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 קובי אורון ניהול פרוייקטים בע"מ .5
 יעקב יואל אורון .1

 ע"י עו"ד עמית בן עמי
 ( בע"מ5991א.פ. פורמיקה סנטר ) .3
 פליקס והבה .1

 ע"י עו"ד גונן קסטנבאום וגיא דולינגר
 

 חקיקה שאוזכרה: 

 (6) 24, (10)24, 22, 20: סע'  1691-חוק הבוררות, תשכ"ח

 

 רציו:-מיני
ק ניתן פסשההטענה  בנוסף, .עם מתן פסק הבורר תמה האפשרות להגיש בקשה להעברת בורר מתפקידו* 

. לפיכך, נדחתה בקשה להעברת קודם למתן הפסק הייתה ידועה למבקשמהנדס,  ע"יהנדסאי ולא  ע"י
 .מתפקידו הבורר

 העברתו מתפקידו –בורר  –* בוררות 
 טענת פסלות –בורר  –* בוררות 

. 

מתפקידו ולהורות על בטלות הסכם הבוררות שנחתם בין בעלי  את הבורר המבקשים עותרים להעביר
 הדין. 

. 

 דחה את התובענה ופסק: בית המשפט המחוזי

דתיים הפרטים העובלמבקש  ופסלות יש להעלות בהזדמנות הראשונה בה נודעטענת  הפסיקה קבעה כי
משניתן פסק הבוררות, . עילת הפסלות, ולא להשהות את הגשתה למועד שלאחר מתן הפסקהמקימים את 

לעתור לביטול הפסק, , אלא ניתן רק לא ניתן להעביר את הבורר מתפקידו, כמי שאינו ראוי לאמון הצדדים
 .הבוררות לחוק 42להשלמתו, לתיקונו או להחזרתו לבורר על יסוד אחת מהעילות המנויות בסעיף 

הטענה  בנוסף, .עם מתן פסק הבורר תמה האפשרות להגיש בקשה להעברת בורר מתפקידובמקרה זה, 
 ועוד מהנדס, נולדה רק בדיעבד  ע"יהנדסאי ולא  ק ניתן ע"יפס, שההמרכזית עליה מושתתת התביעה

 ולא מחה. המבקש על כךקודם למתן הפסק ידע 
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 פסק דין
 

 

וכן להורות על בטלותו של הסכם  1ביר מתפקידו כבורר את המשיב המבקשים עותרים להע

 הבוררות שנחתם בין בעלי הדין. 

 

( לבין המבקש פליקס –, יזמי פרוייקט מקרקעין )להלן 4-ו 3נחתם בין המשיבים  24.2.13ביום  .1

ע את ( הסכם לביצוע עבודות בנייה, לפיו התחייב אחרק לבצאחרק –, קבלן לעבודות טיח )להלן 1

איננה אישיות משפטית, ובמהלך הדיון  2המבקשת (עבודות הטיח שבפרוייקט כנגד תמורה מוסכמת. 

הצהיר ב"כ המבקשים כי יש לראות את הבקשה ככזו שהוגשה על ידי אחרק בלבד(. עם סיום העבודה 

שתו של התגלעה בין בעלי הדין מחלוקת בנוגע לביצוע עבודות הטיח במרפסות הפרוייקט ובנוגע לדרי

 אחרק לתשלום נוסף, מעבר לזה ששולם לו בפועל. 

 

מששני הצדדים שאפו לסיים את המחלוקת ללא צורך בפנייה לערכאות הוסכם ביניהם  .2

להעבירנה להכרעת בורר שימונה על ידם בהסכמה. משכך, נערכה על ידם סריקה משותפת במספר 

. אחרק ופליקס שוחחו 2נפל הפור" על המשיב אתרי האינטרנט, ובאופן אקראי, ללא היכרות מוקדמת "

הסכם  19.5.13(. בהמשך, נחתם על ידם ביום הבורר -עמו בטלפון והחליטו למנותו כבורר)יקרא להלן

"והואיל והצדדים מעוניינים למנות בורר מהנדס מומחה, (, בו צויין על ידם כי ההסכם –בוררות )להלן 

מהנדס מומחה( אשר יבדוק ויבחן עבור הצדדים את מהנדסים יועצים )להלן:  –אורון שפירא 

שפירא הינו שמו של אתר האינטרנט  -יצויין כי אורוןהמחלוקות הקיימות ביניהם ויפסוק בנידון". 

