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 (4)24: סע'  1968-חוק הבוררות, תשכ"ח

 

 פסק דין
 

 הרקע לתביעה

ת היהלומים הישראלית. ברקע להליך עסקת שותפות שני בעלי הדין הינם יהלומנים ותיקים בבורס

נכתב על גבי נייר המכתבים של המבקש, שזו אשר המעוגנת בפתק  2011שנקשרה ביניהם בשנת 

". הנחת קראט. האבן ברשות בני גלנטר 18.52קנינו במשותף )חצי חצי( אבן גלם במשקל לשונו: "

דל ערכו, והשניים יזכו, לאחר מכירתו, לרווח נאה. בעלי הדין הייתה כי לאחר ליטושו של יהלום הגלם יג

( נרכש מחברת נ.ר. פאודר באמצעות בעל האבן -כפי שבעלי הדין מכנים אותו ,היהלום )יכונה להלן

$, כשכל אחד מהשניים נושא במחצית העלות, 680,000השליטה בה, מר ברק נחאיסי, תמורת סך של 

ולאחר ביצוע הליטוש, של בעלי הדין, חה על פניהם $. אלא שהמציאות טפ 340,000קרי: בסך של 

כעבור שנתיים ימים ממועד הקנייה, התברר בבדיקה הגמולוגית שהאבן רחוקה מלספק את התקוות 

)גוון חום(,  IVS1נמצא שצבעה  FVS1נקי או במקרה הפחות טוב צבע  Dשנתלו בה, ובמקום צבע 

אלו הפחיתו את ערכה, וזה הוערך עובר לפרוץ האבן אף התאפיינה בפלורסנטיות כחולה. ליקויים 

 $ בלבד.240,000 -הסכסוך ב

 התביעה

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.4
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$ ותלה במשיב את הקולר לכך. בתביעה שהגיש 240,000המבקש התקשה להשלים עם הפסד של 

לערכאה הראשונה של מוסד הבוררות בבורסה טען כי המשיב רימה אותו, ומשכך דרש את ביטול 

יצויים. באשר לאופן התרמית שיוחסה למשיב העלה המבקש תזות העסקה, השבת כספו ותשלום פ

המשיב, שביצע בפועל את הרכישה, ידע מלכתחילה כי מדובר באבן שאינה מתאפיינת  -שונות: אחת

בשלב כלשהו החליף המשיב את האבן  -בתכונות המוצהרות, ומסר לו תיאור כוזב ותרמיתי; השנייה

בכך שהמבקש התרמית מתבטאת  -אבן נחותה  יותר; השלישיתהיקרה והטובה שנרכשה ע"י השניים ב

 הוא לבדו נשא בעלות רכישת האבן. 

חיוב אסמכתא להמשיב הכחיש את המיוחס לו והציג מסמכים לא מעטים, לרבות השיק שנמשך על ידו ו

חשבונו בגין שיק זה, המלמדים כי שילם על האבן את אותו הסכום ששילם המבקש וכי אף הוא הפסיד 

בעסקה בדיוק כפי שיעור הפסדו של המבקש. המשיב הסביר כי בעת הרכישה לא נצפו סימני אזהרה 

ביחס לטיבה האמיתי של האבן, הן בבדיקות חזותיות והן בבדיקות במכונה, וכי רק בדיעבד התברר 

 הפער בין הציפיות לבין המציאות, בגינו הפסידו השניים גם יחד חלק נכבד מהשקעתם. 

 רותפסקי הבור

בתחילה התנהלה התביעה בפני הרכב בוררים בערכאה הראשונה )הבוררים עמירם גרטלר וישראל 

 .2.06.2014ישיבות, שלאחריהן דחו את התביעה בפסק בוררות שניתן על ידם ביום  3יצחק(, שקיימו 

ים: המבקש לא השלים עם דחיית התביעה ועתר לדיון נוסף בפני הרכב בוררים בערכאה שנייה )הבורר

ישיבות, ולאחר שאפשרו  5קובי יצחקי, שמואל פרידמן, והרצל סיטון(. בוררים אלו קיימו לפניהם 

, הוא הפסק 10.03.2015לצדדים לסכם את טענותיהם, דחו אף הם את התביעה בפסק הבוררות מיום 

