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 החלטה
 

 

חוק )להלן: " 1968 –תשכ"ח  חוק הבוררותל 5סעיף הליכים מכח  בפניי בקשה לעיכוב

 "(.הבוררות

, יש להעביר את 20.3.12להסכם המכר שנחתם ביום  30המבקשת טוענת, כי בהתאם לסעיף 

ליקויי הבניה )לרבות ירידת ערך, הפסד ימי עבודה, חוות דעת מומחים ושכר  הסכסוך בנושא

טרחה( לידי מהנדס מוסכם, שימונה על ידי לשכת המהנדסים, על פי פניית הצדדים. בהתאם 

להסכם, המחלוקות בעלות האופי הטכני הנדסי, ימסרו להכרעת הבורר המוסכם  30לסעיף 

 וזאת להבדיל מהמחלוקות המשפטיות.

לטענת המבקשת, הגם שהתביעה עוסקת במספר עילות נוספות, עיקר התביעה הינה 

 המחלוקת המקצועית ולכן יש להפנותה להליך בוררות.

המבקשת בבקשתה מצהירה כי היא הראתה עובר הגשת התביעה נכונות ורצון לפנות להליך 

אין להעביר את בוררות. עוד טוענת המבקשת, כי המשיב לא הצביע על "טעם מיוחד" בשלו 

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/5
http://www.nevo.co.il/law/72490
http://www.nevo.co.il/law/70311
http://www.nevo.co.il/law/74417/5
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417


 יזהר שבתאי נ' ניצני אריאל בע"מ  15318-11-17ם( -תא )י

2 

 

המחלוקות כולן לבורר. לחילופין, מבקשת המבקשת להעביר להליך בוררות אך את 

 המחלוקות המקצועיות ולהמשיך בבירור המחלוקות המשניות, במסגרת ההליך הנדון.

המשיב מתנגד להעברת הסכסוך לבוררות וטוען כי הגיש בקשה לפיצול סעדים אשר טרם 

תגבש מלוא היקף הליקויים בדירה, אשר ניתן יהיה לכמתם נדונה, זאת בהינתן כי טרם ה

 לאחר תקופת הבדק.

לטענת המבקש קיימות עילות תביעה נוספות שאינן בתחום ידיעתו של המהנדס, כגון איחור 

במסירת הדירות, ירידת ערך, תניה מקפחת בחוזה אחיד, אובדן ימי עבודה ועוגמת נפש. 

 בורר.עילות אלו לא יכולות להידון אצל ה

זאת ועוד, לטענת המשיב, המבקשת הוסיפה להסכם תנאים מקפחים, הפוטרים אותה 

ובניגוד  חוק המכר )דירות(מאחריות או ממתן פיצוי לתובע בגין הליקויים, זאת בניגוד ל

. לטענת המשיב מדובר בטענות משפטיות, אשר הבורר אינו מוסמך ק החוזים האחידיםחול

לדון בהם. המשיב אינו מפרט, לא בתביעתו ולא בתגובתו, הנעדרת תצהיר, מהם אותם 

 סעיפים מקפחים, השוללים פיצוי בגין ליקויי בניה.

מכויותיו, הינו סעיף להסכם המכר, העוסק במינוי הבורר וס 30.4המשיב אף טוען, כי סעיף 

מקפח, בהינתן כי לא ניתנה למשיב הזכות להביע עמדתו בנושא זה וליתן הסכמה מפורשת. 

להסכם המכר )ראה  30לטענת המשיב, הוא לא הבין את המשמעות המשפטית של סעיף 

 21לתגובה(, ואם הדברים היו מוסברים לו, לא היה מסכים לתנייה זו. בסעיף  19סעיף 

יך וטוען המשיב כי חתם על הסכם המכר בחטף, תוך שהמבקשת מנצלת את לתגובה ממש

 חוסר הבנתו.

