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   '3 ,5סע :1968-חוק הבוררות, תשכ"ח

   '30סע :1973-חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

 

 החלטה
 

 

חוק ל 5סעיף דדים במסגרת בקשת הנתבעים לעיכוב הליכים לפי לאחר שבחנתי את טענות הצ

 , אני פוסק כדלקמן:הבוררות

 

ל כן אין לו נגוע באי חוקיות וע 29.7.14התובע טוען כי מדובר ההסכם בין הצדדים שנחתם ביום 

תוקף, לרבות לתניית הבוררות שבו. זאת, מאחר שמדובר למעשה בהסכם למתן שירותים משפטיים 

על ידי הנתבעים, שאינם עורכי דין והמנועים מליתן שירותים כאלו.  הנתבעים טוענים כי הסכמים 

 יש לכבד.

 

אקסטל בע"מ נ' קאלמא ווי תעשיה, שיווק אלומיניום זכוכית ופרזול בע"מ  6233/02רע"א ב

בכדי שניתן יהיה להעביר ענין לבוררות, הסכם הבוררות עצמו נקבע כי  (04.02.2004)פורסם בנבו, 

, נשוא הבוררות חוק הבוררותל 3סעיף ; ובנוסף, על פי חוק החוזיםל 30סעיף צריך להיות חוקי לפי 

כם הבוררות עצמו, אינו נשוא הבוררות, כמו הס -צריך להיות ענין שניתן להעבירו לבוררות. כלומר 

 .חוק החוזיםל 30סעיף יכול להיות בלתי חוקי לפי 
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וקיותו, אין בכך ח-אפילו בא ההסכם בגדר הסדר כובל הבטל מחמת איבמקרה הנ"ל נקבע גם כי 

פקיעתו של חוזה אינה מפקיעה מאליה גם את נקבע כי  ח כדי לבטל גם את תניית הבוררות. בהכר

סעיף הבוררות שבו, אלא יש לבחון כיצד ומדוע פקע החוזה. מתוך מתן חשיבות למוסד הבוררות, על 

-ד הבוררות ככל הניתן בפני טענות איהמשפט על מוס-היתרונות הרבים הטמונים בו, הגנו בתי

וחיפשו כל דרך להכשיר את הבוררות ולהימנע מלפוסלה. במסגרת זו קבעה הפסיקה כי גם חוקיות 

 מקום שנערך הסכם בלתי חוקי, אין לפוסלו לצורך בוררות אם ניתן עדיין להכשירו.

 

 אולם, בית המשפט הוסיף כי, 

 

יודגש כי אי החוקיות הגלומה בהסדר כובל אינה אי חוקיות בוטה, "

כל מה שהיא נוגעת בו, אלא היא אי חוקיות "שחורה", המטמאת 

"מתונה", "אפורה", במובן זה שאינה מביאה, בהכרח, לבטלות 

 4ההסכם, אשר הממונה על ההגבלים העסקיים רשאי להכשירו )סעיף 

 "לחוק(.

 

 משמע, מקום שמדובר באי חוקיות בוטה ייתכן ויש בה כדי להביא לבטלות ההסכם.

 

מחמת אי חוקיות כאשר המשך קיומו במתכונתו הבלתי  חוזה בטל" :בדעה כי שמעוניגם המלומד 

דיני בוררות עם ערכאת ערעור  - , אופק חדש בבוררותשמעוניישראל )" חוקית הוא בלתי נסבל

 (.58, עמ' (2009)

 

 מן הכלל אל הפרט, 

 

אינה מוסמכת להעניק ייעוץ משפטי, אלא  1נקבע, בין היתר, כי הנתבעת בהסכם נשוא תיק זה 

באמצעות אנשי מקצוע, אולם בסוף ההסכם הוסף בכתב יד כי נושאי הטיפול הם טיפול משפטי 

 לרבות כתבי הגנה לרבות ייצוג עד גמר ההליכים, ליווי לבדיקת אבהות לרבות אגרות בית משפט. 

