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שניתן על ידי הבורר, אינג' יצחק  21.6.11בקשה שהגיש מר באסם סנדוקה לביטול פסק בוררות מיום 
 קיל, בסכסוך שבין המבקש לבין מר אוריאל גבאי; ובקשה לאישור הפסק שהגיש המשיב

° 

  

 סיכומים מטעם המשיב

, המשיב מתכבד להגיש את 25.3.12ומיום  17.11.11בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 
 סיכומיו כמפורט להלן:

בית המשפט הנכבד מתבקש להתעלם ולמחוק את כל אותם סעיפים בסיכומי המבקש שאינם      .1
 17.11.11רלוונטיים והחורגים בצורה בוטה מההוראות המפורשות שניתנו בהחלטה מיום 

 כמצוטט להלן ) ההדגשה אינה במקור נ.ר.(:

שבו  10.30בשעה  8.12.11אי לכך, אני קובע בזה מועד להוכחות ליום  "  
אך ורק ככל שקשורות לשאלת הכרת הבורר עם  בעדויות  יתמקדו הצדדים

צ"ל  ) המשיב או בא כוחו וקיום מפגש כלשהוא שבין הבורר לבין המבקש
 ) צ"ל "המבקש" נ.ר.(..." שלא בנוכחות המשיב ( "המשיב" נ.ר.

יוער כי , לאור ההוראה החד משמעית של בית המשפט הנכבד כי בהתאם להסכמות הדיוניות      .2
לסיכומי המבקש  2, האמור בסעיף אך ורק בנושא ההכרות והמפגש אשר הושגו, הצדדים ידונו

של  בון לאינטליגנציה ולהבנה בסיסיתכי ניתן להתייחס בסיכומים לנושאים נוספים, מהווה על
     הנקרא.

לעיל, לא התנהל בפני בית משפט  1בהתאם להסכמות ולהחלטה אשר הובאה כלשונה בסעיף      .3
נכבד זה כל דיון ולא הושמעה כל עדות ואף לא נערכה כל חקירה נגדית בכל נושא אחר למעט 

ד להתעלם ולמחוק מסיכומי המבקש נושא ההיכרות והמפגש ועל כן מתבקש בית המשפט הנכב
 .29, 28, 27, 18, 16, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4את הסעיפים 



 היכרות קודמת

4.   
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המבקש, בעזות מצח בלתי מוסברת, מטעה את בית המשפט הנכבד כאשר מפנה לפסקי דין,      .6
בהם היתה מעורבת חברת הבניה שאחד מבעליה הוא ב"כ המשיב, שלכאורה ניתן להסיק מהם 
כי התנהל קשר עסקי כל שהוא בין הבורר לבין ב"כ המשיב )הח"מ(, מעבר לאותה תקופה שבין 

כדי להכפיש ולערער את אמינות עדותו של ב"כ המשיב, יודגש כי לא וזאת  2002 - 1999השנים 
היתה כל שותפות עסקית, כל הקשר התמקד במתן שרותי תכנון קונסטרוקציה, ע"י כב' הבורר, 

 לחברה קבלנית שב"כ המשיב היה אחד ממנהליה ומבעלי המניות שלה.

המשיב בדיון שנערך ביום  יודגש כי חרף הצהרתו של המבקש כי רק לאחר חקירת ב"כ     .7
, יכול היה להתחקות אחרי אותם שני פסקי דין המובאים על ידו, הרי שיכול היה 8.12.11

)ארבעה! ( חודשים לאחר  4-לבקש את רשות בית המשפט ולברר את הענין בדיון שנערך כ
טוטים כי הצי  ואז היתה ניתנת הזדמנות להראות לבית המשפט הנכבד 25.3.12"הגילוי", ביום 

 של המבקש הם מגמתיים ומטעים.

ב. פרי  65357/06שהמבקש מנסה להסיק מפס"ד   לגופו של ענין לא ברור מה היא המסקנה      .8
בקשר לכב' הבורר, אינג' יצחק קיל, כיוון שמעיון   נ' רפפורט ואח' אדריכלות והנדסה בע"מ

עבור פרויקט  תכנון אדריכלי, שכר טרחה בגין  בפסק הדין עולה כי מדובר על תביעה להפרשי
בבית שמש ואשר הוזכר ע"י הח"מ בפרוטוקול  2002עד שנת  1999אשר תוכנן ובוצע משנת 

