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  :רציו�מיני

ש העליו� פירט רשימה לא סגורה של נסיבות בה� רשאי בורר שהתפטר מתפקידו לחזור בו "בימ* 

�. כמת� לכ'הג� שלא כל בעלי הדי� נתנו את הס, מהתפטרותו ולשוב ולשמש כבורר בי� הצדדי

  .בהתא� לשיקול דעתו ולאור הנסיבות, ש היושב לדי�"התוצאה תוכרע על ידי בימ

  התפטרות –בורר  –בוררות * 

  רשות ערעור –משפט � החלטות של בית –בוררות * 

.  

כי הבורר ימשי' , חר/ התנגדות המבקש, ש המחוזי בה הוחלט"בקשת רשות ערעור על החלטת בימ

על א/ שהודיע לצדדי� על , זאת. מאחר והסכי� לעשות כ�, ות חלקיבמלאכתו ויית� פסק בורר

  . נוכח התנהלות�, התפטרותו מניהול הבוררות

.  

דחה את ) וברא�'מפי השופט דנציגר ובהסכמת המשנה לנשיאה ריבלי� והשופט ג(בית המשפט העליו� 

  :דחה את הערעור ופסק כי, נת� רשות ערעור בשאלה משפטית, הבקשה ברובה

ש בענייני בוררות ניתנת במקרי� חריגי� המעוררי� שאלה "ת ערעור על החלטות של בימרשו

או במקרי� בה� נדרשת , החורגת מעניינ� הפרטי של הצדדי� לבקשה, משפטית או ציבורית עקרונית

הבקשה דנ� אינה עומדת במבחני� האמורי� למת� רשות . התערבות משיקולי צדק או מניעת עיוות די�

עט בשאלה המשפטית הא� מוסמ' בורר שהתפטר וחזר בו מהתפטרותו לשוב ולשמש כבורר ערעור למ

ש לכפות על הבורר "שאלת סמכות בימ; בי� הצדדי� למרות שלא כל בעלי הדי� נתנו הסכמת� לכ'

. שכ� הבורר מוכ� לשוב ולשמש בורר בי� בעלי הדי�, להמשי' בניהול הבוררות לא מתעוררת בענייננו

א' , ש ללכת בדר' זו"א' יש לקבוע כי ככלל אי אפשר לכפות על בימ, יש גישות שונותבעניי� זה 

  .   משבחר בה הרי שלא נפל פסול בפנייתו זו לבורר

חוק הבוררות אינו , אשר לשאלה הא� נדרשת הסכמת הצדדי� לבוררות לחזרתו של הבורר מהתפטרותו

נקבע כי סמכות בורר שהתפטר אינה  297/44א "בע. מתייחס לשאלת חזרתו של הבורר מהתפטרותו

נקבע כי מקו� בו מתפטר ) פרשת לוי2: להל�( 318/64א "בע. פוקעת א� הוא חזר בו מהתפטרותו

 �הבורר פוקעת סמכותו וכדי שיוכל לחזור ולשמש כבורר דרושה הסכמה מחודשת מצד כל הנוגעי

שכ� ג� לפי , הנורמטיבי המחייב נסיבות המקרה דנ� אינ� מצריכות הכרעה בשאלה מהו ההסדר. בדבר

  .  פרשת לוי2 די� הבקשה להידחות לגופה

ש כי בנסיבותיו של "וא� ימצא בימ, בעניי� לוי2 ההלכה שנקבעה מאפשרת בחינת כל מקרה לגופו

הרי , למרות אי הסכמת אחד הצדדי�, מקרה פלוני יהיה זה מוצדק לאפשר לבורר לחזור בו מהתפטרותו

ש העליו� פירט רשימה לא סגורה של נסיבות המצדיקות "בימ, לפיכ'. ת כ�שיש לאפשר לו לעשו

: לאור פרשת לוי2, חר/ התנגדות אחד הצדדי�, השבת הבורר לתפקידו לאחר שחזר בו מהתפטרותו

והוא גור� בהתנהגותו , כאשר צד לבוררות עושה כל שלאיל ידו על מנת להכשיל את הלי' הבוררות

לבעל די� המתנגד לכ' שהבורר , א� בכלל, אשר הנזק שעלול להיגר�כ; הבוטה להתפטרות הבורר

 �שהתפטר יחזור וינהל את הלי' הבוררות קט� מהנזק שיגר� לצדדי� האחרי� להלי' הבוררות א

התוצאה . הא� אי השבת הבורר לתפקידו תגרו� לבעלי הדי� עינוי די�; הבורר לא ימשי' במלאכתו

בהתא� לשיקול דעתו ולאור נסיבות כל מקרה ומקרה לגופו של  ,ש היושב לדי�"תוכרע על ידי בימ

נסיבות המקרה . התנגדות אחד מבעלי הדי� להשבת הבורר לתפקידו תיבח� לאור חובת תו� הלב. עניי�

  . דנ� מצדיקות השבת הבורר לתפקידו ולכ� די� הערעור להידחות
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 די�� פסק

 
 :דנציגר' י   השופט

  
  

על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת לפנינו בקשת רשות ערעור   

בה , 17.5.2009מיו�  ]פורס� בנבו[) 97431/. פ.ה( 09350/א "בשב) אברה�' אהשופט (

ימשי'  –לויט ' י) בדימוס(השופט  –כי הבורר , / התנגדותו של המבקשחר, הוחלט

על א/ שבחודש ינואר , במלאכתו ויית� פסק בוררות חלקי מאחר והסכי� לעשות כ�

  . הודיע לצדדי� על התפטרותו מניהול הבוררות 2009

  

  רקע עובדתי

  

1.  � הצדדי� לבקשה שלפניי ה� בני משפחת שרבט אשר במהל' כשני עשורי

התדיינו בפני ערכאות שונות ובפני מספר בוררי� בשאלת אופ� חלוקת הרכוש 

�ההתדיינות בי� הצדדי� סבוכה ומורכבת ואי� צור' לתארה במסגרת . המשפחתי ביניה

נדרשתי ולא פע� אחת להכריע , כמו ג� שופטי� אחרי� של בית משפט זה, א/ אני. זו

וסבו' המתנהל מזה שני� בי� בני  בסוגיות שונות הנוגעות להלי' בוררות מורכב

; )17.1.2008, ]פורס� בנבו[( שרבט' שרבט נ 079535/א "רע: ראו למשל[משפחת שרבט 

 'שרבט נ 095442/א "רע; )10.3.2009, ]פורס� בנבו[( שרבט' שרבט נ 8/010256א "רע

כאשר נדמה היה לכאורה כי בני משפחת , והנה)]. 12.1.2010, ]פורס� בנבו[( שרבט

אותו ניהל בארבע השני� , שרבט עשויי� היו להגיע לאיזו שהיא הבנה במסגרת ההלי'

שוב עלתה , )הבורר לויטאו  הבורר: להל�(לויט ' י) בדימוס(האחרונות השופט 

ההתדיינות ביניה� על שרטו� עד אשר החליט הבורר להתפטר מתפקידו נוכח 

 �עתה לפנינו חוליה נוספת בסאגת . של הצדדי�" הבלתי אפשרית"התנהלות

  . חת שרבטההתדיינות הבלתי פוסקת בי� בני משפ

  

בתמצית יאמר כי אחד מהליכי הבוררות שהתנהל בראשית שנות התשעי� של   .2

א "המאה הקודמת בי� בני משפחת שרבט הסתיי� בהכרעתו של הרב אברה� שליט

במסמ' המכונה על ידי , )7.2.1991(א "ג שבט תשנ"ביו� כ) הרב פנחסי: להל�( פנחסי

 �סק הדי� החלקי התנהלו הליכי� משפטיי� לאחר שנית� פ". 'פסק די� חלקי ב"הצדדי

בית המשפט המחוזי  נת� 26.5.1996עד אשר ביו� , ממושכי� באשר לאישורו ולביטולו

תוק/ של פסק די� לפשרה אליה הגיעו הצדדי� לפיה הסכימו לייש� את פסק בנצרת 
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פסק הדי� החלקי לא , ג� לאחר שהגיעו הצדדי� לפשרה. של הרב פנחסי הדי� החלקי

� בשל מחלוקות ולכ� המשיכו להתנהל ביניה� הליכי� משפטיי�יוש.  

  

שעסקה באחת מנגזרותיו  02689/א "עבמסגרת התדיינות לפני בית משפט זה ב  .3

�של פסק  הגיעו בעלי הדי� להסכמה שקיבלה תוק/, של הסכסו' הרכושי בי� הצדדי

הצדדי� הסכימו למנות . די� ועניינה הפניית בירור המחלוקות שביניה� לבוררות

ברנר על מנת שידו� בכל המחלוקות ' ש) בדימוס(לתפקיד הבורר את כבוד השופט 

�התפטר הבורר ברנר מתפקידו ובסמו' לאחר מכ�  2003בסו/ שנת . שהתגלעו ביניה

יט נת� מספר החלטות מפורטות בסכסו' שבי� הבורר לו. מונה הבורר לויט כבורר חלי/

א' ג� החלטות אלה לא , הצדדי� שתכלית� לחלק את נכסי המקרקעי� נושא המחלוקת

קויימו בשל חילוקי דעות שנתגלעו בי� המחנות הניצי� וה� נתקפו בפני הערכאות על 

' לאחר חילוקי דיעות רבי� הורה הבורר לויט על המש. ידי הצד שלא יצא נשכר מה�

�נקבע כי בשלב ראשו� ייקבע במסגרת פסק . הבוררות במתווה המורכב משני שלבי

ובשלב שני יוכרע , שאותה יש לחלק בי� הצדדי�" מאסת הנכסי�"בוררות חלקי מהי 

עד . כיצד יחולקו הנכסי� ביניה� ותתבררנה יתר תביעותיה� של בעלי הדי�

כארבע שני� בה� התנהלה  לאחר, 2009להתפטרותו של הבורר לויט בחודש ינואר 

דהיינו בקביעת , התמקדה הבוררות בחלקה הראשו� של ההתדיינות, הבוררות בפניו

"�  .העומדת לחלוקה" מאסת הנכסי

  
  