 

אלמג״נ המרכז  25238-03-16ת"א )שלום הרצ'( בפני בית משפט זה )בעניין דומה עד מאד שהובא 

נה ואשר אליו הפ (05.08.2017)פורסם בנבו,  הבין תחומי לגישור, פישור ובוררות בע״מ נ' יעקב חפץ

להסכם נשוא התיק שבפניי. כב' השופט אמיר  הזהההנתבע במסגרת תגובתו לבקשה, נדון הסכם 

 ויצנבליט קבע בפסק דינו:

 

לטעמי, יש בחומר הראיות שהוצג כדי להביא למסקנה שלפיה ההסכם "

 חוק החוזיםל 30חוקיות )סעיף -שעליו הוחתם מר חפץ בטל מחמת אי

חוק החוזים((. מהחומר שבפניי עולה  –)להלן  1973-)חלק כללי(, תשל"ג

נ, מר אביעד והגופים הקשורים "גכי המרכז לזכויות הגבר, אלמ

-לפעילותם, הגיעו להסדר עם לשכת עורכי הדין שקיבל תוקף של פסק

שלא לשדל כל אדם או גוף דין. לפי הסדר זה התחייבו אלו, בין היתר, "

...". זאת משפטית לעו"ד באמצעות המשיבים-למסור עבודה מקצועית
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לשכת עורכי הדין  ועוד, כפי שתואר לעיל, בית המשפט הדן בהליך בין

נ, שעסק ככל הנראה באותו נוסח של ההסכם "לבין מר אביעד ואלמג

הדין. בית המשפט -שנחתם בענייננו, מצא שיש בכך הפרה של פסק

ידי מר אביעד -הדין שנעשית על-מצא באותו הליך כי גם ההפניה לעורך

דין, -והמרכז לזכויות הגבר מהווה הפרה של התחייבותם לפי אותו פסק

 אופן המצדיק הטלת קנס עליהם. ב

 

... 

מהחומר הקיים בפניי עולה כי ההסכם שנעשה בין המרכז לזכויות "

ין היה מקיף יותר, וכלל גם הוראה שלא הד-הגבר לבין לשכת עורכי

דין באמצעות המרכז. כאמור, במקרה דומה -להפנות פונים לעורכי

הדין שניתן בהליך שיזמה -לענייננו נקבע שיש בכך הפרה של פסק

הדין ובביזיון בית המשפט כדי לקבוע -הלשכה. די בהפרה זו של פסק

מקום שבו הוא שמדובר בהסכם שאינו חוקי )להיות חוזה בלתי חוקי 

נ'  )עבודה ב"ש( חמוט 660-3נעשה בניגוד להחלטה שיפוטית ראו, נב/

-(; והדיון בערעור ב1.1.1995) 15מועצה מקומית ירוחם, פיסקה 

, 201)ארצי( חמוט נ' היועץ המשפטי לממשלה, פד"ע כט  151-3נה/

עמידר החברה הלאומית  10487/07רע"א (; וכן השוו, 1995) 212-213

((. אין 2010) 832, 824-823, 795( 3לשיכון בישראל בע"מ נ' חי, פ''ד סג)

זאת אלא שמר אביעד, באמצעות המרכז לזכויות הגבר, ממשיך ומחתים 

פונים על הסכם שכבר נקבע לגביו שהוא מהווה הפרה של החלטה 

 רים בחומרה.שיפוטית. יש להתייחס אל הדב

... 

 

ניינו של דין שניתן בע-די בכך שהוכח שההסכם מהווה הפרה של פסק"

המרכז לזכויות הגבר בהליך שיזמה נגדו לשכת עורכי הדין כדי להביא 

 ."למסקנה שמדובר בהסכם שאינו חוקי

 

 אכן, מילים כדורבנות.

 

אלמג"נ המרכז הבין־תחומי  17-10-8622ע"א )מחוזי ת"א( ערעור שהוגש על פסק הדין נדחה )

, ולמען הסדר טוב יצוין כי (24.01.2018)פורסם בנבו,  לגישור, פישור ובוררות בע"מ נ' יעקב חפץ

אלמג"נ המרכז הבין תחומי לגישור  1589/18ע"א רהוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון )

 (. פירוש רובררות בע"מ נ' יעקב חפץ

 

במצב הדברים הנוכחי קבעו שתי ערכאות כי הסכם הזהה להסכם נשוא תיק זה הינו הסכם בלתי 

חוקי, שנערך בניגוד להחלטה שיפוטית ותוך הפרה מודעת ורבתי של הסכמות שקיבלו תוקף של 

קודמים. לא למותר לציין כי ההסכם נשוא תיק זה נחתם גם הוא שנים רבות  פסק דין בהליכים