 25.02.2015(. הבוררים אפשרו למבקש להודיע עד ליום פסק הבוררות -נושא עתירת הביטול )להלן

$ ואם לא ינצל הזדמנות זו, 120,000אם ברצונו לרכוש מהמשיב את חלקו באבן כנגד תשלום של 

$. המבקש לא ניצל 120,000הסך של אותו ימשיך המשיב להחזיק באבן וישלם למבקש כנגד חלקו את 

$ בהתאם לפסק הבוררים והאבן נותרה 120,000את אופציית הרכישה, המשיב שילם לו את הסך של 

 חזקתו.ב

 הבקשה לביטול פסק הבורר

, עת לשיטתו דין פסק הבוררות חוק הבוררותל (4)24סעיף את עתירת הביטול סומך המבקש על 

ולהעיד עדים. המבקש טוען שעתר שוב ושוב לפני  להתבטל משלא קיבל הזדמנות נאותה להגיש ראיות

הבוררים לחייב את המשיב להציג מסמכים הנוגעים ליבוא האבן, להיותה במלאי המשיב, לתשלום 

בגינה ולחוקיות ההחזקה בה, כן טען כי עתר לזמן עדים שיעידו על עובדות אלו )ה"ה דורון גרייפמן וברק 

 ות חוזרות ונשנות אלו.נחאיסי(, אולם  הבוררים התעלמו מפני

הגם שהבקשה לא ממוקדת ומפנה למכלול מסמכים מתוך תיק הבוררות בערכאה השנייה, ללא הצבעה 

על מוצג כזה או אחר, אף ללא מתן הסבר כיצד אותה ראיה, לו הייתה מוצגת, הייתה משנה את פסק 

יון, כי המבקש מלין על הבוררות, הרי שניתן לדלות מהבקשה, וכך אמנם אישר ב"כ המבקש במהלך הד

http://www.nevo.co.il/law/74417/24.4
http://www.nevo.co.il/law/74417
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חמישה מסמכים שלא ניתנה לו האפשרות להציגם בפני הבורר, משהם נמצאים בחזקת המשיב, ואלו 

 :הם

 "תיעוד שהאבן הייתה במלאי של גלנטר" .א

 " ספר חשבוניות של נחאייסי עם העתקי חשבוניות" .ב

  "חשבונית הקנייה של האבן  ותצלום ההמחאה איתה שילם גלנטר עבור האבן" .ג

 "ספר כניסת הטובין של חברת נ.ר. פאודר )החברה באמצעותה רכש נחאייסי את האבן(" .ד

 ".מסמכי ייבוא האבן לארץ ואישור קימברלי על מנת להראות שהאבן יובאה לארץ כחוק" .ה

 

דורון  לבקשת הביטול אף ניתן להבין כי המבקש קובל על כי בקשתו לזמן את העדים 22 -ו 21מסעיפים 

 לא נענתה. חאיסיגרייפמן וברק נ

 תשובת המשיב

המשיב טוען כי כל המסמכים שביקש המבקש להציג הוצגו, אף מעבר לכך, וכי כל העדים שביקש להעיד 

 העידו גם העידו.

כי עסקינן כולם  למדיםהמשיב מצביע על מספרן הרב של ישיבות הבוררות, על העדויות והמוצגים, המ

וד לטענתו כי לא ניתנה לו ההזדמנות להביא את עדיו ולהציג אין כל יסכי ו חשדות שווא של המערער,ב

 .ראיותיו

כדי להפיס את דעתו של המבקש, אישור מטעם   , לדבריו,במהלך הדיון ביקש המשיב להציג, ולו רק

רואה החשבון שלו ממנו עולה כי האבן הייתה במלאי וככזו נותרה כל העת, אף אישור קימברלי, אלא 

 הצגתם בעת הזו, ובצדק.שב"כ המבקש התנגד ל

 דיון והכרעה

בראשית יודגש כי במהלך הדיונים בשתי הערכאות של הבוררות לא הייתה למבקש גרסה  .1

עובדתית ברורה ועקבית באשר לטענת התרמית שהעלה כנגד המשיב, והוא דילג בין חשד אחד 

מצג שהיה לפניו במועד את הפיחות בערכה של האבן בין ה ,לגישתו ,למשנהו, אשר יש בהם כדי לתרץ

הרכישה לבין תוצאת הליטוש, עת פיחות כזה יכול היה להתרחש לגישתו רק עקב מעשה תרמית. 

