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,  1-2 ביעה שלפני עותרים המבקשים, בעיצומו של הליך הבוררות המתנהל בינם לבין המשיביםבת

 לתשעה סעדים, המתמקדים באופן ניהול הבוררות.

 רקע עובדתי

( הינו יהלומן החבר המבקשים -)יכונו להלן בצוותא 1, בעל השליטה במבקשת 2המבקש  .1

בעל  2(, ולו סכסוך עם המשיב הבורסה -"מ )להלןבורסת היהלומים הישראלית בע - 4במשיבה מספר 

(, החבר אף הוא בבורסה. הסכסוך מתמקד בטענת המשיבים -)יכונו להלן בצוותא  1השליטה במשיבה 

ביהלומים מסוימים המוחזקים ע"י המבקשים ובתביעתם הכספית  70%המשיבים לשותפות בשיעור 

בהליך בוררות מדרג ראשון של הבורסה, לפני  נגדם בגין חלקם בשותפות נטענת זו. הסכסוך מתברר

 (. הבורריםוכן הבוררות  -אמנון אבידן ומר נדב זיידיס )להלן הבוררים מותב

http://www.nevo.co.il/law/84255
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/11
http://www.nevo.co.il/law/74417/24
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 הליך קודם

טרם ההליך שלפני הוגשה ע"י המבקשים לבית משפט זה תביעה קודמת שהתייחסה אף היא  .2

ה תקפו החלטת בוררים שדחתה ( ב34310-01-15; הפ"ב 39306-10-14לבוררות נושא העניין )ה"פ 

לברר גם את  בדבר החובה ו ,1 חוסר סמכות לדון בעניינה של החברה המשיבהבדבר   םאת טענת

(, בגינה עסקת ללין -טענותיהם בקשר לעסקת שותפות נוספת אף שאינה קשורה לענף יהלומים )להלן

מחלוקת הקשורה לתעשיית זכות קיזוז. משהבוררים קבעו כי בבוררות תידון רק הלהמבקשים  ענוט

אבנים יקרות ולסחר בהן, במובחן מהטענות הקשורות לעסקת ללין, עתרו המבקשים לביטולה של 

 להעברת הבוררים מתפקידם ולהעברת בירור הסכסוך לבית המשפט.  טה,ההחל

 שהפך חלוט. 08.02.2015תביעה זו, על כל חלקיה, נדחתה בפסק דין מיום 

 הבוררות

קשים נדחתה כאמור, החלו הבוררים בניהול הבוררות וקיימו שלוש ישיבות משתביעת המב .3

. אלא שהמבקשים אינם משלימים עם הותרת 28.5.2015-ו 11.5.2015 26.2.2015בוררות בתאריכים 

הבוררים בתפקידם ועם בירור המחלוקת, למורת רוחם, במסגרת מוסד הבוררות של הבורסה, ומאבקם 

ם, בני הפלוגתא הטבעיים בסכסוך המסחרי, אל מוסד הבוררות בבורסה בהקשר זה הועתק מהמשיבי

 בכלל, ואל מותב הבוררים בפרט. 

הקליטו המבקשים בסתר את הדיונים, ללא וקולים מסודרים, טואף שישיבות הבוררות לעיל תועדו בפר

 הרשאה ובניגוד להוראות תקנון הבורסה האוסר הקלטה, תמללו את ההקלטות, ועתרו לתיקון

הפרוטוקולים המוקלדים שניהלו הבוררים בטענה כי הינם "משופצים", בהיותם משמיטים עדויות על 

 בתמלולים שנערכו ע"י המבקשים.באופן המחייב המרתם מעשים לא חוקיים וסחר בפתקים, 

 הבוררים דחו את הבקשה.

