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 ספרות:

 (2014, 2ישראל שמעוני, אופק חדש בבוררות )מהד' 

 פסק דין
 

 :ינת רבידהשופטת ע

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב יפו )כבוד השופטת הבכירה ד'  .1

( בגדרו נדחתה תביעת המערער פסק הדין)להלן:  14-02-52451ת"א ב 6.3.17קוברסקי( מיום 

 ₪. 30,000( בסך של המשיב)להלן:  1המשיב לשכר טרחה והוא חויב בתשלום הוצאות 

( הצטרפה לתיק כ"ידיד בית משפט" על מנת להביע עמדתה הלשכה)להלן:  2המשיבה  .2

 בסוגיה הקשורה בגישור ואשר הוזכרה בפסק הדין. 

 רקע ותמצית פסק דינו של בית משפט השלום

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1377
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(. יגקבוצת שרן: ( היו שותפים במניות חברות )להלהאחהמשיב ואחיו יהושע שריג )להלן:  .3

כויותיו זממניות קבוצת שריג ולשם מיצוי  10%המשיב טען כי משיקולי מס נרשמו לזכותו רק 

 .  פנה למערער, על מנת שייצגו כעורך דין כנגד האח, שהיה מיוצג על ידי עו"ד פלום

ללא אין מחלוקת, כי בתחילת הייצוג, המערער ניסח הסכם שכר טרחה שנכתב בכתב ידו, ו .4

 ך, עליו חתם המשיב ובו נכתב כך:תארי

 בצירוף מע"מ.₪  50,000 –.  אם ייגמר בגישור של שלומי שריג 1"  

 . אם עו"ד פלס ינהל את ההליכים המשפטיים )בין במשפט ובין בגישור(2 

י בצירוף מע"מ לפי שלבים לאורך שלוש שנים )גם אם ייגמר לפנ₪  400,000

 במלואו.  הסכום ישולם –כן( 

ס יתנהל גישור בפני הרב בניהו לפני כל הליך משפטי יקבל עו"ד פלם א. 3

 בצירוף מע"מ".₪  100,000

בתוספת מע"מ כשכר טרחה. ₪  100,000אין מחלוקת כי המשיב שילם למערער סך של  .5

 בתוספת מע"מ₪  300,000המערער טען כי על המשיב לשלם לו שכר טרחה נוסף בסך של 

פני בה בטענה כי ניהל "הליך משפטי" בכך שהתנהל גישור להסכם שכר הטרח 2על פי סעיף 

 האח שלומי לאחר הבוררות וכן בכך שהגיש בקשה לאישור פסק בורר, אשר התקבלה ללא

 התנגדות.

. (לומיהאח שבניסיון לפתור את הסכסוך בין האחים היה מעורב אח נוסף בשם שלומי )להלן:  .6

רר ( כמגשר ולאחר מכן כבוהרב בניהון: המשיב ואחיו מינו את הרב בניהו שמואלי )להל

מי ח שלווהתנהלו מולו בעצמם ללא עורכי דין. יחד עם זאת, תוך כדי הדיון ובעקבותיו, הא

יום בסיכם והעלה על הכתב כללים להסכם פירוק שיתוף בין המשיב ואחיו, אשר לא נחתם. 

ר בשם הגיש המערע 6.11.13(. ביום פסק הבוררנתן הרב בניהו פסק בורר )להלן:  30.10.13

ת, , בהיעדר התנגדו26.11.13המשיב את פסק הבורר לאישור בבית המשפט המחוזי; ביום 

שר את ניתן פסק הדין המא 27.11.18הגיש בקשה למתן פסק דין אישור לפסק הבורר; וביום 

 פסק הבורר.

ער מערבעקבות אישור פסק הבורר נפגשו המשיב, האח ועורך דינו, והאח שלומי, במשרד ה .7

ום זה לתצהיר המערער. לסיכ 30. סיכום שנוסח בעקבות הפגישה צורף נספח 27.11.18ביום 

היר( ושל עו"ד פלום בשם האח לתצ 31נספח  - 28.11.13נשלחו הערות של המשיב ) ביום 

 לתצהיר(.  32נספח  - 11.12.13)ביום 

ליו מצורף מסמך לתצהיר( וא 33שולח האח שלומי מייל למשיב )מסמך  15.12.13ביום  .8

שהוכתר "תוספת לבוררות מתאריך כ"ו חשוון התשע"ד". במייל כותב האח שלומי כי הוא 
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ע.ר.(. עוד כתב:  -)האח "מצרף "המסמך להשלמת פסק הבורר, כפי שאושר ע"י יהושע

