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" לבוררות הקודמת בוררות המשךהמבקשים עותרים למינוי בורר שיקיים " .1

יהם על מנת שידון ויכריע בהמשכו של הסכסוך שבינם לבין המשיבות שהתנהלה בינ

ואילך עקב הפרת המשיבות את  2011שעניינו בנזקים שנגרמו להם טענתם בשנים 

"(, לרבות פעולות כתב הסודיות)להלן: "19.12.2007ההסכם שבין הצדדים מיום 

 במטרה לפגוע בקשרי המבקשת עם לקוחות. 2008-2009שביצעו בשנים 

ברקע בוררות קודמת שהתנהלה בין הצדדים בפני כבוד השופט בדימוס אורי  .2

"(, שנסבה על תביעות הדדיות הבוררות הקודמת" -ואילך )להלן 2009גורן בשנת 

http://www.nevo.co.il/law/74417
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אשר חייב את  13.01.2015בקשר להסכם לעיל ואשר הסתיימה בפסק בוררות מיום 

לרבות החלטה מתקנת המשיבות לפצות את המבקשת בסכום נכבד. פסק הבוררות 

, לאחר 19.11.2015, אושרו בפסק דין מיום 12.04.2015שהוציא הבורר ביום 

 (.15-04-54746הפ"ב שנדחתה בקשה לביטולם )

 לכתב הסודיות, אמנם קבעה ש:  5תנית הבוררות שבסעיף  .3

וקת ביחס להוראות כתב זה או ביחס לכל עניין אחר היה ויתעורר סכסוך או מחל"

הנוגע למידע הסודי או לקניין הרוחני שלכם, בירור הסכסוך או המחלוקת ייעשו אך 

אביב בפני מותב של שלושה בוררים מוסכמים בין -ורק בבוררות שתיערך בתל

ם הצדדים, בעדיפות בעלי ניסיון וידע בתחום הטכנולוגיה ו/או התוכנה, אשר אינ

ימים,  30קשורים, במישרין או בעקיפין, למי מהצדדים... לא הוסכמה זהותם תוך 

יקבע כל אחד מהצדדים בורר אחד זבל"א, ושני הבוררים הללו יקבעו בהסכמה 

 "ביניהם את זהות הבורר השלישי...

נערך בין הצדדים הסכם נוסף במסגרתו הוסכם על שינוייה,  2009אלא שבחודש מאי 

 :עת נקבע  כי

הסכסוכים בין הצדדים הכפופים לתניית הבוררות שבהסכם יבואו בפני בורר יחיד "

שזהותו תוסכם בין הצדדים. הבורר יהיה שופט בדימוס, אשר כיהן בבית משפט 

מחוזי או בבית המשפט העליון. אם הצדדים לא יגיעו להסכמה על זהותו של בורר 

יום מן הפנייה  14בורר בתוך יחיד... או אם המועמד המוסכם לא יסכים לשמש כ

 ".ידי ראש לשכת עוה"ד בישראל-אליו, ימונה הבורר על

 המבקשים נסמכים בבקשתם על תנית הבוררות המעודכנת.

 טענות המבקשים

המבקשים מציינים כי ההחלטה בסוגיית החבות ניתנה ע"י הבורר גורן עוד ביום  .4

נגרמו להם רק עד למועד זה. , וכי הבוררות הקודמת תוחמה לנזקים ש15.12.2010

לטענתם, תוך כדי ניהול הבוררות הקודמת ועם חלוף הזמן התברר להם ההיקף המלא 

של הנזקים שגרמו להם המשיבים, כמו גם נתגלו להם מעשים מפרים נוספים שבוצעו 

 'על ידם, ומשכך עתרו בפני הבורר גורן לתיקונו של כתב התביעה שהוגש על ידם

...ראיות ועדויות... גורן קיבל את הבקשה באופן חלקי והורה כי " ולעדכונו. הבורר

http://www.nevo.co.il/case/20228595
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תוגבלנה לנזקים שנגרמו עד למועד ההחלטה בנושא החבות... נזקים נוספים 

