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( שהוגשה ע"י חברת אלחיאת 14-05-38737הפ"ב לפניי בקשה לביטול פסק בורר ) .1

 -להשקעות בע"מ וד"ר באסם אבו עסב )להלן: "המבקש" ו"המבקשת" בהתאמה, ויחד 

ישו המשיבים, שהם ( שהג14-05-9462הפ"ב "המבקשים"(; ובקשה לאישור פסק בורר )

 יורשי המנוח ד"ר עבדאללה חאג' יחיא )להלן: "המנוח"(. 

, ובוצעו 23.3.14פסק הבורר האמור ניתן ע"י הבורר, השופט )בדימוס( עזרא קמא ביום  .2

)להלן: "פסק הבורר"(. בפסק הבורר חויבו המבקשים  2.5.14-ו 16.4.14בו שני תיקונים ביום 

$ כל אחת, אשר ניתנו למנוח, בסך כולל 50,000ת, בסך המחאו 17לשלם למשיבים תמורת 

 $.850,000של 
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בבקשה לביטול מבוקשים הסעדים הבאים: ביטול מלא או חלקי של פסק הבוררות;  .3

לחילופין, תיקון פסק הבוררות; לחילופי חילופין, החזרת הפסק לבורר; או ליתן כל סעד 

 אחר כפי שיראה בית המשפט לנכון.

 רקע עובדתי

הפעיל המבקש, וחברת "מרכז השלום הרפואי" שבבעלותו  2006 - 1995השנים בין  .4

)כאשר המבקשת באה מאוחר יותר בנעלי חברת מרכז השלום(, מרכזים רפואיים, תוך 

 2006התקשרות בחוזה עם קופ"ח לאומית למתן שירותים רפואיים למבוטחי הקופה. בשנת 

ת מרכז השלום הרפואי הגישו תביעה נגד התגלע סכסוך בין צדדים אלו, כאשר המבקש וחבר

וקופ"ח לאומית הגישה תביעה נגד המבקש ומרכז ₪, מליון  18.5קופ"ח לאומית בסך 

 ₪.מליון  50השלום הרפואי בסך 

במקביל, המנוח ניהל והפעיל ארבעה מרכזים רפואיים בהם נתן שירותים למבוטחי  .5

בית חנינה(. על פי האמור בבקשה קופ"ח מאוחדת )בבית צפאפא, אום ליסון, צור באהר ו

לביטול, מנהל קופ"ח מאוחדת באזור ירושלים, מר חברוני, שמע על הסכסוך של המבקש נגד 

קופת חולים לאומית וראה בזה הזדמנות להגדיל את מספר המטופלים בקופת חולים 

מאוחדת, ופנה אליו באמצעות המנוח בהצעה שיעבור למאוחדת.  בשל מגבלה חוזית בין 

מבקש לבין קופ"ח לאומית, המבקש היה מחויב להעביר את המטופלים למרכזים רפואיים ה

חדשים בהם לא סיפק שירותים לקופ"ח לאומית. מתוך מודעות לכך, הציע מר חברוני 

למבקש להעביר את המרפאה בבית חנינה אליו ובדרך זו, המבקש יוכל לעבוד עם קופ"ח 

ם עם קופ"ח לאומית, וכן יבטיח זכייתו בתובענתו מאוחדת מבלי שהדבר יהווה הפרה להסכ

 נגד קופ"ח לאומית.

בעקבות כך התקשרה קופ"ח מאוחדת עם המבקשים בהסכם למתן שירותים רפואיים  .6

, 12.10.06בשבעה מרכזים רפואיים )וביניהם המרפאה האמורה בבית חנינה(. במקביל, ביום 

ש את כל הציוד והמכונות הרפואיים נחתם הסכם בין המנוח למבקש לפיו מכר המנוח למבק

 $. 200,000שהיו ברשותו במרפאה שבבית חנינה )להלן: "הסכם המרפאה"( תמורת 

אין חולק כי בסמוך לאחר חתימת הסכם המרפאה העביר המבקש למנוח עשרים  .7

$; כאשר הסכום הכולל של 50,000המחאות נוספות, שהסכום הנקוב בכל אחת מהן הוא 

ולר סה"כ, עולה בהרבה על סכום הסכם המרפאה בו נמכר למבקש ציוד ההמחאות, מליון ד

 דולר בלבד.  200,000ומכונות על סך 

הצדדים חלוקים אודות המטרה והתמורה של ההמחאות. המשיבים טוענים כי  .8

העסקה שבין המבקש והמנוח כללה לא רק ציוד ומכונות כאמור, אלא מכירת המרכז 
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יר המנוח למבקש את הזיכיון שהיה לו מקופ"ח מאוחדת, הרפואי עצמה, כאשר בגדרה העב

או כנגד העברת הזכויות למתן שירותים רפואיים במרכז עבור מבוטחי קופ"ח מאוחדת. 

