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 פסק דין

 

 

, מחמת 20.12.10בפני בקשת המבקש לבטל את פסק הבורר, האגרונום יאיר אשל, מיום  .1

חריגה מסמכות, אי מתן זכות טעון והבאת ראיות למבקש ומחמת שקיימת עילה לפיה יש 

, חוק הבוררותל (10)24, (4)24 (,3)24דין. )עילות ביטול לפי סעיפים לבטל את פסק ה

 "(.חוק הבוררות. )להלן: "1968 –התשכ"ח 

 

ושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ )להלן: מ –נוגה" " – 1המבקש הינו חבר במשיבה  .2

 במושב נוגה. 29"( ובעל זכויות כבר רשות במשק מס' האגודה"

 פקת המים לאגודה."( אחראית על הסמימי הנגב)להלן: " – 2המשיבה 

 

וקת לעניין מכסות המים ותעריפיהם, מחלוקת נתגלעה מחל 1-2ין המשיבות בין המבקש לב .3

לרשם האגודות השיתופיות, אשר  3.7.10אשר גובשה לכתב תביעה אותו הגיש המבקש ביום 

 הפנה את הצדדים להליך של בוררות בפני כב' הבורר מר אשל.
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, ברשותו ו/או דונם 60לטענת המבקש, שהינו חקלאי המגדל ירקות בשטח המתפרס על  .4

משקים )נחלות( כדלקמן:  4לחילופין זכאי הוא למכסת מים הכוללת מכסות מים של 

הקצאת מים חקלאיים למשק שלו, של המבקש; הקצאת מים חקלאיים למשק של אחות 

מר דוד  –המבקש, הגב' שקמה יעל; הקצאת מים חקלאיים למשק של אחיינו של המבקש 

 ק של אחיו של המבקש מר נפתלי שלמה. גינת; והקצאת מים חקלאיים למש

לטענתו, הועברו מכסות מים של שלושת המשקים של קרובי משפחתו אליו בהסכמה ועל כן 

 4-זכאי הוא ליהנות מתעריפי מים מוזלים על פי הקצאת מכסת מים כוללת, המורכבת מ

 מכסות מים לחקלאות.

 

ריכת מים, על פי תעריפים דורשות ממנו תשלומים בגין צ 1-2לטענת המבקש המשיבות  .5

גבוהים יותר מן התעריפים אשר לטענתו הוא זכאי להם, במסגרת מכסות המים לחקלאות 

שברשותו. כמו כן, יצא כנגד התנהלות האגודה באשר לחלוקת מכסות המים לחברי 

האגודה, כשלטענתו מחלקת האגודה את מכסות המים בין חברי האגודה בניגוד לעקרונות 

 . 18.9.08אותם פרסם רשם האגודות השיתופיות ביום  חלוקת המים,

בהתאם, ביקש כי יינתן פסק בורר המורה לאגודה לקיים את החלטת רשם האגודות 

בנושא חלוקת מכסות המים בין חברי האגודה וכן ביקש כי  18.9.08השיתופיות מיום 

 כת מים.המשיבות יזכו את חשבונו בסכומים החריגים שחויב בהם לטענתו בגין צרי

 

במסגרת הליכי הבוררות פנה המבקש אל הבורר בבקשה כי יורה למשיבות להמציא אליו  .6

, כדי 2007-10שורה של מסמכים, בין היתר חשבונות המים של הצרכנים באגודה לשנים 

וכן  2007-10להוכיח טענתו בדבר הפליה, כרטיס האגודה המתנהל במימי הנגב לשנים 

. על 2007-10רות על הקצאת המים לאגודה והתעריפים לשנים הודעת רשות המים ו/או מקו

 בסיס מסמכים אלו ביקש המבקש לבסס את תביעתו ולהוכיח טענותיו.

 

(. 28.10.10כב' הבורר נענה לבקשה זו של המבקש והוציא צו בהתאם )ראה מסמך מיום  .7

. לאחר 9.11.10בהתאם, נקבע מועד נדחה למבקש לסכם טענותיו ועמדותיו בנושא, עד ליום 

, בה ביקש כי 8.11.10קבלת החלטה זו של הבורר פנה המבקש אל הבורר בבקשה מיום 

, לאור סמיכות הזמנים 9.11.10הבורר יבטל את החלטתו בדבר הגשת סיכומים עד ליום 

ור העובדה כי לא ימים( ולא 10-שמיום מתן הצו למסמכים ועד יום הגשת הסיכומים )כ

עד לאותו מועד, על אף שביקש אותם כבר בדיון הראשון קיבל לידיו את המסמכים 

שהתקיים בפני הבורר. עוד ביקש כי תינתן לו ההזדמנות לטעון טענותיו בפני הבורר לאחר 

קבלת המסמכים ובטרם צו לסיכומים. המבקש חזר וציין בפני הבורר כי המשיבות אינן 

 .מעבירות אליו את כל המסמכים הנדרשים כדי להוכיח תביעתו

 

בתשובה לפניה זו השיב הבורר במכתב אל המבקש, עם עותק למשיבות, מכתב אשר אינו  .8

ם שהמבקש הוא זה שנקט בהליך, עליו מוטל הנטל להוכיח את נושא תאריך, כי מקו

תביעתו באמצעות מסמכים, וכי מתן צו לגילוי מסמכים שניתן, ניתן לפנים משורת הדין, כי 
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בפועל נחה דעתו כי קיבל את כל המסמכים. בהתאם נתן הבורר למבקש אורכה להגיש 

 . 8.12.10סיכומיו עד ליום 

 

החלטה זו, פנה אל רשם האגודות השיתופיות, במכתב מיום המבקש, אשר לא שבע נחת מ .9

, וביקש להקפיא את הליכי הבוררות וכן ביקש כי יתערב ויורה למשיבות להעמיד 6.12.10

לרשותו את כל המסמכים הרלבנטיים, בהם ביקש לעיין כדי לבסס תביעתו, ואשר לטענתו 

 לא הומצאו לו על ידי המשיבות.