  ההליכי� לפני בית המשפט המחוזי
  
  
עתרו המשיבי� לבית המשפט המחוזי בבקשה להורות לבורר , בהמש' לכ'  .4

. העומדת לחלוקה" מאסת הנכסי�"י� לויט לית� את פסק הבוררות החלקי בעני

 �המשיבי� טענו כי כל הראיות הצריכות לעניי� כבר נשמעו והצדדי� הגישו סיכומיה

כ' שכל שנותר לבורר לויט הוא לית� את הפסק ובנסיבות אלה יש לחייבו לעשות כ� 

בית המשפט המחוזי . בשל הנזק שיגר� לצדדי� אלמלא ינת� פסק הבוררות החלקי

כ� התבקש הבורר . רר לויט להגיש תגובתו בעניי� נסיבות התפטרותוהורה לבו

מאסת "להתייחס לשאלה הא� יהיה מוכ� לית� את פסק הבוררות החלקי בסוגיית 

�המבקש התנגד לבקשת המשיבי� וטע� כי מרגע שהתפטר הבורר לויט פקעה ". הנכסי

כל הצדדי�  סמכותו ולכ� אי� הוא יכול לשוב ולנהל את הבוררות אלא בהסכמת

עוד הוסי/ המבקש כי אי� הוא יכול להסכי� שהבורר לויט יית� את . הנוגעי� לעניי�

שכ� אי� הוא נות� את אמונו בו נוכח היחס שהפגי� כלפיו , פסק הבוררות החלקי
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במהל' הבוררות וכ� נוכח הדעה שהביע כלפיו הבורר לויט במסגרת תגובתו שהוגשה 

  .רותו מניהול הבוררותלבית המשפט בדבר נסיבות התפט

  
  תגובת הבורר 

  
  
5.   �, תיאר הבורר לויט את התנהלות הצדדי� בבוררות, 21.4.2009בתגובתו מיו

כ� פירט הבורר באלו תנאי� הוא . את נסיבות התפטרותו ואת השלב בו מצויה הבוררות

  . יהיה מוכ� לית� את פסק הבוררות החלקי

  

י� הבורר לויט כי כבר מראשית באשר לנסיבות התפטרותו מהתפקיד צי  .6

בשל התנהגות� " רגילה"הבוררות היה ניהולה קשה לאי� שיעור בהשוואה לכל בוררות 

וכ� בשל מורכבות טענות , הבלתי נאותה של בעלי הדי� במהל' הדיוני� בבוררות

הבורר הדגיש כי כל . הצדדי� והכמות העצומה של הבקשות וכתבי הטענות שהגישו

בעלי הדי� צעקו . יפשרו קיו� הלי' רגיל ופשוט של דיוני הבוררותבעלי הדי� לא א

�כ� ציי� . וגידפו האחד את משנהו ולא איפשרו שמיעה מסודרת וברורה של טענותיה

הבורר כי חלק לא מבוטל של ישיבות הבוררות הסתיי� טר� השעה שנקצבה לה� בשל 

  . התנהגות� הלא ראויה של בעלי הדי�

  

ובשל כ' , בלשו� המעטה, � כי ניהול הבוררות לא היה פשוטהבורר לויט ציי  .7

�, שקל להתפטר מתפקידו א' דחה זאת עד כמה שיכול היה לשאת את התנהלות הצדדי

וזאת בשל רצונו לסיי� או למצער לקד� את ההכרעה במחלוקת רבת השני� שבי� 

�הגותו של התנ 12.1.2009הבורר הדגיש כי בישיבת הבוררות האחרונה מיו� . הצדדי

חצתה את "ו" הגדישה את הסאה", מלכיאל שרבט –בנו של המבקש , מאיר שרבט

�ומשכ' הגיע למסקנה כי לא יוכל עוד לנהל את הבוררות ולכ� , "הקווי� האדומי

  . הודיע על התפטרותו

  

א' , כמו כ� ציי� הבורר לויט כי התנהלות� של הצדדי� הייתה בלתי נאותה  .8

עוד הוסי/ הבורר כי לאור' כל הלי' . בלטה בחריגותה התנהלות בנו של המבקש

השהה המבקש את תשלו� שכר טרחת הבורר וא/ כיו� טר� שיל� את חלקו , הבוררות

כשהגיעה שעת התשלו� התקומ� המבקש על . בתשלו� האחרו� של שכר הטרחה

הבורר הסביר . תגובות ותשובות, של בקשות בכתב" דר' מוגזמת"ועל " בזבוז הזמ�"

אותו " מציפי�"בה ה� , י הוא הזהיר את הצדדי� מבעוד מועד שדר' התנהלות�כ
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תייקר , ובתגובות ותשובות המצריכות מת� החלטות בכתב, בבקשות ביניי� מורכבות

�  . את הלי' הבוררות ולכ� הוא הפציר בצדדי� לפשט את ההליכי

  

ידו עשרות באשר לשלב בו מצויה הבוררות הסביר הבורר לויט כי ניתנו על   .9

" 'פסק די� חלקי ב"רבות של החלטות אשר הכריעו בכל הקשור לפרשנות וליישומו של 

' של הרב פנחסי וניתנו צווי� אופרטיביי� לעניי� חלוקת הנכסי� הנזכרי� בסעי/ ג

עוד הוסי/ הבורר לויט כי נקבע מתווה לניהול הבוררות וסדר ". 'פסק הדי� החלקי ב"ל

הבורר הדגיש כי השלב הבא בבוררות נוגע להכרעה . י�ההכרעה בטענות בעלי הד

היינו הכרעה בשאלה מה� הנכסי�  –" מאסת הנכסי�"סוגיית  –בסוגיה משמעותית 

. של הרב פנחסי" 'פסק די� חלקי ב"על פי " הנכסי� הפרטיי�"החוסי� תחת ההגדרה 

� והוגשו נחקרו עדי, הבורר ציי� כי במסגרת ההלי' שלפניו הוגשו תצהירי� וראיות

�הבורר הטעי� כי למעשה בשלב זה הבשילו התנאי� למת� פסק די� . סיכומי הצדדי

אשר לאחריו תתבררנה תביעותיה� הכספיות והאחרות " מאסת הנכסי�"חלקי בעניי� 

  . של בעלי הדי�

באשר לשאלה הא� יהיה מוכ� הבורר לית� את פסק הבוררות החלקי בעניי�   .10

"�השיב הבורר לויט כי מעדי/ הוא , רותו מניהול הבוררותחר/ התפט" מאסת הנכסי

הבורר , בר�. שלא להמשי' בבוררות והפתרו� הרצוי מבחינתו הוא מינוי בורר חלי/

הרי , הבהיר כי ככל שבעלי הדי� יבקשו ממנו או א� בית המשפט יורה לו לעשות כ�

עוד הבהיר . ושהוא יהיה מוכ� לית� את הפסק החלקי בכפו/ לתשלו� מלוא שכר טרחת

הבורר לויט כי א� ימשי' בתפקידו כבורר בי� הצדדי� יעשה כ� באובייקטיביות וללא 

�  . משוא פני

  

  פסק דינו של בית המשפט המחוזי
  
  

אי� די בחזרתו של , בית המשפט המחוזי עמד על טענתו של המבקש לפיה  .11

ת הבורר אלא נדרשת הסכמת כל הצדדי� לבוררות להשב, הבורר בו מהתפטרותו

 –בוררות  בטענתו זו הסתמ' המבקש על דבריה של המלומדת סמדר אוטולנגי. לתפקידו

  :אשר קבעה כי, )אוטולנגי: להל�) (2005( 495א  די� ונוהל

  

  
הא� פקעה  –בורר שהתפטר וחזר בו מהתפטרותו "

למעשה תלוי הדבר בהחלטת ? סמכותו לדו� בעניי�
�לא די בכ' , ררכדי שיוכל לחזור ולכה� כבו. הצדדי

אלא , שיודיע� על נכונותו לחזור בו מ� התפטרותו
הצדדי� הנוגעי�  כלדרושה הסכמה מחודשת לכ' מצד 
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א� חזר בו הבורר מהתפטרותו על פי בקשת כל . בדבר
�אלא א� כ� , שמינויו שריר וקיי�, ודאי הדבר, הצדדי

א� לא הייתה הסכמת . מונה בינתיי� בורר אחר במקומו
�אי� חזרת הבורר מהתפטרותו יכולה  – כל הצדדי

  .). ד.י –ההדגשה במקור " (להועיל
  
  

12.  �בית המשפט המחוזי . בית המשפט המחוזי דחה עמדתו זו של המבקש, בר

על פסק דינו של בית משפט זה  אוטולנגיהדגיש כי בקובעה את הדברי� שלעיל נסמכה 

: להל�) (1965( 92) 1(ד יט"פ, מ"חברה לבני� ופיתוח בנגב בע' לוי2 נ 64318/א "עב

�יש לראות על  לוי�בית המשפט המחוזי קבע כי את שנפסק בעניי� , ואול�). עניי� לוי

�קבע בית המשפט המחוזי , מעבר לכ'. רקע הנסיבות המיוחדות שסבבו את הסכסו' ש

מלמד שבית משפט זה לא הוציא מכלל אפשרות קיומ�  לוי�יו� בפסק הדי� בעניי� כי ע

של נסיבות בה� יתאפשר לבורר לחזור בו מהתפטרותו ג� בלא שתבוא על כ' הסכמה 

  . של כל בעלי הדי�

  

קבע בית המשפט המחוזי כי נסיבותיו המיוחדות של המקרה דנ� , בהמש' לכ'  .13

במה . ו על א/ התפטרותו וחר/ התנגדותו של המבקשמצדיקות השבת הבורר לתפקיד

�בית המשפט המחוזי הדגיש כי הבורר כבר שמע את הראיות הנדרשות ? דברי� אמורי

בית המשפט . וכל שנותר לו הוא כתיבתו של הפסק, "מאסת הנכסי�"לש� קביעת 

 המחוזי הטעי� כי א� לא תושל� מלאכה זו יעלה הצור' לשוב ולמנות בורר ולחזור

בכ' יהא כדי להסיג שני� . ולשמוע את כל העדי� שנשמעו בפני הבורר המתפטר

כמו כ� הדגיש בית המשפט המחוזי כי . לאחור את בירור הסכסו' המורכב והסבו'

