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 החלטה

 

ת טענה לקיומה של תנייה המחייבת בוררות בין בפני בקשה לסילוק התביעה על הסף, מחמ . 1

 הצדדים.

 

ייזום ובנייה  10(, אשר רכשו מן הנתבעת "טופ התובעים -התובעים הם בני זוג )להלן  . 2

 (.הדירה –א' בחדרה )להלן 10(, דירה ברחוב החסידה הנתבעת –בע"מ" )להלן 

 

נתבעת הפרה את הסכם המכר טוענים התובעים כי ה 28.11.16בכתב התביעה שהוגש ביום  . 3

(, בין היתר בכך שנמצאו בדירה ליקויי ההסכם –)להלן  08.01.12שנכרת בין הצדדים ביום 

 בנייה רבים ובכך שהדירה נמסרה באיחור.
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התובעים צירפו לכתב התביעה חוות דעת של שמאי, אשר על פי הנטען פורטו בה הליקויים 

נתבעת אחראית לליקויים וכי עליה לפצות את שנמצאו וכן עלות תיקונם. עוד נטען כי ה

התובעים בסכום השווה לעלות תיקונם. בנוסף, טוענים התובעים כי על הנתבעת לפצותם 

בגין עגמת נפש שנגרמה להם וכן בסכום ההוצאות אשר יידרשו בשל מעבר לדיור חלופי בעת 

 ₪. 166,100שייעשו עבודות התיקונים, ובסה"כ  דורשים התובעים סך של 

 

 –בקשה למחיקת התובענה בשל תניית בוררות )להלן  15.05.18הנתבעת הגישה ביום  . 4

 (.הבקשה

 

בהסכם, יש להורות  19.11הנתבעת טענה בבקשה, כי לנוכח תניית בוררות, הקבועה בסעיף  . 5

על מחיקת התובענה הנדונה ועל העברת הסכסוך להליך בוררות לפני בורר מהנדס במקצועו 

 נה על ידי יושב ראש אגודת האינג'נירים והארכיטקטים.אשר ימו

 

התובעים הגישו תגובה לבקשה, בה טענו כי יש לדחות את הבקשה, משום שהיא אינה  . 6

(. לטענתם, חוק הבוררות –)להלן  1968-, תשכ"חבוררותה חוקל )א(5סעיף עומדת בתנאי 

בהיות הנתבעת מי שביקשה להעביר את התובענה להליך בוררות, מוטל עליה הנטל להוכיח 

כי היתה מוכנה לעשות כן ואף עשתה את כל הדרוש לשם כך. אולם לטענת התובעים, 

 הנתבעת לא עמדה בנטל זה.

 

שים לדחות את הבקשה, הוא משום שלטענתם, תניית נימוק נוסף, לכך שהתובעים מבק . 7

המכר  חוקהשיפוט המצוינת בהסכם, אינה יכולה לעמוד בשל היותה פסולה ונוגדת את 

שבו הקובע, כי "אין להתנות על הוראות חוק  א7סעיף , לרבות את 1973-, התשל"גדירות

 זה, אלא לטובת הקונה".

 

לטענת התובעים, מדובר בתנייה פסולה, בין היתר משום שמדובר בנושאים הקשורים לדיני  . 8

התכנון והבנייה שאינם מתאימים להתברר במסגרת של בוררות ומשום שהבורר אינו כפוף 

 לדין המהותי החל בבית המשפט.

 

ובעים הוסיפו וטענו, כי בכל מקרה, הנתבעת לא הגישה בקשה לעיכוב הליכים ותחת הת . 9

 זאת, בחרה להגיש כתב הגנה.

 

הנתבעת הגישה תשובה לתגובה, בה טענה כי ניתן למנות בורר שהינו בעל ידע משפטי שאף  . 10

יה, יהיה כפוף לדין המהותי. עוד טוענת הנתבעת כי כבר בהזדמנות הראשונה שהיתה בפנ

היינו במסגרת הגשת כתב ההגנה, העלתה על הכתב את הטענה לחוסר סמכות עניינית של 

 בית המשפט, בשל קיומה של תניית הבוררות בהסכם. 

 

 דיון והכרעה.
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לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, נחה דעתי כי יש להורות על עיכוב ההליכים בתובענה  . 11

, הסעד אותו דרשה הנתבעת היה סילוק התביעה שבפני ולהפנותם להליך של בוררות. אמנם

, הינה לעיכוב הליכי התובענה ולא לסילוקה הבוררות חוקעל הסף, אלא שההוראה העולה מ

 על הסף.

