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 חקיקה שאוזכרה: 

 5: סע'  1968-חוק הבוררות, תשכ"ח

 

 החלטה
 

 

"(, לעיכוב חוק הבוררות)להלן: " 1968-, התשכ"חחוק הבוררותל 5סעיף לפני בקשה לפי  .1

הבקשה לעיכוב בירורה של תובענה שהוגשה נגד המבקשת ע"י המשיבה )להלן: "

 "(. הבקשה" או  "הליכים

 

" 1 הנתבעתלמען הנוחות יכונו הצדדים לפי תוארם בהליך העיקרי )המבקשת תכונה: "

 "(. התובעתוהמשיבה: "

 

נוספת בהליך העיקרי, חברת נוף ים כחול מבט אל המרינה בע"מ )להלן גם: קיימת נתבעת 

. כתב בהמשך"(. נתבעת זו התווספה להליך באורח שיצוין 2הנתבעת " או "חברת נוף ים"

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/5
http://www.nevo.co.il/law/74417/5
http://www.nevo.co.il/law/74417
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ההגנה )לכתב התביעה המתוקן( הוגש מטעם שתי הנתבעות יחדיו. חברת נוף ים לא 

 ה לעיכוב הליכים.הגישה ולא ביקשה להגיש, התייחסות נפרדת לבקש

 

בפתח הדברים ולצורך מתן רקע לדיון, תובא להלן תמצית מתוך השתלשלות העניינים  .2

 וטענות הצדדים בסוגיות הקשורות לענין, כפי שאלה עולות מכתבי הטענות בהליך העיקרי.

 

 רקע כללי וטענות הצדדים

בבעלות ובניהול מר  על פי כתב התביעה המתוקן וצרופותיו, התובעת היא חברה פרטית .3

גבריאל אברג'ל, מר מאיר אברג'ל ומר יוסי רמתי )התובעת מציינת כי אין קשר למשפחת 

היא חברה פרטית שהון מניותיה מוחזק ע"י מר יצחק חדד  1אברג'ל הידועה(; הנתבעת 

"(, המשמש כמנהלה בפועל, והיא עוסקת )או עסקה( בהקמת פרויקט מר חדד)להלן: "

(, שהיא חברה פרטית. לפי 2כר להלן, אותו מכרה לחברת נוף ים )הנתבעת במודיעין שיוז

 היא בבעלות קבוצת גבאי ובניהול מר אלי גבאי. 2הנטען בכתב התביעה, הנתבעת 

 

זכויות במקרקעין ברחוב החרצית במודיעין במטרה  1רכשה הנתבעת  28.6.2010ביום  .4

 "(. הפרויקטר )להלן: "יחידות דיו 76-להקים עליו פרויקט מגורים של כ

 

ביום ו לתובעת נוהל משא ומתן להשקעה ושיתוף פעולה בהקמת הפרויקט 1בין הנתבעת  .5

וחברת י.פ.ל. השקעות וניהול נכסים בע"מ  1נחתם בין התובעת, הנתבעת  9.8.2010

כנראה בבעלותה אותה עת( הסכם הנושא את הכותרת: "הסכם היו  1)שמניות הנתבעת 

"; 2010הסכם אוגוסט לכתב התביעה המתוקן; להלן: " 3מניות" )נספח  הקצאה ובעלי

 "הסכם מקס"(.  –במסמכים מסוימים כונה הסכם זה ע"י הצדדים 

 

 50%בשיעור של  1נקבע, כי בתמורה להקצאת מניות של הנתבעת  2010אוגוסט בהסכם 

)להלן: ₪ יון מיל 10.9הלוואת בעלים בסך של  1מהונה המונפק, תעמיד התובעת לנתבעת 

"(. על פי ההסכם, העברת שטר הקצאת המניות לתובעת אמור היה להתבצע ההלוואה"

₪ מיליון  19.5הלוואה בסך  1"( יתן לנתבעת הבנקלאחר שבנק הפועלים בע"מ )להלן: "

 ויאשר את התובעת כערבה נוספת. 