יתבעו בהליך נפרד מאחר ואני רואה בהם עילות תביעה חדשות  –ומאוחרים יותר 

 –שתיקרא להלן  12.02.2012" )החלטה מיום או לחילופין ניתן היתר לפיצול סעדים

, בסמוך למועד מתן 08.03.2012"(. המבקשים מציינים כי כבר ביום החלטת התיקון"

החלטת התיקון, פנו למשיבות על מנת למנות בורר שידון בתביעותיהם הנוספות, וזו 

, מיד לאחר מתן פסק הדין 22.11.2015נענתה בסירוב. פנייה נוספת למשיבות ביום 

 שכללה שמות בוררים מוצעים, לא נענתה כלל.שאישר את פסק הבוררות, 

המבקשים טוענים כי לאור תנית בוררות, לאור היות הנושא אותו הם מבקשים לברר 

בבוררות מצוי בגדרי תחולתה, ומשנערכה על ידם פניה למשיבות למינוי בורר, תוך 

 הצעת שמות בוררים על פי תנית הבוררות המתוקנת, וזו לא נענתה, על בית המשפט

  למנות בורר כמבוקש.

 עמדת המשיבות 

המשיבות מתנגדות למינוי המבוקש, ובתשובתן, שלא נתמכה בתצהיר, טענו כי  .5

 8נוכח הוראת סעיף  2012תוקף תנית הבוררות פקע עוד במחצית הראשונה של שנת 

התחייבויותינו, הצהרותינו ואישורינו שבכתב הסודיות לפיה התחייבו המשיבות כי "

שנים  4ים לעיל... יישארו בתוקפם המלא.... לתקופה שתפקע בחלוף המפורט

ממועד מתן הודעה בכתב שלנו לחברה בדבר סיום גילוי המידע הסודי על ידי 

החברה והשבתו במלואו לידי החברה של כל ומלוא המידע הסודי שנמסר לידינו, 

". /או צורה שהיאאם וככל שיימסר, מבלי להותיר בדיניו כל העתק הימנו, בכל מדיה ו

הצדדים לא וכי הוק, -נעשה אד 2009עוד טענו המשיבות כי תיקון תנית הבוררות ממאי 

התכוונו שיהיה קבוע, ומשכך חל המנגנון המקורי שבהסכם הסודיות. משלא התבקש 

 מינוי מותב בוררים על פי המנגנון המקורי, אין להיענות לבקשה.

קשת המינוי אינה מפרטת את מכלול העילות בפי המשיבות טענות נוספות ובכללן: ב

חוק ל )ב(8סעיף והסעדים שברצון המבקשת לתבוע; המבקשים לא עמדו בדרישת 

יטה בהליכים משפטיים, , משדרישת המבקשים נעשתה על דרך של איום בנקהבוררות

ולא כהודעה על רצון לקיים בוררות כנדרש; כי הפניה למינוי בורר נעשתה רק בשמה של 

המבקשת, ולא בשמו של המבקש; וכי הבקשה לוקה בשיהוי משלא נעשה דבר לקדם 

 .  2012מינוי בורר מאז הפנייה שנדחתה בשנת 

http://www.nevo.co.il/law/74417/8.b
http://www.nevo.co.il/law/74417
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האחרונות על כי במסגרת לאחר שהמבקשים הגישו תשובה לתשובת המשיבות, הלינו 

תשובתם הוסיפו המבקשים טיעונים עובדתיים שלא הייתה להן ההזדמנות להפריכן, 

 ועתרו לרשות להגשת תשובה נוספת ולקיום דיון.