המשיבי� לא עתרו להורות לבורר לשוב לתפקידו על מנת שימשי' בבירור הסכסו' 

כי א� רק לפסוק את הדי� , )בירור שעשוי להימש' עוד חודשי� ואולי שני�(כולו 

�בית המשפט המחוזי . לאחר שכבר נשמעו הראיות והוגשו סיכומי� מטע� הצדדי

הדגיש כי אילו עמד על הפרק חיובו של הבורר לויט להמשי' בתפקידו מעבר למת� 

בהתנהלות� " קצה נפשו"הוא היה נוטה שלא לחייבו לעשות כ� לאחר ש, הפסק החלקי

מאחר שכל שנותר לבורר הוא לית� פסיקתו בשאלה החשובה  ,ואול�. של בעלי הדי�

הרי שראוי כי , ומשאי� הדבר כרו' במפגש נוס/ ע� בעלי הדי� או באי כוח�, שלעיל

מטעמי� אלה קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת . הבורר לויט ישלי� את מלאכתו

  ".הנכסי�מאסת "המשיבי� והורה לבורר לויט לית� את פסק הבוררות החלקי בדבר 

  

בית המשפט המחוזי הוסי/ כי מסורה לו הסמכות להורות לבורר להשלי� את   .14

את קביעתו זו נימק בית המשפט המחוזי בהתבסס על האמור בפסק דינה של . מלאכתו
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רוטשטיי� מערכות מידע . י) א"מחוזי ת( 05317/. פ.הב אליעז� שטרנברג' רהשופטת 

  :ולפיו, )עניי� רוטשטיי�: להל�) (14.7.2005, ]פורס� בנבו[( רוטשטיי�' מ נ"בע) 1986(

  

" �ההלכה שקבעה זהות כללי האמו� החלי� על שופטי
�מחייבת את המסקנה כי א/ הגבולות , ועל בוררי

זהי� , להתחשבות בעמדת הבורר המתפטר מתפקידו
הביקורת השיפוטית . � על שופטי�לאלה החלי

שהתגבשה במהל' השני� על שיקולי הפסילה של 
נית�  ]פורס� בנבו[ פלונית' פלוני נ 05462/א "ע(השופט 

תופעל א/ על שיקולי , )ברקמפי הנשיא  18.4.05 � ב
, / משקלה של החלטת הבוררעל א. הפסילה של הבורר

התחייבות הבורר למלא את . עמדתו אינה מכרעת
כוללת רכיב של סיו� מלאכת הבוררות , התפקיד

חוק סעי/ יד לתוספת ל(בהכרעה יעילה וצודקת 
, לחוק הבוררות 30סעי/ ; �1968 ח"תשכ הבוררות

משה ' אריה ברנובי2 נ 006830/א "רע; �1968 ח"שכת
�הכלל כי להתחשבות ). 700, 691) 5(ד נז"פ, תאומי

 �על פי אמת המידה "בעמדת השופט יש גבולות הנקבעי
�א "ע" (הידועה והמקובלת של חשש ממשי למשוא פני

. חל א/ על בוררי�, )לפסק הדי� 3' ש� בעמ 05462/
הבורר אינו חופשי להתפטר מתפקידו כל אימת שמופעל 

�א/ דרכו של שופט אינה . עליו לח2 של אחד הצדדי
�אול� לא יעלה על דעתו לרדת . סוגה תדיר בשושני

וא� יבחר בדר' . ס ולהעביר את הדיו� למי מעמיתיומהכ
זכות ערעור , הדי� הנפגע מהחלטתו� תעמוד לבעל, זו

חוק בתי המשפט ל) ג(א77סעי/ (לבית המשפט העליו� 
תקנות סדר ג ל471תקנה ; �1984 ד"תשמ, ]נוסח משולב[

: הוא הדי� לגבי בוררי� ו).�1984 ד"תשמ, הדי� האזרחי
בית המשפט רשאי להורות לה� לחזור לכס הבוררות על 

לתוצאה זהה נית� להגיע א/  נ.מנת לסיימה בפסק בוררות
, ]נוסח משולב[לחוק בתי משפט  75סעי/ . בדר' אחרת

הסמכות להעביר ביקורת : לסיכו�... �1984 ד"שמהת
נתונה , שיפוטית על החלטת בורר להתפטר מתפקידו

ולחילופי� , חוק הבוררותל 11לבית המשפט על פי סעי/ 
 ]נוסח משולב[חוק בתי המשפט ל 75מכוח סעי/ 

  ו".1984 –ד "התשמ
  
  

� ח"התשכ, חוק הבוררותל 12בית המשפט המחוזי הוסי/ כי לטעמו א/ סעי/   .15

שאי בית המשפט להורות מהווה מקור סמכות שעל פיו ר) חוק הבוררות: להל�( 1968

ל "שכ� א� סעי/ החוק הנ, לבורר להמשי' ולנהל את הבוררות על א/ התפטרותו

פשיטא שיש בידו ", מסמי' את בית המשפט למנות בורר חלי/ בנסיבות המנויות בו

בית ". ב"לשאלות של פסלות וכיו, כמוב�, כפו/, למנות מחדש את הבורר שהתפטר

ה דנ� הבורר הביע את דעתו כי יסכי� לקבל עליו את המשפט המחוזי הדגיש כי במקר
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 �מלאכת כתיבת פסק הבוררות החלקי ובנוס/ לכ' ציי� הבורר לויט בתגובתו כי א

�  . יידרש לכ' הרי שינהג ללא משוא פני

  

בית המשפט המחוזי הדגיש כי מכיוו� שהבוררות הופסקה בשל התנהגות   .16

הרי שאי� כל נפקות בשלב זה , י� של הבוררכגו� משוא פנ, הצדדי� ולא מטעמי פסלות

בית המשפט . של ההליכי� לטענתו של המבקש לפיה הוא אינו נות� אמו� בבורר

המחוזי ציי� כי עיו� בפרוטוקול הדיו� של הבוררות אינו מבסס את טענתו של המבקש 

כי א� מאשש את דברי הבורר לפיה� , התנכל לו וכדומה, כי הבורר הפלה אותו לרעה

  . תנהלות� הקשה של הצדדי� היא שהביאה אותו להתפטר מתפקידוה

  

  מהל' הדיו� בבקשת רשות הערעור

  

לבקשה . ד חנו' ארלי'"כוח המבקש עו� תחילה הוגשה הבקשה באמצעות בא  .17

�ד ארלי' "ביקש עו, לאחר הגשת הבקשה, ואול�. הוגשה תגובה מטע� המשיבי

שלא לשחרר נכו�  שני' גהחליט הרש�  27.6.2010ביו� . להשתחרר מייצוגו של המבקש

 5.7.2010לדיו� שהתקיי� לפני בית משפט זה ביו� . ד ארלי' מייצוג"לעת ההיא את עו

עובר לדיו� . ד יגאל חקק"ד ארלי' ובא כוחו החדש של המבקש עו"התייצבו עו

ללא הסכמת הצד , ד חקק"הוגשה בקשתו של עו, שהתקיי� בבקשת הרשות לערער

המשנה , קבע אב בית הדי� 4.7.2010ביו� . פה� חות את השלמת הטיעו� בעללד, שכנגד

לאור ההסברי� שניתנו במעמד הדיו� . כי הבקשה תידו� בפני ההרכב, ריבלי�' אלנשיאה 

 �ובו לא נשמעה השלמת טיעו� בעל פה מטע� , 5.7.2010שהתקיי� לפנינו ביו

�� את סיכומיו בכתב ניתנה החלטת ההרכב לפיה המבקש יוכל להשלי, הצדדי

והמשיבי� יוכלו להגיב עליה� בכתב ולאחר מכ� יינת� פסק הדי� על פי החומר הכתוב 

וביו� , הגיש המבקש השלמת טיעוני� בכתב מטעמו 7.9.2010ביו� . שבתיק

  . הגישו המשיבי� את סיכומי התגובה מטעמ� להשלמת הטיעו� 21.9.2010

  

  נימוקי בקשת הרשות לערער

  

טיעוניו המקיפי� והמלומדי� של המבקש נטע� כי אי� לאפשר לבורר  במסגרת  .18

המבקש טוע� כי הסכמתו להעביר את ". מאסת הנכסי�"לית� את הפסק בסוגיית 

הסכסו' להכרעה בבוררות ניתנה בשי� לב לכ' שהצדדי� התחייבו שלא יהיה פיצול 

�קות ידונו תחת וכ� כי כל המחלו, בהכרעה בי� המחלוקות השונות שהתגלעו ביניה

, לטענת המבקש בפועל הוחלפו בוררי� וניתנו החלטות סותרות, ואול�. קורת גג אחת
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כאשר לגבי חלק מהנכסי� כבר ניתנו צווי� אופרטיביי� למרות שטר� הכריע הבורר 

כמו כ� טוע� המבקש כי מאחר ". מאסת הנכסי�"לויט הא� ה� נכללי� במסגרת 

בלבד ואילו חלקה האחר של הבוררות " הנכסי� מאסת"שהבורר לויט יכריע בשאלת 

כי אז יסוכל הסכ� הבוררות לפיו התחייבו הצדדי� להכריע בכל , ידו� בפני מותב אחר

כמו כ� טוע� המבקש כי קיי� חשש שבשל . המחלוקות שביניה� תחת קורת גג אחת

ידו� לבי� זהות הבורר ש" מאסת הנכסי�"השוני בזהות הבורר שידו� ויכריע בסוגיית 

תיווצר , ויכריע בדבר אופ� חלוקת הנכסי� ובתביעותיה� האחרות של בעלי הדי�

�מצב שמלכתחילה ביקשו , סתירה בי� ההחלטות וא/ קושי ביישו� פסיקת הבוררי

  . הצדדי� למנוע באמצעות ריכוז כל המחלוקות ביניה� בבוררות אחת בפני בורר אחד

  