רע בפועל ולא הצביע בבירור על המעשה אותו הוא מייחס יהמבקש לא גיבש דעתו באשר לתרחיש שא

 לגבש את עמדתו. למשיב, אלא ניסה להשתמש בבוררות ככלי חקירתי שיסייע לו לאסוף את הראיות ו

כפועל יוצא מהאמור לעיל טען המבקש לעילות שונות בשתי הערכאות. בערכאה הראשונה טען  .2

המבקש כי האבן שנרכשה הינה אכן האבן שביקשו לרכוש, אלא שבהמשך הדרך המשיב ביצע תרמית 

הנה היא ויהי בבקר ווהחליף את האבן באחרת, משל היה הוא עצמו יעקב והמשיב לבן, בבחינת: "

 ".לאה...

קראט באבן זהה  18.51משהאפשרות להחליף אבן יהלום גלם מיוחדת בצורתה במשקל חריג של 

, אין לתמוה על כי בערכאה בעלת הסתברות נמוכה הינה –במשקלה ובצורתה, אך נחותה באיכותה 
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ל סימני ידע המשיב על אי התאמת האבן וע השנייה שינה המבקש את עמדתו וטען כי כבר מלכתחילה

האזהרה שהיו בה, ולא הציג בפניו הסברים מקצועיים מספקים, אף שידע כי המבקש הינו הדיוט בתחום 

יהלומי הגלם. המבקש אף העלה טענה נוספת ולפיה המחיר עליו הצהיר המשיב כמחיר הרכישה 

ים אף ששולם בפועל הוא כוזב וכי בפועל התמורה שולמה כולה או רובה ע"י המבקש. במהלך הדיונ

העלה המבקש טענה רביעית ולפיה מדובר באבן שיובאה לארץ שלא כחוק, דבר המלמד לגישתו כי 

 בסיס העסקה היה בלתי חוקי.

אין תימה איפוא שהבוררים, ששמעו עדים רבים לרבות מומחים שטענו כי תהליך השינוי שחל באבן אכן 

 מתרחש לעיתים במהלך ליטוש, דחו את תביעתו של המבקש. 

לא ניתנה למבקש ההזדמנות הנאותה להעיד עדים  מכל מקום, לא מצאתי כל יסוד לטענה כי  .3

ישיבות הבוררות שניהלו הבוררים  5או להציג את הראיות שביקש להציג. עיון בפרוטוקולים של 

בתביעת המבקש מעלה כי הבוררים עשו את המירב על מנת לברר את שלל הטענות שבפי המבקש, 

 אף שאלו השתנו מעת לעת. קודם לכן יש להזכיר כי:

לא ניתנה לבעל דין הזדמנות  –( לחוק 4)24י להביא לביטול של פסק בוררות בעילה לפי סעיף כד"

יש להראות שהוברר דחה בקשה להבאת ראיות  –נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו 

דיני " )שמעוני, רלוונטיות שהיה בהן כדי להשפיע על פסק הבורר, וסירב לבקשה ללא הצדקה

  ([.2014) 578, מהדורה שנייה מורחבת, עמ' ש בבוררותבוררות: אופק חד

להוכיח כי אכן ביקש מהבוררים להציג ראיה מסוימת  -דהיינו, על המבקש לחצות שתי משוכות: האחת

כי אותה הראיה או העדות המסורבת הייתה רלוונטית להליך וכי  -או להעיד עד וסורב על ידם, השנייה

 הפוך את הקערה על פיה או להשפיע על פסק הבוררות.היה טמון בה פוטנציאל ראייתי ל

ואשר עליהן נסמכת עילת לטענת נמנע ממנו להציגן נעבור אפוא לבחון את הראיות והעדויות ש .4

 הביטול. נתחיל בעדויות.