 בהסכם, אשר מופיע תחת הכותרת "בוררות", קובע כך: 19.11סעיף  . 12

או חילוקי דעות בקשר לליקויים ו/או אי ההתאמה ו/או פגמים  כל סכסוך  19.11.1

בבניין, ו/או בקשר להתאמת הבנין ו/או הדירה למפרט הטכני ו/או בקשר לאיחור 

במסירת החזקה בדירה, יימסרו להכרעתו של בורר דן יחיד, מהנדס במקצועו, 

נירים שעוסק בפועל בפיקוח על בניה שימונה על ידי יושב ראש אגודת האינג'

 והארכיטקטים )להלן "הבורר"(.

הבורר יהיה פטור מדיני ראיות וסדרי הדין ויהיה מוסמך לפסוק לפי  19.11.2

 שיקול דעתו, כולל מתן פס"ד בפשרה, אולם יהיה חייב לנמק את פסק דינו.

לדון בכל עניין הנוגע להסכם  מוסכם בזה כי בית המשפט המוסמך בלעדית 19.12

והוא בלבד בין שלום  –הינו בית המשפט המוסמך במחוז חיפה ו נובע הימנו זה א

 ובין מחוזי לפי העניין.

 

בהסכם קובעות אפוא, כי כל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בעניינים  19.11.1הוראות סעיף  . 13

 המפורטים בסעיף, יידון בהליך בוררות.

 

 :כךהמשפט" קובע , שעניינו "עיכוב הליכים בבית חוק הבוררותב 5ף סעי . 14

  

משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש -)א(       הוגשה תובענה לבית

דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית -בעל

יכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל המשפט את ההל

 הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

  

)ב(       בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך לא 

 יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.

  

י שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד )ג(        בית המשפט רשא

 שהסכסוך לא יידון בבוררות.

  

, הכלל הוא, שבהיעדר נימוק חוק הבוררותב )א(5סעיף לנוכח הוראתו המפורשת של  .15

לעכב את ההליכים, יכבד בית המשפט את הסכמת הצדדים וייתן תוקף המצדיק שלא 

, בית המשפט רשאי )ג(5בסעיף וכאמור  אמנם,לתניית בוררות שנקבעה בהסכם ביניהם. 

הכלל  אולם, ן בבוררות"שלא לעכב את ההליכים "אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידו

שמחה אוריאלי ובניו חברה  6450/01רע"א הוא כאמור, שיש לכבד תניית בוררות בהסכם )

((, כבוד השופטת 2001) 769( 5, פ"ד נו)להנדסה וקבלנות בע"מ נ' נכון טיפול בשפכי אשקלון
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מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עטורה  -אחיסמך  7030/08רע"א ד' דורנר; 

 (. 20(, כבוד השופט י' דנציגר, פסקה 17.9.2008) השקעות בע"מ

 

במקרה שבפני, טוענים התובעים כי תניית הבוררות בהסכם, הינה תנאי מקפח בחוזה אחיד  . 16

 , משום שלא ניתן להתנות על הוראותיו.המכר )דירות( חוקומנוגדת ל

 אני דוחה טענה זו.

 

שכזה,  מבלי לקבוע מסמרות בשאלת סיווג ההסכם כחוזה אחיד, ספק אם אף בהינתן סיווג . 17

 תניית הבוררות הנדונה, תנייה מקפחת את אחד הצדדים.יש לראות ב

 

, כי תניות בוררות מסויימות הינן מקפחות, אלא שמדובר חוק החוזים האחידיםנקבע באכן  . 18

בתניות בהן שומר לעצמו צד בהסכם, את הזכות להשפיע באופן בלתי הוגן ולא שוויוני על 

ינה מקנה יתרון כלשהו למי מקום הבוררות וזהות הבורר. במקרה הנדון תניית הבוררות א

נוי שאין בו משום קיפוח, שכן התנייה הינה כי הבורר ייבחר ימהצדדים. גם המינוי הינו מ

ניטראלי לסכסוך, שהוא יו"ר איגוד האינג'ינרים והארכיטקטים  על ידי גורם מקצועי

 בישראל.