 המשוף לבורר ולמהנדס שפירא, שאתייחס אליו בהמשך.

 

ה, שטחו נפגשו אחרק ופליקס עם הבורר באתר הבנייה וערכו עמו היכרות ראשונ 2.7.13ביום  .3

בפניו את טענותיהם, ערכו סיור בשטח, ואף הציגו בפניו את המסמכים הרלוונטיים למחלוקת. ביום 

. טיוטה 4.7.13שלח הבורר לבעלי הדין טיוטה של "חוות דעת הנדסית" הנושאת את התאריך  7.7.13

טענות  זו מחזיקה שבעה עמודים, סוקרת את המסמכים עליהם נסמך הבורר, את פרטי המקרה, את

הצדדים ואת ההכרעה בהן. בחוות הדעת נקבע כי על אחרק לזכות את פליקס בסעיף עבודות 

"שפכטל", צבע וסיד במרפסות; כי על פליקס לשלם לאחרק תוספת בגין עבודות "רובה", וכי על אחרק 

להשלים עבודות במפלס הקרקע ללא תוספת מחיר. לטיוטת חוות הדעת צירף הבורר הודעה לפיה 

 .9.7.13אים בעלי הדין להעביר לו את השגותיהם, ככל שישנן כאלו, עד ליום רש

 

שני בעלי הדין, גם פליקס וגם אחרק, לא שבעו נחת מטיוטת חוות הדעת, והעבירו לבורר את  .4

המציא אחרק לבורר מסמך השגות המחזיק ארבעה עמודים, הנושא את  10.7.13השגותיהם. ביום 

ובו שטח את טרוניותיו באשר למסקנות  "53...1-חוות דעתך מתאריך ה"תשובה בהמשך להכותרת 
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"עולה מן הכתוב כי עבודת השטח שביצעת לוקה בחסר בלשון המעטה הבורר תוך שהוא מציין כי 

 . ומעידה על חוסר השקעה מינימלית בבדיקה יסודית של הנתונים"

 

 18.7.13נושאת את התאריך שלח הבורר לבעלי הדין חוות דעת משלימה ה 21.7.13ביום  .5

, במסגרתה התייחס לטענות הצדדים ודחה את מרביתן. בסופה "מענה לשאלות הצדדים"שכותרתה 

"חוות דעת זו סופית. במידה והצדדים יבקשו לבדוק של חוות הדעת המשלימה ציין הבורר כי 

 .נושאים נוספים תינתן חוות דעת לאחר סיכום הנושא בין הצדדים"

 

"ליתן , הוגשה התביעה שבכותרת ובה עתר אחרק 11.2.14ודשים לאחר מכן,  ביום כשבעה ח .6

)להלן:  – 59.1.53( של הסכם הבוררות מיום VOIDפסק דין הצהרתי המכריז על בטלות )

"ההסכם"( אשר נחתם עם המשיבים וכן הליכי הבוררות אשר התנהלו עד כה בטלים ומבוטלים, וכי 

 . ת המשפט המוסמך על פי תניית השיפוט"בירור המחלוקות יועברו לבי

 

האדן המרכזי עליו נסמכת התביעה הינו טענה לפיה הוסכם בין הצדדים למנות כבורר מהנדס  .7

"הציג להם מצג שווא בגין מומחיותו מומחה, עת הבורר הינו הנדסאי בלבד. נטען כי הבורר 

. רק לאחר בדיקת הח"מ במרשם "..וכי  ומקצועיותו... תוך הטעיה וטעות על גבול הפלילים"

 המהנדסים נמצא כי הלה כלל אינו מהנדס אלא הנדסאי". 

עת נחתם הסכם הבוררות ועד עתה במשך כתשעה חודשים טרם ניתנה  59.1.53"מיום עוד נטען כי 

חוו"ד מומחה דבר אשר עיכב את המשך הבוררות בין הצדדים וגרמה לעינוי דין של המבקש... 