במהלך הדיון לפני אישר ב"כ המבקש כי בניגוד למובן מהבקשה, העדים דורון גרייפמן וברק נחאיסי 

. ואכן, העד דורון גרייפמן העיד פעמיים בערכאה השנייה: פעם אחת בישיבה מיום העידו בבוררות

 . 15.12.2014, ופעם שנייה בישיבה מיום 19.10.2014

שהתקיימו בערכאה  15.12.2014-ומיום  19.10.2014העד ברק נחאיסי העיד בישיבות הבוררות מיום 

רכאה השנייה נשאל המבקש האם ברצונו השנייה. בטרם סיים נחאיסי את עדותו הראשונה בפני הע

 להציג לו שאלות נוספות והמבקש השיב בשלילה. 

להשלמת התמונה יצויין כי בנוסף לעדים אלו ולעדות המשיב ובנו, העידו לבקשת המבקש גם העדים 

 אבי מרום, צבי יהודה, ועופר קרני. המבקש אף הגיש את חוות דעת של הגרפולוג יהונתן נפתלי.

 

 ור לראיות:ונעב .5
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)ה(, ואין לתמוה על כך -במהלך הדיון בפני הודיע ב"כ המבקש כי הוא ממקד את בקשתו בראיות )א( ו

 )ד( הוצגו גם הוצגו בבוררות. -שהרי מתיק הבוררות שהוגש לי עולה בבירור שראיות )ב(, )ג(, ו

אשונה הוצגו לפני הערכאה הר -ספר חשבוניות של נחאייסי עם העתקי חשבוניות": "ראיה )ב(

 $203 כל אחת : האחת שמספרה 340,000העתקים של שתי חשבוניות של החברה נחאייסי ע"ס 

על  202קראט "מכירה גלם", והשנייה שמספרה  9.26)חשבון + קבלה( על שם בני גלנטר, עליה צוין 

". שתי החשבוניות נושאות תאריך 18.52קראט מכירה גלם  9.26שם המבקש.  בה צוין  "

10.07.2011. 

בתיק  -" חשבונית הקנייה של האבן  ותצלום ההמחאה איתה שילם גלנטר עבור האבן:  "ראיה )ג(

$, ובנוסף לכך גם דף חשבון 661,205הבוררות בערכאה הראשונה נמצא העתקו של שיק ע"ס 

$ מבטא את סכומן של 661,205מחשבונו של המשיב המלמד כי השיק נפרע מחשבונו. השיק על סך 

$  בגין חלקו של המשיב באבן, 340,000על סך  203חשבונית שמספרה  -חשבוניות: האחת שתי

$ המשקפת תשלום בגין  רכישה 321,208על סך  10.07.11מיום  204חשבונית מספר  -והשנייה 

את קראט. נחאייסי אישר בעדותו כי השיק לעיל אכן מבטא  5.29נוספת מנחיאסי של יהלום במשקל 

יהלום   -השניהיהלום הגלם נשוא הבוררות ו -האחתערך עם המשיב באותם ימים: עסקאות שהשתי 

 מלוטש אחר.

 "ספר כניסת הטובין של חברת נ.ר. פאודר )החברה באמצעותה רכש נחאייסי את האבן((: "ראיה )ד

י"ד לנספחי המשיב( משהוצג בערכאה הראשונה, ובו 2אף מסמך זה מצוי בתיק הבוררות )ראו נספח  –

 של האבן, על שני חלקיה. השורות המתייחסות ספציפית לעסקת המכר שתי

בבקשתו קבל המבקש על כי הבוררים לא חייבו את המשיב להציג "תיעוד" ובאשר לראיה )א(:  .6

המוכיח כי האבן אמנם רשומה במלאי של המשיב. במהלך הדיון בפני מיקד ב"כ המבקש את הבקשה 

התכוון המבקש למאזן. גם אם לא נזקוף לחובת המבקש כי רק  בהקשר זה והסביר כי בהיגד תיעוד

בדיון קיבל ה"תיעוד" המבוקש שם ותואר, הרי עדיין המדובר בראיה שלא היה בה כדי לסייע  למבקש. 