 לאחר אותן הסכמות באופן שיש בו כדי לשוות חומרה יתרה לאי החוקיות.
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דומני כי המקרה הנוכחי הוא מקרה מובהק שבו אין מדובר באי חוקיות אגבית או אפורה, כפי דברי 

אי חוקיות בוטה, "שחורה", "הפוך הוא, מדובר בלעיל. נ אקסטלבית המשפט העליון בעניין 

, כמצוטט לעיל; שכן, מדובר בהסכם שלגביו נקבע כי נעשה בניגוד "המטמאת כל מה שהיא נוגעת בו

להחלטות שיפוטיות ודומה כי כל הורתו ולידתו של ההסכם היא בחטא תוך זלזול והפרה ביודעין של 

לשורשו של ההסכם על כל תניותיו, באופן שהפרדת  החלטות שיפוטיות. מדובר באי חוקיות היורדת

 תניית הבוררות משאר חלקיו תהא מלאכותית ובלתי סבירה.

 

, (12.04.2010)פורסם בנבו, נ' אלבקס וידיאו בע"מ  TYCO BUILDING SERVIES 4986/08רע"א ב

 נקבע:

 

ף לתניית בוררות עלולה להביא למצב של "מעגל לעתים הקניית תוק"

שוטה". כך למשל, אם תובא בפני הבורר השאלה בדבר תקפותו של 

ההסכם הכללי והבורר יקבע כי ההסכם נוגד את תקנת הציבור ולכן בטל 

של הבורר להכריע  , אזי מניין נובעת סמכותוחוק החוזיםל 30לפי סעיף 

במחלוקת הנוגעת להסכם זה? כדברי אוטולנגי בספרה: "אם יגיע הבורר 

למסקנה שבאמת לא היה החוזה בר תוקף, בעצם החלטה זו הוא משמיט 

(. יחד עם זאת, לדעתה של 243את הבסיס לסמכותו" )שם, עמ' 

אוטולנגי, אם הבורר הוסמך במפורש )בהסכם הבוררות או בחוק( 

שאלת סמכותו )כלומר בשאלת תוקפו של ההסכם(, אזי הוא להחליט ב

לגישתו,  -(. כך סבור גם שטרוזמן 244יהיה רשאי לעשות כן )שם, עמ' 

אם הסכם הבוררות הסמיך את הבורר לדון גם בשאלת תוקפו של 

 ".החוזה, על הבורר לדון ולפסוק בכך

 

רש לדון בתוקפו של ההסכם במקרה זה תניית הבוררות בהסכם אינה מסמיכה את הבורר במפו

 וכפועל יוצא מכך בסמכותו, וגם מטעם זה יש להותיר את התביעה בבית המשפט.

 

)פורסם  Pronauron Biotechnologies ,Incטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ'  1817/08רע"א ב

לעיכוב במישור העקרוני, תקנת הציבור עשויה להוות חריג נקבע בדעת הרוב כי  (11.10.2009בנבו, 

הליכים עקב תניית בוררות. באותו מקרה, נתן בית המשפט משקל משמעותי לאינטרס הציבורי 

 בפומביות הדיון ולעובדה שהשלכות ההליך חורגות מעניינם של הצדדים בשאלת הפרת ההסכם.

נראה לי כי גם במקרה זה מצדיק האינטרס הציבורי את הותרת הבירור השיפוטי בבית המשפט שכן 

ים הקודמים בין הנתבעים לבין לשכת עורכי הדין מלמדים כי התנהלות הנתבעים אינה חד ההליכ

 פעמית או נקודתית וראוי כי התנהלות זו תזכה לבירור פומבי.

 

 לאור כל האמור לעיל אני דוחה את בקשת הנתבעים לעיכוב הליכים.

 

 ללא קשר להליך העיקרי.₪  3,000יום הוצאות הבקשה בסך  30הנתבעים ישלמו לתובע בתוך 5129371
54678313 
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 , בהעדר הצדדים. 2018פברואר  27ניתנה היום, י"ב אדר תשע"ח, 

      

 

 
 54678313צחי אלמוג 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

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