 דיון והכרעה

אסיר מהדרך את טענת המשיבות בכל הנוגע לטענות עובדתיות תחילה ב .6

נוי אמנם התייחסה רק חדשות שכללו המבקשים בתשובתם לתשובתן. בקשת המי

לסכסוך בגינו מבוקש מינוי הבורר, לתנית הבוררות עליה נסמכת הבקשה, ולעמידתם 

עת של המבקשים בדרישות החוק בכל הנוגע לחובת הקדמת פנייה לצד שכנגד. אלא 

תשובת המשיבות נפרשה גם על פני היבטים נוספים, אף  עובדתיים, הגם שלא נתמכה 

מבקשים להתייחס לכך רק במסגרת התשובה לתשובה, ולכך היא בתצהיר, יכולים היו ה

נועדה. מכל מקום, המחלוקת בין הצדדים בכל הנוגע לבקשת המינוי הינה משפטית 

אינה מצריכה בירור עובדתי, והיא לא תוכרע על יסוד טענות עובדתיות שעלו  ,בעיקרה

 6אחרונה על פני בתשובה לתשובה. לא למותר לציין שהמשיבות, אשר פרשו בקשתן ה

 עמודים, לא טרחו לפרט בה מהן אותן עובדות רלוונטיות שברצונן לבסס או להפריך

  בתשובה נוספת.

נפנה ונבחן אפוא את טענות המשיבים לגופה של בקשת המינוי. אפתח בטענת  .7

לכתב הסודיות. לא מצאתי  8  המשיבות בדבר פקיעת תנית הבוררות נוכח הוראת סעיף

זו משאדנה העובדתי המתייחס לכוונת הצדדים, לא נתמך כאמור  ממש בטענה

 זו אינה משתמעת מהכתובים.משבתצהיר, ו

" של קיומם המלאלכתב הסודיות נסבה על " 8התקופה שנקבעה בסעיף 

", לאמור: בהקשר התחייבויותינו, הצהרותינו ואישורינו המפורטים בכתב זה"

ל"התחייבות" לשמירת סודיות ואי שימוש במידע בכל דרך שהיא או העברתו לצד שלישי 

(, ב"הצהרה ואישור" כי לא ייעשה שימוש במידע לצורך הליך משפטי 2-3)סעיפים 

(, וב"הצהרה ואישור" כי המשיבות 4כלשהו מלבד תביעות בגין הפרת קניין רוחני )סעיף 

שא ומתן הותנה בחובת הסודיות, וכי הפרתה עשויה לגרום נזק כבד יודעות כי עצם המ

(, לרבות "התחייבות" כי כל הגורמים הקשורים במשיבות יקיימו את החובה 6)סעיף 

 (.7האמורה )סעיף 
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לכתב הסודיות מורה בלשון כללית על בירור הסכסוכים  5תנית הבוררות נושא סעיף 

ים, ואינה עושה שימוש באיזה מהמונחים בבוררות, אינה מגבילה את עצמה במועד

. מלשון כתב הסודיות לא עולה כי מלכתחילה הוראת יישוב 8עליהם נסב סעיף 

 הסכסוכים יועדה לפקוע בנסיבות כלשהן או במועד כלשהו.

...פקיעת החוזה הכללי אינה בהכרח מביאה לידי ביטול הבוררות... " הכלל הוא ש

אין מניעה  –ו, ומתעורר סכסוך בקשר לכך אם החוזה פקע משום שהגיע לסיומ

ליישב את הסכסוך על דרך בוררות. אפילו טענות כגון 'התפשרתי' או 'שילמתי' 

אשר משמעותן היא חיסול החוזה, אינן גורמות לפקיעת הסכם הבוררות שהיה כלול 

, הלבוררות: דין ונו" ]סמדר אוטולנגי, באותו חוזה, ולכן אין הן מונעות בירור בבוררות

 ([.2005) 242, 240מהדורה רביעית מיוחדת, עמ' 

יש תניות בחוזה, שנועדו להגשים את תכלית ההתקשרות, כמו תשלום בדומה לכך: "

התמורה או מועד אספקת הממכר, ויש תניות בחוזה שנועדו להסדיר את היחסים 

המשפטיים בין הצדדים במקרה בו הסתיים החוזה, כמו תניית פיצוי מוסכם או 

ניית בוררות. תניות חוזיות אלה ממשיכות, מעצם טיבן, לחול אף לאחר ביטול ת

החוזה ובמנותק משאלת תוקפו של החוזה... חופש החוזים מאפשר אפוא לצדדים 

ליצור מנגנון שייכנס לפעולה כאשר השתבשה התכלית הראשונית של החוזה. 