 

שור להסכם", , בין השאר, כי כל חילוקי דעות שיתעוררו "בכל הקהנ"ל עוד נקבע בהסכם

יתבררו תחילה בפני עורכי דין מסוימים כהליך גישור; ובמידה שהליך הגישור לא יצלח, 

 ימונה בורר יחיד אשר יכריע במחלוקת.
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העמידה התובעת  2010לפי הנטען בכתב התביעה, בסמוך לחתימת הסכם אוגוסט  .6

, הודיעה 11.8.2010ורק לאחר מכן, ביום ₪ מיליון  10.9את ההלוואה בסך  1 לנתבעת

בלבד ולא אישר את ₪ מיליון  9.5כי הבנק העמיד לטובת הפרויקט סך של  1הנתבעת 

טוענת, מצדה, כי החלטות הבנק )ליתן אשראי  1התובעת או את נציגיה כערבים. הנתבעת 

מופחת ולסרב לאשר את מנהלי התובעת כערבים( אירעו לאחר חתימת ההסכם וכן כי 

 מול הבנק. לנק הינה על התובעת ומנהליה לאור התנהלותם האחריות להחלטות הב

 

כי לנוכח המימון המצומצם מטעם הבנק וכדי להציל את הפרויקט,  ,בכתב התביעה נטען .7

סך כל ₪.  2,615,711היה על התובעת להעמיד הלוואות נוספות בסך מצטבר כולל של 

-לטענתה ב לצורך הפרויקט מסתכם 1ההלוואות שהתובעת העמידה לנתבעת 

13,515,711 .₪ 

 

, 13.6.2012נחתם הסכם נוסף, מיום  1לאחר שהתגלעו מחלוקות בין התובעת לנתבעת  .8

הסכם יוני לכתב התביעה המתוקן; להלן: " 8שכותרתו: "הסכם גישור ובוררות" )נספח 

לברר את , 2010להסכם אוגוסט הסכימו הצדדים  2012"(. במסגרת הסכם יוני 2012

 להעביר אתתחילה במסגרת הליך גישור, ובמידה שדרך זו לא תביא לסיומו, "הסכסוך" 

כך: "חילוקי דעות בכל  2012הסכסוך להכרעה בפני בורר. "הסכסוך" הוגדר בהסכם יוני 

הנוגע לכריתתו של ההסכם, הפרתו, פירושו וכן ביצועו של ההסכם והקשור ו/או הנובע 

, כהגדרתו 2010דרה זו הינו הסכם אוגוסט ממנו וביצועו של הפרויקט". "ההסכם" בהג

 לעיל.

 

שלחה התובעת דרישה למנות  29.11.2012הצדדים פנו להליך גישור אשר לא צלח וביום  . 9

בורר שיכריע במחלוקת. בעקבות זאת נפתח הליך בוררות בפני כב' השופט בדימוס א' גורן 

 "(.הבורר)להלן: "

 

כירת הפרויקט לחברת נוף ים. לטענת התובעת, במקביל לאמור, התנהל משא ומתן למ .10

תפרע את ההלוואות שהועמדו לה מתוך  1הציעו לתובעת, כי הנתבעת  1נציגי הנתבעת 

התובעת תוותר על טענותיה לגבי זכאותה אילו התמורה שתתקבל ממכירת הפרויקט ו

ורה התובעת הסכימה לכך ובלבד שההלוואות יפרעו ושתובטח לה תמ ;1למניות הנתבעת 

מתשלום שיתקבל מחברת נוף ים עבור תוספת יחידות בפרויקט, ככל  50%בשיעור 

 שתהיה כזו. 
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וחברת נוף ים( הסכם למכר  1נחתם בין שתי הנתבעות )הנתבעת  21.8.2013ביום  .11

לכתב התביעה המתוקן; להלן:  10בצירוף מע"מ )נספח ₪ מיליון  41הפרויקט כנגד 

ם המכר נקבע, בין השאר, כי להבטחת ביצוע התשלום "(. במסגרת הסכהמכר הסכם"