   

מיום  ,נבופורסם ב) שבבו שירן נ' עובד לוי תיעוש האבן והבניה בע"מ 18510/08ת.א ראו בעניין זה 

ד"ר י. שמעוני, דיני בוררות אופק חדש בבוררות, מהדורה שניה מורחבת, הוצאת יתרו ( וכן 13.9.09

 (.155עמ' 

  

אלא שנקבע כי בסכסוכים בנושאי בנייה, כגון זה המונח בפני, קיימת חשיבות  לא רק זאת,  . 19

לכך שאלה יידונו במסגרת של בוררות דווקא, וכל שכן בוררות בפני גורם מקצועי, כפי 

 שנקבע בהסכם שבפני:

 

"הסדרי בוררות בין צדדים לחוזי בנייה משרתים מטרות חשובות, הן 

הן כלל מערכתיות. בחירת דרך הכרעה אינדיבידואליות לצדדים עצמם, ו

המבוססת על מנגנון מסוכם, שאינה מצריכה היזקקות לבית המשפט, היא 

ד מקום שמדובר בשאלות מקצועיות פרטניות שהכרעה חשובה ויעילה, במיוח

שיפוטית רגילה אינה חיונית לבירורן. ההיזקקות לבוררות בתחום זה היא מעשית 

ויעילה, ועשויה להיות גם זולה וחסכנית יותר. מנגד, האפשרות כי הליך הבוררות 

ות לא ימצה את בירור המחלוקת בין הצדדים, אלא יידרשו דיונים נוספים בערכא

שיפוט רגילות, עשוי לשמש, במקרים מתאימים, עילה שלא לקיים את הליך 

הבוררות. ומנגד, מקום שקיום הליכים שיפוטיים נוספים כאמור אינו ברור 

מאליו, וכאשר מערכת היחסים בין הצדדים לבוררות  עומדת לעצמה, ואינה 

לסכל את מושפעת בהכרח מהליכים נוספים בין צדדים נוספים, לא קמה עילה 

הליך הבוררות, ואין הצדקה להוליך את הצדדים להסכם הבוררות להליך שיפוטי 

ארוך ומסורבל. על אחת כמה וכמה כך, כאשר הצדדים להסכם הבוררות צפו 
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מראש כי בוררות ביניהם עשויה להקיף רק חלק מן הצדדים המעורבים, וקבלו 

 זאת על עצמם".

אי.אי.סי.אי. אינטרנשיונל  10723/05"א רע, בפסק דינה של כב' השופטת א' פרוקצ'יה

 (.30.03.06)פורסם בנבו, מיום בע"מ נ' אבי גבאי 

 

התובעים טוענים כי מדובר בתנייה מקפחת שיש לבטלה, משום שהיא קובעת שהבורר לא  . 20

 זו. יהיה כפוף לדין המהותי. אני דוחה טענה

ראשית, משום לא ניתקבע בהסכם שהבורר יהיה פטור מהדין המהותי, למעט מדיני 

 הראיות ומסדרי הדין.

העובדה שבורר פטור מכבלי שנית, משום שאף אם הבורר פטור מהדין המהותי, ואף אם 

, אין בכך די על מנת להביא לביטול מקפחתלי הופכת את תניית הבוררות הדין המהות

 , וניתן לשנותה:תניית הבוררות

ואולם, נשאלת השאלה האם העובדה שהבורר פטור מכבלי הדין המהותי הופכת "

הרי לכאורה  את תניית הבוררות למקפחת? תשובתי לשאלה זו חיובית. הכיצד?

הפטור מתחולת הדין המהותי אינו פועל בהכרח לטובתו של צד אחד בעסקה? 

שרלוונטיים לענייננו. דינים אלו אלא, שדיני מכר הדירות הם הדינים העיקריים 

כוללים ברובם המכריע הוראות שנועדו להגן על רוכשי הדירות. כיוון שכך, ניתן 

להניח שהפטור מתחולת הדין המהותי פועל לטובת הנתבעת, ומקפח את 

התובעים. דברים אלו נכונים גם לאחר שהבאתי בחשבון שעל אף הפטור מתחולת 

דין ונוהל"  -דינים הקוגנטיים )ס. אוטולנגי "בוררות הדין המהותי, כפוף הבורר ל

 (.1973-, תשל"גחוק המכר )דירות(א' ל 7, וכן סעיף 817)מהדורה רביעית( בעמ' 