 . קשים כי הבורר לא עמדו במועדים הקבועים בחוק למתן הפסק"לפיכך יטענו המב

 

משפליקס עתר לדחייתה על הסף של התביעה בטענה לפיה החמיץ אחרק את המועד לעתור  .8

"המרצת ללא נטילת רשות  18.6.14להעברת הבורר מתפקידו משהפסק כבר ניתן, הגיש אחרק ביום 

יטול חוות הדעת שניתנו על ידי הבורר, למקרה שבית בה עתר באופן חילופי גם לב פתיחה מתוקנת"

 - חוק הבוררותל (6) 24שבסעיף המשפט יראה בהן פסק בוררות, תוך הסתמכות על עילת הביטול 

לחוק הבוררות משלטעמו פסק  (10)24שבסעיף וכן על עילת הביטול הבורר לא נימק את הפסק; 

 1"ישנו חשש כבד כי משיב . אחרק הוסיף וטען כי "נגוע בפגם המסכן את עשיית הצדק"הבוררות 

 .טרם ישיבת הבוררות" 1ניהל מגע נסתר עם משיב 

 

נה יצויין כי אחרק צירף את הבורר כמשיב לתביעתו. משנתתי דעתי לטענות להשלמת התמו .9

הקשות שהוטחו בבורר והמתייחסות באופן ישיר ליושרו, אף לנזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מפגיעה 

עאטף מוסא  3159/12רע"א בשמו הטוב, אפשרתי לבורר להגיש תשובה לתביעה. ראו בהקשר זה 

(, שם נקבע כי בהליך 2012)]פורסם בנבו[  והשקעות בע"מ עמירון חברה לבניין נ'ושות' בע"מ 

העברת בורר מתפקידו, הנסמך על טענה המטילה דופי ביושרו של הבורר, יש לאפשר לבורר להביע 

אין בו רבב, אף במגמה לשמור  את עמדתו באופן הראוי, במגמה למנוע ממנו פגיעה מיותרת, אם אכן

 על כבוד מוסד הבוררות.

http://www.nevo.co.il/law/74417/24.6
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עת שוחחו  19.5.13הבורר אכן הגיש תצהיר תשובה בו טען כי הקשר הראשון עם בעלי הדין נוצר ביום 

"קובי על נייר מכתבים הנושא את הכותרת  כתובה עמו בטלפון, וכי בו ביום  שלח להם הצעת מחיר 

נפגש עם בעלי  2.7.13וכי ביום עוץ, תיאום פיקוח וניהול פרוייקטים", אורון ניהול פרוייקטים בע"מ יי

"סקרתי בפני הצדדים את השכלתי ונסיוני המקצועי, תוך פירוט הדין באתר הבנייה שאז, לדבריו  

של תעודות ההסמכה ואת תאריי האקדמאיים, מוסדות ההשכלה בהם למדתי והפרוייקטים אותם 

ולם לא נישא בפי כי הנני מוסמך כמהנדס. בסקירתי כאמור נאמר ביצעתי. יובהר ויודגש כי מע

 הא ותו לא". –לצדדים במפורש כי הנני בוגר בית הספר להנדסאים 

 

( לנהל את ההליך במתכונת 1.10.14אחרק דחה את הצעת בית המשפט )פרוטוקול הדיון מיום 

מד על רצוני לחקור את "אני עוהמקובלת, ולא לגרור את הבורר לזירת ההתגוששות, באומרו: 

  הבורר... אני עדיין מבקש לחקור את הבורר".

 הבורר אכן  נחקר על תצהירו.

 

 

 

לאחר ששמעתי את עדויותיהם של אחרק, של פליקס ושל הבורר, ולאחר ששבתי וקראתי את 

 טיעוני הצדדים, נחה דעתי כי דין התביעה להידחות, וזאת מחמת ההנמקות המצטברות הבאות:

 

, אלא שהלכה היא "חוות דעת"מסמכים שיצאו תחת ידי הבורר נושאים אומנם את הכותרת ה .10

 ,לאבחנה בין החלטה אחרת לבין פסק דיןלערעור ואם בהקשר  -שמהותה וסיווגה של הכרעה שיפוטית 

נבחנים בשים לב לתוכן ולא על פי   -ואם בהקשר לאבחנה בין חוות דעת מומחה לבין פסק בורר

 הכותרת.