לשיטת המבקש הצגת המאזן הייתה מוכיחה כי האבן לא רשומה בספרי המשיב, דבר המצביע על כך 

ותחתיה הוצגה לו אבן אחרת. כאמור, תיזה זו הועלתה בפני שהאבן המקורית כבר נמכרה לאחר, 

הערכאה הראשונה אף מופיעה בסיכומי המבקש בפניה, אולם נזנחה בהמשך הדרך. בסיכומים שהגיש 

המבקש לערכאה השנייה טען כי הוטעה ורומה ע"י המשיב וכי נמכרה לו שותפות באבן תוך הצגת מצג 

כיהלום מלוטש. בסיכומיו אלו כבר לא חזר המבקש על טענתו  כוזב באשר לאיכותה והפוטנציאל שלה

, וממילא הצגתו לא היה בה כדי לסייע בהכרעה בשאלות כפי בדבר אי הגשת הראיה לגבי המלאי

 שהוצגו ע"י המבקש בערכאה השנייה.

המבקש טוען כי היה על הבוררים לכוף על המשיב להציג את מסמכי  ובאשר לראיה )ה(: .7

על מנת להראות שהאבן יובאה לארץ כחוק, שכן , כלומר את אישור קימברלי, וזאת "היבוא לארץ

בסיס ההסכמה בין הצדדים היה שמדובר באבן חוקית וככל שאין הדבר כך, ברי כי בסיס העסקה 

בהעדר מוסיף ומסביר כי ". המבקש היה במרמה מצידו של גלנטר ומטעם זה דין העסקה להתבטל

הוברחה מאיזורי קרבות או שימשה כמקור למימון טרור/ גורמים כי האבן " אישור קימברלי יש חשש
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המבקש לכת וחרג הרחיק בעניין זה חוששני כי לבקשת הביטול(.  3סיפא עמוד  19)סעיף  "פליליים

לחלוטין מחזית המריבה. למבקש הרי לא הייתה כל טרוניה בקשר לחוקיותה של האבן, אם בקשר 

ותביעתו התמקדה בפיחות המפתיע שחל בערכה.  שלה, קשר לפן המיסויילאופן הבאתה ארצה ואם ב

בדיקת מסמכי היבוא לא נדרשה כלל לצורך הוכחת טענת החלפת האבן, אף לא לצורך הוכחת מצגי 

שווא בקשר לתכונותיה. הנה כי כן, אישור קימברלי לא היווה ראיה בת יכולת השפעה על תוצאת 

 הצגתו אינו יכול לשמש עילת ביטול. הבוררות, אך לא לשינוייה, ואי

סעיף בטרם סיום לא למותר להזכיר כי הפסיקה קובעת כי יש לפרש את עילת הביטול לפי   .8

 בצמצום:  (4)24

ורות על ...בית משפט זה נדרש חדשות לבקרים לבקשות רשות ערעור במסגרתן הוא מתבקש לה"

ביטול פסקי בוררות בשל עילה זו. ואולם, ככל יתר עילות הביטול אף עילת הביטול שבסעיף קטן 

( פורשה בצמצום רב. ברוח זו, נפסק כי פגיעה בזכות הטיעון של צד לבוררות תצדיק את ביטול 4)

אלית פסק הבוררות רק כאשר יהיה מדובר בפגיעה מהותית בכללי הצדק הטבעי ולא בפגיעה פורמ

בלבד... למעשה, בית משפט זה נעתר רק במקרים חריגים לטענת צד לבוררות לפיה לא ניתנה לו 

הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו וביטל בשל כך פסקי בוררות... עולה מכל 

האמור, כי לא בנקל יורה בית המשפט על ביטול פסק בוררות בשל הטענה כי לא ניתנה לצד 

נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו, והכל כדי להגשים את הכלל לפיו עילות הביטול  הזדמנות

רע"א " )לחוק אינן פותחות פתח להעלאת טענות ערעוריות על פסק הבוררות 24לפי סעיף 

 (.01.09.2013-, ניתן בניב נ' דן חברה לתחבורה ציבורית 6327/12

ודאי וודאי שבית משפט לא ישעה לבקשה ביטול על פי עילה זו עת הוברר כי הראיות עליהן נסמכת 

בקשת הביטול הוגשו גם הוגשו, וכי מיעוטן, אלו שלא הוגשו, לא היו רלבנטיות ולא היה בהן פוטנציאל 

 להשפיע באופן כזה או אחר על תוצאת ההליך.

 תביעת הביטול נדחית. . 9

 .10.03.2015אני מאשרת את פסק הבוררות מיום 

 ₪.  20,000המבקש ישא בהוצאות המשיב ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 
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