ברם, גם לאחר שהגעתי למסקנה שתניית הבוררות מקפחת את התובעים בנקודה 

חוק ל 19בר שדין תנייה זו להיות מבוטלת, כיוון שעל פי סעיף זו, אין פירושו של ד

, מוסמך בית המשפט לשנות תנאי מקפח בחוזה אחיד. ואכן, החוזים האחידים

האיזון הראוי בין זכותה של הנתבעת לעמוד על כך שתניית הבוררות תקויים, לבין 

ובעים שלא להיות מקופחים, מחייב את המסקנה שיש לשנות את זכותם של הת

תניית הבוררות באופן שהבורר יהיה מחוייב לפסוק לפי הדין המהותי, וכך גם 

ליבוביץ נ. רפאל  2153/06ם( -בר"ע )יסבר בית המשפט המחוזי באחת הפרשות )

 ".(154 (3) 96מח -תק

מצפה משואה בניין והשקעות בע"מ ואח' נ' אריק  2065/05ראו בש"א )שלום ירושלים( 

 (08.05.2006)פורסם בנבו, מיום  יצחקי ואח'

 

במקרה שפני ,הנתבעת אף ציינה בטענותיה, כי היא מסכימה לכך שימונה בורר בעל ידע  . 21

מניעה להחיל על הליך הבוררות את משפטי ולכך שהוא יפסוק על פי הדין המהותי. לכן, אין 

 הדין המהותי ולפסוק על פיו.

 

http://www.nevo.co.il/case/6173949
http://www.nevo.co.il/law/72490
http://www.nevo.co.il/law/72490
http://www.nevo.co.il/law/70311
http://www.nevo.co.il/law/70311
http://www.nevo.co.il/law/70311
http://www.nevo.co.il/case/1462776
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לכל האמור לעיל, יש להוסיף את העובדה שהתובעים הסכימו לפנייה להליך של בוררות  . 22

במספר הזדמנויות. על אף שפנייה כזו לא יצאה אל הפועל, אני סבורה שהסכמת התובעים 

 ה מקפחת.לכך, אינה יכולה לעמוד יחד עם הטענה לתניי

   

נימוק נוסף שמעלים התובעים הוא, כי יש לדחות את הבקשה משום שהיא אינה עומדת  . 23

כי היתה מוכנה  . לטענתם, הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיחהבוררות חוקל )א(5סעיף בתנאי 

 לעשות את כל הדרוש לצורך קיום הבוררות וזאת גם בטרם הגשת התביעה.

 אני דוחה טענות אלה.

 

בפסיקה נקבע, כי על מבקש עיכוב ההליכים מוטל הנטל להוכיח שהיה מוכן לעשות את כל  . 24

ה )מהדורבוררות דין ונוהל  ס. אוטולנגי, שם קיום הבוררות או להמשיכה )ראההדרוש ל

על המבקש להביא ראיה פוזיטיבית בדבר  (.265( כרך א' בעמ' 2005ת, רביעית מיוחד

קיבוץ קדרים  254/88רע"א  שות כל הדרוש לקיום הבוררות )ראהנכונותו, בעבר ובהווה, לע

 להחלטה(. 3( בפסקה 1988) 74( 3)נ' מורד, פ"ד מב

 

לבחינת נכונותו של צד לקיום הבוררות, היא בעבר, לפני  ,עוד נקבע בפסיקה, כי נקודת הזמן

 הגשת התביעה: 

אינו מקנה סמכות לבטל תובענה, אם קם ועולה, כי יש  חוק הבוררותל 5"סעיף 

רק בעיכוב הליכים אם הוסכם על עתה הסכמה לקיים בוררות בעתיד, אלא הוא דן 

היה הצד המבקש את העיכוב מוכן  -ועובר להגשת התובענה  -בוררות ואם בעבר 

לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות. מאחר שלא הוכח כי כך הדבר, היה צריך 

 184/83)ע"א לקיים את הדיון בתובענה ולהביא את המחלוקת לסיכומה ולסיומה" 

, פ"ד הודיה", מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ"' נ מדגרות הוד לבן

 לפסק הדין(. 5( בפסקה 1985) 417( 2לט)

 

בתקופה ררות אני סבורה כי אין לזקוף לחובת הנתבעת את העובדה שלא דרשה לקיים בו . 25

 שקדמה להגשת התביעה.