"אשר יבדוק ויבחן עבור הצדדים את המחלוקות הקיימות ביניהם, רק ופליקס הסכימו למנות בורר אח

, ומשכך חוות הדעת הפוסקת במחלוקות הינה פסק בוררות לכל דבר ועניין. משכך, ויפסוק בנידון"

ת , בה צויין כי מדובר בחוות דע18.7.13בתוספת ההשלמה לה מיום  4.7.13טיוטת חוות הדעת מיום 

 סופית, מהוות בצוותא חדא את פסק הבורר. 

 

עם מתן פסק הבורר  .21.7.13נמסר לצדדים ביום ו 18.7.13פסק הבורר ניתן איפוא ביום  .11

תמה האפשרות להגיש בקשה להעברת בורר מתפקידו, ומשכך, נראה שאחרק לא יכול היה לעתור 

 יש בקשה לביטול פסק הבורר.להעברת הבורר מתפקידו, אלא לכל היותר להג 11.2.14ביום 

 

לעניין העברת  חוק הבוררותל 55שבסעיף "משתמה הבוררות, עברו מן העולם העילות           

בורר מתפקידו... משניתן פסק הבוררות, שוב לא ניתן להעביר את הבורר מתפקידו, כמי 

דים. ניתן פסק הבוררות, רשאי כל אחד מבעלי הדין לעתור לביטול שאינו ראוי לאמון הצד

הפסק, כולו או חלקו או גם להשלמתו, לתיקונו או להחזרתו לבורר על יסוד אחת מהעילות 

http://www.nevo.co.il/law/74417
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לחוק אינו כולל הוראה המאפשרת לבטל את הפסק  11לחוק. סעיף  11המנויות בסעיף 

/ ד"ר ישראל ת, אופק חדש בבוררותדיני בוררו)( לחוק" 5)55בעילה שמדובר בה בסעיף 

  (,441-440שמעוני, עו"ד, עמ' 

 .]פורסם בנבו[ אבנר אשר רדריכלים בע"מנ' עיריית שדרות  5789/11,6666/11רע"א וכן 

 

כללה כבר מלכתחילה גם עתירה ככזו ש 11.2.14התובענה שהוגשה ביום נתבוננן על אף אם  .12

בלא הוגשה על ידי אחרק  18.6.14יום )הגם שהתובענה המתוקנת שהוגשה ב לביטול פסק בורר

עדיין החמיץ אחרק את השעה, משבקשה לביטול פסק בורר יש להגיש  שניתנה החלטה המתירה תיקון(

, 21.7.14קטרוני ביום יום מיום שנמסר לו הפסק. בענייננו הפסק נשלח לאחרק בדואר אל 45תוך 

 . 2014רק בחודש פברואר  , לכל המוקדם ,ותביעתו הוגשה

 

אין מניעה אין בפנינו פסק בוררות, ומשכך  -פסק הבורר לא נושא חתימה כי מאחר ואחרק טוען  .13

  להגשת בקשת ביטול. לא החל מניין הימיםלהגיש בקשה להעברת בורר מתפקידו, אף 

פסק בוררות יהיה בכתב וייחתם על ידי הבורר בציון תאריך אכן קובע כי :" חוק הבוררותל 20סעיף   

החתימה; בבוררות לפני בוררים אחדים, די בחתימת רובם אם צויין בפסק ששאר הבוררים אינם 

 ", כך שיכולה אכן להתעורר שאלה נכבדה אם בעידן האינטרנטם או אינם רוצים לחתום עליויכולי

עת בורר שולח למתדיינים את פסק הבורר בדואר האלקטרוני ובתחתיתו והחתימות האלקטרוניות, 

 רושם את שמו, האם די בכך כדי לענות על דרישת החתימה. 

 מה שזמן ניתן להותירה לעת מצוא, משפליקס העידאלא ששאלה זו אינה צריכה להכרעה בענייננו ו

חוות הבורר לשליח שנשלח אליו עותק נוסף של לאחר משלוח חוות הדעת בדואר האלקטרוני, אף מסר 

טענת מסירת ההעתק  (. 6שורה  19, עמוד 17שורה  9)עדות פליקס עמוד  הדעת כשהוא חתום ידנית

, ואשר הוגשה ע"י אחרק 25.7.13ח הבורר ביום אלקטרוני ששלהדואר הבהודעת גם החתום נתמכת 