, כיוון שתכנון הקונסטרוקציה בוצע ע"י אינג' יצחק קיל 17עמ'  8בשורה  8.12.11הדיון מיום 
זה כך שלא היה  , כן יודגש כי מהנדס קיל לא נדרש להעיד בתיק2000 - 1999באותה תקופה, 

 בתקופת הדיונים, כפי שהמבקש ניסה לרמוז. איתו כל קשר

לו רצה  דרך המלך נ' קים לוסטיגמן ונאורם, 21951/00  ם(-אותו דין לנושא פס"ד ת.א. )י     .9
, אלא שהמבקש בחר לזרות 25.3.12המבקש לברר את הענין, יכול היה לעשות זאת בדיון מיום 

ולנסות להטעות את בית המשפט הנכבד, כיוון שפרויקט זה אשר בוצע  "חול בעיניים" ולהמשיך
 1999, אין כל מחלוקת שבשנת  2002עד  1999בשותפות עם חב' לוסטיגמן, אף הוא בוצע בשנים 

חב' סנקא נתנה שרותי תכנון קונסטרוקציות לחב' לוסטיגמן בע"מ אשר אכן היתה שותפה עם 
טוט זה סותר את מה שנאמר ע"י הח"מ בעדותו ? למעלה חב' נאורם בפרויקט זה, אך כיצד צי

והלווי הבנקאי בשותפות זו, היה באחריותה  התכנוןמן הצורך יודגש ויצויין כי נושא המכירות,
ועל כן, כפי הנראה, באתר האינטרנט של חב' סנקא, מופיע פרויקט זה   של חב' לוסטיגמן

 חב' נאורם והח"מ אינם מוזכרים שם כלל.כשרותי תכנון אשר ניתנו לחב' לוסטיגמן ועל כן 

כאן המקום להדגיש כי המבקש, בסיכומיו מנסה לייחס לח"מ, אמרות שכלל לא נאמרו               .10
 כפי שיפורט להלן:

"המשיב ובא כוחו טענו לאורך כל הדרך כי   פסקה שניה לסיכומיו טען המבקש כי 23בסעיף      א.
אלא שמעיון בעדות  ..."2000שהיתה בסביבות שנת  בהתקשרות חד פעמית ההיכרות מקורה

ועד עמ'  18שורה  15, החל מעמ' 8.12.11והחקירה הנגדית של הח"מ, בפרוטוקול הדיון מיום 
עולה כי לא הוזכר כי היתה התקשרות חד פעמית, נהפוך הוא נמנו מספר  9שורה  18

ניתן להסיק מעדות זו כי ההתקשרות היתה  פרויקטים במקומות שונים בארץ ובוודאי שלא
 חד פעמית.

לסיכומיו שוב מנסה המבקש באמצעות בא כוחו להטעות את  23בפסקה השלישית של סעיף       ב.
בית המשפט בטענה כי הח"מ העיד כי אינג' יצחק קיל נתן שרותי תכנון עבור החברה 

, עולה כי נמנו מספר 8.12.11מיום בפרוטוקול הדיון   , מעיוןלשלושה מבנים בלבד שבבעלותו
 מבנים העולה על שלושה ובודאי שלא ניתן היה להסיק כי זו רשימה סגורה, שוב נסיון קלוקל
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ובלתי הגון לצטט דברים שלא נאמרו, במטרה שבית המשפט הנכבד יפקפק באמינות עדותו       ד.
 של הח"מ.

"...שכן לא יכול להיות שעו"ד   לסיכומיו מייחס המבקש לח"מ אמרה 6בפסקה שניה בעמ'       ה.
עם חברת ימור ושכח  שנעשה בשיתוף את הפרוייקט הזעיר רפפורט הניחן בזכרון מעולה ציין

, עולה כי באף מקום 8.12.11שוב מעיון בפרוטוקול הדיון מיום  לציין את הפרויקט הענק....",
, המבקש לא טרח לברר פרויקט זעיר לא נאמר כי השותפות בצעה פרויקט אחד ובוודאי לא

נושאים אלו, לא טרח לשאול בדבר היקפי הפרויקטים ומספרם, אף שלנושא היקף 
ה שקשר זה הסתיים לכל הפרויקטים ומספרם אין כל רלוונטיות, רלוונטית היא העובד

אך בסיכומיו ממשיך המבקש לנסות לייחס לח"מ ציטוטים שאין להם  2002המאוחר בשנת 
 כל אחיזה במציאות.