מסכום יתרת  43.75%בשיעור של  ,האחת :תעמיד חברת נוף ים שתי ערבויות בנקאיות

 56.25%בשיעור של  ,והשניה 1לטובת הנתבעת  ,התמורה )כהגדרתה בהסכם הנ"ל(

כמות העולה לטובת התובעת. כן נקבע, כי ככל שיבנו יחידות דיור ב ,מסכום יתרת התמורה

על זו המצוינת בהיתר במועד ההסכם, תשלם חברת נוף ים תוספת בגין כל יחידת דיור 

לכל אחת  50%ולתובעת בשיעור של  1נוספת, כאשר בענין זה יומצאו ערבויות לנתבעת 

 )בשונה מהשיעורים לעיל(.

 

ספח אישרה התובעת את הסכם המכר בחתימתה על מסמך 'תוספת' )נ 1.9.2013ביום  .12

"(. בתוספת התוספת" או "התוספת להסכם המכרלכתב התביעה המתוקן; להלן: " 11

הוצהר, בין השאר, כי עם חתימת הסכם המכר והתקיימות התנאים המתלים שבגדרו, 

ולצדדים לא תהיה כל טענה האחד כלפי השני. ובלשון  2010יבוטל הסכם אוגוסט 

 התוספת:

 

ם של התנאים המתלים וכניסת הסכם "...עם חתימתנו על הסכם זה, קיומ 

זה לתוקף, יבוטל הסכם מקס שנחתם ביננו לבין החברה וחברת י.פ.ל 

)להלן: "הסכם מקס"(, ולא יהיו  9.8.10השקעות וניהול נכסים בע"מ ביום 

לצדדים להסכם מקס ו/או למי מטעמם ו/או לבעלי מניותיהם ו/או לכל גורם 

פין, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אחר הקשור אליהם במישרין ו/או בעקי

האחד כלפי השני ו/או כלפי מי מטעמם ו/או מי הקשור בהם במישרין ו/או 

 בעקיפין, לרבות כנגד בעלי מניותיהם או מנהליהם."

 

 8.9.2013לבורר ביום  הצדדיםלאחר החתימה על הסכם המכר והתוספת לו, הגישו  .13

הן מועדים להגשת כתבי טענות והן  –בבוררות בקשה לדחייה בת חצי שנה של המועדים 

מועד שנקבע לדיון. מהבקשה עולה כי היא הוגשה קודם להגשת כתבי טענות בבוררות 

 . 1מטעם הנתבעת 

 

בשים לב לכך שבחודשים שקדמו לבקשה זו, נדחו מועדים ודיונים מספר פעמים לבקשת 

סקת הליכי הבוררות. הצדדים, סרב הבורר לבקשה לדחיית המועדים והחליט על הפ

הבורר ציין, כי כאשר יהיו הצדדים בשלים להתדיינות ויפנו לחידוש ההליכים, יישקל הדבר 

 , נספח טו לכתב ההגנה(.9.9.2013החלטת הבורר מיום מכתב בענין באהדה )
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, כי קיבלה 1הודיעה הנתבעת  2015לפי הנטען בכתב התביעה, בתחילת חודש אוגוסט  .14

מנהל הנתבעת ₪. מיליון  22-את יתרת התמורה בגין הפרויקט בסך של כ מחברת נוף ים

שלח לתובעת תחשיב על פיו התובעת זכאית למחצית מיתרת התמורה בניכוי הוצאותיה  1

. התובעת דוחה תחשיב זה. לשיטתה מדובר בתחשיב המתייחס לתובעת 1של הנתבעת 

ולטענות  2010ל הסכם אוגוסט וזאת בניגוד לביטו 1נתבעת בכאילו היתה בעלת מניות 

, 1לאורך השנים הקודמות. התובעת טוענת כי היא בבחינת מלווה לנתבעת  1הנתבעת 

 אלא לפרעון ההלוואה.  1שאינה זכאית לזכויות בנתבעת 

 