"להערכתי אתה יכול לקבל זאת ולהביא לסיכום חיובי. אני מבקש שתתקשר אלי או תגיב 

 ו כן מצוין בסוף המייל, כי יש להעביר המסמך גם למערער.בכתב ובהקדם". כמ

 מבקש המשיב להפסיק את ייצוגו של המערער. 2013במקביל, כבר בתחילת חודש דצמבר  .9

וכן  המשיב נפגש עם המערער )פגישה אותה הוא מקליט( מבקש לצרף עורך דין נוסף לצוות

שלום כתב למשיב ובו דרישה לתשולח המערער מ 10.12.13לוקח ממנו את תיק הנייר. ביום 

השיב  10.2.14מערער(. ביום לתצהיר ה 35 -ו 34)נספחים  12.12.13שכר טרחה ושוב ביום 

עו"ד יהודה לוי, בא כוחו החדש של המשיב, למכתבי דרישות שכר הטרחה של המערער 

 ודיעודוחה אותם בטענה ששילם לו "מעל ומעבר לנדרש". כמו כן נכתב במכתב כי המשיב ה

היר(. לתצ 36למערער כי ייצוגו של המשיב על ידו נפסק לאחר אישור פסק הבוררות )נספח 

 בין הצדדים התנהלה חליפת מכתבים בנושא, אשר תפורט בהמשך.

לאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה תבע המערער את המשיב לתשלום שכר טרחה בסך של  .10

 התביעה תוך שהתייחס לשני לאחר קיום הוכחות דחה בית משפט השלום את₪.  354,000

ק הליכים משפטיים נטענים שהקימו, לטענת המערער, את חובת התשלום: האחד, הגשת פס

 בית המשפט המחוזי והשני, גישור בפני האח שלומי.בהבורר לאישור 

בית משפט השלום קבע כי עיון בהסכם שכר הטרחה מלמד, שהצדדים התכוונו, שסכום  .11

לבים ולם אם המערער ינהל הליכים משפטיים וכי ישולם לפי שיש₪  400,000משמעותי בסך 

רק  ישולם₪  400,000שנים. מכאן למד בית משפט שהצדדים לא התכוונו שסך של  3לאורך 

ות בגין הגשת בקשה בודדת אחת לאישור פסק הבורר, פסק שאושר, ללא התנגדות והתדיינ

את הסכמתו שעצם הגשת משפטית. בית המשפט אף העדיף את גרסת המשיב שלא נתן 

הבקשה לאישור פסק הבורר תחייב תוספת של שכר טרחה בסדר גודל כזה ואין במכתב 

 שהמערער נתלה בו כדי להוות הסכמה כזו. 

עוד קבע בית המשפט כי אישור פסק בורר הוא עניין טכני גרידא, ומטרתו אך ורק להביאו  .12

שמעוני, אופק יאו אל הפועל )ישראל למעמד של פסק דין על מנת שניתן יהיה לאוכפו ולהוצ

(, ואינו מצריך הליך משפטי מורכב 248, עמ' דיני בוררות עם ערכאת ערעור – חדש בבוררות

הכולל הגשת ראיות. לכן, נקבע כי הגשת פסק הבורר לאישור איננה מהווה "פעולה משפטית" 

 ₪. 300,000מזכה את המערער בשכר טרחה נוסף בסך ה

אשר להליך הגישור הנטען, בית המשפט הוסיף, כי עדות המערער, לפיה המשיב והאח  .13

הסכימו למנות את שלומי כמגשר נוסף, אשר ניסח הסדר גישור, לו הסכים האח, אך המשיב, 

יננה מתיישבת עם בחוסר תום לב טרפד אותו על מנת לחסוך בשכר טרחתו של המערער, א

עדותו החד משמעית של עו"ד פלום לפיה אף אחת מההצעות שהועלו לא הבשילו לידי 

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1377
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1377
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1377
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כי הסדר גישור חתום לא וד ציין בית המשפט לחובת המערער הסכמה וכך גם העיד המשיב. ע

 הוצג וכי המערער נמנע מזימונו של שלומי להעיד.

ננה תר, אישישיבת גישור אחת, או אפילו יובית המשפט הוסיף וציין בסוגיה זו, כי "סבורני  .14

עור בגדר "הליכים משפטיים"". אציין כי בשל משפט זה ביקשה הלשכה להצטרף להליך הער

 עמדתה כי גם ישיבת גישור אחת מהווה הליך משפטי. הכ"ידיד בית משפט" והביע

ל ערער לבסוף קבע בית המשפט כי על פי מכלול הראיות לא הוכח שהפסקת הייצוג של המע .15

 ידי המשיב נעשתה רק במטרה להשתחרר מההסכם ולחסוך בשכר טרחתו, כאשר למשיב קמה

ך הזכות להשתחרר מהייצוג וכך עשה לאחר פסק הבורר, לצורך מעבר לשלב ביצועו והמש

 התדיינות משפטית מורכבת וארוכה שעוד נותרה. 

 תמצית טענות הצדדים לערעור

הללו הל בעבור המשיב הליכי גישור במשך כחודשיים וטען כי לאחר פסק הבורר ני המערער .16

יב, נוספים למש₪ מיליון  1.25מהווים "הליכים משפטיים", וכאשר הסתיימו בתשלום של 

בצירוף מע"מ כשכר טרחה. לטענתו בית משפט ₪  300,000הרי שהמערער זכאי לסך של 

 השלום טעה כאשר קבע כי הליכי גישור אינם הליכים משפטיים.