ק דינו של בית המשפט המחוזי אשר עוד טוע� המבקש כי הופתע מתוצאת פס  .19

�מה� נית� היה ללמוד לטענתו כי , עמדה בסתירה להתבטאויותיו במהל' הדיו� שהתקיי

 �די� הבקשה להשיב את הבורר לתפקידו להידחות נוכח היעדר הסכמת כל הצדדי

טוע� המבקש כי לא ניתנה לו ההזדמנות הנאותה לטעו� , כמו כ�. הנוגעי� לעניי�

, שכ� לאור אמירותיו של בית המשפט בשעת הדיו�, ני בית המשפט המחוזיטענותיו לפ

הוא נמנע מלטעו� טענותיו שהתייתרו , מה� למד כי בית המשפט קיבל את עמדתו

המבקש טוע� כי א/ עתר לתיקו� הפרוטוקול בהקשר זה כ' שישק/ את . לכאורה

דחה בית  22.7.2009יצויי� כי ביו� . התבטאויותיו של בית המשפט בשעת הדיו�

המשפט המחוזי את הבקשה לתיקו� פרוטוקול והדגיש כי ג� א� נאמרו אמירות מטעמו 

טר� שקילת מלוא השיקולי� והטיעוני� , ה� ביטאו עמדה ראשונית בלבד, בשעת הדיו�

עוד טוע� המבקש כי . הצריכי� לעניי� כפי שעושה בית המשפט בבואו לית� פסק די�

התגלע לא רק בי� האחי� לבית שרבט אלא ג� " ת הנכסי�מאס"הסכסו' בדבר חלוקת 

�אשר חלק� כלל לא היו צד להלי' לפני בית המשפט המחוזי , בי� צאצאיה� של האחי

�וכ' א/ פסק הבוררות , ומשכ' ההחלטה לא תוכל לחייב�, וא/ לא זומנו לדיוני

  . החלקי לכשינת� על ידי הבורר לויט

  

יש את הנמקתו המשפטית לפיה לאחר התפטרות חוזר המבקש ומדג, מעבר לכ'  .20

 �הבורר מניהול הבוררות פוקעת סמכותו ונדרשת הסכמת� המחודשת של כל הנוגעי

לעניי� זה מוסי/ המבקש לטעו� כי היחסי� שבי� . בדבר על מנת להשיבו לתפקיד

הבורר לבי� הצדדי� ה� יחסי� חוזיי� ומשהבורר התפטר מתפקידו הוא ביטל את 

המבקש טוע� כי ההלכה הפסוקה מורה שלאחר . י� דר' חזרה מביטול זההחוזה וא

שהתפטר הבורר מתפקידו הרי שההתפטרות מהווה סו/ פסוק ואי� בית המשפט מוסמ' 
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כמו כ� טוע� המבקש כי כל בעלי הדי� הגיעו . להורות על החזרתו של הבורר לתפקידו

  . ה� מההסכ� והתכחשו לולהסכ� לפיו יש להחלי/ את הבורר אלא שהמשיבי� חזרו ב

  

נשמעו " מאסת הנכסי�"המבקש מוסי/ לטעו� כי רוב העדי� מטעמו בסוגיית   .21

ומשכ' לבורר לויט אי� כל יתרו� על פורו� , לפני הבורר ברנר ולא לפני הבורר לויט

במסגרת השלמת הטיעוני� בכתב הוסי/ ". מאסת הנכסי�"אחר שיכריע בסוגיית 

ת לפני השופט לויט נשמעו ארבעה עדי� והתקיימו ארבע המבקש כי במש' הבוררו

ומשכ' אי� עסקינ� בנסיבות בה� תרד לטמיו� עבודה רבה כביכול , ישיבות בלבד

  . שנעשתה על ידי הבורר

  

לטענת המבקש הבורר מתיימר לית� את פסקו למרות שהוא עתר לזמ� לעדות   .22

  .א' לבסו/ העדה לא נשמעה, ההבורר נת� צו זימו� לעד, רחל פינקלשטיי�' את הגב

  

ג� לפני בית משפט זה טוע� המבקש כי לא נית� להשיב את הדיו� לבורר לויט   .23

 �היות שהוא איבד בו אמו� לאור התבטאויותיו בהחלטתו על התפטרותו בה האשי

טוע� המבקש כי הבורר לויט אינו דובר אמת בקביעתו כי , כמו כ�. באופ� אישי את בנו

ברוח זו טוע� המבקש כי הבורר . ו של המבקש היא שהביאה להתפטרותוהתנהגות בנ

�     .נגוע במשוא פני

  

  

  

  

  תגובת המשיבי�

  

24.   �ר "ד ד"ד רז נבו� ועו"עו, ד ישראל עזיאל"עו, באמצעות באי כוח� –המשיבי

. כי די� הבקשה להידחות, טועני� בסיכומיה� המקיפי� והיסודיי� –גיא כרמי 

 �את נימוקיה� המשפטיי� אשר דומי� בעיקר� לנימוקיו של בית המשיבי� מפרטי

, בעטיי� דחה את התנגדות המבקש למת� הפסק על ידי הבורר, המשפט המחוזי הנכבד

המשיבי� מדגישי� כי אי� הבקשה עומדת במבחני� . ומשכ' לא אפרט� בשנית

. ני בוררותהנוהגי� לעניי� מת� רשות ערעור לגבי החלטות של הערכאה הדיונית בעניי

עוד מוסיפי� המשיבי� בסוגיית חוסר תו� ליבו של המבקש בהתנגדותו להתיר לבורר 

ומצייני� כי התנגדותו נובעת מתו' רצו� להכשיל את , לויט לית� את הפסק החלקי

המשיבי� מצייני� כי המבקש א/ עתר בבקשה נוספת לבית המשפט המחוזי . הבוררות
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די להצביע על מניעיו הפסולי� ג� במסגרת ההלי' לביטול הסכ� הבוררות ויש בכ' כ

המשיבי� טועני� כי לאחר שהמבקש לא הצליח להביא להעברת הבורר מתפקידו . דנ�

�עשה כל שלאל ידו כדי להביא להתפטרות , והבי� כי סיכוייו בבוררות אינ� טובי

הבורר על מנת להכשיל את הבוררות ומשצלח במשימתו זו מסרב הוא עתה לאפשר 

המשיבי� מדגישי� את הצור' להביא לידי . בורר לויט לשוב ולהשלי� את מלאכתול

�עוד טועני� . סיו� את ההליכי� בי� הצדדי� אשר נמשכי� מזה למעלה משני עשורי

 �המשיבי� כי אי מת� פסק הבוררות החלקי על ידי הבורר יסב נזק רב שכ� כל המשאבי

המשיבי� א/ מגיבי� ליתר . רדו לטמיו�שהושקעו בניסיו� להביא לפתרו� המחלוקות י

כמו למשל בעניי� טענתו כי לא נית� לו יומו בבית המשפט , טענותיו של המבקש

כי הבורר עומד לית� פסק בוררות ללא שנשמעו כל העדי� הצריכי� לעניי� , המחוזי

א' לא מצאתי מקו� לפרט תגובת� בהקשר זה נוכח המסקנה אליה הגעתי ', וכד

  . יי�בנסיבות הענ

  

  דיו� והכרעה

  

בהשלמת הטיעו� בכתב ובתגובה לה על , בתגובה לה, לאחר שעיינתי בבקשה  .25

, אמלי2 לחבריי שלא להיעתר לבקשת רשות הערעור באשר לרוב חלקיה, כל נספחיה�

למעט אותו חלק הנוגע לשאלה המשפטית הא� רשאי בורר שהתפטר מתפקידו לחזור 

רר בי� הצדדי� הג� שלא כל בעלי הדי� נתנו את בו מהתפטרותו ולשוב ולשמש כבו

ולגביו אמלי2 לחבריי לדו� בו כאילו ניתנה לגביו רשות ערעור והוגש , הסכמת� לכ'

  . ערעור על פי הרשות שניתנה

  

  

  הסוגיה בה ניתנה רשות הערעור

  

הלכה היא כי רשות ערעור על החלטות של בית המשפט בענייני בוררות , כידוע  .26

משפטית או   נת אלא במקרי� חריגי� בלבד המעוררי� שאלה עקרוניתאינה נית

או במקרי� בה� נדרשת , אשר חורגת מעניינ� הפרטי של הצדדי� לבקשה, ציבורית

א "רע: ראו למשל[התערבותו של בית משפט זה משיקולי צדק או מניעת עיוות די� 

 605) 6( ד נז"פ, מ"מגשימי� כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע' גמליאלי נ 20003680/

א "רע; 13סעי/ , )2.3.2009, ]פורס� בנבו[( נגלר' קנדרו נ 086733/א "רע; )2004(

I. Do .0810083/א "רע; 7סעי/ , )16.3.2009, ]פורס� בנבו[( קרמר' קנפלר נ 0811036/

Diamonds Inc. בנבו[( מ"יהלומי� בע. די.די.פי' נ �א "רע; 8סעי/ , )22.4.2009, ]פורס
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 106749/א "רע; 16סעי/ , )14.10.2010, ]פורס� בנבו[( קליי�' לושינסקי נ'דז 105418/

  ].5סעי/ , )2.11.2010, ]פורס� בנבו[( יסנררי' וינברג נ

  

, כזכור? הא� הבקשה דנ� עומדת במבחני� האמורי� למת� רשות ערעור  .27

הסוגיה המרכזית שעמדה בבסיס פסיקתו של בית המשפט המחוזי היא השאלה 

המשפטית הא� מוסמ' בורר שהתפטר וחזר בו מהתפטרותו לשוב ולשמש כבורר בי� 

ובה , אני סבור כי בסוגיה זו. כל בעלי הדי� נתנו הסכמת� לכ'הצדדי� למרות שלא 

שכ� כפי שהדברי� יפורטו , יש לית� למבקש רשות ערעור ולדו� בה כבערעור, בלבד

, להל� עסקינ� בסוגיה משפטית מובהקת החורגת מעניינ� הפרטי של הצדדי� לבקשה

  .שלגביה א/ קיימת אי בהירות

  