$ מתוך 200,000מליון דולר, כאשר  1.2לשיטתם, הוסכם כי המשיב ישלם למנוח סך כולל של 

-ב; ואילו היתרה סוכמה בעלהסכום האמור הינו בגין הציוד, וחלק זה מעוגן בעסקה בכת

 פה. 

מנגד טוענים המבקשים כי לא היה כל צורך להעביר להם זיכיון או זכות למתן  .9

שירותים רפואיים, וכי כל מטרת ההמחאות היתה רצונו של המבקש לתגמל את המנוח באם 

יזכה המבקש בתביעתו נגד קופ"ח לאומית, או אז, ורק אז, ישולם הסכום האמור למנוח 

כספי הזכייה. הואיל והמבקש לא זכה בתביעה ונאלץ להגיע להסדר פשרה עם קופ"ח מתוך 

לאומית, במסגרתו חזרו בהם שני הצדדים מהתובענות ההדדיות, הרי שלא חל עליו כל חיוב 

, לא פדה את 8.3.09לפרוע את השיקים. ראיה לכך נעוצה בעובדה שהמנוח, אשר נפטר ביום 

 השיקים במהלך השנים.

טירת המנוח, טענו יורשיו כי שלוש המחאות נפדו וכי שולם להם סך של לאחר פ .11

$(. המשיבים דרשו $300,000 )לעומתם המבקש טען כי נפרעו שש המחאות וכי שילם 150,000

 $.850,000לקבל את יתרת הכספים שניתנו בהמחאות, בסך של 

ה מאוחר בשל המחלוקת האמורה, הגישו המשיבים תביעה לבית המשפט, אשר הועבר .11

 יותר להליך בוררות. 

 פסק הבורר 

כמצוין בפסק, התקיימו שני דיוני קד"מ ושלושה דיוני הוכחות. הצדדים הסכימו כי  .12

הבורר יהיה פטור מדיני הראיות ומסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט, ברם הוא ידון ויחליט 

עמודים, מפורטות  27על פי הדין המהותי וינמק את הפסק. בפסק הבורר, המתפרש על פני 

 טענות הצדדים, וניתוח העדויות והממצאים.

במסגרת פירוט העדויות מצד המשיבים, מציין הבורר כי העדים העידו כי סכום  .13

לגרסתם, המבקש לא שילם את חובו בחיי המנוח בשל ₪. מליון  1.2העסקה עמדה על סך של 

ו אל המבקש לשם גביית קשיי נזילות, ולאחר פטירת המנוח, כאשר הגיעו קרובי משפחת

החוב, הודה המבקש בקיום החוב, אלא שבשל קשיי נזילות ביקש לשלמו בתשלומים. 

בטיעוניו לפני הבורר, המבקש לא הכחיש את הדברים הללו, אך עמד על גרסתו כי חובו כלפי 

הפרעון השיקים -המנוח היה תלוי בהצלחתו בתביעה נגד קופ"ח לאומית. כן הכחיש כי אי

 צב כלכלי קשה, אלא מתנאי ההסכמה בינו לבין המנוח. נבע ממ
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הבורר קיבל את טענת המשיבים כי מדובר בעסקה אחת כוללת למכירת המרפאה  .14

מליון  1.2בבית חנינה, אשר כללה הן את מכירת הציוד והן הפעילות העסקית, בסך כולל של 

המחאות ולא דולר. כן קיבל הבורר את גרסת המשיבים, כי המבקש לא כפר בקיום ה

התכחש לחובתו לשלם את התמורה של כל ההמחאות, וכל שביקש היה שתינתן לו אפשרות 

לפרוע את ההמחאות לשיעורין. כן קבע, כי אין לפרש את העובדה שהמנוח לא פרע את 

 השיקים כויתור מצדו, ואין בעובדה זו כדי לגרוע מכוחן של ההמחאות כבנות פירעון.

ניתנו לביטחון או על תנאי, אלא כתמורה לעסקה; ונדחתה  עוד נקבע כי השיקים לא .15

טענת המבקש כי פירעון ההמחאות היה מותנה בזכיית המבקש בתביעה נגד קופ"ח לאומית, 

 טענה אשר אין בה כל היגיון כלכלי או עסקי. 