כן טען כי טעה בית המשפט כאשר סבר שעו"ד פלום תמך בעדותו של המשיב כאשר כמו  .17

 עדות.תמך בגרסתו של המערער, וכן כאשר סבר כי היה על המערער להזמין את האח שלומי ל

אדי  13-06-15854"א עעוד טען כי בית המשפט התעלם מפסק דין של בית המשפט המחוזי  .18

( וכן מפסיקה נוספת ממנה עלה שלא ניתן להשתחרר מתשלום 19.5.14) מיכאלוב נ' ערן פלס

 שכר טרחת עורך דין באמצעות פנייה לייצוג על ידי עורך דין אחר.

 עוד טען לעניין קביעות המהימנות של בית המשפט והתעלמותו מלוח הזמנים. .19

רחה ל בית משפט השלום והוסיף וטען כי הסכם שכר הטסומך ידיו על פסק דינו ש המשיב  .20

קת אינו מגדיר את מטרת הטיפול המשפטי וגם אין בנמצא שטר בוררות המגדיר את המחלו

ת בוררוהנמסרת להכרעת הבורר. עוד טען לייצוג רשלני של המערער שלא סייע בידו, כאשר ב

ן ישולמו וכ₪  6,000,000יקבל  ייצג את עצמו וכאשר בתום הבוררות נפסק כי תמורת מניותיו

דה תנאים סוציאליים והחזר הלוואה שחייב האח שנות עבו 30 -פיצויי פיטורין עבור למעלה מ

 לאשתו של המשיב אשר לא הייתה שנויה במחלוקת.

עוד טען המשיב כי המטרה שעמדה בבסיס הייצוג של המשיב דהיינו קבלת שווי המניות לא  .21

טען כנגד הניסוח הלקוי של הסכם שכר הטרחה, אשר אין מחלוקת נתבע על ידי המערער. וכן 

כי נוסח בידי המערער. עוד טען כי לא יתכן שפעולה פשוטה של אישור פסק בורר שהליך 

http://www.nevo.co.il/case/7671602
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להסכם ומחייב במלוא  2בוררות ממילא מכיל אותה בתוכו יחשב להליך משפטי נשוא סעיף 

 שכר הטרחה.

בים ולכן אין חובה על לקוח להיות כבול לעורך עוד טען המשיב כי ההסכם מדורג או בשל .22

עו"ד חיים קורפו נ' משה  8854/06ע"א הדין בכל מחיר. עוד טען כי על פי פסק הדין ב

(, לקוח רשאי להשתחרר מייצוג כאשר הוכיח כי אינו שבע רצון מטיפול 20.3.2008) סורוצקין

צועי וכאשר המטרה למענה נשכר עורך הדין אינה קיימת עוד. שני תנאים שנתקיימו, מק

 לטענתו, במקרה זה.

ית התייצבה כ"ידיד בית משפט" וטענה כי נפלה טעות מהותית ועקרונ לשכת עורכי הדין .23

יומו שאין די בישיבת גישור אחת או שתיים להוכחת ק קבעבפסיקת בית משפט השלום כאשר 

ים הליך לפסק הדין(. לטענתם, ברי כי ייתכן שבמקרה זה לא התקי 18שור )סעיף של הליך גי

ל שצגתו הגישור , אולם קביעה כזו אינה יכולה להתבסס על כמות ישיבות הגישור ואף לא על 

הסכם גישור חתום. לעניין זה השיב המשיב כי מדובר בשאלה לא רלבנטית, כאשר לא 

ים דים צדרר, וכל שהיה זו פגישה בין עורכי הדין המייצגהתקיים הליך גישור לאחר פסק הבו

 כם.שונים וממילא מדובר היה בפרשנות שנתן בית המשפט למונחים משפטיים שהופיעו בהס

 דיון והכרעה

רי היון, לאחר שעיינתי בכל טענות הצדדים ובטיעוניהם בדיון ובמה שהוסיפו וטענו לאחר הד .24

 לו דעתי תשמע, כי אז הערעור יידחה.

 רקע עובדתי

יד  בתאריך שלא נרשם נפגשו הצדדים לפגישת ייעוץ ונחתם הסכם שכר הטרחה שנכתב בכתב .25

 ניהו.בשל המערער ואינו נושא תאריך. אין מחלוקת כי המשיב והאח פנו לגישור בפני הרב 

( מיום ב"כ האחמחילופי מכתבים בין המערער לבא כוח האח, עו"ד איל פלום )להלן: 

 , כי הליך הגישור כשל. עולה 20.10.13

ן בינו , נערכה טיוטת סיכום הסדר, שכתב האח שלומי "לאחר דיו21.10.13לאחר זאת, ביום  .26