 התביעה הנוכחית 

הכוללת לא פחות מתשעה משבקשתם לעיל נדחתה, הגישו המבקשים את התביעה שלפני,  .4

 סעדים הצהרתיים, המשלבים בתוכם גם סעדי משנה נוספים, המנוסחים על ידם כך:

הקובע כי הבורסה ומוסד הבוררות בה מהווים גוף דו מהותי, המחייב לקיים הליך  א. צו הצהרתי

הישיבות בוררות תקין על פי נורמות התנהגות המצופות מהם כגוף כזה, וכי אלה לא קויימו בשלוש 

 שהתקיימו בפניהם;

בישיבות  בבורסה הבוררות מוסד ידי על שנרשמו כפי הפרוטוקולים כי הקובע הצהרתי ב. צו

מהם דברים שנאמרו ונכתבו בהם  הבוררות אינם משקפים את אשר התנהל ונאמר בהן, כי הושמטו

מכפי שנרשמו דברים שלא נאמרו ו/או שנאמרו באופן חלקי ו/או שנאמרו באופן ובצורה אחרת 

 בהם;

ג. צו הצהרתי הקובע, כי התמלולים של הקלטות דיוני הבוררות )כפי שהוקלטו ונערכו ע"י 

התובעים( מהווים תיעוד שלם ומלא שלהן, ועל פיהם הבוררים לא קיימו כלפי המבקשים את חובת 

ובצורה  הנאמנות והזהירות הנדרשת מהם ויש בהם כדי להעיד שהפרוטוקולים נערכו באופן מטעה

 שאינה משקפת את האמת כך שהם עשויים להטעות.
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ד. צו הצהרתי הקובע כי התנהגות הבוררים בבוררות בקשר עם הפרוטוקולים היא בלתי סבירה 

 ושרירותית, יש בה פגיעה בחופש הביטוי, בכללי הצדק הטבעי ובזכות הטיעון של המבקשים.

הסמיכו עצמם לדון בעסקאות, אשר על פי ה. צו הצהרתי הקובע כי הבוררים חרגו מסמכותם כש

טענת המבקשים עומדות בניגוד לתקנון, לנהלים ולהודעות שהבורסה פרסמה באותם נושאים 

 מסחר בפתקים(, וכן צו הקובע כי  הבוררים מנועים מלדון במסגרת הבוררות בעניינים אלה. )איסור

בות בסכסוך הנדון במסגרת פי הודאות המשיבים בתמלולים, שלו-ו. צו הצהרתי הקובע, על

הבוררות, עבירות מס שלא ניתנות להפרדה מהסכסוך עצמו, וכן צו מניעה הקובע כי חלקים אלה 

 אינם ברירים וכי הבוררים מנועים מלדון בהם.

ז. צו מניעה הקובע כי הבוררים מנועים מלדון, לקבל ולפסוק בטענת המשיבים לשותפות לאור 

ראיות התומכות בגרסתם ושאין הם יכולים ו/או מתכוונים להמציאן  הצהרתם בתמלולים שאין בידם

לבוררים. המבקשים חוששים כי הכרעה שלא על סמך ראיות שהובאו בפני הבוררים, תהווה עבירה 

 ו/או סיוע בביצוע של עבירה כזו. פקודת מס הכנסהעל הוראות 

ה המחייב את הבוררים לקבל את התמלולים הקלטות הדיונים שהתקיימו בפני הבוררים ח. צו עש

וזאת חלף הפרוטוקולים שנוסחו על ידי  28.5.2015-ו 11.5.2015,  26.2.2015בישיבות מהימים:  

 הבוררים. 

ט. צו מניעה, המונע מהבוררים המשך הבוררות הנדונה ללא הקלטת הדיונים בה, החל ממועד 

 מרצה זו.הגשת ה

 

וסעדי המשנה המבוקשים לעיל, הכרוכים זה בזה בערבוביה, ניתן לרכז, למען   את תשעת הסעדים

 הקל על ההכרעה, לשלוש חטיבות מרכזיות: 

עתירה לסעד הצהרתי בדבר היות הבורסה, לרבות מוסד הבוררות שלה, גוף "דו מהותי"  - האחת

עתירה לצו המחייב את מוסד הבוררות  -; השנייה החייב בנורמות התנהגות המצופות מגוף מעין זה

להקליט את דיוניו, תוך חיובו לקבל את תמלול הקלטת הישיבות חלף הפרוטוקולים שנערכו ע"י 

צו שיאסור על הבוררים לדון בנושאים הכרוכים בביצוע עבירות מס, לרבות סחר   - הבוררים;  והשלישית

 בפתקים.