$ ולא 150,000כן קיבל הבורר את גרסת המשיבים, כי המבקש שילם להם רק   .16

 $ כפי שטען.300,000

$ לפי השער 850,000סיכומו של דבר, הבורר חייב את המבקש לשלם למשיבים סך של  .17

היציג ביום הגשת התביעה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, תמורת ההמחאות שלא 

בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד. במקביל דחה הבורר את דרישת המשיבים ₪  50,000-נפרעו, ו

 בהסכם הציוד של המרפאה. 8יף לקבל פיצויים בשל הפרת חוזה, לפי סע

 תמצית טענות הצדדים

חוק המבקשים טוענים כי מתקיימות מספר עילות לביטול פסק הבוררות לפי  .18

 )להלן: "החוק"(, כדלקמן: 1968 –, תשכ"ח הבוררות

 הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו: -לחוק  (5)24סעיף  .א

המבקשים טוענים כי הבורר לא הכריע במספר פלוגתאות וטענות מהותיות שנמסרו  .19

להכרעתו, וביניהן: האם מדובר בעסקה בתמורה או בעסקת חסד? מה היה מספר 

קבל שירות במרפאה לאחר המבוטחים שקיבלו שירות במרפאה? האם המטופלים המשיכו ל

העברתה למבקשים? האם מסר המנוח רשימות מבוטחים למבקשים? ועוד שאלות כגון דא. 

המבקשים טוענים כי במרפאה היו כמאה מבוטחים בלבד, כך שהיא היתה כושלת; ואילו 

מבוטחים, כך שהיא היתה מצליחה.  1,300המשיבים טענו שבעת מכירתה היו במרפאה 

כל המבוטחים שהיו במרפאה ערב מכירתה עברו יחד עם המנוח  לטענת המבקשים,

למרפאות אחרות שניהל המנוח, ואילו המשיבים טענו שהמנוח מכר את הפעילות העסקית 

חודשים ממועד  6של המרפאה, כולל רשימת המטופלים הקיימים. המבקשים טענו כי בתוך 

ם עברו ממרפאות אחרות, : מחצית4,000-העברת ההנהלה זינק מספר המבוטחים מאפס ל

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.5
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והמחצית השנייה גויסה באמצעות עבודת שיווק נמרצת ומתוכננת ע"י המבקשים, ותוצאה 

 זו לא היתה קשורה למנוח או למשיבים.

המבקשים טוענים כי במהלך הבוררות הם עתרו לחייב את המשיבים למסור תדפיס  .21

אך המשיבים סירבו  של רשימת מספר המבוטחים שקיבלו שירותים במרפאה ושמותיהם,

לגלות או למסור את המסמכים, והם לא ביקשו להעיד מטעמם נציג של קופ"ח מאוחדת כדי 

 להוכיח את טענתם.

לטענת המבקשים הבורר לא הכריע בשאלה מה היה טיב היחסים והגדרת ההסכם  .21

האם הוא הסכם זיכיון או הסכם למתן שירותים? כאשר  –שבין המנוח לקופ"ח מאוחדת 

בים טענו כי מדובר בזיכיון ואותו מכר המנוח למבקש, והמבקשים טוענים כי לא רכשו המשי

 זיכיון.

בתגובה טוענים המשיבים כי הבורר הכריע ודן בכל הפלוגתאות אשר הוצגו לפניו.   .22

באשר לטענה שהעסקה לא היתה עסקת חסד אלא עסקה בעד תמורה, הבורר הכריע בה 

והבורר קבע כי המבקש לא כפר בקיום ההמחאות ולא  לפסק. כמו כן, הואיל 127בסעיף 

התכחש לחובו מול יורשי המנוח, הרי ששלל הפלוגתאות בהן מנסים המבקשים להיאחז 

באשר לתוקפן של ההמחאות ולסיבת העברתן למשיבים, אינן רלוונטיות. כן טוענים 

ה גם את המשיבים כי הבורר הכריע בשאלת מכירת הזיכיון, שהרי קבע כי העסקה כלל

 126"העברת פעילות עסקית של מתן שירותים רפואיים למבוטחי קופ"ח מאוחדת" )סעיף 

 לפסק(.

 

לחוק: הותנה  (6)24סעיף הבורר חרג מהסמכויות שניתנו לו; -לחוק (3)24סעיף  .ב

 בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן:

המבקשים טוענים כי הבורר לא נימק מה היא התמורה שהמנוח מסר כנגד  .23

ההתחייבות המבקש לשלם מליון דולר, ומהו שוויה של אותה פעילות עסקית. כן לטענתם, 

מליון דולר לא נקבעה כנגד  1ורה של הבורר חרג חריגה מהותית וקיצונית בכך שקבע שהתמ

התחייבות להעביר למרפאה את המבוטחים שקיבלו שירות בה לפני מכירתה, הגם 

שהמשיבים טענו טענה הפוכה ולא עלה בידם להוכיח זאת. מכיון שטענה זו לא הועלתה ע"י 

המשיבים אלא לראשונה על ידי הבורר בפסק הבוררות, טוענים המבקשים לא ניתנה להם 

 הזדמנות להתגונן מפניה ולהביא ראיות בעניין. 

http://www.nevo.co.il/law/74417/24.3
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.6
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כן לטענת המבקשים, הבורר לא נימק מדוע קיבל את טענת המשיבים האבסורדית כי  .24

פה, כאשר המשיבים לא הציגו -מדובר בעסקה אחת עם שני הסכמים, אחד בכתב ואחד בעל

ן דולר, כל נימוק המניח את הדעת מדוע ההסכם שבמסגרתו התחייב המבקש לשלם מיליו

 לא קיבל ביטוי בכתב. 