28.  �. איני סבור כי יתר טענותיו של המבקש מצדיקות מת� רשות ערעור, ואול

עסקינ� בטענות פרטניות הנוגעות לדלת אמותיה� של הצדדי� דנ� בלבד , ראשית

עסקינ� בטענות המתייחסות לסוגיות , שנית. ומתמקדות בענייניה� הקונקרטיי� ותו לאו

כידוע בית . ידי הערכאה הדיונית שלגבי חלק� לפחות נקבעו ממצאי� עובדתיי� על

סוגיות אורי גור� : ראו למשל[משפט זה אינו נוטה להתערב בממצאי� כגו� דא בנקל 

על אחת כמה וכמה שאי� זה מתפקידו )]. 2009, מהדורה עשירית( 668 בסדר די� אזרחי

של בית משפט זה לקבוע ממצאי� עובדתיי� מקו� שאלו לא נקבעו בפסק דינה של 

תרו  087414/א "עב יה'פרוקצ' אפסק דינה של השופטת : ראו למשל[[[[הדיונית הערכאה 

, )7.9.2010, ]פורס� בנבו[( .Sun Pharmaceutical Industries Ltd' מ נ"תעשיה רוקחית בע

הל� מדוע יש לדחות את טענותיו אלה בבחינת למעלה מ� הצור' אנמק ל]. 102סעי/ 

  .של המבקש על הס/

  

טענתו של המבקש כי צאצאיה� של בעלי הדי� לא זומנו לדיו� בבית המשפט   .29

המחוזי אינה רלבנטית היות שצאצאיה� של בעלי הדי� אינ� בעלי די� ישירי� בבוררות 

סגרת הדיו� וא/ לא היו בעלי די� ישירי� בהלי' בבית המשפט המחוזי וא/ לא במ

משמעותה של טענה זו הלכה למעשה היא כי לא כל בעלי הדי� , זאת ועוד. לפנינו

וככזו היא אינה נוגעת לחזרתו של הבורר בו , הצריכי� לעניי� מהווי� צד לבוררות

מהתפטרותו אלא מכוונת כנגד הבוררות גופה ומשכ' אי� מקו� לדו� בה במסגרת הלי' 

  . ל הבוררותזה א� בכלל בשלב כה מתקד� ש
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על ידי " מאסת הנכסי�"טענתו של המבקש כי מת� פסק הבוררות בעניי�   .30

, שכ� ייווצר פיצול בהכרעת הסכסו' בי� הצדדי�, הבורר לויט סותר את הסכ� הבוררות

מיד לאחר מינויו של הבורר לויט נטל המבקש חלק בהלי' . היא טענה מלאכותית

�הבוררות התקדמה והתנהלה על פי מתווה . יוצגכשהוא מ, הבוררות במש' כארבע שני

ורק בשלב שני יתבררו יתר התביעות של " מאסת הנכסי�"מסוי� לפיו תחילה תיקבע 

לצור' בחינת טיעונו זו של המבקש יש , לכ�. בעלי הדי� ובה� ג� אופ� חלוקת הרכוש

שני�  להביא בחשבו� כנתו� מרכזי ג� את המתווה לפיו פעלו הצדדי� בבוררות לאור'

�שכ� לאחר , השבת הבורר לויט לתפקידו לא תפגע במתווה זה. וככזה הוא מחייב אות

כפי שעולה מפסק דינו , שהיא קביעה מהותית ומשמעותית, "מאסת הנכסי�"קביעת 

לכאורה לא אמור להיות קושי מיוחד , של בית המשפט המחוזי וכ� מתגובתו של הבורר

של הנכסי� ובתביעותיה� הכספיות " קה הטכניתהחלו"בהמש' הדיו� ובהכרעה בעניי� 

הג� שקיימת עדיפות לטעמי כי הבורר לויט ולא בורר אחר ימשי' וידו� . של בעלי הדי�

�זאת נוכח היכרותו ע� עובדותיה , ג� בחלוקת הנכסי� בי� בעלי הדי� וביתר תביעותיה

יהיה מנוס  הרי שנוכח תגובתו של הבורר לויט נראה כי לא, של פרשה מורכבת זאת

לאחר שהבורר לויט ית� את פסק , ממינוי בורר חדש שיחלי/ אותו בניהול הבוררות

ובורר חדש זה הוא שיכריע בכל הטעו� , "מאסת הנכסי�"הבוררות החלקי בו תיקבע 

     .הכרעה בהמשכו של הלי' הבוררות

  

ככל שלמבקש ישנ� השגות בעניי� האפשרות הלכאורית לקיומ� של קביעות   .31

לבי� אופ� חלוקת " מאסת הנכסי�"ותרות בשל הפיצול בי� ההכרעה בסוגיית ס

�כי אז הלכה למעשה השגותיו מכוונות לא כנגד החזרתו של הבורר לתפקידו    ,הנכסי

לפיו נקבעה חלוקה לשני שלבי הכרעה , כי א� כנגד המתווה הכולל של הלי' הבוררות

ותיו אלה במועד הנכו� והראוי ולא על המבקש חלה החובה להביא השג, ואול�. כאמור

יש יותר מאשר טע� לפג� ). 1147ב  אוטולנגי: ראו והשוו(להשתהות בהעלאת� 

ובפרט נוכח תשומות הזמ� , בהעלאת טענה זו לאחר ארבע שנות התדיינות בבוררות

�. הניכרות שהושקעו בהלי' וההוצאות הכספיות הנכבדות שהוצאו על ידי הצדדי

הרי , ונדחו, השגות דומות הועלו על ידי המבקש בהליכי� אחרי� כי א/ א�, יצויי�

  . שהשיהוי נבח� על רקע המסגרת הדיונית הנוכחית והקשרה

  

לעניי� טענתו של המבקש כי במקרה דנ� הוצאות הצדדי� בבוררות לפני הבורר   .32

י הר, שכ� התקיימו רק ארבע ישיבות בוררות במהל' ארבע שני�, לויט אינ� כה כבדות

סותרת את תוכ� תגובתו , שג� טענה זו הינה טענה עובדתית אשר הג� שגובתה בתצהיר
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את קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי וכ� את עמדת , של הבורר עצמו

�הוגשו בקשות , לפיה� משאבי� רבי� הושקעו בניהול הבוררות ובקידומה, המשיבי

, לפיכ'. וגשו סיכומי� מטע� הצדדי�נשמעו עדי� וכ� ה, מורכבות ותגובות מרובות

כמו ג� לאור ההלכה בדבר אי התערבות בממצאי עובדה שנקבעו על ידי הערכאה 

  . די� הטענה להידחות על הס/, הדיונית

  

באשר לטענתו של המבקש כי הבורר לויט נגוע במשוא פני� והוא אינו יכול   .33

המשפט המחוזי והוכרעה  הרי שעסקינ� בטענה שנדונה על ידי בית, לתת בו אמו�

הבורר לויט א/ . לפיו אי� כל חשש למשוא פני� בנסיבות העניי�, כממצא עובדתי

הודיע מפורשות בתגובתו כי א� יתבקש לית� את הפסק הוא יעשה כ� באובייקטיביות 

�יתר על . איני רואה מקו� לפקפק בהצהרתו זו של הבורר. מלאה וללא כל משוא פני

ג� בממצאיו של בית המשפט המחוזי בסוגיה זו ואיני מוצא עילה לא מצאתי כל פ, כ�

אציי� כי הבורר אמנ� התייחס בתגובתו , בבחינת למעלה מ� הצור'. להתערב בה

א' בכ' אי� כל פסול שכ� הבורר נדרש להסביר את נסיבות , להתנהלות בנו של המבקש

כלפי המבקש או  הבורר תיאר א' עובדות ולא הביע את הערכתו האישית. התפטרותו

. במסגרת תגובתו הבורר לויט לא חס' שבטו ג� מהמשיבי�, מעבר לכ'. כלפי בנו

איני סבור שיש בתגובתו של הבורר לויט כדי ליצור חשש ממשי , לסיכו� נקודה זו

�שכ� כידוע עסקינ� במבח� אובייקטיבי ולעניי� זה אי� די בתחושתו , למשוא פני

בי חברה בערבות מוגבלת � ארט 08296/א "רע: ו למשלרא[הסובייקטיבית של בעל די� 

, )עניי� ארט בי: להל�) (5.12.2010, ]פורס� בנבו[( ל"ק ליברמ� ז'עזבו� המנוח ג' נ) בפירוק(

 �  ]. 118�115סעיפי

  

זדמנות לטעו� טענותיו לפני בית המשפט לעניי� הטענה כי למבקש לא ניתנה ה  .34

אשר עמדו לכאורה בסתירה , המחוזי לאור התבטאויותיו של בית המשפט במהל' הדיו�

הרי שמקובלי� עליי דבריו של בית המשפט המחוזי לפיה� הייתה , לתוצאת פסק הדי�

�על המבקש היה . זו עמדה ראשונית בלבד שצויינה עובר לבחינת הדברי� לעומק

על זכויותיו הדיוניות במועד ולבקש את מיצוי זכותו לטעו� את כל טענותיו  לעמוד

בפג� זה שנפל לכאורה בהלי' רק כאשר " להיזכר"לפני בית המשפט המחוזי ולא 

איני סבור כי בנסיבות העניי� נפגעה , משכ'. תוצאת פסק הדי� אינה נושאת ח� בעיניו

ותה הרי שאי� לו להלי� אלא על וככל שהוא לא מימש א, זכות הטיעו� של המבקש

  . עצמו
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לעניי� טענתו של המבקש כי הבורר לויט עומד לית� את פסק הבוררות החלקי   .35

�הרי שטענה זו עומדת בניגוד , מבלי שהתאפשר לו למצות את זכותו להעיד עדי

. לפיה נשמעו כל העדי� הצריכי� לעניי�, לעמדת הבורר כפי שמצאה ביטויה בתגובתו

צודקי� המשיבי� בטענת� כי א� לא נשמעה עדה שלטענת המבקש עדותה , לכ'מעבר 

הרי שהמבקש היה צרי' להתנגד להגשת סיכומי� ולעמוד על זכותו להעידה , חיונית

כלל לא ברורה טענתו  ,כמו כ�. חוק הבוררותבאמצעות הכלי� שעומדי� לרשותו לפי 

ומשכ' , שכ� א/ הוא מודה שהבורר נת� צו לזימונה של העדה, של המבקש במישור זה

  . לא נית� לומר כי הבורר פגע בזכות הטיעו� של המבקש

  