והתיק נדחה לעיון ולמתן פסק דין, הוגשה ע"י המבקשים  לאחר שהדיון בתביעה הסתיים, .5

 בקשה להתרת הגשת ראיה נוספת, אליה אתייחס בהמשך בהקשר המתאים.

זכיר את ההיקף המצומצם של מתחם ההתערבות של אחזור ואבטרם אדון בטענות כסדרן,  .6

עת של הבורר באשר בית המשפט בענייני בוררות, ביחוד עת עסקינן בטענות התוקפות את שיקול הד

 דיוניות: ה יולאופן ניהול הבוררות ובאשר להחלטות

בית המשפט אינו משמש ערכאת ערעור על שיקול דעתו של הבורר בעניינים הנוגעים לדין "

המהותי, ומקל וחומר שלא ידרש לטענות בעלות אופי ערעורי על החלטותיו הדיוניות של הבורר. 

הדיון לפניו היא שמאפשרת את ניהול הבוררות ביעילות ולפיכך סמכותו של הבורר לנווט את סדרי 

אורגד  7191/11רע"א " )בית המשפט ימעט להתערב, אם בכלל, בשיקול הדעת הדיוני של הבורר...

 (.14.12.2011-, ניתן ב11, פסקה ח.ש.ן. נ' משב הנדסת קירור ומיזוג אוויר בע"מ

http://www.nevo.co.il/law/84255
http://www.nevo.co.il/case/5599420
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 וכן:

בית המשפט אינו משמש ערכאת ערעור על שיקול דעתו של הבורר בעניינים הנוגעים לדין "

 102/12רע"א " )המהותי, ומקל וחומר שלא ידרש לטענות הנוגעות לאופן ניהולו של הליך הבוררות

 (.10.01.2012-ן ב, נית13, פסקה גור נ' וולף

 עתה אפנה ואדון בטענות לגופן וכפי סדרן.   .7

משל המדובר מהותי, -המבקשים עותרים להצהרה בדבר היות מוסד הבוררות של הבורסה גוף דו

ולקביעה לפיה לא נהגו הבוררים בשלוש הישיבות שקיימו, בהתאם לאמות המידה בעתירה מינהלית, 

 המצופות מגוף שכזה. 

הצביעו על מקור סמכותו של בית משפט זה לדון בעתירה כללית ותיאורטית זו, המועלית  המבקשים לא

בעיצומו של הליך הבוררות, והמנותקת מסעד ממשי קונקרטי. אין המדובר בהצהרה נלווית או כרוכה 

, אף לא בטענה המועלית בגדרה חוק הבוררותל 24סעיף לבקשה לביטול פסק בוררות המוגשת לפי 

 לחוק הבוררות.  11סעיף של בקשה להעברת בורר מתפקידו לפי 

מצם למדי, והוא מותווה בהוראות כאמור לעיל, מתחם התערבותו של בית המשפט בנושאי בוררות מצו

. ההצהרה המתבקשת אינה באה בגדרן של אלו, וטענת בא כוח המבקשים חוק הבוררותברורות של 

אנחנו מדברים בהתערבות של בית המשפט בהליך בלתי תקין שהסמכות במהלך הדיון לפיה "

להתערב בהליכים האלה עוד לפני שמתקבלת הכרעה...כאן המקום שבית המלאה שלו להיכנס ו

אם ביהמ"ש לא (  ולפיה "7-10שורות  4" )עמוד המשפט יכנס ויעשה סדר בהליכים בלתי תקינים

... ולביהמ"ש יש את מלוא הסמכות עוד 24ירים את הנס... אז ימשיכו להגיע לפה תיקים עם סעיפי 

 אינה יכולה להקנות סמכות מקום שאיננה. -( 1-5שורות  7וד " )עמלפני שמתקבלת החלטה...

