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אוזכרהחקיקה ש :  

 (ג) 5 ,5  'סע :חוק הבוררות, תשכ"ח-1968

 

 ספרות:

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

 החלטה
 

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

 הסכם( 1 והנתבע )לרבות התובעים הבניין דיירי כלל לבין 2-3 הנתבעות בין נחתם 22.10.13 ביום

 ."(ההסכם)להלן: " 38 א"תמל בהתאם עבודות ביצוע

 מהיתר)המבקשות(  3 –ו  2 הנתבעות חרגו ,העבודות ביצוע במהלךהתובעים )המשיבים(  לטענת

 שטח מעל לרבות, מרפסות ובנו המבנה גג את הגביהו, הכניסה בקומת חפרו היתר ובין ,הבניה

 כאמור וזאת 1 הנתבע לדירת המרפסת בניית את סיימוהנתבעים  .לדירתם הסמוך המשותף הרכוש

 .לדירתם והשמש האוויר ,האור את, כאשר מרפסת זו חסמה לטענתם בניה היתר ללא

 הפרת חובה חקוקה.  התובעים הגישו תביעה נזיקית בטענה להפרעה ומניעת שימוש סביר וכן בעילת

 הגישו בקשה לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות הקיימת בהסכם שבין הצדדים.  3 –ו  2הנתבעים 

 : כדלקמן קובע הסכםל 15.1 סעיף
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 תעלהכר יובאו זה להסכם בקשר הצדדים בין שיתעוררו דעות חילוקי או סכסוכים כל. 15.1"

 על כחתימה כמוהו זה הסכם על הצדדים תימתח. מירושלים א"שליט נוסבוים נפתלי הרב הבורר

 .בוררות הסכם

הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט  15.2

יום ממועד סיום ההליך  30אולם יהיה חייב לנמק את החלטתו. הבורר יתן את הכרעתו בתוך 

 דיו.שבפניו, או ממועד המצאת אחרון כתבי ביה"ד לי

הבורר יהיה מוסמך להיוועץ עם כל מי שימצא לנכון, לרבות אדריכלים, מהנדסים, שמאי  15.3

 מקרקעין ומומחים בענייני חוק ומשפט."

 להגשת קודם, המבקשים של נכונותם להוכחת עובדתית תשתיתכי לא הונחה  ,המשיבים טוענים

 המבקשים נגד טענה להם אין, שכן םלהסכ קשור אינו התובענה נשואוכי  הבוררות לקיום ,התביעה

 בניה ביצעו המבקשים כי היא העיקרית טענתם, להסכם בקשר אחרת טענה או ההסכם את הפרו כי

 .נזק להם גורמים שהם תוך, המשיבים הסכמת וללא להסכם בהתאם שלא

 כמו כן טענו המשיבים להיעדר תצהיר מטעם המבקשות, תצהיר המחוייב בהתאם להוראות הדין.  

. לתשובה זו צורף תצהיר התומך בעובדות. במסגרת המבקשים ידי על לתגובה תשובה הוגשה

תשובה זו טוענים המבקשים, כי התביעה קשורה בהסכם שנחתם בין הצדדים וכן כי העובדה 

אינו צד להסכם הבוררות בנוגע לסכסוך בין הדיירים, אינה חוסמת את המבקשים מלדון  1שהנתבע 

 1הליך הבוררות, כאשר המשיבים רשאים להמשיך בניהול תביעתם כנגד הנתבע בתביעה במסגרת 

 greek south American line 138/70 א"עבלבד ולפצל את התביעות. בעניין זה מפנים המבקשים ל

shipping co עוד טענו המבקשים בתצהיר, כי הם  .95( 1)כה ד"פ, מ"בע לביטוח חברה, דומיניון 'נ

 מוכנים לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות.   