החל ההליך דנן על ידי הגשת תביעה לפי סדר דין מקוצר בסכום שהוא  18.8.2015ביום  .15

עם הגשת ₪.  13,515,711 – 1ות שהועמדו לנתבעת לדידה של התובעת סך ההלווא

)החלטת כב'  1התביעה, התבקשו והוטלו עיקולים במעמד צד אחד כנגד הנתבעת 

 (.18.8.2015עבודי מיום -השופטת לושי

 

בכתב התביעה המתוקן נטען, כי רק לאחר הגשת כתב התביעה 'המקורי', התברר  .16

, כי נתבעת זו וחברת נוף 1הגישה הנתבעת לתובעת למקרא הבקשה לביטול העיקולים ש

( פעלו מאחורי גבה וחתמו על "הסכם נסתר" שמשנה באופן מהותי את 2ים )הנתבעת 

 זכויותיה של התובעת כפי שנקבעו בהסכם המכר.

 

חתמו הנתבעות על הסכם שכותרתו "הסכם פשרה" )נספח  10.2.2015התברר, כי ביום 

"(, בו הסכימו הנתבעות לשנות 2015סכם פברואר הלכתב התביעה המתוקן; להלן: " 12

 את הוראות הסכם המכר, וזאת מבלי ליידע את התובעת. 

 

ביחס להסכם המכר, היו  2015לטענת התובעת, שינויים עיקריים לפי הסכם פברואר  .17

חברת נוף ים לא תידרש להעמיד ערבויות להבטחת תשלום התמורה; יתרת  כדלקמן:

באמצעות המחאה  1הפרויקט תועבר במלואה ישירות לנתבעת  התמורה בגין מכירת

מיתרת התמורה שתתקבל אצלה,  56.25%תעביר לתובעת סך של  1בנקאית; והנתבעת 

 בניכוי הוצאותיה ותשלומים לספקים השונים.

 

השלימו את עסקת מכירת הפרויקט לפי  1לפי כתב התביעה, חברת נוף ים והנתבעת  .18

, כך שמלוא כספי התמורה הועברו ישירות 2015ם פברואר התנאים שנקבעו בהסכ

ומונע מהתובעת  1באופן שאיפשר למר חדד להבריח כספים מקופת הנתבעת  1לנתבעת 

אפשרות לגבות את מלוא הסכום המגיע לה מנתבעת זו. התובעת טוענת בנוסף, כי שתי 

כום פרעון הנתבעות אף סיכמו מאחורי גבה את ה"תשלומים וההוצאות" שינוכו מס
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ההלוואה המגיע לתובעת וזאת בניגוד להסכם המכר. לדידה של התובעת, מדובר ב"מעשה 

 הונאה לכל דבר ועניין".

 

נטען, כי לפי תחשיב שצורף כנספח לבקשה לביטול העיקולים, חברת נוף ים העבירה  

, ולפי תצהירו 1לחשבון הנתבעת ₪  29,464,847סך של  2015בתחילת חודש אוגוסט 

)טרם ₪  17,008,963סך של  1, נותר בקופת הנתבעת 17.9.2015ל מר חדד מיום ש

לשיטת התובעת, מר חדד העביר לכיסו סך של ₪(.  6,362,838תשלום חוב למע"מ בסך 

 שולמו ככל הנראה לצדדים שלישיים.₪ וכשני מיליון ₪, מיליון  10.5לפחות 

 

 1עיקול, הגיעו התובעת והנתבעת  במסגרת דיון שנקבע לאחר שהוגשה בקשה לביטול .19

השופטת יעקובוביץ כב' , החלטת 20.9.2015להסדר שקיבל תוקף של החלטה )דיון מיום 

והתובעת ₪  7,105,892לתובעת סך של  1בסמכותה כרשמת(, בגדרו העבירה הנתבעת 

 הסכימה לשחרר מהסכום המעוקל את הסכום הדרוש לכיסוי החוב למע"מ.