 

צידם פניות לנציגי טענו התובעים כי נעשו מ 09.11.2017במהלך הדיון שהתקיים בפני ביום 

 1הנתבעת לתקן את הליקויים שהתגלו לטענתם בדירה, וזו התעלמה מהם )ראה עמ' 

 (.24לפרוטוקול, ש' 

 

טענה זו של התובעים נטענה בסתמיות והתובעים לא צירפו לכתב התביעה, מכתבים או 

די התראות שנשלחו על ידם לנתבעת באשר להפרות הנטענות על ידם. אני סבורה כי אין 

בטענות סתמיות אודות תלונות של התובעים כדי שהנתבעת תפנה את טענות התובעים 

להכרעה בהליך בוררות. אין בכך כדי ללמד על היעדר נכונות מצידה לדון במחלוקות 

 העולות בתביעה הנדונה בבוררות. 

 

http://www.nevo.co.il/law/74417/5.a
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/17942545
http://www.nevo.co.il/case/17942545
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
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 גם אם אכן נשלחו מטעם התובעים מכתבי התראה בטרם הגשת כתב התביעה, אף שאלה . 26

לא צורפו, אין בכך כדי לקבוע שהנתבעת סירבה לפנות להליך בוררות. כך נקבע בעניין 

 נרקיס:

 

אכן, כפי שעולה מהבקשה שלחו המבקשות מספר מכתבי התראה בהם טענו כי "

המשיבים מפרים את התחייבויותיהם על פי החוזה. אולם, כפי שקבע בית 

לא הציעו למשיבים לקיים  המבקשות -ועל כך אין חולקים  -המשפט המחוזי 

כי ינקטו נגדם בהליכים משפטיים".  ---הליכי בוררות אלא "חזרו והתרו בהם 

במצב דברים זה אין ללמוד מתשובות המשיבים למכתבי ההתראה, שבהן לא 

ביקשו להעביר את הסכסוך לבוררות, על כוונתם שלא להיזקק להליכי בוררות. 

ה לעכב את ההליכים בתובענה בהזדמנות יתר על כן, המשיבים הגישו את הבקש

 ".ישו את בקשתם למתן רשות להתגונןהראשונה שניתנה להם ועוד בטרם הג

(, כב' 29.3.2001) נרקיס בניה בע"מ נ' ד.ש.י. אריאל לבניין והשקעות בע"מ 363/01רע"א ) 

 (.השופט י' טירקל

 

באשר למועד שלאחר הגשת התובענה, התרשמתי שהנתבעת חפצה בהעברת הסכסוך  . 27

 לבוררות.

הנתבעת עמדה על בקשתה למינוי בורר ו/או לחילופין להעברת הסכסוך לבוררות כבר 

במסגרת כתב ההגנה. גם בשני הדיונים שהתקיימו בפני בנוכחות הצדדים, המשיכה 

להיעדר סמכות עניינית לאור תניית הבוררות הנתבעת וציינה כי היא עומדת על הטענה 

 (.11, ש' 4עמ' , 29.04.18, וכן פרוטוקול מיום 17-20, ש' 2עמ' , 09.11.17)פרוטוקול מיום 

 

, בה ביקשו כי בית המשפט ימנה 28.12.17יתרה מכך, הצדדים הגישו הודעה מוסכמת ביום 

 רת הסכסוך לבורר.מגשר מטעמו ונטען כי הם שומרים על טענותיהם לעניין העב

לטעון לעניין  29.04.18לאור בקשה מוסכמת זו, התרתי לנתבעת במסגרת החלטתי מיום 

 , בו אכן הוגשה הבקשה.15.05.18הסמכות העניינית וסעיף הבוררות עד ליום 

 

אמנם בסופו של דבר, לא מונה בורר מוסכם על ידי הצדדים ואף הליך הגישור לא נשא פרי. 

 חילוקי דעות שבין שני הצדדים. אולם זאת על רקע

 

לאור כל האמור לעיל, לא מצאתי בהתנהגות הנתבעת כל התחמקות מהפניית ההליך 

 לבוררות.

  

 סוף דבר

בתביעה שבפניי מחמת תניית בוררות בת  עיכוב ההליכיםהבקשה מתקבלת. אני מורה על  . 28

 תוקף בין הצדדים.

  

  .יום 30 הסך האמור ישולם בתוך₪.  3,000 בסך הבקשההוצאות  נתבעתישלמו ל תובעיםה

http://www.nevo.co.il/case/5695062
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 .30.12.18בשל הליכי הבוררות, אני קובעת בשלב זה ת.פ. ליום 
5129371  

 , ותעדכן יומן.מזכירות תעביר העתק החלטה זו לצדדיםה54678313

 

יוני  12ניתנה היום, כ"ט סיוון תשע"ח, 
      , בהעדר הצדדים. 2018

                  
5129371 

54678313 
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