המשיבים טוענים בתשובה, כי פסק הבורר מנומק באריכות; וגם אם הבורר לא חזר  .25

על כל גרסה וגרסה של המבקשים, הרי שלפי הפסיקה, הבורר מוסמך להסתפק בהנמקה 

 קצרה ועניינית שהיא בבחינת "מיפוי" של השיקולים שהובילו להכרעתו. 

 לא ניתנה לבעל דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו: -(4)24סעיף  .ג

בהמשך לטענה הקודמת, המבקשים טוענים כי לא ניתנה להם ההזדמנות להתגונן  .26

מיליון דולר לא נקבעה כנגד התחייבות להעביר למרפאה את  1מפני הטענה שהתמורה של 

 טופלים שקיבלו שירות בה עובר למכירה.המ

המשיבים טוענים בתגובה, כי לצדדים ניתנה הזדמנות מלאה לטעון את כל טענותיהם,  .27

הן בכתבי הטענות והן בדיונים הרבים. טענות המבקשים באשר לגילוי מסמכים, נדחו 

בקשה בהחלטות ביניים של הבורר, ועל כן מדובר בטענה ערעורית שאין לה מקום במסגרת 

 המוגשת לביטול הפסק.

הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא -(7)24סעיף  .ד

 עשה כן:

המבקשים טוענים כי תוצאת הפסק היא התעשרות שלא כדין מצד המשיבים על  .28

תמורה כלשהי כנגד הסכום שחויבו לשלם  חשבון המבקשים, כאשר המבקשים לא קיבלו

והמשיבים לא הוכיחו שמכרו זכות כלשהי למבקשים. המבקשים טוענים כי מדובר בתביעה 

על עסקת היסוד ולא תביעה שטרית, ותביעה על עסקת יסוד ניתן להגיש רק על ידי טיעון 

לפירעון ולא  שהשיקים חוללו, תוך צירופם לתיק ביהמ"ש. אין חולק כי השיקים לא הוצגו

 חוללו, ולכן פסק הבורר סותר את הדין המהותי. 

המשיבים עונים כי מעולם לא טענו שמדובר בתביעה שטרית, וכך גם הסיק הבורר  .29

שההמחאות הוגשו כראיה להוכחת התמורה של עסקת היסוד. הבורר פסק לפי הדין ואף 

 נימק את פסיקתו.

, כי כבר נקבע שניתן (7)24סעיף י עוד מוסיפים המשיבים באשר לעילת ביטול לפ  .31

להחילה רק כאשר הבורר מתעלם במכוון מהדין המהותי. בית המשפט לא יזדקק לטענות 

http://www.nevo.co.il/law/74417/24.4
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.7
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.7
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בדבר אופן החלת הדין המהותי, ובכלל זה לטענות כי הבורר שגה בפרשנות הדין ובדרך 

 כן ודאי שעילה זו לא מתקיימת במקרה שלפנינו. החלתו על הצדדים, ועל

 דיון והכרעה 

 מסקנתי היא כי יש לדחות את הבקשה לביטול פסק הבוררות, וכי יש לאשרו.  .31

פסק הבורר מפרט את טענות הצדדים, מציג את העדויות בהרחבה ואת הממצאים,  .32

 ומנמק את הקביעות בו.

ט בבקשות ביטול המוגשות נגד כפי שנפסק לא אחת, העיקרון המנחה את בתי המשפ .33

פסקי בוררות הינו, כי הן אינן מיועדות לשמש ככלי לערער על תוכנו. גם במצבים בהם ברור 

לו לבית המשפט כי מסקנה עובדתית או משפטית של הבורר הינה מוטעית, לא יתערב בית 

; ועם כניסתו לתוקף של חוק חוק הבוררותהמשפט בפסק דינו, מאחר שאין זה תפקידו לפי 

הבוררות חלפה מן העולם טענת "הטעות על פני הפסק" כעילה לביטולו )ראו, לדוגמא, דבריי 

(; כן ראו, ס. אוטולנגי, 1.3.15) מרקעי תקשורת בע"מ נ' נקש 14-05-9435ם( -הפ"ב )יב

 "((. אוטולנגי( )להלן: "964–963, מהדורה רביעית מיוחדת, עמ' בוררות דין ונוהל

, שם נאמרו 617–616, 605( 6)גמליאלי נ' מגשימים, פ"ד נז 3680/00רע"א השוו,  .34

 הדברים הבאים: 