 

אמורים ולאחר קבלת היתר כדין, הגישה התובעת כתב תביעה מתוקן לאחר הדברים ה .20

( בו הוספה חברת נוף ים כנתבעת נוספת וסכום התביעה צומצם והועמד 12.1.2016)ביום 

 ₪.  6,409,819על 

 

₪  3,536,270התובעת מציינת כי במועד הגשת כתב התביעה המתוקן נותר עיקול בסך 

ר תשלום החוב למע"מ. נטען, כי גם אם תזכה לאח 1שנותרו בחשבונה של הנתבעת 

 את מלוא סכום התביעה. 1בתביעתה, לא תוכל התובעת לגבות מהנתבעת 

 

את הוראות  1עמדת התובעת בכתב התביעה היא, כי בהתנהלותה הפרה הנתבעת  .21

ההסכמים בין הצדדים )ההסכמות שבהסכם המכר בפרט( וכן את חובת תום הלב בקיום 

כי זו פעלה במרמה מאחורי גבה של התובעת באופן  ,נטען 2בענין הנתבעת התחייבויות. 

שפגע בזכויות התובעת ומקים לה כלפי נתבעת זו עילה נזיקית )בין בענין מרמה ובין בענין 

עוולות אחרות כמו רשלנות וגרם הפרת חוזה( ואף עילה חוזית לגבי הפרת התחייבויות 

 והפרת חובת תום הלב.

 

בניכוי הסכום שהתקבל  ותעדים עותרת התובעת לתשלום בשיעור סכום ההלוואבהיבט הס .22

בענין זכאות  1לפי ההסכם הדיוני. לחילופין בלבד נטען, כי גם אם תתקבל עמדת הנתבעת 

מיתרת התמורה בניכוי הוצאות, הרי שתחשיבי  56.25%של התובעת רק לתשלום בשיעור 

 בכל מקרה לסכום גבוה בהרבה מהנטען. שגויים בתכלית והתובעת זכאית  1הנתבעת 
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( כופרות הנתבעות בטענות התובעת מכל וכל. 6.3.2016בכתב ההגנה )שהוגש ביום  .23

לשיטת הנתבעות, מדובר בתביעה שקרית, שהוגשה בחוסר תום לב, תוך הצגת חלקית 

ומטעה של העובדות ובמסגרתה מבקשת התובעת לקבל כספים שלא כדין, לאחר שכבר 

 ה לפנים משורת הדין, כספים שלא הגיעו לה. קיבל

 

, מר חדד, כשהתחייבו 1בעות טוענות, כי מנהלי התובעת הונו את מנהל הנתבעת הנת

להצטרף כערבים לחובות החברה או לחתום על כתב שיפוי אך נמנעו מעשות כן והותירו 

לבנק, חוב שגדל בקצב מסחרר. כן מעלות הנתבעות  1אותו ערב יחיד לחוב הנתבעת 

מגוון הפרות של התחייבויות; ניסיונות  טענות לגבי מעורבות התובעת בפרויקט עצמו;

חוזרים של התובעת לצאת מהפרויקט באופן שהעמיד בספק את עתיד הפרויקט, פגע 

בניהולו והתקדמותו, גרר סיכון לקיומו והביא להוצאות רבות בנסיונות לפייס את התובעת; 

 העברת כספים שלא כדין לנציג התובעת מר רמתי; ועוד. 

 

, התנהלות התובעת ומנהליה הסבה לפרויקט נזק אדיר ורק מאמצי מר לשיטת הנתבעות .24

חדד, אשר פעל לשם כך לילות כימים, איפשרו את הקטנת הנזק והצלת חלק מההשקעה. 

לולא מאמציו הכבירים, היתה יורדת כל ההשקעה בפרויקט לטמיון ואף היו נותרים חובות 

את פרי הביאושים  1יל על הנתבעת עתק לצדדים שלישיים. התובעת, כך נטען, מנסה להט

עשתה חסד עם התובעת  1של התנהלותה הקלוקלת. לדידן של הנתבעות, הנתבעת 

כשהסכימה להתעלם מהנזקים שנגרמו על ידה ולהתחלק עמה בתמורה שתתקבל ממכירת 

, אותה הצליח מר חדד לארגן חרף כל המכשולים שהציבה התובעת 2הפרויקט לנתבעת 

טרפדה מספר עסקאות עם משקיעים כמו אלקטרה בניה, דניה סיבוס )ולאחר שהתובעת 

לפשרות  1ונתנאל גרופ(. במקום להודות על כך, התובעת מנצלת את נכונות הנתבעת 

וויתורים כדי לנסות לטעון כאילו סכומים ששולמו לפנים משורת הדין אינם שנויים במחלוקת 

 ולתבוע "עוד ועוד".