למעלה מהצורך ייאמר כי הבורסה אינה ממלאת תפקיד סטטוטורי כלשהו, החברות בה אינה נכפית כי 

אם וולנטרית, העיסוק בסחר ביהלומים אינו מותנה בחברות בבורסה, והבורסה אינה מבצעת פעילות 

טענה מעין זו כבר  ,תו של דבריהמבוצעת ע"י רשויות שלטוניות. לאמהנושאת אופי ציבורי בדומה לזו 

בורסת היהלומים הישראלית  נ'מאיר גוב  13-04-10542ה"פ נדחתה בפסק דין שניתן בנדונה ו

 (. 24.07.2013-)ד( )ניתן ב3פסקה  בע"מ,

לחייב את הבוררים להקליט את דיוני הבוררות, חלף ניהול ובאשר לעתירת המבקשים  .8

 פרוטוקול מוקלד, הנתון מטבע הדברים, לשיקול דעת הבוררים באשר למידת הפירוט שבו:

על אף האיצטלה העקרונית שהמבקשים מנסים להעטות בה את עתירתם זו, המדובר למעשה בניסיון 

ע"י המבקשים. להם בקשה דומה שהוגשה על ידם דחתה לפיה נלערער על החלטת ביניים של הבוררים 

  ישיבת הבוררות מיום הגישו המבקשים לבוררים בקשה לתיקון פרוטוקול 11.03.2015ביום 

את הנאמר במסגרת הדיון ולא  אחת לאחתהפרוטוקול ישקף "נטען לצורך כי בה  26.02.2015

הליך הבוררות אשר יתומלל תוך  כל הדיונים במסגרת יוקלטו מעתה ואילך", וכי "פרוטוקול משופץ

 ".זמן סביר...

http://www.nevo.co.il/case/5570958
http://www.nevo.co.il/law/74417/24
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/11
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/6871934
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הבוררים מנהלים את " קבעו כילפיה ניתנה ע"י הבוררים החלטה הדוחה את הבקשה,  29.04.15ביום 

הפרטיכל ונרשמים בו עיקרי הדברים הרלבנטיים לדעתם לדיון. באם צד סבור כי נשמט דבר מה 

ן בה. המכתב אינו בקשה מפורטת ולא ניתן מהפרטיכל, עליו להגיש בקשה מפורטת לתיקונו ונדו

 ".להבין ממנו מה התיקון המבוקש

עתירת המבקשים מבית המשפט לאכוף על הבוררים את הקלטת הדיונים אינה אלא רואות עינינו כי 

לא נותר לי אלא להיתלות באילן גבוה בקשה לביטול החלטת ביניים של הבוררים שדחתה בקשה זו. 

בית המשפט אינו מוסמך לאשר או כוחם המלומד של המבקשים, הסובר כי "ולפנות לספרו של בא 

לבטל החלטה אחרת. הדרך היחידה של צד לבוררות המבקש לטעון טענותיו נגד 'החלטה אחרת', 

" ]ישראל שמעוני, היא להמתין לסיום הליך הבוררות ולהגיש בקשה לביטולו של פסק הבוררות כולו

   ([.2014) 511, מהדורה שנייה מורחבת, עמ' רותדיני בוררות: אופק חדש בבור

ניהול פרוטוקול הינו עניין מובהק של סדרי דין, המצוי מחוץ למתחם הנושאים זאת ועוד,  .9

ניהול הפרוטוקול, אם בכלל, כלל אינה על עצם הנתונים לביקורתו של בית המשפט. בענייננו, שאלת 

 אופן סודרים, וטרוניית המשיבים המתייחסת רק לשהרי הבוררים מנהלים פרוטוקולים מ ,המדוכה

 אינה יכולה להישמע:  ,ניהולם

... אם יידרש הבורר על ידי הצדדים לערוך פרוטוקול, תהא צורת ניהולו מסורה לשיקול דעתו של " 

הבורר. ביהמ"ש לא יתערב בכך, גם אם חסרים בפרוטוקול פרטים אחדים, או שהפרוטוקול אינו 

, מהדורה רביעית בוררות: דין ונוהל" ]סמדר אוטולנגי, הדברים שנאמרו בבוררות נותן ביטוי לכל

 ([.2005) 636מיוחדת, עמוד 

ד' אמות בית המשפט, לא תתערב ערכאת הערעור -למותר לציין כי גם עת עסקינן בדיון המתנהל ב

 בהחלטת הערכאה הדיונית שלא להתיר הקלטת הדיון:

...בית הדין הרבני הגדול סירב לאפשר לעותרת להקליט את הדיון בערעוריה... מדובר בהחלטה "

הנוגעת לאופן הדיון בבית הדין הרבני בנושא המסור לשיקול דעתו. העותרת לא הצביעה על חריגה 

של בית הדין הרבני מסמכותו, על פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי או על סטייה מהוראות חוק 

 (. 21.01.2014-, ניתן בפלונית נ' בית הדין הרבני הגדול 403/14בג"ץ " )ת לבית הדין הדתיהמכוונו

בו , מקום אי מתן היתר להקלטהקיימת הצדקה מהותית לבמקרים מתאימים הפסיקה הכירה גם בכך ש

 סרבולו של ההליך: לאו זו נועדה להתנגחות במותב היושב בדין 

מתן ההיתר כאמור רק באותם מקרים, מועטים יחסית, בהם קיים בעיני -ככלל תהיה הצדקה לאי"

השופט חשש מבוסס להיווצרות מצבים מביכים... אם יאמר עורך הדין, כי בדעתו לערוך הקלטה, 

צה הוא להכין מראש דיוקים בניהול הפרוטוקול, וכי רו-שכן מצפה הוא, על סמך ניסיון העבר, לאי

ראיה, שבעזרתה יוכל לתקוף את מהימנות הפרוטוקול, אזי ניתן לראות בכך התנהגות בלתי 

-התגרות בבית המשפט, ובנסיבות כאלה אין לראות פגם באי מנומסת מצד עורך הדין ואף משום

212-, 203( 3)ניר נ' בית משפט השלום )תעבורה( מחוז חיפה, פ"ד מה 305/89בג"ץ " )מתן היתר...

 , פסק דינו של כבוד השופט בך(213

http://www.nevo.co.il/case/11273065
http://www.nevo.co.il/case/17943309
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 לא כל שכן.  -כאשר עסקינן בבוררות, האמורה להוות חלופה יעילה ומהירה לפתרון סכסוכים 

בלה מעמד בכורה, לפיה יפה ק-נותר אפוא לדון בטענת המבקשים, שבמהלך הדיון בעל .10

וכן  ",שהסכסוך העסקי קשור בטבורו לעבירות מס לכאורהסוך בינם לבין המשיבים אינו בריר מ"הסכ

". לעמדתם, על בית המשפט להורות לאלתר על הפסקת דיוני סחר בפתקיםמחמת שהוא כרוך ב"

 סיכול בירורה של התביעה הכספית נגדם.המעשית הינה ה ותמשמעשהבוררות, 

", אף אין צורך לשכנע את מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעהלל "אין צורך להכביר מילים על הכ

בית המשפט כי הסכם בלתי חוקי אינו יכול להיחשב להסכם בוררות. אלא שהמבקשים מרחיקים לכת 

בניסיונם לשוות לסכסוך שבינם לבין המשיבים גוון פלילי, ובכך להפטיר עצמם מתשלום חובם למשיבים, 

 הבוררות. אם אכן זה יוכח בהליך

יש לזכור, הבוררות נפתחה בתביעת המשיבים לקבלת השווי הכספי של חלקם ביהלומים המוחזקים ע"י 

המבקשים, בטענה כי אלו נרכשו בשותפות וכי הם שנשאו בחלק הארי במימונם. ב"כ המבקשים אישר 

לא טוענים  אנחנו( "16שורה  6" )עמוד אנחנו לא דנים בהסכמים בלתי חוקייםבמהלך הדיון כי "

(, וכי טענת אי ברירות הסכסוך נעוצה בכך שהמשיבים 15שורה  12" )עמוד להסכמים בלתי חוקיים

 (.23שורה  6" )עמוד טוענים טענות שבבסיסן)ם( יש עבירות מס"

גם אם אכן יתברר במהלך הדיון כי המשיבים כשלו באופן כזה או בעניין מיסויי בקשר ליהלומים נושא 

אין בכך להפטיר מניה וביה את המבקשים מלשלם להם את חלקם ביהלומים, אם אמנם  תביעתם, עדיין

 תוכח טענתם כי היו שותפים ברכישתם.