לאור האמור לעיל, ולאור העדויות שנשמעו, בית המשפט הנכבד יכול להווכח שבכל                 .11
"כ המשיב )הח"מ( שמש כמנהל הקשור לטיב הקשר העסקי בין כב' הבורר לבין חברה שבה ב

ובעל מניות, הרי שהקשר היה כפי שהושמע בעדות, דהיינו הזמנת עבודות תכנון עבור מספר 
ותו לא, דבר שהיה ידוע למבקש בעת שחתם על  2002עד  1999פרויקטים בתקופה שבין השנים 

 הסכם הבוררות.

בין ב"כ המשיב לבין כב' הבורר  גם יתר טענות המבקש בנושא ההודעה על היכרות קודמת      .12
 דינם להידחות ממספר טעמים כפי שיפורט בהמשך.

שנה  20 -ראשית יאמר כי מהעדות של הח"מ עולה כי הח"מ העוסק, בין היתר, למעלה מ     .13
בניהול בוררויות, בקיא בחוקים, בתקנות ובנהלים הקשורים לניהול בוררות כסידרה ובודאי 

ל הצדדים להודיע בדבר היכרויות קודמות ו/או קשרים עסקיים בין בקיא בחובה המוטלת ע
הבורר למי מן הצדדים או באי כוחם, ועל כן, כאשר נתבקש הח"מ לשלוח אל כב' הבורר נוסח 

על כב' הבורר להודיע   , ציין הח"מ כי 25.5.11סטנדארטי של הסכם בוררות, במייל מיום 
 לצדדים על היכרויות קודמות.

ישיבת הבוררות הראשונה אשר נערכה במשרדו של כב' הבורר, בנוכחות המבקש ושניים ב     .14
מעוזריו, המשיב והח"מ, לאור העובדה כי חרף סיכום קודם שבישיבה ישתתף גם בא כוחו, 
עו"ד ישראל ליכטנשטיין והמבקש בחר לבוא בלעדיו, ציין הח"מ את חובתו כעורך דין 

על כן הח"מ הסביר למבקש בפרוטרוט את הליך הבוררות, להקפיד עם הצד שלא היה מיוצג ו
הסביר לו כל אחד ואחד מהסעיפים שבהסכם הבוררות הסטנדרטי ומסר לו על הכרותו עם 

 הבורר ועל קשריו עמו בעבר.

"...מתמצא  עקב דרישתו של המבקש כי הסכם הבוררות ייבחן ע"י מהנדס ירון יעקב שהוא    .15
לפרוטוקול מיום  15בעמ'  31-33וכן שורה  9בעמ'  32) ר' שורה  "ומבין בחוקי הבוררות...

 (, לא נחתם באותו מעמד הסכם הבוררות בין הצדדים. 8.12.11

כדי לבקש את ההסכם   או סמוך לכך מהנדס ירון יעקב התקשר אל הח"מ 30.5.11ביום     .16
ירון יעקב   הסטנדארטי עליו הוא אמור לערוך שינויים וכיוון שהח"מ היה בכנס באילת, מר

הופנה אל כב' הבורר וזאת כיוון שהח"מ שלח אל כב' הבורר, את ההסכם באותו מייל מיום 
 אשר הוזכר לעיל. 25.5.11

דס ירון יעקב והאחרון לאחר שערך , אל מהנכלשונו כב' הבורר העביר את המייל של הח"מ,   .17
על הסכם הבוררות הסטנדארטי שינויים כמצוות המבקש, העביר את התיקון באמצעות אותו 
מייל שקבל מאת הבורר, הן לכב' הבורר, הן לח"מ והן למבקש, מעיון בכתובות אליהן נשלח 
המייל מופיעה גם כתובת שכפי הנראה שייכת 

 ( ,(some.one.gentil_zing@hotmail.com   למבקש
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יצויין כי המייל מוען אל כב' הבורר, אל באסם, הוא המבקש ואל נח הוא הח"מ, כל האמור     .19
)הוא המבקש לאישור פסק הבוררות(   " לתגובת המשיב3בנספח " לעיל ניתן לראות בברור

 .30.10.11לבקשה לביטול פסק הבוררות אשר הוגשה לבית המשפט הנכבד ביום 

לאור חשיבות הענין יצויין להלן סדר הפעולות המעיד כי המייל אשר נשלח ממהנדס ירון     .20
כך   ובכלל זה המייל בו צויין במפורש על כלל את כל שלושה המיילים שצויינו לעיל יעקב

 שיש להודיע על היכרויות קודמות

 25.5.11המייל מאת הח"מ אל כב' הבורר מיום      א.