אח שנכתב בכותרת הטיוטה. בסיכום ההסדר הוצע כי ה ע.ר.(", כפי -לבין יהושע שריג )האח

 -ין וכפיצויי פיטור₪  700,000שבועות מחתימה:  3בתוך ₪ מיליון  8ישלם למשיב סך של 

עלויות בגין "נזקים ו₪  250,000תמורת המניות; כן נכתב, כי ישולם למשיב ₪  7,300,000

וד מל. עמשפטיות וחשבונאיות"; יקבל כחוק ימי חופשה ומחלה וישוחררו לידיו כל קופות הג

בי אשתו ימים כל ערבויות המשיב בבנקים. בנוסף נכתבו הסדרים לג 7נכתב, כי יבוטלו תוך 

 והרב ובנו, שגם הם עבדו בחברות.  על הטיוטה אמורים היו לחתום המשיב, האח של המשיב

 בניהו.

http://www.nevo.co.il/case/6139400
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וון )כ"ו בחש 30.10.13הטיוטה לא נחתמה ובמקומה הוציא הרב בניהו פסק בורר בתאריך  .27

מיליון  8 -ל פסק הבורר( ובו נקבע כי האח ישלם למשיב סכום של כעכפי שמצוין  -התשע"ד

 ₪ 6,300,000פיצויי פיטורין; ₪  700,000שתנתה במידת מה: כאשר החלוקה הפנימית ה

הסדרים  ישולמו לאשת המשיב כהחזר הלוואה. כמו כן נקבעו₪  1,000,050בגין המניות ועוד 

 לתשלום לאשת המשיב ובנו. 

למתמחה של  9:01שלח המשיב בשעה  6.11.13ימים לאחר שניתן פסק הבורר, ביום  7 .28

יום  אירעו(, מייל ובו פירוט אירועים שהמתמחהיימן היום )להלן: המערער דאז, עו"ד אליאב נ

דרשו נ, וממנו עולה, כי המשיב נפגש עם האח שלומי במשרדי החברה, 5.11.13קודם, ביום 

כמה. להם מסמכי הנהלת חשבונות, שלא נמסרו לו בהוראת האח. הוא ושלומי נפרדו ללא הס

ב נה לרשל הרב בניהו. המשיב ציין עוד כי פ עוד צוין כי האח אמר למשיב שבידו פסק חדש

הו ב בניבניהו וזה הודיעו, שאין כל פסק בוררות חדש, אך האח מנסה לפעול בעניין זה. הר

נת שעות בטרם פנייה לבית המשפט לאישור פסק הבוררות, על מ 24ביקש מהמשיב להמתין 

ער כיצד לנהוג. שיוכל הרב לשכנע את האח. לנוכח זאת ביקש המשיב את המלצת המער

ך במייל, כי המערער מבקש לשוחח עימו ושייצור קשר. בהמש 11:02המתמחה השיב בשעה 

ם א' אותו יום שלח ב"כ האח מכתב בפקס למערער ובו ציין כי בידו פסק בורר מתוקן מיו

ר המשיב ( ואף ציין פעולות שביצע על פי אותו פסק בורר. בתגובה מס4.11.13כסלו תשע"ד )

 ורר הואמכתב לרב בניהו ובו כתב, כי הואיל והאח טוען שבידו תיקון לפסק הב 14:00בשעה 

מודיע כי הוא מתנגד לכל שינוי לפסק המקורי, "שניתן בהסכמה. ולפי עצה משפטית 

 שקיבלתי, אין סמכות לתיקון הפסק.". באותו יום אף נשלח מכתב מהמערער לב"כ האח

 קן אתאישור בית המשפט ואין כל סמכות לבורר לתוהודיע לו כי פסק הבורר היחיד יוגש ל

 6.11.13פסק הבורר ואף נמסר כי לא נעשה כל תיקון. על פי אישור שצורף למכתב אכן ביום 

לתצהיר  10-4הגיש המערער לבית משפט המרצת פתיחה לאישור פסק הבורר )ראו נספחים 

 27.11.13תנגדות ביום פסק הבורר אושר על ידי בית המשפט המחוזי בהיעדר ההמערער(. 

 לתצהיר המערער(. 29)נספח 

סק של ב"כ האח צוין גם כי בידו המחאות שמהוות תחילת מימוש פ 6.11.13במכתב מיום  .29

חזר לתצהיר המערער( בכל הנוגע לפיצויי הפיטורין והמחאה שמהווה ה 8הבוררות )נספח 

 פחתו.וכן מכתבי פיטורין למשיב ובני מש₪  1,000,050ההלוואה על סך 

אושפז המשיב בבית חולים וקיבל חופשת מחלה עד  7.11.13, ביום 6.11.13לאחר אירועי  .30

שלחה אשת המשיב מכתב  10.11.13לתצהיר המערער(. ביום  16)נספח  29.11.13ליום 

לתצהיר(. בו צויין כי מצבו  12למערער שהוכתר כ"נושאים לטיפול והתייעצות" )נספח 

אה של לחצים ואיומים של האח, ב"כ האח והאח שלומי, הרפואי של המשיב הינו תוצ
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שהופעלו על המשיב, לטענתה, מיום קבלת פסק הבורר. עוד פירטה הערות לעניין מכתבי 