 בתשובתה, המבקשת מפנה לכך שהמשיב לא צירף תצהיר לתגובתו.

עוד טוענת המבקשת, כי הטענה ולפיה המשיב חתם על ההסכם שלא מתוך רצון חופשי, הינה 

( 1על נספח שינויים להסכם )נספח חסרת תום לב, בהינתן, בין היתר, העובדה כי הוא חתם 

 וממנו עולה כי למשיב ניתנה האפשרות לערוך שינויים בהסכם המכר.

בנוסף, טוענת המבקשת, כי הצדדים קבעו סעיף בוררות ברור ומפורט, אשר מאפשר לדון 

במחלוקות ביעילות ובמהירות, ואין כל סיבה לפסול את תניית הבוררות, שהינה תנאי 

בשלל הסכמי מכר. תנאי זה נועד להעביר את בירור המחלוקות המקצועיות לגיטימי הנהוג 

 לידי גורם מוסמך מקצועית.

http://www.nevo.co.il/law/72490
http://www.nevo.co.il/law/72490
http://www.nevo.co.il/law/70311


 יזהר שבתאי נ' ניצני אריאל בע"מ  15318-11-17ם( -תא )י

3 

 

דין הבקשה להתקבל בנוגע לחלופה לאחר שקראתי בעיון את טענות הצדדים, מצאתי כי 

ולא בלבד להסכם המכר  30ולפיה, יש להעביר להליך בוררות את הסוגיות המנויות בסעיף 

 והעילות המנויות בכתב התביעה.את כלל הסוגיות 

תחילה אציין, כפי שכבר הובהר לעיל, כי תגובת המשיב לא נתמכה בתצהיר. נוכח האמור, 

אין בידי לקבל את הטענות שנטענו בנוגע לאי הבנת המשיב את הוראות ההסכם, חתימה 

ו לא בחטף, תוך ניצול אי הבנתו ושלל טענות המשיב בעניין זה. מעבר לעובדה שטענות אל

 5 –נתמכו בתצהיר, הרי שגם לגופן הן נדחות, באשר המשיב בחר לטעון טענות אלו בחלוף כ 

( 1על הסכם המכר, ובהינתן כי המשיב חתם על נספח שינויים )נספח שנים מיום חתימתו 

ממנו עולה כי הוא הבין היטב את ההסכם ואפשרויות תיקונו. מכל מקום טענת "לא נעשה 

דבר" ככל שהמשיב ביקש להעלותה, הינה טענה המצריכה הוכחה ויש לטעון אותה בפירוט 

 ולא כטענה בעלמא.

המשיב טען כי קיימות תניות  –תניות מקפחות בהסכם המכר  בנוגע לטענות בדבר קיומן של

מקפחות בנוגע לפטור מאחריות המבקשת. המשיב לא הפנה לסעיפים ספציפיים בהסכם 

המכר, אשר לטענתו הינם סעיפים מקפחים, ולכן אין בית המשפט יכול להתייחס לטענה זו 

 אשר לא פורטה כראוי בתגובה.

הסכם המכר, העוסק במינוי הבורר, מהווה תנייה מקפחת, הרי ל 30.4בנוגע לטענה כי סעיף 

, כי תניות בוררות מסויימות חוק החוזים האחידיםאכן נקבע בשאף דין טענה זו להידחות. 

אופן הינן מקפחות, אלא שמדובר בתניות בהן שומר לעצמו צד בהסכם, את הזכות להשפיע ב

בלתי הוגן ולא שוויוני על מקום הבוררות וזהות הבורר. במקרה הנדון תניית הבוררות אינה 