ה הסתיים עקב כאשר בתניית בוררות עסקינן, איני רואה נפקה מינה אם החוז

ביטולו בעקבות הפרה או בשל אי התקיימות תנאי מתלה או בשל התקיימות תנאי 

מפסיק. תניית הבוררות שואבת את חיותה מרצונם המוקדם של הצדדים להסדיר 

סכסוך שעלול להיווצר בשל אי התקיימות התנאי המתלה, כמו טענה של אחד 

. או כדי להסדיר את חיובי הצדדים כלפי משנהו כי סיכל את התנאי המתלה..

 4986/08רע"א ) "המשנה הנובעים מאי התקיימות התנאי, כמו חובת ההשבה

TYCO BUILDING SERVICES פסק דינו של כבוד השופט  ,נ' אלבקס וידאו בע"מ

  (.  12.04.2010-עמית, ניתן ב

צד להסכם טוען שחיוביו לפיו מוצו על מנת לשלול את תחולת אין די בכך ש –משמע 

תנית הבוררות על סכסוך שיתגלע בין הצדדים בשאלה האם עשה כן אם לאו. זאת, בין 

שהעובדות הנטענות התגבשו או התגלו כולן קודם לסיומו של ההסכם ובין לאחר מכן, 

וררות: אופק חדש דיני באלא אם הצדדים הסכימו במפורש אחרת ]ישראל שמעוני, 

 ([.2014) 189-188, מהדורה שנייה מורחבת, ע' בבוררות

http://www.nevo.co.il/case/5571797
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נעשתה רק לצורך ההליך  2009באשר לטענת המשיבות לפיה ההסכמה משנת  .8

יגת בתצהיר, ואף יהמשיבות לא תמכו את טענת הכוונה המסו ,בפני הבורר גורן. כאמור

נושא את הכותרת  2009המסמכים עצמם אינם מרמזים על כך. מסמך השינוי ממאי 

הסכסוכים שבין הצדדים " ומורה, במינוח כללי, כי "19.12.07-שינוי בהסכם מ"

יתר תנאי ההסכם " וכי "הכפופים לתנית הבוררות שבהסכם יובאו בפני בורר יחיד...

". במסמך לא מפורטים הסכסוכים הקונקרטיים שבין הצדדים נכון יישארו ללא שינוי

ם ניתן היה אולי לטעון כי התיקון מתייחס אליהם בלבד, ואין בו למועד חתימתו, לגביה

כל הוראה המגבילה את תחולת השינוי לסכסוכים מסוג זה. ההתייחסות היחידה לעצם 

קיומם נלמדת מכך שהצדדים קבעו מועד אחרון להסכמה ביניהם בדבר זהות בורר, 

מסמך מצביעה במובהק על שלאחריה ייערך המינוי בידי יו"ר לשכת עורכי הדין. לשון ה

, כאשר ההסכמות אד הוק נעשו רק בהתייחס למנגנון סעיף הבוררותעריכת שינוי קבע ב

המינוי, להבדיל מהשינוי המתייחס לכישורי מותב הבוררים ומספרם. משכך, עתירה 

 למינוי בורר יחיד תואמת את תנית הבוררות. 