בתי המשפט התלבטו בעיקר בהחלת סמכותם להורות על אכיפה של חוזה בלתי בפסיקה נאמר כי "

י ואופקי, כאשר לחוק, קיים מדרג אנכ 31חוקי. מקובל לומר, כי בין הסעדים המנויים בסעיף 

האפשרות הראשונה היא השבה בעקבות בטלות החוזה, ומתחתיה ניצבות שתי האפשרויות 

ביחס אופקי... הכלל הוא השבה, אך רשאי בית המשפט  –פטור מהשבה וקיום חיובים  –האחרות 

 הכלל הוא שאין להורות על קיום –להורות על פטור מהשבה, ובנוגע לקיום החוזה הכלל הוא הפוך 

-, ניתן ב20, פסקה טנדלר נ' קוזניצקי 6667/10ע"א " )אך רשאי בית המשפט להורות על קיום

13.09.2012 .) 

גם אם בית משפט נתקל אגב בירור סכסוך, בהיבט שחוקיותו מוטלת בספק, למשל: הכנסה בלתי 

להפטיר אוטומטית את הצד השני מחובו רק מחמת כשל זה. לבית המשפט מדווחת, עדיין אין בכך כדי 

מידת טובת ההנאה שרכש הצד הטוען לאי  :יש למנות אתשיקוליו מסור שיקול דעת נרחב, כאשר בין 

היקף אי  ;האפשרות להסיר ולו בדיעבד את אי החוקיות שדבקה בהסכם ;מידת ביצוע ההסכם ;חוקיות

האפשרות להפריד את החלקים הנגועים באי חוקיות מן  ;קיות בהתקשרותחלקה של אי החו ;החוקיות

ההקפדה בקיומם ; וההגנה על צד שלישי ;מידת תום לבו של הצד הטוען לאי חוקיות  ;החלקים האחרים

(. בהקשר האמור, אוסיף ואציין כי נטיית הפסיקה היא שלא 26של יסודות קיומו של החוזה )שם, פסקה 

ושאים מטרה אגבית של הונאת רשויות המס כחסרי נפקות משפטית )שם, פסקה לראות בהסכמים הנ

 והאסמכתאות שם(.    27

http://www.nevo.co.il/case/6077122
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בבסיס תביעת המשיבים גלומה עבירת מס, על מנת להכריז על תביעת הנה כי כן, אין די בטענה כי 

ו , ועת טרם לובנ מה גם שטרם הוברר אם יש רגליים לטענת אי החוקיותהמשיבים כבלתי ברירה, 

 יתר הפרמטרים שנזכרו לעיל.

המבקשים מוסיפים וטוענים כי על בית המשפט למנוע את המשכה של הבוררות, משתביעת   .11

 נאסר זה מכבר ע"י הבורסה.לטענתם המשיבים נסמכת על נוהג הסחר בפתקים ש

, ואשר צורף לתצהיר 2006" שהופץ בקרב חברי הבורסה בשנת תזכורת לגבי פתקיםממסמך ה"

קשים, אין להסיק כי הסחר בפתקים נאסר, ועולה ממנו כי נושא הסחירות בפתקים זכה להסדרה המב

 . לפי כללים אלו: 01.06.2006" ופורטו כללים שתוקפם החל מיום נוכח אי הבהירות שנוצרה בנושא"

פתק הניתן במסגרת מסחר ביהלומים יציין את שם עושה הפתק, שם המוטב שלטובתו נעשה "

מו, מועד פרעונו, העסקה בגינה ניתן, קיומו של ערב לפרעון הפתק, באם קיים, וכן את הפתק, סכו

פתק הניתן במסגרת המסחר ...המילים: 'לא ניתן להעברה' או 'ניתן להעברה' לפי המקרה והעניין

ביהלומים לא ניתן להעברה אלא אם צויין עליו במפורש אחרת...צוינו על גבי הפתק המילים: 'לא 

 עברה' לא יהיה הפתק סחיר ולא יהיה ניתן להעברה... "ניתן לה

, קובע 2014)ז( שבו, כפי נוסחו מחודש נובמבר 78כיום מעוגן נושא הסחר בפתקים בתקנון, עת סעיף 

