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http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/74849/79c
http://www.nevo.co.il/law/74849/79c.b
http://www.nevo.co.il/law/74849/79c.c
http://www.nevo.co.il/law/74849/79c.d
http://www.nevo.co.il/law/74609
http://www.nevo.co.il/law/74609/10
http://www.nevo.co.il/law/75002


 דליה שפירא נ' חגי פגירסקי  35394-06-11תא )ת"א( 

1 

 

 

, הנושא את הכותרת "מצבת חובות החברה" )נספח ג' 2.1.7להסכם צורף נספח, מס'  .3

 לתביעה(.

 להסכם: 2.1.10במוקד המחלוקת בתביעה עומד סעיף  

"במידה שיתגלה חוב של החברה שאינו מצוי במצבת חובות החברה לתקופה  

מסכום  5%על הסכם זה או שסכומו עולה על  שעילתה עד מועד החתימה

לעיל, יהיו אחראים המוכרים לבדם  2.1.7פריט זה או אחר שפורט בנספח 

 לחוב נוסף שכזה, אם וככל שקיים...".

התובעות טוענות בתביעה זו שפגירסקי הציגו מצגי שווא בנוגע למצבת חובות החברה,  

ום החוב בפרטים מסוימים שנכללו בה מאחר שבפועל לא נכללו בה חובות מסויימים וסכ

 התגלה כגבוה יותר מזה שצוין.

לטענת התובעות, ההפרש בין מצבת חובות החברה כפי שהוצגה בהסכם ובין זו שבמציאות 

 ₪. 5,152,943עומדת על סך של 

 

טענתם העיקרית של פגירסקי היא, שמצבת החובות שהוצגה בהסכם אינה כוללת ולא  .4

אלא חובות בפועל, כלומר חובות שהוכרו על ידי החברה ובספריה  היתה אמורה לכלול

כחובות שעליהם לשלמם, וכי ההסכם שולל במפורש את האפשרות, כי במסגרת החובות 

 ייכללו גם חובות מאוחרים למועד חתימתו או תביעות ודרישות תשלום, שלא הוכרו. 

, וחלקו פרי טעויות של לטענתם, רוב "ההפרש" הנטען הינו בשל חובות מהסוג השני 

 התובעות בחישוב החובות. 

 

 הבקשה דנן ועמדות הצדדים

בבקשה זו מבקשים הנתבעים לתת צו המחייב את התובעות לגלות שורה של מסמכים  .5

 ולאפשר עיון בהם. 

 מסמכים אלה נחלקים לשתי קבוצות.  

טענים והעתק אישורים המוכיחים את התשלום בפועל של מקצת החובות הנ –הראשונה  

 2.11, 2.12, 2.16ההתכתבויות שנעשו בקשר לחוב נטען כלפי עיריית רמת השרון )סעיפים 

 לבקשה(. 6למכתב הדרישה, נספח 

העתק ההתכתבויות שהוחלפו בין התובעות )או מי מטעמן( מול המגשר במהלך  –השניה  

או מי מטעמן( ובין הגישור שהוביל להסכם, והעתק טיוטות ההסכם שהוחלפו בין התובעות )

 המגשר במהלך אותו גישור. 

 

התובעות התנגדו לבקשה הנוגעת לקבוצה הראשונה, כשטענתם העיקרית היא שכבר  .6

הועברו לנתבעים כל המסמכים שברשותן וכי המסמכים המבוקשים מצויים בלאו הכי 

 ברשות הנתבעים. 
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התובעות, שעל אף  בהודעה שהוגשה לאחר ישיבת קדם המשפט האחרונה הודיע ב"כ 

טענותיהן, ו"למען ייעול וקידום בירור התובענה" , הם יעבירו לנתבעים את המסמכים 

 שהתבקשו בקבוצה זו. 

 משכך מתייתר הדיון ביחס לאסופת מסמכים זו.  

 

ביחס לקבוצת המסמכים השניה: התכתבויות וטיוטות שהוחלפו במהלך הגישור, טענו  .7

]נוסח משולב[,  בתי המשפט חוקל ג)ד( 79יון, בהתאם לסעיף התובעות כי הם נהנים מחיס

 (.חוק בתי המשפט –)להלן  1593-התשמ"ד

מסוג זה לבית  הנתבעים טענו, מנגד, כי הוראת החוק האמורה מונעת רק הגשת מסמכים 

קבילותם, אך אינה מעניקה להם חיסיון, וכי יש להבדיל בין  -המשפט, כלומר מורה על אי

 קבילות ובין חיסיון. -אי

 זוהי השאלה העומדת להכרעה בהחלטה זו.  

 

 דיון והכרעה

 שלו נקבע: ובס"ק )ד(דן בגישור  בתי המשפט חוקל ג' 79סעיף  .8

 "דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי."  