 לידכם". ולהעבירה חתומה"ברצוני לסיים את חוות הדעת עצמו, בה כתב הבורר 

 

 מערער רשות , ביקש ה]פורסם בנבו[, חיים צבי רוזנצווייג נ'יעקב ולנר  1730/12רע"א  ב .14

את טענתו בדבר פסלות פסק בוררות שניתן ע"י דייני שדיחתה ל החלטת בית המשפט המחוזי לערער ע

בית דין לענייני ממונות משלא נחתם ע"י כל שלושת הדיינים. בקשת רשות הערעור נדחתה משהוברר 

 כי החתימות הוספו בטרם הוגשה הבקשה לאישור פסק הבורר. נקבע:

 
כממצא עובדתי שכאמור לא מצאתי מקום להתערב במקרה דנא קבע בית המשפט המחוזי, 

 חתמו על פסק הבוררות עוד בטרם הוגשה הבקשה לאשרובו, כי כל הבוררים שדנו בתיק 

ולפיכך איני נדרש להכרעה בשאלת האפשרות כי בית משפט יורה על החזרת פסק בוררות 

גם בענייננו נפל אל הבוררים שדנו בעניין כדי שישלימו את החתימות החסרות. לא אכחד כי 

הומצא לצדדים בלא שהיה חתום בידי כל הבוררים שדנו פגם חמור בפסק הבוררות שכן הוא 

כדי  -כשלעצמו  -בתיק, אולם סבורני כי פגם זה ניתן לעיתים לתיקון ולא יהיה בו תמיד 

. במסגרת בחינת סוגיה זו יידרש בית המשפט שידון בבקשת להביא לפסילת פסק הבוררות

http://www.nevo.co.il/case/5596445
http://www.nevo.co.il/law/74417/20
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/5576765
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פסק הבוררות, בין השאר, למשך הזמן שחלף בין המצאת פסק הבוררות לצדדים לבין ביטול 

המועד בו חתמו עליו כל הבוררים... ולשאלה האם הפגם שנפל בפסק הבוררות גרם לעיוות 

 דין".

 

לאחר משלוח חוות הדעת בדואר האלקטרוני, הומצא גם העתק חתום מה בענייננו הוכח כאמור כי זמן 

 ותיקונו זה לא גרם לאחרק לכל נזק. , וקן איפואידני. הפגם ת

 

הבורר לו בדואר האלקטרוני ששלח גם אחרק תומך טענתו לפיה טרם ניתן פסק בוררות סופי  15

, ואף ביקש להמציא "ברצוני לסיים את חוות הדעת ולהעבירה חתומה לידכם"בו כתב  25.7.13ביום 

לשיטתו,  משלאחר מכתב זה זה לא הוציא הבורר לו פרטים בדבר יישום עבודת הרובה האפוקסית. 

 לא אוכל לקבל טענ זו.תחת ידיו מסמך נוסף, הרי שהבוררות טרם נסתיימה בפסק בורר. 

" את פסק הבוררות בנושאים הנמנים לתקן או להשליםת "מקנה לבורר סמכו חוק הבוררותל 22סעיף 

בסעיף זה. החלטת בורר המורה לצד שפנה בבקשת תיקון להמציא לו מסמך מסוים לצורך בירור 

 הבקשה, אינה מפקיעה את פסק הבורר שכבר ניתן ואינו מבטלת אותו. 

 

דעתו של אחרק והוא פנה לא נחה  18.7.13בענייננו הוברר כי גם לאחר חוות הדעה המשלימה מיום 

דחה הבורר את השגות אחרק אך  25.7.13לבורר בשאלות הבהרה. בהודעת דואר האלקטרוני מיום 

, אלא שאחרק זנח את בקשתו, לא המציא לבורר את "רובה האפוקסית"פתח לבירור בנושא הלו פתח 

יתן קודם לכן שביקש, וממילא לא ניתנה כל החלטה בבקשת התיקון, שמשמעותה הינה שהפסק שנ

 נותר על כנו.