ת הטלפון עם שלומי הפיטורין והסכומים שנקבעו כפיצויי פיטורין וכן צוין כי כל שיחו

מוקלטות וניתן לתמלל אותן, וכן מינויו של רו"ח שמעון דולן שייצג אותם לעניין המיסוי על 

מכירת המניות ודרישה כי כל הסכומים יועברו וישולמו, כפי שצריכים היו להשתלם על פי 

ק פסק הבורר. עוד נכתב : "... אורי הסכים לבקשת יהושע לבוררות הרב וגם הסכים לפס

שמקפח אותו בעשרות אחוזים על מפעל חיים מתוך רצון לשמירה על המשפחה והבריאות ... 

האירועים האחרונים ממחישים היטב שהמהלכים של יהושע ובאי כוחו, שלומי ופלום, שלא 

כהוראת הבורר... הם שגרמו להידרדרות במצב ולהסלמה משפטית שלא הייתה נחוצה כלל, 

. ולכן יש לדרוש תשלום עבור מלוא עלות ההוצאות המשפטיות לו היו נוהגים ברוח הפסק

וההוצאות רואה החשבון ועוד. וכן הוצאות שיגרמו אם תמשך ההתנהלות החד צדדית. סיכום 

 ההוצאות יימסר לך בנפרד."

ב מיום כתב ב"כ האח מייל למערער בעניין ביצוע פסק הבורר. בתגובת המשי 12.11.13ביום  .31

רפד דות לכל האמור במכתב ב"כ האח וכן נכתב שם: "חבל ששלומי טיעולה התנג 13.11.13

 לתצהיר המערער(. 15-14את פגישתנו". )נספחים 

בין לאור המחלה של המשיב, דרש המשיב כי פיטוריו יחלו רק לאחר סיום חופשת המחלה ו .32

גיה ין היתר, בסו, ב18.11.13 -ו 14.11.13בתאריכים  ב"כ האח והמערער נשלחו שני מכתבים

חזר הכמו תשלום החזר ההלוואה שסווג על ידי האח כתשלום ולא  תזו וכן בסוגיות נוספו

 לתצהיר המערער(.  20-16חוב, דבר שהיו לו תוצאות מס לרעת המשיב )ראו נספחים 

לום, שנשלח מייל מהאח שלומי למשיב ולאח ובו נאמר: "לאחי  17:58בשעה  19.11.13ביום  .33

ה יום וכדי להביא חילוקי הדעות שנותרו לסיומם בדרך נעימבהמשך לשיחותיי אתכם מה

ובמסגרת משפחתית ככל האפשר, אבקשכם להעביר לי בכתב ההשגות שיש לכם לגבי 

 חלוקתאו הפעולות שננקטו עד כה, ואני אפעל מחר לסיום המ/השלמת ביצוע כתב הבוררות ו

 . בברכה8:00ר בשעה באופן שמה שנידרש יתבצע. מאוד רצוי שאקבל זאת עד מחר בבוק

 שלומי." 

והמערער מציין: "מצ"ב מייל שקיבלתי  20.11.13המייל הועבר על ידי המשיב למערער ביום  .34

(. כמו כן נשלח 22משלומי בהמשך לשיחות טלפון לאור המצב אבקש את המלצתך." )נספח 

"אני ( ובו נכתב : 33בו ביום מכתב מהמשיב למערער שכותרתו "נושאים לטיפול" )נספח 

מבין שהינך עסוק ובשל כך אינני מצליח להעביר לך את מסריי בדיון טלפוני לכן אבקש את 

עצתך לאחר קריאת הדברים להלן." בהמשך מתוארים נושאי ההתייעצות כמו כיצד לבצע 

ישיבה משותפת, נושא הצ'ק המקוצץ והיכן להפקיד את המניות. לקראת הישיבה נשלחה 

( וכן נכתב 25נושאים שנותרו להשלמת פסק הבוררות )נספח  מהמשיב למערער שוב רשימת
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לפסק מתחייבים הצדדים "שלא לתבוע ולא לפגוע אחד בשני  10לרשימה: בסעיף  10בסעיף 

ובבני משפחה" וכולי... הניסיונות ל"שינוי" הפסק והגרירה להתכתשות משפטית מצד יהושוע 

לאורי להוצאת כספים עבור הגנה  תוך שהוא נעזר בנותני השרות לחברה המשותפת גרמו

משפטית ועבור חקירת רואה חשבון ולכן אנו דורשים שיהושוע  יישא בתשלום ההוצאות." 