של מסמך, קבילותו -"ענינה של הוראה זו בקבילות ולא בחיסיון, וכידוע, אי 

      4781/12"א רע, דברי כב' השופט עמית בכשלעצמו, אין בה כדי לחסנו בפני גילוי"

 , פורסם בנבו(.6.3.13)י.מ. עיני קונדיטוריה בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ 

 121/58ן, יסודה עוד בפסק דינו של כב' השופט זוסמן בה"מ הבחנה זו בין קבילות וחיסיו 

, שדן בהתנגדותה של המערערת לגלות 1472, פ"ד יב קרן קיימת לישראל בע"מ נ' כץ

התכתבות פנימית של עובדיה, שנגעה לתביעתו של המשיב, וכך הציג כב' השופט זוסמן את 

 השאלה:

 (:1475)עמ'  

, כיצד התכתבות בין פקידי החברה "לפי המבחן שתיארתי, אינני רואה 

המבקשת, אם היא נוגעת לענין השנוי במחלוקת לפנינו, יכולה להיות חסויה. 

ייתכן שמכתבו של פקיד אחד אל חברו לא יהיה כשר לשמש ראיה נגד החברה 

המבקשת, אבל הוא ודאי עלול לשמש אמצעי אשר יועיל לבעל דין להוכיח 

 את טענותיו במשפט."

 

בנק איגוד לישראל בע"מ נ'  6546/94"א רעשנתה בפסק דינו של כב' השופט ברק בההבחנה נ 

, שדן בבקשת יורשיו של מי שהיה לקוח הבנק המערער לעיין בדו"ח 54( 4)אזולאי פ"ד מט

 ביקורת פנימית של הבנק. 
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,       הביקורת הפנימית חוקל 10סעיף התנגד לאפשר עיון בדו"ח בהסתמך על הבנק  

"לא , הקובע כי חוות דעת ומסמכים שהכין המבקש הפנימי במילוי תפקידו, 1551-תשנ"ב

 .בכל הליך משפטי" ישמשו ראיה

 (:64כב' השופט ברק קבע )בעמ'  

קבילות )"לא ישמשו ראיה"( של דו"ח -לחוק הביקורת קובע אי 10סעיף " 

הביקורת הפנימית, אין בהוראה זו, כשלעצמה, כדי ליצור חיסיון מפני גילוי 

קבילותו של -וד וחיסיון לחוד. איחקבילות ל-אכן, אי .הדו"ח לצד למשפט

קרן קימת  121/58המ' אינו מונע גילויו של המסמך )ראה  מסמך כראיה

קבילות נועדה למנוע מבית המשפט -[(. אי1472 לישראל בע"מ נ' כץ ]פ"ד יב

ין גילוי בשל חיסיון נועד למנוע מבעל ד-לבסס מימצא על אותה ראיה. אי

ש ערך רב לצד לעיין במסמך, גם אם אין הוא רשאי ילעיין במסמך. לעתים 

 להגישו בשל אי קבילותו.  

קבילותו של מסמך אין בה, כשלעצמה, -כן, הגישה המקובלת הינה כי אי-על

 ."כדי לחסנו מפני גילוי

  

כים גם בעניננו, הנתבעים אינם חולקים על כך שלא ניתן להגיש כראיה במשפט את המסמ 

שהוחלפו בין התובעות ובין המגשר במהלך הגישור, אך עדיין, לטענתם, הם רשאים לעיין 

 בהם, אולי הדבר יועיל להוכחת גירסתם במשפט.

 

אולם בעוד שבשני פסקי הדין הנזכרים קבע בית המשפט, כי למרות שאותם מסמכים אינם  .9

המאוחרת יותר, למרות  קבילים כראיה במשפט, לא חל לגביהם חיסיון, הרי שהפסיקה

קבילים -שחזרה על ההבחנה האמורה, החילה את החיסיון על מסמכים שהוכרו כבלתי

 כראיה במשפט. 

כך נקבע ביחס למסמכים שהוכנו על ידי צד למחלוקת לצורך ניהול משא ומתן לשם השגת  

בנק דיסקונט לישראל  2235/04"א רעפשרה בין הצדדים: החלטת כב' השופטת פרוקצ'יה ב

, פורסמה בנבו(, וביחס למסמכים שנערכו במסגרת הליכי פשרה: 27.6.06)בע"מ נ' שירי 

.ד. אסולין השקעות ופיננסים בע"מ נ' א 8320/08"א רעהחלטת כב' השופט דנציגר ב

 , פורסמה בנבו(.27.1.09) החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ

 