באשר לעילות התביעה  חוששני כי אף אין ממש בטענה בדבר היעדר פירוט .9

והעובדות עליהן תסמוך התביעה, שכן עיון בפרק העובדות שבבקשת המינוי מעלה כי 

מהות הסכסוך בין הצדדים ועיקריו ברורים וידועים. המבקשים טוענים לנזק מעין זה 

ההיתר לפיצול סעדים  אורלגביו טענו בבוררות הקודמת, עת נוכח החלטת התיקון ול

ה זו, הם מבקשים להוסיף ולברר את הנזק שנגרם להם בשנים שניתן להם בהחלט

נוספות. ככל שכתב התביעה שיוגש בסופו של דבר יכלול בתוכו נושאים או נזקים שכבר 

נדונו והוכרעו על ידי הבורר גורן, חזקה על המשיבות ויועציהן המשפטיים שיעלו בפני 

 הבורר שימונה את הטענות המתאימות. 

קובלות כאמור על נוסח הפנייה למינוי בורר, שלטעמן אינו עונה המשיבות אף  .10

" כאשר באין הודעה בכתבמחייב משלוח " חוק הבוררותל )ב(8סעיף על הנדרש. 

...יציע המבקש בהודעה בורר וידרוש הצדדים, " הסכמה על מינוי בורר בידי אחד

". בפועל, הפנייה האחרונה למשיבות נשאה אמנם את הכותרת מבעל הדין להסכים לו

 5", תוך דרישה לתגובה תוך התראה בטרם נקיטה בהליכים משפטייםהאסרטיבית "

הימים הקבועים בחוק, אלא שתוכנה, להבדיל מכותרתה, הוא  7-ימים, להבדיל מ

בע, באשר בגוף הפנייה נמנים שמות בוררים מוצעים. הפנייה אמנם נערכה בשמה הקו

של המבקשת בלבד, ולא כללה את שמו של המבקש, אך המשיבות לא הסבירו מהי 

http://www.nevo.co.il/law/74417/8.b
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נפקותה המעשית של הטענה, שככל הנראה אינה קיימת, זולת התעסקות בזוטות, כפי 

וררות, אף שכתב הסודיות המבקש אינו צד להסכם הבהעלו ולפיה הטענה הנוספת ש

 בניסיון להערים קושי מיותר נוסף.  -"שניהם יחד ולחוד, יכונו להלן: החברהמורה כי "

נותר אם כן לדון בטענת המשיבות בדבר שיהוי בהגשת הבקשה למינוי בורר.  .11

הפנייה האחרונה למשיבות נערכה מיד לאחר שניתן פסק הדין שדחה את בקשתן 

ת הקודם. קודם למתן פסק הבוררות הסופי בידי הבורר גורן, היו לביטול פסק הבוררו

קביעותיו בהתייחס לתביעת המבקשים הן במסגרת החלטת החבות )שהיוותה פסק דין 

אך בהתייחס לדחיית תביעת המשיבות(, והן במסגרת ההחלטה בבקשה לתיקון כתב 

ד לאחר מתן פסק תביעה נתונות לשינוי. סביר להניח כי לו הייתה מוגשת הבקשה מי

כי היו מתרעמות על כך.  –לביטולו של המשיבות הבוררות הקודם וטרם דיון בבקשתן 

אין לבוא אל המבקשים בטרוניה כי באין הסכמה מצד המשיבות לפתוח הליך בוררות 

בבקשת הביטול, באופן שטענות  הנוסף לאחר החלטת התיקון, העדיפו להמתין להכרע

 עולות בקנה אחד עם החובה לטעון טענות בתום לב. המשיבות, במובן זה, אינן

 התוצאה

 בקשת המינוי מתקבלת. 

מהמוסד הישראלי  יהונתן עדיאלהשופט בדימוס  אני ממנה כבורר את5129371

לבוררות עסקית ע"ש פרופ' סמדר אוטולנגי בראשות כבוד השופטת בדימוס אילה 

  אביב. -תל 84פרוקצ'יה, רח' החשמונאים 

 ₪. 35,000משיבות ישלמו למבקשים את הוצאות הבקשה בסך של ה54678313

 

ניתנה היום, כ"ט אדר א' תשע"ו, 
      , בהעדר הצדדים. 2016מרץ  09
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