שכלל את המייל של  13.40בשעה  31.5.11המייל מאת כב' הבורר אל מהנדס ירון יעקב מיום       ב.
 .הח"מ כיוון שהוא הכיל בתוכו את הסכם הבוררות הסטנדארטי

כלל את שני   אשר 18.03שעה  31.5.11המייל של מהנדס ירון יעקב אל שלושה הנמענים מיום        ג.
 המיילים הקודמים.

כתמיכה לכל האמור לעיל משמשת עדותו של המבקש אשר אישר כי הסכם הבוררות אשר      .21
 10בעמ'  30 -ו 26-, 24נחתם הוא נוסח ההסכם אשר נוסח ע"י מהנדס ירון יעקב, ) ר' שורות 

לפרוטוקול מיום  15עמ'  24-26(, ואשר נשלח על ידו לח"מ ) ר' שורה 8.12.11לפרוטוקול מיום 
8.12.11)  

כאמור נשלח הן לכב' הבורר, הן לב"כ המשיב, הרי שהוא מסמך הנכלל  "3שנספח " כיוון     .22
תי ואינו יכול להתמודד בכתבי בי דין והגשתו כדין הוגשה, ושוב כאשר למבקש אין מענה אמי

עם העובדות כהוויתן, מנסה לפסול ראיות ובכך ב"כ המבקש חוטא לחובתו לסייע לבית 
 המשפט להגיע לחקר האמת.

בי חברה בערבות מוגבלת -ארט 29/08בית המשפט הנכבד מופנה אל פסק הדין רע"א      .23
) פורסם בנבו ( בו נקבעו אמות מידה בנושא העברת   עזבון המנוח ג'ק ליברמן ז"ל נ' )בפירוק(

הבורר מתפקידו במקרה של פסק ו/או החלטת ביניים וכן בנושא ביטול פסק בוררות, בעילה 
של הכרות קודמת, כן הודגשה בפסק דין חשוב זה, מצד אחד, חובת ההודעה אך מצד שני, 

בהן כדי למנוע את מינויו  לפעול בשקידה סבירה על מנת לגלות נסיבות שיש חובת הצדדים
של בורר פלוני לתפקיד, כן קובע פסק דין חשוב זה כי לא בכל מקרה שלאחד הצדדים לא נודע 
על קשר כל שהוא בין הבורר לצד האחר, יועבר הבורר מתפקידו, אלא שיש לבחון היטב אם 

רם נג , ובמקרה שכבר ניתן פסק הבוררות, יש לבחון האםלמשוא פנים חשש ממשי נוצר
 עיוות דין.

לאור האמור לעיל וכפי שיצוטט להלן מפס"ד ארט בי ומחוק השליחות, בית המשפט הנכבד       .24
 מתבקש לבחון במקרה הנדון את התקיימותם של התנאים המפורטים להלן:

המבקש, בטרם חתימתו על הסכם הבוררות, ידע על ההכרות בין ב"כ המשיב לבין כב' הבורר      א.
 כמצוטט: 1965-לחוק השליחות תשכ"ה 18הודיעו לו על כך, ) ר' סעיף  27.5.12כיוון שביום 

"לענין חוק זה רואים אדם כיודע דבר אם היה עליו כאדם סביר לדעתו או 
 "שקיבל עליו הודעה בדרך הרגילה

המבקש, בטרם חתימתו על הסכם הבוררות, ידע על ההכרות הנ"ל כיוון ששלוחו, מהנדס       ב.
-לחוק השליחות תשכ"ה 2לעיל( ומתוקף סעיף  18עד  13ירון יעקב ידע על כך )ר' סעיפים 

1965: 

שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת  " 
 ".ומזכה, לפי הענין, את השולח

       ג.
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הנזכר  ארט בי המבקש לא מילא חובתו לשקוד על מנת לברר קשר כזה כפי שמצוטט בפס"ד     ה.
 :לעיל כמצוטט להלן 19בסעיף 

גם לצדדים להליך הבוררות חובת גילוי אחד כלפי השני וחובה זו דורשת  "
מהם לפעול בשקידה סבירה על מנת לגלות נסיבות שיש בהן כדי למנוע את 
מינויו של בורר פלוני לתפקיד. צד שיכול היה לדעת באמצעות בדיקה סבירה 

או  על מניעות אפשרית של הבורר בשל קשריו לאותו צד או לנושא הבוררות
לבא כוחו, ונמנע מלברר זאת, ככלל יהיה מנוע מלהעלות בהמשך טענה כנגד 

 מינויו של הבורר, והכל בכפוף לנסיבות המקרה".