חסיונם של מסמכים שהוחלפו במהלך גישור נקבע במספר החלטות של בית המשפט  .10

, פורסמה 31.12.08) פלוני נ' פלונית 8769/08"א רעהעליון: החלטת כב' השופט רובינשטיין ב

קבילות ובין חיסיון, והחלטת כב' השופט דנציגר -בנבו(, שלא דנה בהבחנה הנזכרת בין אי

, 3.9.09) א. רימון אדריכלים בע"מ גבאי אדריכלות ובנין ערים בע"מ נ'  4416/09"א רעב

פורסמה בנבו(, שהניחה את החיסיון על מסמכים אלה כדבר מובן מאליו )כהערת כב' 

 לפסק דינו(. 4הנ"ל, סעיף י.מ. עיני קונדיטוריה בע"מ השופט עמית בפסק דין 
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אך יצוין, כי בשני המקרים הללו ההכרעה ניתנה למעשה באשר לקבילותם, שכן המסמכים  

 ו גלויים בפני שני הצדדים. הי

 

התייחסות ישירה יותר לחסיונם של מסמכים שהוחלפו במהלך גישור, תוך דיון בהבחנה  .11

קבילותם ובין שאלת חסיונם, נעשתה על ידי כב' השופט עמית בפסק הדין -הנזכרת שבין אי

 לפסק דינו(: 3-4הנזכר לעיל )סעיפים  י.מ. עיני קונדיטוריה

 בתי המשפט חוקג)ד( ל79עסקינן, סעיף "כאשר בגישור  

( קובע כי חוק בתי המשפט)להלן:  1984-, התשמ"ד]נוסח משולב[

"דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך 

ולא בחיסיון, וכידוע,  בקבילותמשפטי אזרחי". עניינה של הוראה זו 

קבילותו של מסמך, כשלעצמו, אין בה כדי לחסנו בפני גילוי.  אי

דומה כי הטעם לקביעת הוראת אי קבילות בחוק הוא, שחיסיון 

משמעו כי צד לא רשאי לעיין במסמך שבידי יריבו, בעוד שדברים 

שהוחלפו במהלך גישור, ידועים מן הסתם לצד שכנגד, ולכן סבר 

 תקנות)ה( ל5אולם תקנה המחוקק כי אין טעם בקביעת חיסיון. 

(, קובעת תקנות הגישור)להלן:  1993-, התשנ"גבתי המשפט )גישור(

כי "המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי 

, אשר ניתן לפרשה סודיותשאינו צד לגישור". לפנינו הוראת 

י על הליכי הגישור )להסקת חיסיון מתוך יחס חיסיוןכיוצרת גם 

מנהל מס ערך  9153/12רע"א הוראת סודיות ראו, לדוגמה, החלטתי ב

רע"א (; 25.2.2013)]פורסם בנבו[  מוסף אשדוד נ' הקורנס מפעלי עופרת בע"מ

רע"א (; 1995) 54( 4)בנק איגוד בע"מ נ' אזולאי, פ"ד מט 6546/94

((. בבסיסה 18.11.2009)]פורסם בנבו[  יוחנן נ' סלקום ישראל בע"מ 8943/06

את הסודיות בתקנה זו ניצבים ארבעה רציונלים, אשר כל של הור

אחד עשוי לבסס את ההצדקה ליצירת חיסיון, והם: הבטחת יחסי 

)ו( הקובעת כי על המגשר 5האמון בין המגשר לצדדים )וראו תקנה 

לשמור על סודיות המידע שנמסר לו על ידי בעל דין תוך דרישה 

עידוד הליכים חלופיים לשומרו בסוד(; הגנה על פרטיות הצדדים; 

זמיר ליישוב סכסוך; והבטחת הניטרליות של המגשר )רונית 

 51, 45 ספר אורי קיטאיצדדים לגישור"  "החיסיון בין מגשר לבין 

(. להצעה לקביעת חיסיון סטטוטורי לטובת 2007)הוצאת נבו 

http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/75002
http://www.nevo.co.il/law/75002
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%209153/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%206546/94&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%206546/94&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%206546/94&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%208943/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%208943/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%208943/06
http://www.nevo.co.il/safrut/book/8477
http://www.nevo.co.il/safrut/book/8477
http://www.nevo.co.il/safrut/book/8477
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 גוטמן "הבטחת סודיות במסגרת הליך -זרמגשר, ראו לימור 

 ((. גוטמן-זר)תשס"ב( )להלן: 165ג  שערי משפטגישור" 

 

.        הנה כי כן, קיים אינטרס חזק להכיר בחיסיון יחסי של 4

סעיף הליך גישור בתובענה שהועברה על ידי בית המשפט לפי 

. אף דומה כי הפסיקה סברה, כדבר מובן בתי המשפט חוקל ג)ב(79

, גבאימאליו, כי יש להכיר בחיסיון של הליכי הגישור )ראו עניין 

לוויתור על ידי  שם נקבע כי החיסיון הוא דיספוזיטיבי וניתן

א ל"הסכם המצוי בין בעלי דין ומגשר" 2הצדדים, וכן סעיף 

הקבוע בתוספת לתקנות הגישור, הכולל  התחייבות של בעלי 

"לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא הדין 

להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך 

 (."הגישור"

מפורשים אלה, סבורני שהסוגיה הנדרשת להכרעה כאן, כבר הוכרעה על ידי לאור דברים  

 בית המשפט העליון. 