  סמכות בית המשפט לכפות על הבורר להמשי' ולנהל את הבוררות

  

ילה להתייחס בטר� אעבור לדו� בשאלה המשפטית העומדת על הפרק ראוי תח  .36

לקביעתו של בית המשפט המחוזי בדבר סמכותו של בית המשפט לכפות על בורר 

  . להמשי' ולנהל את הבוררות למרות התפטרותו ממנה

  

� שטרנברגבית המשפט המחוזי קבע בהסתמ' על פסק דינה של השופטת , כזכור  .37

ות על בורר את ניהול הבורר לכפותכי בית המשפט מוסמ'  רוטשטיי�בעניי�  אליעז

וא� על דר' ההיקש מדיני פסלות , חוק הבוררותל 11א� מכוח סעי/ , שהתפטר ממנה

לשופט להמשי' ולדו� במשפט למרות  להורותשופטי� לפיה� ערכאת הערעור רשאית 

: ראו למשל[שבת בדי� היא ג� חובה שהוא פסל עצמו מלעשות כ� היות שהזכות ל

עוד השתית בית המשפט המחוזי )]. 2006( 355, 354, 24 דיני פסלות שופטיגאל מרזל 

  . חוק הבוררותל 12את מסקנתו זו על האמור בסעי/ 

  

ל בית המשפט לכפות על הבורר איני סבור כי שאלת סמכותו ש, כשלעצמי  

שכ� הבורר השיב לבית המשפט , להמשי' בניהול הבוררות מתעוררת בנסיבות העניי�

המחוזי בתגובתו כי יהיה מוכ� לשוב ולשמש בורר בי� בעלי הדי� א� בעלי הדי� יבקשו 

בנסיבות העניי� אי� איפוא כל צור' לכפות . זאת או א� יורה לו בית המשפט לעשות כ�

איני רואה צור' לדו� במקרה דנ� בשאלה , משכ'. הבורר לעשות דבר בניגוד לרצונועל 

ובאפשרות החלת דיני  רוטשטיי�בפסק הדי� בעניי�  אליעז� שטרנברגבה דנה השופטת 

�  . פסלות שופטי� על בוררי

בעניי�  אליעז�שטרנברגכי בניגוד לגישתה של השופטת , בהערת אגב יצויי�  .38

�לפיה יש להחיל על בוררי� את , נשע� בית המשפט המחוזי במקרה דנ�עליה , רוטשטיי

, דיני פסלות השופטי� בכל הנוגע להתפטרותו של בורר מהמש' ניהול הבוררות
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בניגוד לשופט שמחליט "סבורה כי  אוטולנגי, כ' למשל. קיימות ג� גישה אחרת

ש אינו "ביהמ, די�ועדיי� יכול נשיא בית המשפט העליו� לכפות עליו לשבת ל, להתפטר

' בעמ, ש�" (יכול להתערב בהחלטת בורר להתפטר ולכפות עליו להמשי' בתפקיד

נגזרת מסוימת מתו' שאלת החלת� של דיני פסלות שופטי� על בוררי� נדונה ). 495

הא� המבחני� הנוהגי� לעניי� קיומו של חשש למשוא פני� : ארט בילאחרונה בעניי� 

ג� , ואול�). 119�112סעיפי� , ש�: ראו(� של בוררי� אצל שופטי� חלי� ג� בעניינ

לא הכריע בית משפט זה בשאלה הא� נית� להקיש מדיני פסלות  ארט ביבעניי� 

�, שלא מטעמי פסלות, באופ� שבית המשפט יוכל לכפות על בורר שהתפטר, שופטי

רכבת עסקינ� בשאלה מו). לחוות דעתי 171סעי/ , ש�: ראו(לחזור ולנהל את הבוררות 

שפני� רבות לה א' משההכרעה בה אינה חיונית לעניי� דנ� הרי שאי� מקו� לדו� בה 

  . במסגרת הלי' זה אלא יש להותירה בצרי' עיו�

  

39.  �מצאתי לנכו� , מבלי לדו� בשאלת החלת� של דיני פסלות שופטי� על בוררי

ר להמשי' להצביע על הגישות השונות בעניי� סמכותו של בית המשפט לכפות על בור

סבורה כי אי� לבית המשפט סמכות  אוטולנגי, כאמור. בניהול הבוררות בניגוד לרצונו

לעומת . לכפות על בורר להמשי' בניהול הבוררות משהודיע על התפטרותו מתפקידו

סבור אחרת ) שמעוני: להל�) (2009( 127�129 אופק חדש בבוררותישראל שמעוני , זאת

והנה . רוטשטיי�כפי שמצאה ביטויה בעניי�  אליעז�נברגשטרודעתו כדעתה של השופטת 

 ,]פורס� בנבו[( פלוני�' פלוני נ 997524/א "רעב טירקל' יבהחלטתו של השופט 

א "ע: שווה[נקבע כי לא נית� לכפות על בורר שהתפטר להמשי' בבוררות ) 31.10.1999

ד "פ, צדוק' מ נ"גואלי� מושב עובדי� להתיישבות חקלאית שיתופית בע 76491/

אינ� יכולי� לכו/ את הבורר להמשי'  הצדדי�ש� נקבע כי , )1977( 633, 625) 3(לא

כי פניית בית  טירקלסבר השופט  997524/א "רעיוש� לב כי ב]. בניהול הבוררות

באמצעות " בפיוסו ובריצויו לחזור בו מהתפטרותו"המשפט לבורר על מנת לשכנעו 

 לא קבע טירקלהשופט , ולמרות זאת. אינה דר' משפטית מוכרת" פניית נימוסי� אליו"

אי אפשר לכפות על בית "כי על בית המשפט חל איסור לנקוט בדר' זו וכל שקבע כי 

על כ' אבקש להוסי/ ולקבוע כי ככלל אי אפשר לכפות על בית ". המשפט ללכת בה

א' משבחר בית המשפט לנקוט בה הרי שלא נפל פסול בפנייתו , המשפט ללכת בדר' זו

פנייתו של . במקרה דנ� וטוב שעשה כ�בדר' זו צעד בית המשפט המחוזי . זו לבורר

בית המשפט המחוזי לבורר לויט במקרה דנ� היא שאיפשרה את קבלת הסכמתו 

     .להמשי' בתפקידו ולית� את פסק הבוררות החלקי



  בכור שרבט' מלכיאל שרבט נ    5067/09רעא 

18 

 

על  לכפותנית� למצוא אחיזה לעמדה לפיה בית המשפט רשאי , זאת ועוד  .40

. הג בעניי� זה בדי� האנגליהבורר את ניהול הבוררות על דר' ההיקש מההסדר הנו

בטר� יתפטר הבורר , ]Arbitration Act 1996 (Eng.)[הבריטי  חוק הבוררותבהתא� ל

מתפקידו עליו להגיע להסכ� ע� הצדדי� באשר לשכר הטרחה לו הוא זכאי א� בכלל 

וכ� בדבר היק/ חבותו ואחריותו כלפי , עד למועד התפטרותובגי� ניהול הבוררות 

לפי הדי� האנגלי ככל שהבורר אינו מצליח להגיע , כמו כ�. הצדדי� בגי� התפטרותו

להסכמה ע� הצדדי� רשאי הוא לפנות לבית המשפט על מנת שזה יקבע כי הבורר 

ר הייתה משוחרר מכל חבות כלפי הצדדי� א� הונחה דעתו כי התפטרותו של הבור

בית המשפט רשאי שלא לית� פסק הצהרתי הפוטר את הבורר מחבות , בר�. מוצדקת

� .D:ראו[וא/ מוסמ' הוא להתנות את התפטרותו של הבורר בתנאי� , כלפי הצדדי

Sutton, J. Gill, M. Gearing, Russell On Arbitration, p. 177  (23 ed., 2007) .[כלומר ,

מאפשר לבית המשפט לכפות על הבורר באופ� עקי/ להמשי' הדי� האנגלי יצר מנגנו� ה

כי הנסיבות אינ� " איתות"שכ� אי שחרור הבורר מחבות כלפי הצדדי� כמוהו כ, בהלי'

באופ� שעשוי לדרב� את הבורר לחזור בו מהתפטרותו ובעקיפי� , מצדיקות התפטרותו

יה בית המשפט רשאי ה, אילו חל הסדר זה בישראל. לחייבו בהמש' ניהול הבוררות

המחוזי לקבוע כי הבורר ישוחרר מניהול המש' הבוררות ויהיה פטור מחבות כלפי 

  ". מאסת הנכסי�"הצדדי� בתנאי שית� את פסק הבוררות החלקי בעניי� 

  

על פי הדי� ההולנדי הבורר רשאי להתפטר רק א� הצדדי� הסכימו לכ' או   

�או , ות הבורר אישר אותהמוסד אחר שהצדדי� הסמיכוהו לאשר את התפטר/שאד

עוד עולה כי הבורר יורשה . לחלופי� באמצעות החלטת נשיא בית המשפט המחוזי

 A.J. Van Den Berg, R. Van:ראו[להתפטר מתפקידו רק בנסיבות חריגות וקיצוניות 

Delden, H.J. Snijders, Netherlands Arbitration Law, p. 49 (1993) .[, דהיינו �לפי הדי

עתה . י בית המשפט רשאי לחייב את הבורר להמשי' ולנהל את הלי' הבוררותההולנד

     .אפנה לדו� בשאלה המשפטית העומדת על הפרק

  

  הא� נדרשת הסכמת הצדדי� להלי' הבוררות לחזרתו של הבורר מהתפטרותו

  

לפיו ) א(12תייחס לשאלת התפטרותו של הבורר בסעי/ מ חוק הבוררות  .41

, א� עקב התפטרותו או פטירתו וא� עקב העברתו מתפקידו, נתפנתה כהונתו של בורר"

 �והוא כשאי� כוונה אחרת , על מינויו של בורר חלי/ 10עד  8יחולו הוראות הסעיפי

אינו מתייחס לשאלת חזרתו של  חוק הבוררות, ואול� ".משתמעת מהסכ� הבוררות

אי�  1968�ט"התשכ, תקנות סדרי הדי� בעניני בוררותביצויי� כי ג� . הבורר מהתפטרותו
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יצד התייחסו בתי המשפט לשאלה הא� להל� נבח� כ. התייחסות כלשהי לנושא דנ�

בעלי הדי� לחזרתו של הבורר מהתפטרותו באופ� שיוכל לשוב  כלנדרשת הסכמת 

�  . ולנהל את הבוררות בי� הצדדי

  

לראשונה נדונה השאלה הא� רשאי בורר לחזור בו מהתפטרותו בבית המשפט   .42

א "עבמסגרת , 1945העליו� שכיה� בתקופת המנדט הבריטי על אר2 ישראל בשנת 

בו נקבע כי סמכותו של בורר שהתפטר אינה פוקעת א� הוא חזר בו , 44297/

 C.A 297/44 Heitner v. The Tabor Jerusalem: ראו(מהתפטרותו בשלב מאוחר יותר 

Brewery and Malt Factory Ltd. (1945) A.L.R. Vol. 1 p. 175 .[ �בתמצית פסק הדי

ואשר מובאת , )התמצית: להל�(שנכתבה על ידי עור' קוב2 הפרסומי� של פסקי הדי� 

  :נקבע כדלקמ�, עובר לגו/ פסק הדי� עצמו

  

"Sec. 6(1)(b), Arbitration Ordinance (arbitrator 

refusing to act) cannot be invoked where arbitrator 

tendered his resignation and later, upon request by 

both parties, expresses his readiness to continue".  
 