גם אם ייקבע כי הבורר השמיט מידע זה, דבר שהוכח כלא נכון במקרה זה, אזי גם אז אין        ו.
ין והבורר לא נהג במשוא פנים להעבירו מתפקידו או לבטל את פסקו כיוון שלא נגרם עיוות ד

 :ארט בי בניהול הבוררות עקב הכרות זו, כפי שמצוטט מפסק הדין

עם זאת, כאשר מדובר בהשמטת מידע על ידי הבורר שנעשתה בתום לב  "... 
או כאשר מדובר בהשמטת מידע בעניין זניח ופעוט, ככלל אלה לא 

ן החשש לחובת הבורר; הפרת חובת הגילוי כפופה למבח תיזקפנה

ר' גם פס"ד  ...". )הממשי למשוא פנים, ככל שהדבר קשור לפסלות בורר
 דנציגר( פורסם בנבו, מפי כב' השופט – זילברשלג נ' מימון 7816/11רע"א 

לענין זה יודגש כי היה ברור לשני הצדדים שבחרו באינג' יצחק קיל כבורר, בשל הכרותו את   
הפרויקט והן בשל הכרותו עם שני הצדדים ונתנו בו אמון מלא ... עד להוודע תוצאות הבוררות 

מהצדדים לא היתה כל נגיעה לעובדת מינויו של מר קיל כבורר, כיוון   )!(, ולעורכי הדין של מי
דדים הסכימו על זהות הבורר לפני שהתקשרו, כל אחד בנפרד עם עורכי דין, יודגש כי שהצ

 21-24ר' שורות  ) המבקש ידע שכב' הבורר היה בקשרי עבודה עם שלוחו, מהנדס ירון יעקב
( לענין זה יופנה בית המשפט הנכבד גם לספרה של המלומדת, 25.3.12בפרוטוקול מיום  28בעמ' 

 לפיו 449נגי , מהדורה רביעית מיוחדת, עמ' פרופ' סמדר אוטול

...באורח כללי ניתן לומר כי בורר דן יחיד, אם איננו אדם זר שנבחר בשל " 
בקיאותו, הרי הוא בדרך כלל אדם שהיה מקובל על הצדדים בגלל יחסי 

 היכרות או ידידות עמם...",

אליעז -כן מפנה פרופ' אוטולנגי לפס"ד שניתן ע"י כב' השופטת שטרנברג 
והעובדה כי  ( 1230( 3) 97) תק מח  עמית תעשיות נ' רוחמה תעשיות 545/97 (בה"פ)ת"א

מעידה על כך שהמבקש לא ייחס כל  המבקש לא מצא לנכון להודיע לצדדים על היכרות זו
חשיבות על היכרות מוקדמת כזו או אחרת בין מי מהצדדים ו/או באי כוחם לבין הבורר הנכבד, 

 ....עד אשר תוצאות פסק הבוררות לא נשאו חן בעיניו )!(

 הביקור באתר ללא נוכחות המבקש

ראשית יאמר כי אין כל מחלוקת כי הביקור באתר נעשה ביוזמת כב' הבורר כדי להבהיר      .25
לעצמו סוגיות שונות שעלו במהלך הבוררות וכי הוא לא תאם עם איש מן הצדדים את 

 ביקורו.

כן יודגש, כי היה זה רק מקרה כי בשעת הביקור של כב' הבורר באתר, המשיב נמצא בביתו      .26
בו מתגורר המשיב סמוך עד כדי מטרים ספורים לאתר, הוא יצא לראות מי  וכיוון שהבית
 נכנס לשטחו.

עוד יודגש כי מעבר לדברי נימוס, המשיב לא שוחח עם כב' הבורר על נושא הבוררות וגם העד     .27
 מטעם המבקש, ויסאם, העיד כי נתבקש ע"י כב' הבורר להתלוות אליו לסיור באתר
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 29,30) ר' שורה  ...כדי לראות מה מצב האתר, מה גמור ומה לא גמור וכו..."" 
 בעדות ויסאם( 8.12.11לפרוטוקול מיום  23בעמ' 



 ע"פ אותה עדות מסתבר כי בעת הסיור בשטח, המבקש היה 

 24עמ'  12) ר' שורה  "...בתוך השטח רק בחוץ וגם כן נכנס הביתה..." 
 (,8.12.11בפרוטוקול מיום 

 אח"כ בחקירה נגדית העיד אותו ויסאם כי 

ומצאנו  כב' הבורר נ.ר.( אני אמרתי קודם לכן כי באנו ביחד אני ואיציק )"...
) ר' שורה  את אורי בפנים, אני נכנסתי פנימה ואיציק נשאר בחוץ עם אורי..."