  .ידחותלה הבקשה דין כי מצאתי, הצדדים טענות את בעיון שקראתי לאחר

 דין בעל יוכל בנקל ולא רבה משמעות בעלת הינה בוררות של בהליך סכסוך ליישב ההתחייבות

אולם, במקרה הנדון, הסעד העיקרי בתביעה הוא צו עשה )הריסה( ורק . זו מהתחייבות להתנער

יהרוס את הבניה שבוצעה בדירתו ללא היתר.  1לחילופין, סעד כספי. התובעים מבקשים כי הנתבע 

חתום כצד להסכם, בנוגע  1אינו צד להסכם הבוררות נשוא הסכסוך. אומנם הנתבע  1הנתבע 

, הרי שתניית 1, אולם בנוגע לסכסוך בין התובעים לנתבע 3 –ו  2לסכסוך בין הדיירים לנתבעות 

הבוררות אינה עוסקת בסכסוך פנימי בין הדיירים לבין עצמם. במקרה שכזה, לא ניתן לאכוף על 

לא הגיב לבקשה, הרי שבית המשפט יוצא מנקודת  1קיומה של בוררות, ובהינתן כי הנתבע  1הנתבע 

 הבוררות.הנחה כי הוא אינו מעוניין בקיום 

במצב דברים שכזה, העברת הסכסוך להליך בוררות, לא תפתור את המחלוקת המתוארת בתביעה, 

שכן במסגרת הבוררות לא ניתן יהא ליתן לתובעים את הסעד המרכזי שבתביעתם והוא הריסת 

. זאת ועוד ברור הוא כי 1הבניה הבלתי חוקית כטענתם. סעד זה יכול להינתן אך ורק מול הנתבע 

צריכות להיוותר צד בהליך העיקרי אשר עוסק במתן צו עשה, בהינתן כי הן אלו  3 –ו  2תבעות הנ
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אשר ביצעו את הבניה הלא חוקית הנטענת. נוכח האמור, הרי שראוי בנסיבות העניין כי ניהול 

 .1התובענה יתקיים בבית המשפט במאוחד עם התביעה כנגד הנתבע 

בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם " –קובע  הבוררות חוקל (ג) 5 סעיף

 ."מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות

יל מבחן דו ", יש להחטעם מיוחדהפסיקה קבעה כי לצורך מענה על השאלה האם פיצול דיון מהווה "

האם צורף לתובענה צד שאינו צד להסכם הבוררות, כצירוף אמיתי; ב.  – נחיצות דיוניתשלבי: א. 

האם חיוני שהדיון לא יפוצל והאם לנוכח הפיצול, קיים חשש שהתובע לא יוכל  – נחיצות מהותית

, בבוררות חדש אופק – בוררות דיני, שמעוני ר"דלקבל את הסעד, בשל ממצאים סותרים )ראו 

 אינווסטמנט אלרינה 985/93 א"רעוכן  151,152, הוצאת יתרו עמ' מורחבת שניה מהדורה

    (.397( 1)מח י"פד המפריס פטה ברקי' נ קורפוריישן

הינו צד מהותי בסכסוך וצירופו לא נעשה  1דון מתקיים המבחן הדו שלבי, שכן הנתבע במקרה הנ

לצורך התחמקות מקיום תניית הבוררות. גם הנחיצות המהותית מתקיימת, לנוכח העובדה 

שלובות, ולא ניתן לנהל את התביעה המרכזית  3 –ו  2וכנגד הנתבעות  1שהתביעות כנגד הנתבע 

, 3 –ו  2שנבנתה כנטען ללא היתר, ללא בירור התביעה כנגד הנתבעות  העוסקת בהריסת המרפסת

 שביצעו בניה זו.

במלאכת איזון האינטרסים במקרה הנדון, בין ערך כיבוד הסכמי בוררות לבין אינטרס הציבור 

לפסיקה אחידה, יעילה ואפקטיבית, יש לשאוף לפסיקה אפקטיבית ויעילה, המאחדת את העילות 

 ולם.   כנגד הנתבעים כ

נוכח האמור, הרי שקיים טעם מיוחד בדחיית הבקשה לעיכוב הליכים. לכך מצטרפת העובדה כי 

  ישנה חשיבות ציבורית בניהול הליך פומבי מקום בו קיימות טענות בדבר בנייה בלתי חוקית.   

יילקחו  ידחות. הוצאות הבקשהלה הליכים לעיכוב הבקשה דין, לעיל המפורט ולאור כן על אשר5129371

 בחשבון בגמר ההליך, בהתאם לתוצאתו.

 .1.8.18הנתבעים יגישו כתב הגנה עד ליום 54678313

 

 , בהעדר הצדדים. 2018יולי  05ניתנה היום, כ"ב תמוז תשע"ח, 

      

 

 
 54678313עדי בר טל 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

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