יפוטית בפסק הבורר הינה צרה ומוגבלת לעילות "התערבות ש
מוגדרות. עילות אלה מוחלות בזהירות ועל דרך פירוש דווקני כדי 
ליתן תוקף לפסק ולא לבטלו. בית המשפט הבוחן את הפסק אינו 
דן כערכאת ערעור, ואין הוא אמור לבחון אם צדק הבורר 

בגין טעות בקביעותיו או טעה בהן על פי הדין, שהרי עילת הביטול 
על פני הפסק שוב אינה נמנית על עילות הביטול...בית המשפט גם 

אם צודק  –אינו רשאי להעמיד את הפסק במבחן ביקורתו הוא 
 הוא או בלתי צודק בהתאם לתפיסתו שלו". 

ע"מ נ' ס. ע. רינגל בע"מ, פ"ד דניה סיבוס חברה לבניה ב  823/87ע"א כן נקבע ב 

, כי: "מגמת בית המשפט היא לקיים את פסק הבוררות ככל שהדבר ניתן 612, 605( 4)מב

 ולצמצם את התערבותו של בית המשפט בהכרעותיו של הבורר." 

במקרה דנן, הטענות הנטענות באריכות רבה על ידי המבקשים, הינן רובן ככולן טענות  .35

 במסגרת הליך לביטול פסק בורר.  ערעוריות, שאין מקומן

מרדכי אביב, מפעלי בניה בע"מ נ' הרב  12-02-7293ם( -הפ"ב )י-כפי שפסקתי ב 

 (, 30.12.12) שמואל נחם

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/16912841
http://www.nevo.co.il/case/5882616
http://www.nevo.co.il/case/17931934
http://www.nevo.co.il/case/17931934
http://www.nevo.co.il/case/4489835
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"אין בידי אף לקבל את הטענה לפיה הבורר לא הכריע באחד 
בדומה (. חוק הבוררות( ל5)24יף סעהעניינים שנמסרו להכרעתו )

לבית משפט, בורר אינו חייב לפסוק בכל טענה שנטענה, חשובה או 
בלתי חשובה, עיקרית או חלופית, שבעל דין שוטח לפניו, ורשאי 
הוא לתת דעתו על הטענות הצריכות לדעתו להכרעה ולא לעמוד על 

ת. הלכה היא, כי יש בעצם קבלת עמדתו של הצד השני על האחרו
ידי הבורר משום הודעה על דחיית טענותיו של הטוען מנגד )ראו: 

אופק חדש בבוררות: דיני בוררות עם ערכאת ישראל שמעוני, 
  ((."2009) 293 ערעור

הדברים נכונים אף לענייננו. הבורר קיבל את גרסת המשיבים באשר לעסקה הכוללת  .36

מטרת השיקים, תוך מתן נימוקים מדוע קיבל את גרסתם חלף גרסת המבקשים. אי לכך, ול

על אף חובת ההנמקה החל על הבורר, אין בכך כדי לחייבו לדון בכל טענה וטענה שהעלו 

 המבקשים, אשר באמצעותן מנסים להצביע על קושי בגרסת המשיבים.   

י מידת ההנמקה הראויה בפסק (, המציינת מה1062)עמ'  אוטולנגיבהקשר זה ראו  .37

 הבוררות:

"באיזו מידה צריך הבורר להיכנס לפרטים בהנמקתו? דומני כי 
ברור הדבר, שעל הבורר לפרט את תביעות הצדדים וטענותיהם, 
וזאת על מנת שניתן יהיה לראות מפסקו, שהתייחס לכל הטענות 
ולכל התביעות. אם יפרט רק אחדות מהן, או יתייחס רק לעיקרי 

הדבר רק יעלה חשש, שמא שכח  –טענות של אחד הצדדים ה
להתייחס בפסקו לכל הטענות של כל הצדדים. ברם זה רק השלב 
הראשון. לאחר מכן, על הבורר לתת הסבר, נימוק, מדוע וכיצד 
הגיע לכל אחת ממסקנותיו וכיצד ערך את חישוביו, עד שהגיע 

הנובעות  לפסקו. לא די בציון הממצאים העובדתיים והמסקנות
 מהן...

מהי, אפוא, הנוסחה הנכונה של ההנמקה? מה מידתה הראויה? 
 השופט א' גולדברג הגדיר זאת בתמציות:

'די בכך שהפסק ינומק כך שיהא בו להראות לקורא כי לא 
נעלמו מעיני הבורר הנושאים שעמדו לפניו להכרעה, כי לא 

יינית נשתכחו מלבו טענות הצדדים, כי מצויה בו התייחסות ענ
 לכל אלה וכן טענים, לפחות בתמצית, שהביאו לתוצאת הפסק.