 (.סעיף ההוצאות)להלן: 

וחו ( שלח המערער מכתב בפקס לב"כ האח ובו מוזמנים האח ובא כ20.11.13בהמשך היום ) .35

 ם. עוד צוין במכתב : "מרלישיבה במשרד המערער "לסיום המחלוקות" במועדים מוצעי

עימו  וכח בישיבה זו ואני אדאג להעביר לו מכתב זה ולוודאע.ר.( יהיה נ-שלום שריג )שלומי

 (.24מהם התאריכים הנוחים לו.")נספח 

ש להעביר ( ובו ציין, בין היתר, כי י26שלח המערער מכתב לב"כ האח )נספח  21.11.13ביום  .36

יות מצאת בידי ב"כ האח ובמקביל יועברו שטרי המנהנ₪, מיליון  2.4את ההמחאה על סך 

ושאים )רשימת הנ 25החתומים לידיו הנאמנות של ב"כ האח. כמו כן הועבר לב"כ האח נספח 

 להשלמת פסק הבוררות(.

 יבהאושר פסק הבורר בבית המשפט המחוזי ובאותו יום התכנסה יש 27.11.13כאמור ביום  .37

 "סיכום מישיבה במשרדומתמחה מסמך שכותרתו: במשרדו של המערער ובעקבותיה הוציא ה

ציין ל(, אשר נשלח על ידו לשלומי, למשיב ולאח. 30)מסמך " 27.11.13של עו"ד פלס מיום 

חדש שלמחרת שלח המשיב למתמחה מייל ובו ביקש כי הנוסח יתוקן בכמה נושאים ויועבר מ

 לכולם.

נתו ע המשיב למערער כי בכוונפגשו המערער והמשיב ובו הודי 2013בתחילת חודש דצמבר  .38

ך ו עורלצרף עורך דין נוסף ובאותה פגישה נטל עמו את תיקו אצל המערער כדי לצלמו לאות

ף אין בו שלח המערער מכתב למשיב ובו ציין כי סוכם שצירוף עו"ד נוס 10.12.13דין. ביום 

 כדי לפגוע בהסכם שכר הטרחה שנחתם בין המערער למשיב. 

ים ב"כ האח מכתב למערער ובו ציין כי בהתאם לפסק הבוררות מצוי שלח 11.12.13ביום  .39

 בידיו מסמכים. 

שולח המערער למשיב מייל ובו חזרה על דרישתו כי גם אם יילקח עורך דין  12.12.13ביום  .40

נוסף, ישולם לו שכר הטרחה תוך שהוא מציין "התיק עבר לפסים משפטיים בעקבות מכתב 

 רות. בעקבותיו הוגש הליך משפטי לפי בקשתך ובהסכמתך."פסקי בור 2עו"ד פלום אודות 

להשלמת התמונה יצוין, כי באותו יום התקיימה פגישה במשרדו של המערער, שממנה עולה, 

שהמערער באותו שלב כבר פוטר מייצוגו של המשיב. פגישה זו הוקלטה על ידי המשיב, 
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י הדעות בנוגע לשכר הטרחה ומתוכנה אף עולה כי המשיב והמערער דנו בה בעיקר בחילוק

 מושא תיק זה. 

סק פשולח שלומי למשיב ולמערער מייל ובו נכתב: "מצ"ב המסמך להשלמת  15.12.13ביום  .41

ום לסיכ הבורר, כפי שאושר ע"י יהושע. להערכתי בשנויים קלים אתה יכול לקבל זאת ולהביא

מך למייל צורף מס (.33חיובי. אני מבקש שתתקשר אלי או תגיב בכתב ובהקדם." )מסמך 

יום סנושא כותרת "תוספת לבוררות מתאריך כ"ו חשוון התשע"ד" ובו פורטו תנאים להסדר 

 עבודת המשיב וכן העברת המניות מהמשיב למערער כאשר על ההסכם אמורים היו לחתום

 המשיב, האח, שלומי וכן הבורר.

 רקע נורמטיבי 

 114( 5)דין נ' דניה סיבוס חברה לבנין בע"מ, פ"ד מז-עורכי-עדיאל-ביניש 136/92ע"א ב .42

 ( נקבע כי: עדיאל-הלכת ביניש)להלן: 

לא  בהתקשרות שבין עורך דין ללקוח, ככל שמדובר בשכרו של עורך הדין, אם"

 הוסכם במפורש אחרת, יש לקרוא תנאי מכללא, ולפיו רשאי הלקוח לנתק את

מה הקשר עם עורך הדין ולחדול מלהיזקק לשירותיו בכל עת, אפילו טרם הושל

 העיסקה שבקשר אליה נתבקשו שירותיו של עורך הדין, ובתנאי שיובטח שכר

ת ן זכוראוי עבור השירות שכבר ניתן. בכך יש כדי ליצור את האיזון הראוי שבי

תו זכו רקליטו, לביןהלקוח לייצוג תוך שמירה על יחסי אמון מלאים בינו לבין פ

עדיאל, עמ' -" )הלכת בינישהלגיטימית של עורך הדין לקבל שכר בגין טרחתו

124.) 