 אני מבקש להוסיף שתי הערות.  

 

ההערה הראשונה קשורה לסברתו של כב' השופט עמית, שאי קביעת חיסיון בחוק ביחס  .12

 גד. לגישור הוא משום שדברים שהוחלפו במהלך גישור ידועים מן הסתם לצד שכנ

 בקשה זו מוכיחה שלא תמיד כך הדבר.  

האפשרות שדברים ומסמכים יוחלפו בין אחד הצדדים ובין המגשר בלבד תתכן גם לאור  

"בהליך הגישור רשאי מגשר להיוועד עם פיו: , לבתי המשפט חוקל ג )ג( 79הוראת סעיף 

 בעלי הדין, יחד או לחוד, ועם כל מי שקשור לסכסוך...".

 

י.מ. עיני קונדיטוריה הערתי השניה קשורה  לטענה היכולה לעלות, לפיה, פסק הדין בענין  .13

דן במסמכים שהוחלפו במהלך בוררות, כך שהדברים שנאמרו על ידי כב' השופט עמית 

 למסמכים שהוחלפו במהלך גישור הם אגב אורחא בלבד. ביחס 

הנ"ל. אם בבוררות, שבה נאסר על בורר  ג )ג( 79סעיף תשובתי לכך נסמכת גם היא על  

 להיפגש ביחידות עם אחד הצדדים, וגם כשהדבר נעשה בהסכמה חובתו של הבורר ליידע את

אופק חדש ראו: עו"ד ישראל שמעוני, הצד השני על הדברים שהועלו באותה פגישה )

בית המשפט קבע כי חל חיסיון על  (,157-156, עמ' דיני בוררות עם ערכאת ערעור –בבוררות 

וחומר שקביעה זו צריכה לחול על מסמכים שהוחלפו -כל המסמכים שהוחלפו במהלכה, קל

 ר, מותר למגשר להיפגש עם כל צד ביחידות.במהלך גישור, במסגרתו, כאמו

http://www.nevo.co.il/safrut/book/8194
http://www.nevo.co.il/law/74849/79c.b
http://www.nevo.co.il/law/74849/79c.b
http://www.nevo.co.il/law/74849/79c.b
http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/74849/79c.c
http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/74849/79c.c
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המסקנה העולה מכל האמור לעיל צריכה להיאמר בשפה ברורה: כל המסמכים  שהוחלפו  .14

במהלך גישור, בין אם אלה מסמכים שהוחלפו בין הצדדים עצמם, בין אם אלה שהוחלפו 

או, על כולם חל בין אחד הצדדים ובין המגשר בלבד, בין שהצד האחר נחשף להם ובין אם ל

 חיסיון, ואין לאפשר כל עיון בהם. 

 

 תוצאה

 2.16-ו 2.12, 2.11התובעות ימציאו לנתבעים את כל המסמכים הנזכרים בסעיפים  א. .15

 לבקשה.  6למכתב נספח 

 נדחית.  –למכתב הנ"ל  2.2-ו 2.1הדרישה לעיין במסמכים הנזכרים בסעיפים  ב.  

 צו להוצאות.  אין –לאור התוצאה האמורה  ג.  

 .15.1.14המסמכים הנזכרים בסעיף א' יומצאו עד ליום  ד.  

 הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית: ה.  

 ,16.2.14עד יום  –התובעות   

 .17.3.14עד יום  –הנתבעים   

 גם חוות דעת מומחים יוגשו בתוך המועדים האמורים.   

ם היתה פניה לאותו עד וזה לא תורשה העדת עד שלא הוגש תצהיר מטעמו, אלא א 

סירב לתת תצהיר. בקשה להעדת עד כזה תהיה נתמכת בתצהיר ותוגש בתוך 

 המועדים שנקבעו להגשת התצהירים. 

 .69:36שעה  36.3.13נקבע לקדם משפט אחרון ליום  ו. 5129371

 למועד זה יתייצבו גם נציגים מוסמכים מטעם הצדדים )מלבד ב"כ(.  54678313

 

ינואר  02, א' שבט תשע"ד, ניתנה היום
      , בהעדר הצדדים. 2014
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