לא כמות הדברים הנכתבים היא הקובעת לגבי טיבה של 
 ההנמקה, אלא התייחסותה לטיעונים ולראיות'."

כך גם נעשה בענייננו, כאשר מעיון בפסק ניתן ללמוד בבירור, כי לא נשתכחו מלבו של  .38

נמרודי  -עיון -בן  11-03-40065ם( -הפ"ב )יה )השוו, הבורר הנושאים שעמדו לפניו להכרע

 ((.14.9.11) חברה לבנין בע"מ נ' בני אנגלמן

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/4642828
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באשר לטענת המבקשים כי הבורר היה צריך להכריע במחלוקת אודות מספר  .39

רג מסמכותו כאשר קבע כי המבוטחים שהיו רשומים במרפאה ערב המכירה, ומנגד, שח

המשיבים לא התחייבו, במסגרת העסקה הכוללת, להשאיר את המבוטחים עצמם במרפאה, 

וזאת בניגוד לעמדת המשיבים עצמם בהליך הבוררות, אביא להלן את סעיפי הפסק 

 הרלוונטיים:

 עסק המכירה של המרפאה

. מדובר בעסקה אחת של מכירת המרפאה בבית חנינא, שכללה 126
ירה של ציוד ומכשירים רפואיים שבמרפאה, העברת פעילות מכ

עסקית של מתן שירותים רפואיים למבוטחי קופ"ח מאוחדת, ללא 
התחייבות להשאיר את המבוטחים עצמם במרפאה, וכן העברת 

 השכירות במבנה, בכפוף להסכמת הבעלים של המבנה.

. תמורת המכירה של כלל הזכויות האמורות, הוסכם הלכה 127
$, 200,000מעשה, לפצל את התמורה, באופן שישולם סכום של ל

על פי הסכם בכתב למכירת ציוד ומכשירים רפואיים, והסכם נוסף 
שלא הועלה על הכתב לפניו ניתנו עשרים המחאות שסכום כל אחת 

 $, וסכומן הכולל הוא מליון דולר.50,000מהן הוא 

... 

פי השטרות, אלא -. התביעה שהגישו התובעים אינה תביעה על129
 שההמחאות הוגשו כראיה להוכחת התמורה של עסקת היסוד.

... 

מליון דולר, לא נקבעה כנגד  1.2. התמורה האמורה של 135
התחייבות להעביר למרפאה את המבוטחים שקיבלו שירות 
במרפאה לפני מכירתה. משום כך, אין חשיבות למספר המבוטחים 

ידי המנוח, וערב -על שקיבלו שירות במרפאה בזמן הפעלתה
העברתה לנתבע, ואין כל חשיבות למספר המבוטחים שהמרפאה 

 משרתת היום. 

 4,000-. העובדה שהנתבע עשה חיל והיום הוא הצליח לגייס כ136
מבוטחים של קופ"ח מאוחדת, למן היום שבו הוא קיבל את 
הפעלת המרפאה לידיו, מוכיחה היא, כשלעצמה, כי העסקה 

ד כדי כך שהיא מצדיקה את התמורה שנקבעה הייתה כדאית, ע
 לה.

דא עקא, שעיון בכתב התביעה של המשיבים מגלה כי לשיטתם, המנוח לא התחייב  .41

להשאיר את המבוטחים עצמם במרפאה, אלא שההסכם נעשה בתמורה לתנאים הבאים: 

, ומכירת כל כולל רשימת המטופלים הקיימיםמכירת הפעילות העסקית של המרפאה, 

. היינו, 1הרפואי שנרכש ע"י המנוח לצורך הפעלת המרכז הרפואי ע"י המשיבה  הציוד

העברת המשיבים טענו בכתב התביעה, בנוגע למבוטחים, כי במסגרת העסקה הוסכם על 
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התחייבות להעברת המטופלים למרפאה תחת ניהול  , ולא נטען שהיתהרשימת המטופלים