 

שפורטו לעיל, ונניח כי ומכל רעשי הרקע אף אם נתעלם לרגע קט מהכשלים הפורמליים  .16

תביעתו של אחרק הוגשה כדין וכי עתר במועד לא רק להעברת הבורר מתפקידו אלא גם לביטול פסק 

, ת עליה מושתתת התביעהמשנחה דעתי כי הטענה המרכזי ,להידחות והבוררות, הרי גם אז דין תביעת

על ידי "הנדסאי פשוט" ולא על ידי מהנדס, נולדה רק בדיעבד, ויסודה בחוסר ק ניתן פסדהיינו שה

קודם למתן הפסק ידוע ידע אחרק כי הבורר הינו  עוד  כי. להלן נראה שביעות רצון מתוכנו של הפסק

 הנדסאי ולא מהנדס, ולא מיחה על כך.

  

הפרטים למבקש  ופסלות יש להעלות בהזדמנות הראשונה בה נודעטענת הנפסק כי את  . 17

רק עת עילת הפסלות, ולא להשהות את הגשתה למועד שלאחר מתן הפסק, העובדתיים המקימים את 

 :  יתברר לטוען כי  הפסק אינו עונה על ציפיותיו

מתבקשת גם המסקנה כי צד שלא ידע על קיומה של עילת פסילה, אבל יכול היה "...

בררה באמצעות בדיקה סבירה ופשוטה, ככלל יהיה מנוע מלהעלות טענה זו לאחר ל

שהבוררות החלה וניתנה הסכמתו למינוי הבורר, והדברים אף מקבלים משנה תוקף 

כאשר טענת הפסלות מועלת לאחר שהתקבלו החלטות מהותיות על ידי הבורר. 

ת הפסלות ולא העלה מכאן, שלגישתי לא רק במקרים בהם ידע צד לבוררות על עיל

http://www.nevo.co.il/law/74417/22
http://www.nevo.co.il/law/74417
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אותה בהזדמנות הראשונה יש, ככלל, כדי לשלול את האפשרות להעלות טענת 

, אלא גם במצבים בהם אותו צד יכול היה לדעת או צריך היה לדעת על עילת פסלות

הפסלות באמצעות שקידה סבירה, לא ניתן יהיה לאפשר לו להעלות טענה זו, כמובן 

 נ'בי חברה בערבות מוגבלת -ארט 296/08רע"א ") שהכל על פי נסיבות המקרה

 (.132פסקה ]פורסם בנבו[  עיזבון המנוח ג'ק ליברמן ז"ל,

 

"יצויין כי פגישת הבוררות היחידה אשר התקיימה בין הצדדים לא אחרק טען בבקשתו  .18

הוברר כי אלא שלבקשה המקורית(,  62)סעיף י אמצעי אחר" תועדה לא על ידי פרוטוקול ולא על יד

, וכי התקליטור המכיל את 2.7.13את מהלך המפגש שהתקיים עם הבורר ביום בסתר אחרק הקליט 

סותר , ותומלל. תמלול ההקלטה 3ההקלטה נשלח על ידו, ככל הנראה בשוגג, לאחד ממנהלי המשיבה 

 ין כמהנדס. טענה כי הבורר התייצג בפני בעלי הדאת ה

השיב הבורר  בקטנה כאילו?" "אתה יכול בקטנה רק להגיד את ה, רקע שלך?לשאלת אחרק: 

בוגר "או.קיי, אני אה, בהשכלה שלי, אה, בוגר בית הספר להנדסה האמריקאי, תשובה בזו הלשון: 

יש . אה, בוגר אה, תואר ראשון ותואר שני במינהל עסקים. אממ, בית הספר להנדסאים בתל אביב

 ...".5991-לי ניסיון בעולם הבנייה מ

בחקירתו בבית המשפט הסביר הבורר כי אכן סיים את בית הספר להנדסה אזרחית של הצבא 

האמריקאי שם למד  וכי יש לו דיפלומה גם  מבית ספר זה. לשאלת בית המשפט מדוע ציין את דבר 

השיב כי פירט את תאריו לפי הסדר לימודיו בבית הספר להנדסה של הצבא האמריקאי במקום הראשון, 

הכרונולוגי שבו התקבלו, שכן בתחילה למד בבית הספר של הצבא האמריקאי, לאחר מכן סיים את בית 

הספר להנדסאים בארץ,  שלאחריו סיים לימודי תואר ראשון ושני במינהל עסקים. הסבר זה מקובל עלי, 