   

במסגרת  ברנזו� 'צהתייחס השופט ) להבדיל מגו/ פסק הדי� עצמו(לתמצית זו   

נית�    ,]1[, 44297/א "ע� היק/ ההלכה שנפסקה ב"בקובעו כי  לוי�פסק הדי� בעניי� 

  ). 93' בעמ, ש�..." (הדי�� כדבעי בתמצית המופיעה בראש פסק

  

לפקודת הבוררות קבע כי א� מסרב  6למע� שלמות התמונה יצויי� כי סעי/   

יכול כל צד "הבורר שנתמנה לשמש בתפקידו והצדדי� לא מינו אחר תחתיו כי אז 

� מודעה בכתב לצדדי� האחרי� או לבוררי� למנות אותו בורר או אותו בוררלמסור 

: להל�) (1962, מהדורה שנייה מורחבת( 241 דיני בוררות זוסמ�' י: ראו" [מכריע

�  )].זוסמ

  

כי  זוסמ�ר "הודגש על ידי ד ,ל"הנ 44297/א "עבבהמש' להלכה שנקבעה    .43

רשאי לחזור בו מהתפטרותו ושוב אי� צור' במינוי , בורר המסרב לפעול ומתפטר"

הסכמת�  זוסמ�ר "לפי עמדתו של ד, דהיינו). 83בסעי/ , ש�" (בורר על ידי בית המשפט

או התנגדות� של הצדדי� אינה מהווה גור� רלבנטי לש� חידוש סמכותו של הבורר 

     .בורר חזר בו מהתפטרותו על מנת שיוכל לשוב ולנהל את הלי' הבוררותודי בכ' שה
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44.  �נקבעה ההלכה , משהגיעה הסוגיה לפתחו של בית משפט זה לראשונה, ואול

כי ההלכה ) לעיל 12הנזכר בפיסקה ( לוי�קבע בעניי�  ברנזו�' צהשופט . באופ� שונה

איבח� את  ברנזו�השופט ). 94' בעמ, ש�" (רחבה מדי"ל היא "הנ 44297/א "עבשנקבעה 

וקבע כי ההלכה ש� התייחסה  44297/א "עמאלה שנדונו ב לוי�נסיבות המקרה בעניי� 

בעוד שבנסיבות , דדי� הסכימו כי הבורר יחזור בו מהתפטרותולנסיבות בה� שני הצ

). 94�93' בעמ, ש�(רק צד אחד הסכי� לחזרתו של הבורר בו מהתפטרותו  לוי�עניי� 

וכדי שיוכל לחזור "כי מקו� בו מתפטר הבורר פוקעת סמכותו לוי� משכ' נקבע בעניי� 

אלא שדרושה , ההתפטרותולשמש כבורר לא מספיק שיודיע על נכונותו לחזור בו מ� 

כי מלבד , יוער). 94' בעמ, ש�" (הסכמה מחודשת להיותו בורר מצד כל הנוגעי� בדבר

את הרציונאלי� שהביאוהו  לוי�אבחו� נסיבות המקרה לא פירט בית המשפט בעניי� 

כי  אוטולנגיגרסה א/  לוי�בהסתמ' על ההלכה שנקבעה בעניי� . לידי צמצו� ההלכה

של צד אחד לחזרתו של הבורר בו מהתפטרותו אלא יש צור' בהסכמת אי� די בהסכמתו 

  ). 496�495' בעמ, ש�(כל הצדדי� להלי' הבוררות 

  

45.  �לא סייג את קביעתו בספרו כי בורר רשאי לחזור בו זוסמ� ר "ד, בר

מהתפטרותו מבלי שבית משפט מינה אותו מחדש לתפקיד בורר בי� הצדדי� רק 

נשאלת השאלה , לכ�. � הסכימו להשיב את הבורר לתפקידולנסיבות בה� שני הצדדי

התמקדה בנסיבות בה�  44297/א "עהא� נעל� מעיניו של המחבר המלומד כי ההלכה ב

קרה כלל איני סבור כי זהו המ? שני הצדדי� הסכימו לחזרתו של הבורר בו מהתפטרותו

ל כוונה ג� "הנ 44297/א "עא/ אני סבור כי ההלכה שנקבעה בזוסמ� ר "כמו ד. ועיקר

לנסיבות בה� אחד מהצדדי� מסרב לחדש את סמכותו של הבורר א/ שזה חזר בו 

ה על ידי עור' הקוב2 בו פורס� פסק כפי שצויי� בתמצית שנכתב, אכ�. מהתפטרותו

ההלכה ש� נקבעה לכאורה לנסיבות בה� שני הצדדי� הסכימו , 44297/א "ע הדי�

אול� קביעה זו אינה עולה ישירות ובאופ� מפורש , לחזרתו של הבורר בו מהתפטרותו

ל לא ציי� כי ההלכה "הנ 44297/א "עבית המשפט עצמו ב. סק הדי�והכרחי מגו/ פ

שקבע מוגבלת א' ורק למקרי� בה� שני הצדדי� נתנו הסכמת� לחזרתו של הבורר בו 

נסיבותיו סבור אני כי , ולאחר שהדברי� הועמדו על דיוק�, לכ�. מהתפטרותו

על דר' של , ה� שהובילו בית משפט זה לתוצאה שאליה הגיע לוי�המיוחדות של עניי� 

  . ל"הנ 44297/א "עאבחו� נסיבות המקרה מאלה שנדונו ב

  

ייב לעניי� מתעוררת לכאורה השאלה מהו ההסדר הנורמטיבי המח, משכ'  .46

ל או זה שנקבע "הנ 44297/א "עזה שנקבע בנסיבות ? חזרתו של הבורר מהתפטרותו
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שיש בהכרעה בה , הג� שעסקינ� בשאלה משפטית בעלת חשיבות, בר�? לוי�בעניי� 

ת המקרה הקונקרטי שבא לפנינו מייתרות הרי שנסיבו, כדי להבהיר את המצב המשפטי

ג� אז , לוי�לפי הלכת , שכ� ג� א� נצעד לשיטת המבקש, את ההכרעה בה לעת עתה

שאלת , וכאמור לאור נסיבות המקרה דנ�, משכ'. די� בקשתו להידחות לגופו של עניי�

  . ל הפכה לשאלה תיאורטית שאי� בית המשפט נזקק לה"ההכרעה בי� שתי הפסיקות הנ

  

�  משקל� של נסיבות המקרה בהתא� להלכת לוי

  

נית� ללמוד כי ההלכה שנקבעה  לוי�בעניי�  ברנזו�מהמש' דבריו של השופט   .47

�וא� ימצא בית , מאפשרת בחינתו של כל מקרה לגופו של עניי� ועל פי נסיבותיו ש

ר המשפט כי בנסיבותיו של מקרה פלוני יהיה זה א' מוצדק וראוי לאפשר לבורר לחזו

�למרות אי הסכמתו של אחד , בו מהתפטרותו ולהמשי' ולשמש כבורר בי� הצדדי

�  :הרי שיש לאפשר לו לעשות כ�, הצדדי

  

� משפט זה השאיר אמנ� לשיקול דעתו של בית� בית"
ואילו , המשפט המחוזי א� למנות את מר שיצר כבורר

שקל את נסיבות המקרה לגופ� ומצא את מר שיצר ראוי 
לרבות , א/ כל מה שקרה עד אזלהיות בורר על 

לא היינו רואי� טע� מספיק , התנגדותו של המערער
  ). 94' בעמ, ש�" (להתערב בהחלטתו

  
  

יצויי� כי כ' א/ גרס בית המשפט המחוזי במקרה דנ� משנדרש לפרשנותה של   

וא/ אני סבור כי פרשנות מלומדת זו של בית המשפט המחוזי מעוגנת , לוי�הלכת 

  . לוי�י� בעניי� היטב בפסק הד

  

48.  �אבקש לדו� בשאלה , בטר� אדו� בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה, ואול

מה� הנסיבות : בעלת חשיבות משפטית החורגת מעניינ� הפרטי של הצדדי� והיא

  ?לוי�המצדיקות השבת הבורר לתפקידו לאחר שחזר בו מהתפטרותו לאור הלכת 

  

ייבח� לגופו של עניי� קיי� קושי לקבוע כאשר נקבע כי כל מקרה , באופ� טבעי  

�מבלי לפרט רשימה סגורה של מקרי� אצביע להל� על , לכ�. קריטריוני� נוקשי

שלושה שיקולי� מרכזיי� שיש בה� לטעמי כדי להוביל למסקנה כי מתקיימות נסיבות 

חר/ התנגדותו של אחד , המצדיקות השבת הבורר שהודיע על התפטרותו לתפקידו

�  . הצדדי
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כאשר צד להלי' הבוררות עושה כל שלאיל ידו על מנת להכשיל את , ראשית  