 מנוגדת לטענות המשיבים לפניו.. עולה אפוא, כי קביעת הבורר אינה המבקשים

מליון אינה תלויה במספר  1.2לפסק, כי התמורה של  135הבורר קובע בסעיף  .41

אלא שהתמורה היא בגין עסקת היסוד, הכוללת  –המבוטחים שיועברו תחת הניהול החדש 

בעיקר את העברת הפעילות העסקית של המרפאה. לא מצאתי פסול באמור, ולא מובן הכיצד 

יעת הבורר שהעסקה לא כללה התחייבות להעברת המטופלים, "חריגה מסמכות" מהווה קב

₪ המובילה לכך שנמנעה מהמבקשים זכות הטיעון. הרי המבקשים עצמם לא טענו שמליון 

שניתנו בהמחאות היו חלק מעסקת המרפאה, אלא מעשה "חסד" התלוי בהצלחת התביעה 

חיזוק לטענתם שהעסקה התמקדה רק שהגיש המבקש נגד קופ"ח לאומית. יתירה מזאת, כ

במכירת ציוד ולא במכירת הפעילות העסקית, טענו המבקשים כי כשקיבלו את המרפאה כלל 

לא היו בה מבוטחים. אם כן, למבקשים היתה בהחלט זכות טיעון בכל הנוגע למספר 

 לשיטתם.  –המבוטחים בעת קיום העסקה, וההשפעה של מספרם על מהות העסקה 

( הציע הבורר סיכום של 26.6.15ית הליך הבוררות )דיון מיום אומנם בראש .42

הפלוגתאות בין הצדדים, כשבין היתר ציין כי יש להוכיח את מספר המבוטחים שהיו קיימים 

במרפאה עם העברתה לנתבעים ומספרם היום. יחד עם זאת, איני מוצא פסול בכך שבסופו 

ת שהוצגו בפניו, ללא צורך בקביעה של ההליך, הגיע הבורר למסקנותיו על בסיס הראיו

 באשר למספר המבוטחים.

לפסק, כי העובדה שהמבקש עשה חיל  136אין להתעלם ממסקנת הבורר בסעיף  .43

מבוטחים )לטענת המבקש לפניי, הוא עשה כן בתוך חצי שנה(, מלמדת  4000-והצליח לגייס כ

להם היה זיכיון  על כדאיות העסקה. למעשה קשה לקבל את הטענה כי המנוח והמשיבה,

להפעלת המרפאה עם קופ"ח מאוחדת, יעשו עסקה בה הם מוותרים על אפשרות ניהול זו, 

 ללא תמורה כספית, והדבר היחיד שמכרו ואשר בגינו קיבלו תמורה, הוא ציוד המרפאה. 

באשר לטענת המבקשים כי הבורר סטה מהדין המהותי, המבקשים טוענים כי על פי  .44

עסקת יסוד ולא תביעה שטרית, ניתן להגישה רק ע"י טיעון שהשיקים  הדין, בתביעה על פי

חוללו, תוך צירופם לתיק בימ"ש, והדבר לא נעשה. המבקשים מבססים את טענתם אודות 

 לדעת הרוב(.  5, סעיף 18.3.86) 141( 2)ראד נ' חי, פ"ד מח 74/83ע"א הדין המהותי על 

טענה זו אינה מתיישבת עם הכללים שנקבעו בפסיקה באשר להיקף החיוב שהבורר  .45

תמר בן חיים נ' אבי חן   1260/94רע"א יפסוק לפי הדין המהותי. בנקודה זו אני מפנה ל

חברת נתיבי איילון בע"מ נ' יהודה שטאנג ובניו  113/87רע"א ; וכן, 826( 4)בע"מ, פ"ד מח

 , שם קבע כב' השופט אור את הדברים הבאים: 518, בעמ' 511( 5)בע"מ, פ"ד מה

http://www.nevo.co.il/case/17931100
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"נשאלת, כמובן, השאלה, אם לא ראוי שטעות בדין, המתגלית 
פי -וך תוכרע עלבפסק הבורר, תתוקן, והאינטרס שההכרעה בסכס

קיום פסק הבורר, אשר  הדין לאמיתו יגבר על האינטרס של
 .הצדדים העדיפו שהוא, ולא בית המשפט, יכריע בסכסוך ביניהם

לי, שיש להעדיף את האינטרס השני. בהטילם על בורר  נראה
פי הדין בחרו הצדדים לעצמם בורר, אשר סומכים הם -לפסוק על

על עצמם את ה"סיכון", שהבורר עליו שיוכל לפסוק כך, ונטלו 
פי הדין -עלול לטעות. כשם שבורר שהוסמך לפסוק שלא על

המהותי ותוצאת פסיקתו עלולה להיות מוטעית או בלתי צודקת, 
ללא שלצד לבוררות תהיה אפשרות לתקוף את פסקו, כך במקרה 

פי הדין. המקרה האחרון שונה מקודמו -שנמסר לבורר להכריע על
-שעל הבורר לראות את עצמו מחויב לפסוק על רק בקשר להתנאה

ידי הבורר נטלו הצדדים -פי הדין. אך את ה"סיכון" של טעות על
 על עצמם גם במקרה האחרון."