 (,8.12.11לפרוטוקול מיום  25עמ'  27

אות של העד, אורי ) המבקש( לא השתתף על כן ברור מעבר לכל ספק כי ע"פ שתי הגרס
, דבר התואם גם את הגרסה של המבקש כי הופתע מהביקור ובמפגש זה לא בתוך השטח בסיור

שוחח עם כב' הבורר על נושא הבוררות וכי פגישה זו היתה פגישה אקראית, כיוון שכאמור, היה 
 זה מקרה שהמבקש נמצא באותה עת בביתו הצמוד לאתר נשוא הבוררות.

הסיור בוצע באתר ללא   בעדותו עולה כי  כב' הבורר חיזק את אשר נאמר לעיל, כיוון שמעיון     .28
 נוכחותו של המבקש

היה גם אורי גבאי שהוא היה מחוץ לענין שהיה ביננו, כיוון שאני אמרתי לו "...
"... אני חושב שהיה עוד סיור  וכן  אני הולך לעשות סיור מקצועי וזהו..."

שאני לבד הייתי, רציתי לבדוק ענין של כמויות חומרים של סנדוקה שבשטח, 
של  20בשורה  2, 1ושורה  19בעמ'  30,31) ר' שורה  זה חצר פתוחה בכניסה..."

 (8.12.11פרוטוקול מיום 

המפגש, עולה אותה  בנוסף גם מעיון בעדותו של המשיב, המהווה תאור אוטנטי ואמין של     .29
תמונה, דהיינו שהסיור לא תואם איתו, כב' הבורר וויסאם הגיעו בהפתעה והמשיב לא שוחח 

 עם כב' הבורר על נושא הבוררות, כמצוטט:

) כב'  "... ראיתי רכב חונה בחניה אצלנו, .....יצאתי מהבית וראיתי את איציק 
.... לא שוחחנו על כלום  ()צ"ל ויסאם נ.ר. עם הבחור הזה איסאם  הבורר נ.ר.(

 28בעמ'  31, 27, 26) ר' שורה  הוא הפתיע אותי בביקור ולא הודיע לי כלום..."
 .(25.3.12לפרוטוקול מיום 

לאור כל האמור לעיל, ולאור התשובות האמינות מצד המשיב, התומכות בגרסה כי לא נערך      .30
ע כי הביקור אשר ערך כב' הבורר מפגש חד צדדי מתוכנן, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבו

באתר, היה בקור שנועד לבדיקותיו הפנימיות, ביקור שלא תואם עם איש מן הצדדים ובודאי 
שלא תואם עם צד אחד בלבד והיה אך זה מקרה כי המשיב נמצא באותה עת בביתו ובפגישה 

הנסיבות אשר אמורות   לא נתקיימו  ועל כן אקראית זו התנהלה שיחה מטעמי נימוס בלבד
 להביא לידי העברת הבורר מתפקידו או ביטול הפסק.

 א לחוק(26לא נגרם עיוות דין ) ס'  

הן הפסיקה והן שלושת המלומדים אשר צוטטו בסיכומים אלו, פרופ' סמדר אוטולנגי, כב'     .31
סבורים כי לא די בעובדה כי היתה  ,שמעוניוד"ר ישראל )בדימ'( אורי שטרוזמן  השופט

היכרות מוקדמת שלא דווח עליה או כי נוצרו נסיבות המצדיקות העברת הבורר מתפקידו, או 
 ביטול פסק
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. ) ר' ספרה של פרופ' נגרם עיוות דין לבחון האם כתוצאה מכך,  הבוררות שניתן, אלא שיש    .33
)דימ'(,  , ר' ספר הבוררות של כב' השופט1163אוטולנגי, מהדורה רביעית מיוחדת כרך ב' עמ' 

 (.307, עמ' שמעוניאופק חדש בבוררות של ד"ר   ור' 258אורי שטרוזמן, עמ' 



ממנו  32עד  18, שורות 21, עמ' 8.12.11בית המשפט הנכבד יופנה לפרוטוקול הדיון מיום     .34
עולה כי, לטענת המבקש, הבדל בין הערכה קודמת של שווי הביצוע באתר לבין קביעה 