כי אז לא יישמע , והוא גור� בהתנהגותו הבוטה להתפטרות הבורר, הלי' הבוררות

אותו בעל די� בטענה לפיה הבורר אינו רשאי לחזור בו מהתפטרותו ולשוב ולנהל את 

 �חה בפסיקתו של בית משפט זה השוו על דר' ההיקש לכלל מנ[הבוררות בי� הצדדי

לא יורשה להביא אותה עובדה , אשר במו ידיו יצר עובדה מסוימת, צד לבוררות"לפיו 

א "עבעציוני  'מהשופט  דבריו של: ראו" [עצמה כבסיס לטענת ביטול פסק הבורר

קבוצת  088005/א "רעהחלטתי ב; )1977( 300, 297) 3(ד לא"הרש פ' דרנל נ 7714/

, ]פורס� בנבו[( מ"תפעול בע' נ )מ"לשעבר פאפאגאיו שירותי מזו� בע(מ "גיאות בע

  ]. 1152' בעמ, אוטולנגי; 12סעי/ , )8.3.2009

  

לבעל די� המתנגד לכ' שהבורר , א� בכלל, אשר הנזק שעלול להיגר�כ, שנית  

   שהתפטר יחזור וינהל את הלי' הבוררות קט� מהנזק שיגר� לצדדי� האחרי� להלי'

יש לאפשר לבורר לשוב ולנהל את הבוררות , הבוררות א� הבורר לא ימשי' במלאכתו

�  . בי� הצדדי

  

� אי השבת הבורר לתפקידו תגרו� נתו� נוס/ אותו יש לשקול הוא הא, שלישית  

כאשר עסקינ� בבוררות מורכבת שבמהלכה נשמעו , כ' למשל. לבעלי הדי� עינוי די�

כבר העדי� והוגשו הראיות יתכ� כי החלפת הבורר תגרור בעקבותיה הימשכות 

: ראו[ההליכי� לצור' למידה מחדש של הראיות והמטריה על ידי הבורר החלי/ 

שנית� על ידה עוד  נאור' מש� הפנתה לפסק דינה של השופטת  ,495' בעמ, אוטולנגי

לא ( לוי' לוי נ) �� מחוזי י( 543/90' המבשבתה בבית המשפט המחוזי בירושלי� ב

�     )].פורס

  

בעת ביצועו של הסכ� הבוררות ויישומו חלה על הצדדי� להסכ� החובה   .49

� ג"התשל, )חלק כללי(חוק החוזי� ל 39לנהוג בתו� לב ובדר' מקובלת בהתא� לסעי/ 

עוד ראו לעניי� מאפייניו החוזיי� של ; 131�130בסעיפי� , ארט ביעניי� : ראו[ 1973

' חב' מ נ"שמ� תעשיות בע 81241/א "עב שמגר' אדבריו של הנשיא : הלי' הבוררות

א "רעב יה'פרוקצ' אהחלטתה של השופטת ; )1985( 575, 561) 1(ד לט"פ, מ"תבלי� בע

' נולוגיי� נהאדריכלי� והאקדמאי� במקצועות הטכ, הסתדרות המהנדסי� 059048/

החלטתי ; 45סעי/ , )20.10.2009, ]פורס� בנבו[( הסתדרות העובדי� הכללית החדשה

, לא פורס�( מ"האוס- חברה לשירותי� בע' עיריית אופקי� נ 106727/א "רעב
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יש לבחו� הא� התנגדותו , משכ']. )11' בעמ, יאוטולנג ;19במיוחד סעי/ , )6.10.2010

 �של אחד מבעלי הדי� להשבת הבורר לתפקידו היא התנגדות שהטעמי� שבבסיסה ה

�או שמא מדובר , כמו למשל קיומו של חשש סביר למשוא פני� של הבורר, ענייניי

חובתו של בעל די� לנהוג בתו� לב ובדר' . בהתנגדות העולה כדי חוסר תו� לב

) ב(61חלה על צד לבוררות בי� היתר א/ מכוח סעי/ , ת ביישו� חוזה הבוררותמקובל

ג� א� זכאי לכאורה אחד הצדדי� לבוררות להתנגד להשבת הבורר . חוק החוזי�ל

גם השימוש בזכות חוזית צריך קובע כי  חוק החוזי�ל 39הרי שג� אז סעי/ , לתפקידו

ברוח זו נקבע בפסיקתו של בית משפט זה כי ג� . להתבצע בתום לב ובדרך מקובלת

 70782/א "ע: ראו למשל[עמידה על זכות משפטית צריכה להיות סבירה ומידתית 

ברי כי ג� א� עומדת , משכ')]. 1971( 530�529, 523) 2(ד כה"פ, פרידמ�' רדומילסקי נ

הרי שזכות זו יש להפעיל , לבעל די� הזכות להתנגד לחזרתו של הבורר לניהול הבוררות

  .בתו� לב ובדר' מקובלת

  

ות המצדיקות השבת הבורר לניהול הבוררות בי� יודגש כי יתכנו נסיבות נוספ  .50

התוצאה תוכרע על ידי בית המשפט היושב . הצדדי� ג� א� אחד הצדדי� מתנגד לכ'

בהתא� לשיקול דעתו ולאור נסיבותיו הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה לגופו , לדי�

  . של עניי�

  

  לתפקידו נסיבות המקרה דנ� מצדיקות השבת הבורר לויט –מ� הכלל אל הפרט 

  

עסקינ� בסכסו' משפחתי קשה הנמש' , כפי שעמד על כ' בית המשפט המחוזי  .51

�המתנגד למת�    –היעתרות לבקשתו של המבקש , בנסיבות אלה. למעלה משני עשורי

משמעותה הסגת הסכסו' בי� בעלי הדי� שני�  –הפסק החלקי על ידי הבורר לויט 

. קעו בניהול הבוררות ירדו לטמיו�אחורה והתוצאה היא שהמשאבי� הרבי� שהוש

, עולה על התועלת" מאסת הנכסי�"הנזק שיגר� מאי מת� הפסק החלקי בעניי� , דהיינו

בכיבוד זכותו לכאורה של המבקש להתנגד לחזרתו של הבורר , א� בכלל קיימת

המבקש לא הצביע על הנזק שייגר� לו עקב מת� הפסק החלקי על ידי הבורר . לתפקידו

טענה , בד טענתו כי הבורר לויט נגוע במשוא פני� ומשכ' איבד את האמו� בומל, לויט

. שנדונה על ידי בית המשפט המחוזי ונדחתה מאחר ולא נתמכה בבסיס עובדתי ראוי

בנסיבות העניי� אמנ� שני הצדדי� לא טמנו יד� בצלחת והתנהגו באופ� לא , זאת ועוד

�לויט להחלטתו הסופית להתפטר  אול� המבקש ובנו ה� שהביאו את הבורר, הול

ומשו� כ' המבקש מנוע לטעמי מלהסתמ' על עובדת התפטרותו של הבורר , מתפקידו

עסקינ� בנקודה בה כל , מעבר לכ'. בהיותו הצד שתר� תרומה ממשית להתפטרות זאת
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 �הראיות הדרושות לצור' מת� פסק הבוררות החלקי כבר נשמעו וא/ הוגשו סיכומי

�מטע� זה אי� לקבל את התנגדותו של המבקש לחזרתו של הבורר  מטע� הצדדי� וג

     .כדי שזה יוציא את פסק הבוררות החלקי תחת ידיו, לויט לתפקידו

  

אציע לחבריי לדחות את הערעור ולחייב את המערער , אשר על כ�  .52

הבורר לויט ישוב לתפקידו כבורר . ח"ש 50,000בהוצאותיה� של המשיבי� בס' של 

הבורר לויט ". מאסת הנכסי�"י� לש� מת� פסק הבוררות החלקי בסוגיית בי� הצדד

 �ידווח לבית משפט זה על כ' שפסק הבוררות החלקי נית� על ידו תו' שבעה ימי� מיו

ימי� מיו� מת� פסק הבוררות החלקי יודיעו הצדדי� לבית משפט זה מי  21תו' . נתינתו

מידה והצדדי� לא יגיעו להסכמה ב. הבורר שנבחר על יד� להמש' ניהול הבוררות

      .תיקבע זהות הבורר על ידי מותב זה, ל"בדבר זהות הבורר בתו' פרק הזמ� הנ

  

לאחר מת� פסק הבוררות החלקי על ידי הבורר לויט יימש' הלי' הבוררות בי�   

הצדדי� כאשר על הבורר החדש יוטל להכריע בתביעותיה� הכספיות והאחרות של 

�  . הצדדי

  

  ש ו פ ט                   

  

  :וברא�'ג' השופט ס

  

  �  .אני מסכי

  ש ו פ ט                  

  

  :ריבלי�' המשנה לנשיאה א

  

השאלה המשפטית נשוא הבקשה כא� מתמקדת באפשרות להחזרת בורר   

לאחר שנסתיי� השלב המתאי�  –לתפקידו לצור' מוגדר של מת� פסק בוררות חלקי 

 .ממילא בפני בורר אחר המש' הבוררות יתקיי�, במקרה שלפנינו. בבוררות

  

בפסק דינו היסודי  דנציגר' יוכפי שתיאר בהרחבה חברי השופט , בנסיבות אלה  

  .ג� אני סבור כי יש לקבל את בקשת רשות הערעור ולדחות את הערעור לגופו, והמקי/
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  המשנה לנשיאה                  

  

  

  .דנציגר' הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י  

  

 �  ). 3.1.2011(א "בטבת תשעז "כ, נית� היו
  

5 1 2 9 3 7 1  

5 4 6 7 8 3 1 3  
  

  5467831335067/09וברא� 'ג' ס

  ש ו פ ט                          ש ו פ ט                           המשנה לנשיאה  
_________________________  

  חכ   W06.doc_09050670   .העותק כפו5 לשינויי עריכה וניסוח

  www.court.gov.il   ,אתר אינטרנט;  3659333302' טל, מרכז מידע

  
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 
 בעניי� עריכה ושינויי� במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כא�

 