 , נכתב:114( 4, מז)חיים קורפו, עו"ד נ' דניה סיבוס חברה לבניין בע"מ 8854/06ע"א ב .43

הדין  האמון לבין הפיכת ההסכם בין עורך"ואולם, יש להבדיל בין שימור יסוד 

ללקוח לנייר אשר הינו בגדר המלצה בלבד עבור הלקוח. אין מקום לאפשר 

ב ללקוח להשתחרר מן ההסכם אותו כרת עם עורך דין פלוני מבלי להיות חיי

ין בתשלום פיצויי ציפייה, רק משום שהגיעה אליו הצעה מפתה יותר מעורך ד

 הדין(. לפסק 18)סעיף אלמוני." 

, בתיק שהתנהל בעניין תביעה אחרת שלו לשכר 11-09-39849ת"א המערער מפנה לפסק דין ב .44

(, אשר אושר בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפסק 21.4.13)עו"ד פלס נ' מיכאלוב טרחה, 

(. גם פרשת מיכאלוב( )להלן: 19.5.14) מיכאלוב נ' עו"ד פלס 13-06-15854ע"א )ת"א( דין ב

באותו מקרה תבע המערער את לקוחותיו בהתבסס על הסכם שכר טרחה בטענה כי מיכאלוב 

מנעו ממנו להמשיך ולסיים את פעילות הגבייה של הסכומים והזכויות שנפסקו לזכותם. בבית 

http://www.nevo.co.il/case/17911662
http://www.nevo.co.il/case/6139400
http://www.nevo.co.il/case/5473600
http://www.nevo.co.il/case/7671602
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הגישו הצדדים רשימה מפורטת ומלאה של ההליכים התלויים ועומדים, בית המשפט המשפט 

ח ביקורת על ניסוחם ש"אינו מתאמור לבחון ולפרש את הוראות הסכם שכר הטרחה, אשר 

לפסק הדין בשלום(, בזיקה  2.2תורם בלשון המעטה, לבהירות תוכנו של ההסכם" )סעיף 

כאלוב, הייתה שכר הטרחה בגין בוררות שהתנהלה לאותם הליכים. אחת מהסוגיות בפרשת מי

בין מיכאלוב לבין צד ג', אשר הסתיימה בפסק דין אשר אושר על ידי בית משפט ללא 

התנגדות. הסכם שכר הטרחה שנוסח על ידי המערער בפרשת מיכאלוב קבע שחלק משכר 

יפול המשפטי הטרחה נגזר מסכומים שייגבו בפועל, כאשר פעולות הגבייה נכללו במסגרת הט

אשר המערער לקח על עצמו, ולכן פניית מיכאלוב לגבייה עצמית "ללא שהעלו טענות 

מבוררות באשר לאיכות הטיפול שקיבלו" היה בה כדי לסכל חלק מהסכם שכר הטרחה ובית 

 המשפט קבע כי המערער זכאי לפיצויי צפייה במלוא שכר הטרחה.

 

 ומן הכלל אל הפרט

 הגישור 

ובגין  כור, כי לאחר אישור הבוררות התקיים הליך גישור בפני האח שלומי,המערער טען כז .45

 באשר הדבר נכנס בגדר "הליכים₪  400,000הליך זה מגיע למערער שכר טרחה בסך של 

 ר. להסכם שכר הטרחה. איני יכולה לקבל טענה זו של המערע 2משפטיים", כאמור בסעיף 

בחן  מד בפנינו ובפני בית משפט השלום כאשרלא בכדי פירטתי את כל החומר הראייתי, שע .46

יך האח שלומי עשה הלולפיה  ,את האירועים ומן הראיות עולה, כי למרות טענת המערער

)באשר אין מחלוקת כי הליך שכזה נעשה קודם לפסק  פסק הבוררותשניתן לאחר גישור 

 , הרי הראיות אינן תומכות בכך. הבורר(

די ק הבורר והוא הוגש לאישור בבית משפט המחוזי, כמהראיות עולה כי לאחר שניתן פס .47

 גם עללמנוע את תיקונו על ידי האח, הוחלפו מכתבים שבהם הוצעו הצעות על ידי המשיב ו

זמנים מציין אמנם האח שלומי כי הצדדים מו 19.11.13כאשר במייל מיום  ידי האח שלומי,

ולם פן שמה שנדרש יתבצע". אלהעביר אליו השגות והוא יפעל "מחר לסיום המחלוקת, באו

ר לא התקיימה כל פגישה "למחרת". יתר על כן פגישה התקיימה במשרדי המערער רק לאח

קום לא , אולם בשום מובנוכחות כל הצדדים ועורכי הדין 27.11.13שאושר פסק הבורר ביום 

ישור ג מונה האח שלומי למגשר וכן לא נמצא כי התקיימה פעילותלאחר פסק הבורר נמצא כי 

, למעט הפגישה, אשר היחיד המכנה אותה פגישה בנוכחות מגשר הוא לאחר פסק הבורר

צהיר לת 30לתצהיר המערער( וסיכומה נכתב על ידי המתמחה )נספח  75המערער )ראו סעיף 

 . המערער(
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ח ל האעוד יש לציין כי המתמחה בעדותו בבית המשפט ציין כי הצדדים אמנם היו בגישור אצ

ך לאחריה (, א6.4.16לפרוטוקול הדיון מיום  10עמוד  6י הליכתם לבוררות )שורה שלומי, לפנ

  לפרוטוקול הדיון מיום 10עמוד  20כבר לא הסכימו להתגשר, אלא רק לבוררות )שורה 

6.4.16.) 