 עיוות דין. , מהווה10% מדויקת בפסק הבוררות בשעור של

יובהר כי הבורר הנכבד אף נשאל לענין ההבדל והשיב כי ההערכה ניתנה מבלי להכנס לפרטי     .35
ואז הוא נכנס לפרטי הפרטים כמצוטט   יקתבוררות נדרשת הערכה מדו  פרטים ובהליך של

 להלן:

" סביר להניח שנכנסתי לבוררות מדויקת אז נכנסתי לפרטי פרטים מאשר 
 (.8.12.11בפרוטוקול מיום  21עמ'  32-31) ר' שורה  סיכום שעשיתי לפני כן..."

יחד עם זאת, מעיון בפסק הבוררות עולה כי הבורר הנכבד בעשותו את ההתחשבנות      .36
₪  47,125סכום של ₪,  390,000המדויקת, הוסיף לשווי הביצוע של הפרויקט בסך של 

המהווים את תוספת המחיר שלדעת כב' הבורר מגיע למבקש בגין העבודות הנוספות אשר 
₪ ,  437,125 קט, נכון ליום מתן פסק הבוררות היאבצע באתר, כך שהערכת שווי ביצוע הפרוי

שנעשתה קודם לכן, יצויין ₪  429,000מההערכה הלא מחייבת בסך   ₪ 8,125 -סכום הגבוה ב
המהווים זיכויים שונים אשר לדעתו מגיעים ₪  23,500כי מסכום זה כב' הבורר גרע סך של 

 למשיב.

לה מן הצורך יצויין כי לו ממצאיו המדויקים של למע עיוות דין ?!?, ניתן לייחס  האם לממצה זה
מהערכתו הקודמת, כי גם אז לא ניתן היה לקבוע כי הפרש  10% -הבורר הנכבד היו קטנים ב

נחשב לעיוות דין. ) המספרים המצוטטים לעיל לקוחים מעמ' ראשון שורה אחרונה בפסק  זה
תגובת המבקש ) במקרה הנדון אשר צורף ל" "1"נספח הבוררות אשר מהווה חלק בלתי נפרד מ

 ."המשיב"( לאישור פסק הבוררות לבקשה לביטול"

יודגש כי במקרה הנדון, אף שלטענת המבקש, "נודע לו" על ההיכרות שבין כב' הבורר לבין      .37
 11בעמ'  23 -15, הוא יום עריכת הסיור המשותף באתר ) ר' שורה 7.6.11ב"כ המשיב ביום 
 9.6.11 -עדות המבקש( , ונושא "המפגש במעמד צד אחד" נודע לו ב 8.12.11לפרוטוקול מיום 

את ע"פ עדותו שלו ושל מר ויסאם אשר העיד כי פגש לראשונה את המבקש או סמוך לכך וז
לעדות המבקש  14בעמ'  8, כאשר המבקש מסר את כתב טענותיו לבורר ) ר' שורה 6.6.11ביום 

כי הסיור בשטח בנוכחותו   לעדות ויסאם( 8.12.11בפרוטוקול מיום  23, עמ' 16וכן ר' שורה 
לפרוטוקול  24בעמ'  3-4) ר' שורה  בערך...",  ימים 3-4. חרלאונוכחות כב' הבורר נערכה "..

 לא נקט בכל עמדה ולא בקש מייד את העברת הבורר מתפקידו. , עדות ויסאם(,8.12.11מיום 

גם כעבור חמישה )!( ימים, לאחר שמכתבו של ב"כ המבקש, עו"ד ישראל ליכטנשטיין נענה 
מייד לאחר שקבל את פסק גם  עשה כן בשלילה, לא פנה המבקש לבית המשפט המוסמך ולא

)שלושה !( חודשים  3-כעבור למעלה מ למעשה המבקש פנה, לראשונה, לבית המשפט הבוררות,
, כמצוטט איבד את ההזדמנות לעשות כן ובכך  וזאת כתגובה לבקשה לאישור פסק הבוררות,

 :498מספרה של פרופ' אוטולנגי, בוררות דין ונוהל, מהדורה רביעית מיוחדת, עמ' 

"... בעל דין אשר נודע לו על קשרים מסויימים של הבורר עם הצד כנגד או עם 
מישהו הקשור אליו קשר הדוק, ולא ביקש להעבירו מתפקידו מיד לכשנודע לו 

בסט נ'  7298/00) ר' גם פס"ד ע"א  ".יאבד את ההזדמנות לעשות כן... –על כך 
 (. 17(1,)2002על-תק חממי,
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 א. רובינשטיין: )פורסם בנבו( מפיו של כב' השופט pacificattiude מנורה נ' 8570/11וכן ר' רע"א 

"...ובודאי כשטענת הפסלות מועלית בשלב שלאחר שהבורר גילה דעתו, הדעת 
 נותנת כי ככל הנראה לא תהיה הצדקה להעברת הבורר מתפקידו..."