 

בורר פסק תחת ידיו, בהעדר סיכומים מטעם המבקש וגם לא מטעם הוציא ה 20.12.10ביום  .10

יום בגין חריגות  90בתוך ₪  121,462המשיבות, בו חייב את המבקש לשלם למשיבות סך של 

בצריכת מים. עוד קבע כי על האגודה לפעול על פי הנחיות שקבע רשם האגודות השיתופיות 

ים בין חברי המושב. עוד מצא לנכון , בכל הנוגע לחלוקת מכסות מ2010מחודש דצמבר 

להבהיר כי חקלאי שאינו מעבד את נחלתו לא יקבל הקצאת מכסת מים ויש לתקן כל עוות 

 או חריגה במידה וזו קיימת וכן ציין כי חקלאי אינו רשאי לסחור במכסת מים שברשותו.

 

בקש היתה . תביעת המסבורה אני כי פסק בורר ניתן בחריגה מסמכות ועל כן דינו בטלות .11

לבירור מכסות המים המחולקת לחברי האגודה במושב כשלטענתו זכאי הוא למכסה בהיקף 

נחלות. כן ביקש לברר לפי איזה תעריפים חוייב בחשבונות המים אשר נשלחו אליו על  4של 

 ידי מימי הנגב והאם נדרש הוא לשלם על פי תעריפים הנגבים בגין חריגה ממכסות מים.

 

אלות אלה והוציא תחת ידיו פסק דין תיאורטי החוזר במילים אחרות על הבורר לא בחן ש .12

הנחיות רשם האגודות בדבר חלוקת מכסות המים בין חקלאים חברים באגודה, כשהוא 

מציין כי אם חלוקת מכסות המים מתבצעת בניגוד להנחיות יש לתקנה, מבלי שטרח לצלול 

 אלה והאם מיושמת כלל. לעובי הקורה ולבחון כיצד מישמת האגודה הנחיות 

בהתאם, היה עליו לבחון את החיובים הכספיים בהם חוייב המבקש בשל צריכת המים. 

האם מדובר בתעריפים התואמים את היקף המכסה החקלאית לה הוא טוען או, שמא 

 תעריפי חריגה. 

הבורר חרג מסמכותו גם בחייבו את המבקש בסכום כספי כלשהו, מקום שלא עמדה בפניו 

 יעת המשיבות לחייב את המבקש בסכום הכספי.תב

 

 נוסף, הבורר בהתנהלותו פגע בזכותו הבסיסית של המבקש לטעון טענותיו בפני הבורר.ב .13

המבקש, אשר ביקש לצאת כנגד התנהלות האגודה בכל הנוגע לחלוקת מכסות המים בין 

לידיו חבריה החקלאיים ביקש את עזרת הבורר על מנת שיחייב את האגודה להמציא 

נתונים רלבנטיים באשר לחלוקת מכסות המים. בהתאם, ביקש לקבל לידיו נתונים באשר 

לתעריפי הצריכה בהם חויבו חברים באגודה. הבורר לא וידא שהמבקש קיבל לידיו 

מסמכים אלה ופטר עצמו בכך שכתב כי נחה דעתו שקיבל את כל המסמכים, מבלי לקבל 

 סמכים הנדרשים הועברו אל המבקש.את אישור המשיבות בכתב כי אכן המ
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הבורר כתב את פסקו, מבלי לאפשר למבקש להשמיע טענותיו ביחס למסמכים שהם לב  .14

ליבה של תביעתו. ללא מסמכים אלו לא יכול היה להוכיח את תביעתו. נכונה אמירתו של 

ד הבורר כי המוציא מחברו עליו הראיה, וכי היה על התובע להכין את תביעתו מבעוד מוע

בכל הנוגע לאיסוף חומר ראיותיו, אך משטען המבקש כי אינו מקבל לידיו את המסמכים 

הנדרשים לביסוס תביעתו, היה על הבורר לברר דברים אלו עד תום דבר שלא עשה. הבורר 

גילה קוצר רוח כלפי המבקש ולבסוף הוציא תחת ידיו פסק שכל כולו דן בסוגיות 

ת מכסות בין חברי אגודות שיתופיות ואינו דן כלל תיאורטיות כלליות הנוגעות לחלוק

 בטענות המבקש.

 

מכל אחד מן הטעמים לעיל, ומכל הטעמים יחדיו, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להורות על  .15

 ביטול פסק הבורר. 

התביעה תחזור למחלקה המשפטית שליד תנועת המושבים על מנת שתמנה בורר חלופי 

טוב תעשנה המשיבות אם קודם לנקיטת ההליך   אשר יברר את תביעת התובע לגופה.

החוזר יעבירו לידי המבקש את כל המסמכים אותם ביקש לידיו לשם הוכחת טענתויו. יתכן 

 ולאחר שיקבל המבקש את המסמכים לידיו תנוח דעתו.

בהתחשב בעובדה כי לא נדרש להוצאות ₪  5,000המשיבות ישאו בהוצאות המבקש בסך של 

 שכ"ט עו"ד.
 

5129371 

54678313 
 

 

 54678313רחל ברקאי 

 , בהעדר הצדדים. 2011דצמבר  11ניתן היום,  ט"ו כסלו תשע"ב, 

              

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 קש כאןה –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 