 גם הוא כי הבורר הינו הנדסאי ולא מהנדס.  והוא עולה בקנה אחד גם עם עדותו של פליקס לפיה ידע

 

סוקר הבורר בעמוד הראשון של חוות הדעת את   4.7.13זאת ועוד, בטיוטת חוות הדעת מיום  .19

 פרטי השכלתו, וכך הוא כותב:  

בית הספר בניין בוגר  הנדסאיקדימה,  51מרח' יהושע טהון  MBA"אני הח"מ יעקב אורון 

, בוגר .3515מס'  בפנקס ההנדסאיםבמגמת הנדסת בנייה, רשום  במכללת תל אביב להנדסאים

 )ההדגשים הם של הח"מ(. בית הספר להנדסה של צבא ארצות הברית". 

, ואף על פי כן לא מצא 4.7.13אחרק אישר בתביעתו כי קיבל מהבורר את טיוטת חוות הדעת מיום 

.  במכתבו זה המחזיק ארבעה 10.7.13לנכון להעיר על כך דבר במכתב ההשגות ששלח לבורר ביום 

תוך שהוא לא חוסך  ,עמודים, פירט אחרק אחת לאחת את כל השגותיו באשר לטיוטת חוות הדעת

"לוקה בחסר בלשון שבטו מעבודת הבורר, ומותח עליה ביקורת בלשון בוטה למדי, לרבות כי היא 

"קשה להבין כיצד כי  ;המעטה ומעידה על חוסר השקעה מינימלית בבדיקה יסודית של הנתונים"

"...רק על ; וכי למ"ר שלכל הדעות ולפי האמור לעיל רחוק מהמציאות..."₪  511הגעת לסכום של 

מנת להאיר את עיניך להשגותיך בחוות הדעת, על מנת שלא תחזור על טעויות אומדן אלו בעתיד. 

 ל היות הבורר הנדסאיע ואף לא מילה אחת ,הדבר עלול לגרום לנזק כלכלי כבד מאד לנוגעים בדבר"

 או על כי הבורר הציג עצמו כמהנדס.

http://www.nevo.co.il/case/5598963
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הנה כי כן, הגם שאחרק קרא את טיוטת חוות הדעת, אין הוא מציין במכתבו ולו ברמז, טרוניה כלשהי  

 ושיש לו בקשר להיותו של הבורר הנדסאי ולא מהנדס, ואין להסיק מכך אלא שעובדה זו היתה ידועה ל

אין לחשוד באחרק כי  אופיה של המחלוקת לא ייחס לכך כל חשיבות. , או שלאורוכי השלים עמה

לשון הבוטה בה ניסח את יתר הסוגייה זו, בהינתן בפני הבורר הליכות הם שמנעו ממנו לעורר ם ונימוסי

 השגותיו. 

 

לולא שוכנעתי כי אחרק ידע כי הבורר שנבחר על ידו ועל ידי פליקס אינו מהנדס אלא הנדסאי,   .20

עסקינן היינו בבוררות סבוכה או כזו המצריכה ידע הנדסי, אין להוציא מכלל אפשרות כי לנתון היות ולו 

הבורר הנדסאי ולא מהנדס, היתה אמורה להיות השלכה מעשית, שהרי בהסכם הבוררות ציינו בעלי 

, ומשום שהגולש באתר "מהנדס מומחה"הדין חמש פעמים כי הבורר שנבחר על ידי הצדדים הינו 

  ( עלול להבין שקובי אורון הוא גם הנדסאי וגם מהדס.3, מב/1"אורון שפריא מהנדסים יועצים" )מב/

וכי הנדסאי,  רק""נחה דעתי כי הצדדים ויתרו על דרישה זו והשלימו עם היותו של הבורר כאמור אלא ש

של  היתה ידועה להם בזמן אמת, מסקנה המתיישבת בהחלט עם היקפה הכספי הצנועזו עובדה 

 המחלוקת, ועם השאלות המצומצמות והפשוטות למדי שהצריכו הכרעה. 

 

 התוצאה

 אני דוחה את התביעה.

 ₪  10,000הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של  4ולמשיב  1המבקשים ישלמו למשיב 

 לכל אחד.

 

 

   , בהעדר הצדדים. 1.51דצמבר  51ניתן היום,  כ"ג כסלו תשע"ה, 15193.5
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