שירותי בריאות כללית נ'  3083/10רע"א כן ראה לעניין זה, דברי כב' השופט דנציגר ב

 , בו קבע כי:25/7/10, מיום 825,  822( 3)2010על -, תקשבע-ית בארעירי

"דומני כי יש ממש בקביעת בית המשפט המחוזי כי הטענות 
שמעלה המבקשת בהקשר זה אינן אלא טענות באשר לטעויות 
ביישום הדין המהותי, שכידוע, אינן מקימות עילה לביטול פסק 

חברת נתיבי איילון בע"מ נ' יהודה  113/87רע"א בוררות ]ראו: 
...[ אדגיש כי איני מקבל 516, 511( 5) שטאנג ובניו בע"מ, פ"ד מה

את טענת המבקשת לפיה בעת בחינת טענה בדבר עילה לביטול 
 1968-, התשכ"חחוק הבוררות( ל7)24פסק בוררות לפי סעיף 

)להלן: חוק הבוררות(, על בית המשפט לבחון האם הבורר פעל על 
פי הדין המהותי. משמעות קבלת טענה זו אינה אלא בחינה 
מהותית של פסק הבוררות, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם 

והיא עידוד העברת סכסוכים  וררותחוק הבהמגמה שבבסיס 
לבוררות תוך הכרה בסופיות הכרעה בבוררות, וצמצום התערבותו 

 של בית המשפט בהכרעות אלה... ".

האמור, "כי  נתיבי איילוןעל בסיס דברים אלה מסיק בית המשפט העליון בפסק דין  

מן הדין  רק מקום שהבורר )אשר חויב לפסוק בהתאם לדין( מחליט ביודעין להתעלם

 (". 7)24המהותי לפסוק שלא בהתאם לו, תעמיד פסקתו עילת ביטול לפי סעיף 

במקרה דנן, אין להבחין במסקנות הבורר החלטה מודעת מצידו "להתעלם מן הדין  .46

המהותי ולפסוק שלא בהתאם לו"; וההיפך הוא הנכון, מאחר שהבורר התייחס במפורש 

 ון לפי הדין המהותי על סיפוקו.לדין החל לפי הבנתו, ובזה בא החיוב לד

האמור של פס"ד  5זאת ועוד. גם לגופו של עניין אין ממש בטענת המבקשים. בסעיף  .47

", כי יש לחייב את צירוף השיקים כמחוללים השקפה אישיתהובעה עמדה שהוגדרה כ" ראד
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 האחת בגין עסקת היסוד –לכתב התביעה, בכדי למנוע מצב בו ייתבע הנתבע בשתי תביעות 

נאמרו כאוביטר, איני מוצא בכך  ראדוהשניה תביעה שטרית. הואיל והדברים הללו בפס"ד 

קביעה של הדין המהותי אשר בהכרח סטה ממנה הבורר. מה גם, שהכרעה בגין עסקת היסוד 

היא היא עיקר התיק, וככל שלמבקשים היתה טענה בדבר העדר סמכות לדון בתביעה 

 זאת בהזדמנות הראשונה. בנסיבות אלו, היה עליהם להעלות

אינו רלוונטי לענייננו,  ראדמעבר לאמור אציין כי החשש שהובע בדעת הרוב בפס"ד  .48

ולא היה צורך להציג את השיקים שצורפו לכתב התביעה כמחוללים. הרי ממילא היו 

הצדדים חלוקים באשר למהות העסקה, והמבקש לא חלק על כך כי לא שילם למשיבים את 

$, שהוכרעה 150,000-$ ל300,000וכי סירב לשלמם )למעט המחלוקת בין תמורת השיקים 

מליון דולר, על המבקש לשלם את  1.2בפסק(. משנקבע כי עסקת היסוד חייבה תשלום של 

היתרה לתשלום, ללא צורך בהצגת השיקים כמחוללים, ואין איפוא בקביעת הבורר פגיעה 

 כלשהי בדין המהותי. 

 סיכום 

עיל, הגעתי לכלל מסקנה כי לא מתקיימת עילה לביטול פסק לאור כל האמור ל .49

 נדחית.  38737-05-14הבוררות. אשר על כן, בקשת הביטול שבה"פ 

מתקבלת, ואני  9462-05-14לאור דחיית בקשת הביטול, הבקשה לאישור הפסק בה"פ  .51

, 23.3.14מורה בזאת על אישור פסק הבורר שניתו על ידי השופט )בדימוס( עזרא קמא מיום 

; ונותן לו 2.5.14-ו 16.4.14יחד עם תיקוני טעות סופר שבוצעו בו, לפי החלטות הבורר מיום 

 תוקף של פסק דין.

לפסק הבורר, ישלמו הנתבעים לתובעים )המבקשים למשיבים(  163כאמור בסעיף  .51

$, לפי ערך הדולר, לפי השער היציג על 850,000-ההמחאות שבידם סכום השווה ל 17תמורת 

ידי התובעים, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית -לר האמריקאי ביום הגשת התביעה עלהדו

 כחוק.

המבקשים יישאו ביחד ולחוד בשכ"ט עו"ד והוצאות המשיבים בגין ההליכים שלפניי  .52

 ₪. 30,000בסך של 
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