לא תוגש תביעה בגין פתק בדיקה ופתק קומיסיון ולא תידון במסגרת ערכאת הבוררות של כי "

מיום עריכת הפתק )להלן:  חודשים 12עה עברו מעל בורסת היהלומים אם עד למועד הגשת התבי

'התקופה'(, אלא אם הסכים עושה הפתק בכתב אחרת. האמור לעיל יחול אף על ערב לפתק והגשת 

חודשים מעת עריכתו תחייב את הסכמתו  12-תביעה כנגדו בגין הפתק לאחר שעברו מעל ל

לא יהיו ניתנים על שם מקבל הפתק  בכתב... פתק בדיקה, פתק קומיסיון ופתק קניה יהיו ערוכים

בין אם הדבר צוין על גבי הפתק ובין אם לאו. לא תוגש תביעה בגין פתק  להעברה או להסבה,

בדיקה, פתק קומיסיון ופתק קניה שהועברו ו/או הוסבו ולא תידון במסגרת ערכאות הבוררות של 

כאמור, אלא אם הסכים עושה בורסת היהלומים אם התובע הינו אדם אליו הוסב ו/או הועבר פתק 

הפתק בכתב אחרת. האמור לעיל יחול אף על ערב לפתק והגשת תביעה שכנגדו בגין הפתק 

 י.ש.[. –" ]הדגשות לא במקור שהוסב ו/או הועבר כאמור תחייב את הסכמתו בכתב

על מהאמור לעיל עולה כי אין המדובר באיסור גורף על סחר בפתקים, וכי אין רואים עסקה הנסמכת 

ההסדר מתייחס להיבט הסחרות בפתק, לתקופת תוקפו מרגע . פתק מסוחר כפסולה רק מטעם זה

 עריכתו, וכו'.

המבקשים טוענים כי בדעת המשיבים להוכיח את מימון רכישת היהלומים נושא וחזרה לענייננו:  .12

 להם לעשות כן. טענת השותפות, כולו או חלקו, בין היתר, באמצעות סיחור פתקים, וכי אין לאפשר 

לפיה השימוש בפתקים כאמצעי תשלום  -חוששני כי השמחה מוקדמת. מעבר לכך שטענת המבקשים 

אינה מדויקת, הרי טרם הוברר אם אכן יסמכו המשיבים את תביעתם על פתק כזה או אחר,  -אינו חוקי

הצד השני כי: "ואם כן האם עסקינן בפתק שלא ניתן לסחור בו. במהלך הדיון לפני אישר בא כוחם 

, לא נימק באיזה פתק מדובר, לא לא הביא את הפתקיםשמסתמך על הבאה של פתקים מעולם 
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 11)עמוד  "לכן אני לא יודע על איזה פתק מדוברהביא ראיות לקבלה על פתק וטוען שיש לו פתק, 

נחנו לא אאמרו פה שהתביעה היא בעלות על יהלומים. היא אמורה להיות מוכחת, " ( וכן:1-3שורות 

, באמצעות סחר בפתקים, יותר מזה הם תובעים בכלל פירוק שיתוף, זה לא יודעים את הטענות

שורות  11..." )עמוד תביעת בעלות. הם רוצים את החלק שלנו זה אמנם סכסוך מסחרי רגיל זה נכון

23-28.) 

עולה ממנה הטענה בהקשר זה, כמו יתר חלקיה האחרים של התביעה, מקדימה את זמנה, והרושם ה

הוא שבכוונת המבקשים לעשות את כל שניתן על מנת לעכב את בירורה לגופה של תביעת המשיבים 

נגדם. טענות לעניין פתק כזה או אחר, תוקפו או קבילותו לשמש הוכחה לתשלום )כאשר דומה שככל 

המבקשים  ניסיוןשמדובר בפתק שאינו עומד בכללי הבורסה, יכול הדבר לשמש, לכל היותר, בסיס ל

מקומן להתברר לפני הבוררים במסגרת  –( להדוף את טענת המשיבים לפיה שילמו עבור היהלומים

 הבוררות.