( לחוק הבוררות בדבר העברת בורר 1)11יודגש כי בית המשפט העליון פסק כי החלת סעיף      .38
שות במקרים יוצאי דופן בחומרתם מתפקידו כדי לבטל פסק בוררות שכבר ניתן אמור להע



ופס"ד רע"א  1120כמצוטט מספרה של פרופ' אוטולנגי מהדורה רביעית כרך ב' עמ' 
 :2121( 2)92על -תק מליבו נ' ברזל הצפון 2636/92

"... ואולם גם בהנחה כי בעקרון אין לשלול את האפשרות לתקוף פסק בוררות 
על יסוד נסיבות שאילו נתגלו מבעוד מועד עשויות היו להצדיק את העברת 

 הבורר מתפקידו, מן הראוי להגבילה למקרים יוצאי דופן בחומרתם..."

ר מהווה מקרה יוצא דופן יודגש כי במקרה הנדון, בנוסף לשיהוי הרב להעלאת הטענות, אין הדב
בחומרתו!, כן יודגש כי המתנה למתן פסק הבוררות והגשת הבקשה לביטול, רק כתגובה מאוחרת 

. לעניין זה שוב מופנה בית המשפט הנכבד מהווה חוסר תום לב להגשת בקשה לאישור הפסק,
 :1147עמ' לספרה של המלומדת פרופ' אוטולנגי, בוררות דין ונוהל מהדורה רביעית מיוחדת, 

"...אחד העקרונות במשפט הוא שאין אדם יכול לישון על זכויותיו ואח"כ 
 (ולקו נ' החב' לפתוח חוף אילת 300/89)ר' גם רע"א  להתעורר ולטעון לקיומן..."

 /-54678313בן ציון גרינברגר 
עזרא נ' המ.מ.  4928/92כמצוטט מפי כב' השופטת ד' דורנר בפס"ד רע"א  1149וכן בהמשך בעמ' 

 :94( 5תל מונד פ"ד מ"ז )

יש הרואים בהשתהות בהעלאת הטענה משום חוסר תום לב ופעולה שלא "...
בדרך מקובלת.... יש לעמוד על המשמר ולהשגיח ...... ולא לחכות לאחר מתן 

  הפסק...".

 באותו ספר 1154וכן בעמ'   5129371

) במקרה הנדון בשל הכרות ו/או מפגש  .. העלאת הטענה בדבר חוסר סמכות".54678313
רק בשלב שלאחר מתן הפסק הדין אינה מתיישבת   במעמד צד אחד נ.ר.(,

 בנסיבות המיוחדות עם חובת תום הלב".

המקרה הנדון חמור אף יותר, כיוון שהמבקש לא נקט בכל צעד מייד לאחר הוודע הנסיבות 
שלטענתו מצדיקות העברת בורר מתפקידו או ביטול פסק הבוררות וכאמור הטענה הוגשה לבית 

להגשת הבקשה  ) שלושה( חודשים לאחר מתן פסק הבוררות ורק כתגובה3-כ המשפט הנכבד,
 לאישורו !.

ר כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי ניתנה הודעה בדבר היכרות לאו     .39
קודמת, כי המבקש וב"כ פעלו בתום לב, כי המשיב לא מילא חובתו לחקור ולגלות היכרויות 
קודמות והוא עצמו יוצג ע"י שלוח אשר קיים קשרים עם כב' הבורר, כי עקב הטענות לנושא 

אתר, לא נגרם כל עיוות דין, כן מתבקש בית המשפט הנכבד היכרות ולפגישה האקראית ב
לחייב את המשיב בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד וכן בהוצאות הבקשה לבזיון בית המשפט 
שנמחקה ושכ"ט עו"ד, ללא קשר לתוצאות ההליך 

                                                                                                       העיקי.

 --- 8  סוף עמוד ---

ב"כ  אינג' נח רפפורט, עו"ד
  המשיב

 038584215/04ש.י. 

 --- 9  סוף עמוד ---
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