מקנה יתרון כלשהו למי מהצדדים. זאת ועוד, העובדה שימונה מהנדס, שיכריע במחלוקות 

המקצועיות בלבד, אינה תנייה מקפחת, שכן אין בהוראה זו להגביל את המשיב לבקש אישור 

סק הבורר, בהתאם להוראות הדין. גם המינוי הינו מנוי שאין בו משום או ביטול של פ

קיפוח, שכן יו"ר לשכת המהנדסים ימנה את הבורר, ואין לאף צד בהסכם המכר יכולת 

עובד לוי תיעוש  שבבו שירן נ' 18510/08ת.א להשפיע על זהות הבורר שיבחר. ראו בעניין זה 

דיני בוררות אופק חדש בבוררות, , שמעוני( וכן ד"ר י. 13.9.09)נבו מיום האבן והבניה בע"מ 

 30.4. נוכח האמור, הטענה בדבר היות סעיף 155מהדורה שניה מורחבת, הוצאת יתרו עמ' 

 להסכם המכר תנייה מקפחת, נדחית.

יעה מעלה עילות נוספות אשר אינן הטענה האחרונה אותה מעלה המשיב הינה, כי כתב התב

מצויות בסמכות הבורר ויהא בכך כדי לפצל את הדיון. נוכח האמור, יש לדחות את הבקשה 

 לעיכוב הליכים ויש לנהל את ההליך במלואו בבית המשפט.

 אינני מקבלת טענה זו.
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ל ההתחייבות ליישב סכסוך בהליך של בוררות הינה בעלת משמעות רבה ולא בנקל יוכל בע

דין להתנער מהתחייבות זו. באופן רגיל, פיצול דיון אינו מצדיק עיכוב הליכים. בברע"א 

נקבע כי  397( 1פד"י מח)אלרינה אינווסטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפריס  985/93

בעיקרו של דבר השאיפה הינה לרכז את התביעות בהליך אחד, אך זו אינה חזות הכל וטעם 

טעם מיוחד שלא לעכב הליכים, ולשלול מבעל דין את היתרון החוזי  זה אינו יכול להוות

שניתן בהסכמת הצד שכנגד, לקיום הליך יעיל ומהיר של בוררות. בפרט נכון הדבר במקרה 

הנדון, בו לא מעורבים צדדים שלישיים, אשר אינם חתומים על הסכם הבוררות. במקרה דנן, 

ואשר יצטרכו להידון בבית משפט  30ויות בסעיף מדובר בעילות תביעה נוספות, אשר אינן מנ

 זה ולא במסגרת הליך הבוררות. 

ילות עולא בכדי.   -בשים לב, כי לא נטען, שפיצול הדיון יכול לגרום להכרעות סותרות 

התביעה הינן עילות שונות ונפרדות, אשר אינן משפיעות אחת על רעותה. כך למשל, אין שום 

ר יומם של ליקויי בניה, ירידת ערך וכו', לבין טענות בדבר איחוחפיפה בין טענות המשיב לק

 במסירה ומתן פיצוי על פי דין לנוכח איחור זה.

יתירה מזאת, העילות העקריות, לנוכח כימותן הכספי, הינן הטענות בדבר קיומם של ליקויי 

רכי )שהוקטנה לצ₪  837,871מתוך תביעה על סך ₪  732,096בניה. מדובר בסך כולל של 

אך לא נכתב על אילו רכיבים ויתר התובע(. יתר הרכיבים מלבד ₪  400,000אגרה לסך של 

 פיצוי בגין איחור במסירה עוסקים בעוגמת נפש ואובדן ימי עבודה.

אשר על כן ולאור המפורט לעיל, דין הבקשה לעיכוב הליכים להתקבל, באופן בו יועברו 

 ד לכתב התביעה. –ב  59ם להכרעת המומחה המחלוקות המנויות בסעיפי

 הצדדים יפנו במשותף ליו"ר לשכת המהנדסים לצורך קביעת זהות הבורר ומינויו.

 בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

 המזכירות תשלח העתק החלטה זו לבאי כח הצדדים.     

5129371  

54678313  

                                     

 , בהעדר הצדדים. 2018פברואר  10, ניתנה היום, כ"ה שבט תשע"ח
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