בקשה דחופה להתיר הגשת כאן המקום להתייחס לבקשת המבקשים הנושאת את הכותרת " .13

נה שנית 2.12.2015". הראיה שהמבקשים עותרים להיתר להגשתה הינה החלטת הבוררים מיום ראיה

נמצאת בדיון בפני  3בקשה מס' בבקשה המבקשים שלא לקיים דיון בסחר בפתקים, בה נקבע כי "

". נטען כי מאחר והדיון בבית המשפט התקיים ביום בית המשפט ועל כן לא תיבחן על ידינו

ממילא לא היה באפשרותם של המבקשים להגיש את ההחלטה, משזו ניתנה לאחר הדיון,  24.11.2015

לאור החלטה זו מתחדד הצורך בהכרעת בית המשפט הנכבד בשאלת ה נדרשת שכן "ומשהגשת

". למותר סמכות הבוררים לדון בתביעה לזכויות נטענות מכוח סיחור בפתקים של צדדים שלישיים

לציין כי המשיבים מתנגדים לבקשה. לעמדתם, מדובר בראיה בלתי רלבנטית ובבקשה שאינה אלא 

אינה תביעה בגין פתקים ים בטיעון, והם חוזרים ומצהירים כי תביעתם "הרחבת חזית ומקצה שיפור

 ".כספים של שווי יהלומים -אלא תביעה מסחרית

 1גם דינה של בקשה זו להידחות. בעוד ששלושת סעיפיה הראשונים של הבקשה )סעיפים א.  .14

לבקשה  4-15ים ( מתייחסים לראיה אותה מבוקש להגיש, כוללים סעיפיה הנותרים, סעיפ 3א. –

( טיעונים נוספים שעניינם בחיזוקם ובהרחבתם של טיעוני המבקשים בהליך העיקרי, 2-6)עמודים 

באופן שהמעיין בהם סובר בטעות כי ניתנה למבקשים זכות להגשת סיכומי תשובה. לבקשה אף צורפו 

העיקרי  תמלילים וקטעים מתקנון הבורסה, ללא נטילת רשות. כשם שהמבקשים התעלמו בהליך

מעקרונות יסוד בדיני בוררות, כך נהגו בבקשה לעיל, עת התעלמו לחלוטין מכללי דיון בסיסיים והכבירו 

בטיעוניהם, משל הדיון בתיק העיקרי עודנו ממשיך והולך. מכל מקום, בראיה הנוספת אותה מבוקש 

הם בקשה הזהה להגיש אין מאומה. הבוררים נהגו כבוד כלפי בית המשפט, ומשהמבקשים הגישו ל

נמצאת בדיון בפני בית המשפט ועל כן בתוכנה לטענה שהעלו בפני בית המשפט, קבעו כי הבקשה "

", ונכון נהגו. הנחת היסוד היא כי עתה, משנדחתה תביעת המבקשים לקטוע את לא תיבחן על ידינו

 כפי סדרם. הבוררות,  יתפנו הבוררים לברר את התביעה לגופה, וישמעו את טיעוני שני הצדדים

לא הוכחה כל עילה המצדיקה את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם  - סיכומו של דבר .15

זה של דיוני הבוררות, וכל שהצליחו המבקשים להוכיח הוא כי אין דעתם נוחה מבירורה לגופה של 
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בירור התביעה הכספית שהגישו נגדם המבקשים, וכי בדעתם לנקוט בכל צעד אפשרי על מנת למנוע 

 היאהמשיבים תביעת זה. על המבקשים להפנים כי האכסניה המתאימה לבירור הטענות שבפיהם כלפי 

, עדיין יהא עליהם למצות הםהבוררות, וגם אם פסק הבוררות שיינתן בסופו של ההליך לא יישא חן בעיני

 הליך שמיעה מחודשת בפני ערכאה שניה של בוררים, בטרם יפנו לבית המשפט.

 התביעה, על כל חלקיה, נדחית.5129371

 ₪ 75,000בגין הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד סך של  1-2המבקשים ישלמו למשיבים 54678313

 המזכירות תשלח העתק פסק הדין לכל הצדדים.

    , בהעדר הצדדים. 2015דצמבר  28ניתן היום,  ט"ז טבת תשע"ו, 
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