 לפיכך צדק בית משפט השלום אשר קבע גם בהסתמך על עדות המשיב ועדות עו"ד פלום  .48

 יהכם פניהסתמך על אי הבאת האח שלומי לעדות ואי הצגת הסבניגוד לעדות המערער, ובו

 ק הדין(.לפס 18-17גישור, כי הוא דוחה את טענות המערער בנושא זה )סעיפים ל

רות הבורפסק מכאן שלא ניתן למצוא ראיה כי התנהל הליך גישור בין המשיב לאחיו לאחר  .49

 ין הליך שכזה. ולכן נדחית טענת המערער כי על המשיב לשלם לו שכר טרחה בג

צרכי לולמעלה מהנדרש ענות לשכת עורכי הדין כ"ידיד בית משפט" בסוגיית הגישור, אשר לט

 ין לפסק הד 18הכרעה בערעור זה, נראה כי יש להסתייג מאמירת בית משפט השלום בסעיף 

 לפיה "ישיבת גישור אחת, או אפילו יותר, איננה בגדר "הליכים משפטיים".

 ותהליך אישור הבורר

ית בבגין הגשת פסק הבורר לאישור ₪  400,000עוד טוען המערער כי הוא זכאי לסך של   .50

 המשפט המחוזי באשר מדובר בהליך משפטי ואין נפקא מינה אם ההליך הסתיים ללא כל

ה יין זהתנגדות. לטענתו, די בהגשת הבקשה לאישור כדי להיכנס למונח "הליך משפטי". לענ

 משפט השלום ונימוקיו כי הגשת פסק בורר לאישור, אישור אני מסכימה עם עמדת בית

אשר  המתקבל ללא התנגדות, ולכן ללא צורך בכל התדיינות, היא בגדר מעשה טכני גרידא,

ך של אינו מתאים  להיכנס בגדר המונח "הליכים משפטיים" המחייבים את המשיב בתשלום ס

400,000 .₪ 

ינו. בפרשת מיכאלוב צריך היה בית המשפט גם אין ללמוד מפרשת מיכאלוב למקרה שבפנ .51

לפרש הסכם שכר טרחה שניסח המערער ובו נקבע כי שכר הטרחה יקבע על פי הסכום 

שייגבה עבור מיכאלוב ובית המשפט מצא, כי משלא אפשרו מיכאלוב למערער לבצע את 

טה הגבייה, הרי מנעו ממנו קבלת שכר הטרחה. אולם במקרה שבפנינו השאלה הפרשנית פשו

והיא, האם התכוונו הצדדים כי עשיית מעשה טכני של הגשת בקשה לאישור פסק בורר, אשר 

התקבלה ללא התנגדות תיחשב ל"הליך משפטי" ולא כחלק מן הבוררות. בית המשפט קמא 

כי הוא מקבל את גרסת המשיב שלא נתן הסכמתו כי הגשת בקשה לאישור פסק הבורר קבע 

דר גודל כזה. לטעמי, כאשר אין התנגדות לאישור פסק תחייב תוספת של שכר טרחה בס

הבורר, הרי מדובר בהמשך ישיר של הבוררות בדומה להגשת בקשה לפסיקתא לאחר מתן 

להסכם המזכה  3פסק דין, שאינה בגדר הליך משפטי נפרד, ולכן אין מקום לסבור שחל סעיף 
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רר שהתקבלה ללא בגין הגשת בקשה לאישור פסק בו₪  400,000את המערער בסך של 

 התנגדות. 

 סוף דבר

 לו דעתי תשמע כי אז יידחה הערעור. .52

ת א, באמצעות בא כוחו, המזכירות תעביר למשיב₪.  40,000המערער ישלם למשיב סך של  .53

 על חשבון הסכום האמור.שהפקיד המערער, וזאת  עירבוןה

        

 עינת רביד, שופטת
 
 

 סג"נ, אב"ד–השופט ישעיהו שנלר 

 סכים. אני מ
 
 
 
 

 ישעיהו שנלר, שופט, סג"נ 
 אב"ד

 
 

 :השופט קובי ורדי, סג"נ

 אני מסכים.

 

 קובי ורדי, שופט, סג"נ
 

 הוחלט בהתאם לפסק דינה של השופטת עינת רביד. 

 המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לבאי כוח הצדדים. 

    , בהעדר הצדדים. 2018יוני  28ניתן היום,  ט"ו תמוז תשע"ח,  
   

 
 
 

 
 
 

51293715129371 

ישעיהו שנלר, סג"נ, 5467831354678313
 אב"ד -שופט

 

 שופטקובי ורדי,   
               סג"נ        

 עינת רביד, שופטת 
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