לציי�

מבלי " 8הוסי- בסעי- , ובצד דרישתו למחוק את התובענה או לדחותה על הס-, הפתיחה

יש להפנות ... !הרי לאור תניית הבוררות בהסכ! שבי" הצדדי, לגרוע דבר מ" האמור לעיל

  ". אשר ידו" בה, שופט בדימוס, כל מחלוקת אשר התגלעה ביניה! בפני בורר

כ המבקש נושא "י ב"הועלה ע, 9.11.2010שהתקיי" בפניי ביו" , ג" במסגרת קד" המשפט

  . וזו אכ� הוגשה בהמש, לאותו דיו�, וסוכ" כי תוגש בקשה נפרדת בנושא זה, הבוררות

שכ� לא החלו , כי הבקשה לעיכוב ההליכי" הוגשה במועד, עיניינראה ב, במצב דברי" זה

  . עדיי� ההליכי" המשפטיי" וא- לא התקיימו הליכי" מקדמיי" בתיק זה

כשנתיי" לאחר הגשת , כי ג" בנסיבות שבה� הוגשה בקשה לעיכוב ההליכי", יצויי�

הבקשה לעיכוב את , רק מטע" זה, כי אי� מקו" לדחות, סבר בית המשפט העליו�, התובענה

לא ( מ"קרוז וורלד דיזנהוז בע' נ .Dolphin Maritime Ltd 068024/א "רע(ההליכי" 
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על נתבע להגיש בקשה ... "כי , בית המשפט העליו� ציי�)). 28.5.07נית� ביו" , פורס"

א! מדובר בהלי* בסדר די" , בכתב ההגנה או בדר* אחרת, קד!לעיכוב הליכי! ככל המו

המועד . ובכל מקרה לא יאוחר מהיו! בו טע" לראשונה לגופו של עניי" התובענה, מיוחד

כי , וא! מדובר בהלי* שאי" בו כתב הגנה, הוא שלב הגשת כתב ההגנה, דר* כלל, הקובע

בי" כתב תשובה  –ל עניי" התובענה אז המועד הקובע הוא היו! שבו נטע" לראשונה לגופו ש

המהווי! תחלי' , וכיוצא באלה הליכי! דיוניי!, בקשת רשות להתגונ", להמרצת פתיחה

   ."לכתב הגנה

לא עשה המבקש כל פעולה שנועדה לסכל את האפשרות להביא הנושא , במקרה דנ�, כאמור

בכתב התשובה , ינוהי, וטענתו בעניי� זה הועלתה בהזדמנות הראשונה, לדיו� בפני בורר

  .להמרצת הפתיחה

  

כי התובענה , הא" על בית המשפט להפעיל את שיקול דעתו ולהורות, נותר עוד לדו� בשאלה

נטיית בתי המשפט הינה לית� תוק- להסכ" , כאמור. תתברר בפני בית משפט ולא בפני בורר

י" את הסכ" על מנת לקי, יש מקו" לעיכוב הליכי", ובהיעדר טעמי" מיוחדי", הבוררות

  .הבוררות

נאמר כי , 769) 5(ו"ד נ"מכו� טיפול בשפכי אשקלו� פ' אוריאלי ובניו נ 016450/א "רעב

בתנאי , בית המשפט מעכב את ההליכי!, הכלל הוא איפוא כי בהתקיי! תניית בוררות"

, ע! זאת, ג! טר! הגשת התובענה, המבקש את קיו! הבוררות היה נכו" לקיימהשהצד 

בהתקיי! , עיכוב! של ההליכי!	 ולהורות על אי, בית המשפט רשאי לסטות מכלל זה

  )772' בעמ, ש"( ."נסיבות מיוחדות

וקבע כי , בפסיקה נית� למצוא דוגמאות למקרי" בה" בית המשפט הפעיל את שיקול דעתו

ונסתפק , אוטולנגי' המקרי" הבולטי" הוצגו בספרה של פרופ. לעיכוב ההליכי"אי� מקו" 

כאשר ניסוח (חוסר היגיו� באכיפת הבוררות : לש" הדגמת אות" מקרי", בהבאת הכותרות

, כאשר קיי" עניי� קונסטיטוציוני או עניי� בעל חשיבות ציבורית; )סעי- הבוררות אינו ברור

כאשר קיי" חשש לסחבת בדיוני" בי� ; שא לדיו� בפני בורריטה בית משפט שלא להעביר הנו

א" קיימת טענת ; ישמש הדבר כשיקול שלא לעכב את ההליכי", הצדדי" המסוכסכי"

יטה בית המשפט שלא לעכב את , תרמית או כל טענה שיש בה כדי להכתי" את הש" הטוב

ההתחייבות אינה ניתנת בי� משו" ש, כאשר ניהול הבוררות יהיה בלתי יעיל; ההליכי" בפניו

כאשר עיכוב ההליכי" יגרו" ; ובי� א" סיכויי הנתבע בבוררות הינ" קלושי", לאכיפה

כאשר ; לתוצאה אפשרית של פיצול הדיו� בי� הלי, בפני בית המשפט לבי� דיו� בפני הבורר

וכ� הדבר , קיימי" בעלי די� מרובי" ולא כול" מחוייבי" להביא העניי� בפני בורר מוסכ"

שיקול נוס- המטה . או תביעות שונות בי� בעלי די�, כאשר מדובר בעילות תביעה מרובות

נוגע לגור" הכספי ולהוצאות יתרות שיהיו מנת חלק" של , את הכ- להימנע מעיכוב הליכי"

הנוגעות לשיקול דעתו של בית המשפט בבואו להכריע בבקשה , דוגמאות נוספות(. הצדדי"

  )217' בעמ, שראל שמעוניד י"מצויות בספרו של עו

ולא עלה בידי , כי כל הטעמי" המיוחדי" שפורטו לעיל אינ" מתקיימי" במקרה דנ�, סבורני

שיש בו כדי להוביל למסקנה כי אי� מקו" לעכב את , השותפות להצביע על כל טע" אחר

  .בהתא" לסעי- הבוררות, ההליכי"
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  סו' דבר

  

נות לבקשה ולעכב את ההליכי" במסגרת המרצת הפתיחה הנני מחליט להיע, לאור האמור  .7

שעל , על מנת שהמחלוקת בי� הצדדי" תתברר בפני שופט בדימוס, י השותפות"שהוגשה ע

מעת שצד אחד פנה לצד השני , ימי" 7א" לא תהיה הסכמה תו, . זהותו יוסכ" ביניה"

כפי , א"במחוז תד "י החלטתו של ראש לשכת עוה"הרי שהמינוי יעשה עפ, למינוי בורר

  . שמופיע בהסכ" הבוררות

  

ד רו� "עו, תישא בהוצאות המבקש, שותפות מוגבלת רשומה. ב.ה.ק, המשיבה בבקשה זו

. יו" ממועד קבלת החלטתי זו 30ההוצאות ישולמו תו, . 2 25,000בסכו" כולל של , הרבט

מת� ההחלטה ממועד , יתווספו לה" ריבית כדי� והצמדה, א" לא ישולמו ההוצאות במועד

  .ועד לתשלו" בפועל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . בהעדר הצדדי!, 2010דצמבר  14, א"טבת תשע' ז,  ניתנה היו!
  

5129371  

54678313               
  

  

  54678313אורי שה" 
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