 

נחתם ביניהן בידיעת  2015הנתבעות, בתמצית, כי הסכם פברואר  לגופו של ענין טוענות .25

התובעת ובשיתופה המלא, תוך שמר אברג'ל היה שותף למשא ומתן ואף הציע חלק 

( את 2מהשינויים להסכם, לאחר הליך בבית משפט בו תבעה חברת נוף ים )הנתבעת 

שיפר את תנאי על הפרת הסכם המכר, וכי הסכם זה אף הטיב עם התובעת ו 1הנתבעת 

 ההתקשרות מול חברת נוף ים, לרבות לענין הגדלת התמורה ושינוי מנגנון התשלום. 

 

מיתרת  56.25%-הנתבעות מוסיפות וטוענות, כי הסכם המכר מורה שהתובעת זכאית ל

ותשלומים לספקים בגין הפרויקט,  1התמורה בהפחתת התשלום לבנק, הוצאות הנתבעת 

. על פי חישובי הנתבעות, התובעת היתה זכאית 2015רואר וכי כך נקבע גם בהסכם פב



 מגדלי יואב במודיעין בע"מ נ' א.ר. מקס יזמות והחזקות בע"מ  35585-08-15א( תאק )ת"

8 

 

ולשיטתן כבר שולם לה סכום גבוה יותר בהתאם להסכם שקיבל ₪, מיליון  6.7-לסך של כ

תוקף של החלטה, לפיו הוסרו עיקולים לצורך תשלום החוב למע"מ ושולם לתובעת סך של 

 ומבלי להודות בכל טענה.התשלום בוצע לטענתן, לפנים משורת הדין ₪. מיליון  7.1-כ

 

 הבקשה לעיכוב הליכים

בסמוך לאחר הגשת התביעה. לטענת  1הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה על ידי הנתבעת  .26

שלשיטתה  –, בפרויקט ובהסכם המכר 2010, התביעה עוסקת בהסכם אוגוסט 1הנתבעת 

בהגדרת ומשכך נושא התביעה נכלל  – 2010גם הוא קשור בפרויקט ובהסכם אוגוסט 

, 2010; הסכם זה, כמו גם תניית הבוררות שבהסכם אוגוסט 2012הסכסוך בהסכם יוני 

טוענת  1. הנתבעת חוק הבוררותל 5סעיף חלים על התביעה, ויש לעכבה על פי הוראות 

הסכם  ,"למען הזהירות", כי "גם אם מבוטל ההסכם הכולל את תניית הבוררות ]היינו

 2012ת.א.[, עדיין תניית הבוררות שרירה וקיימת", כל שכן הסכם יוני  – 2010אוגוסט 

מדגישה, כי היא מצידה מעוניינת בקיום הבוררות וטוענת כי  1"העצמאי". הנתבעת 

ואך ביקשו לעכב את מהלכו בשל המגעים לקראת  למעשה הצדדים כבר החלו בהליך כזה

 הסכם המכר.

 

שצורפה  –לבקשה הוגשה תגובה מאת התובעת וכן תשובה לתגובה זו. חברת נוף ים 

 לא הגישה ולא ביקשה להגיש, כאמור, התייחסות נפרדת לבקשה. –להליך ביני לביני 
 

 דיון

 קובע: חוק הבוררותל 5סעיף  .72

 

הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות  ")א( 

דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים -וביקש בעל

בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, 

יה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ובלבד שהמבקש ה

 ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך. 

בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב הגנה או בדרך אחרת, אך  )ב( 

 לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה. 

בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד  )ג( 

 ידון בבוררות." שהסכסוך לא י

 

מסמיך אפוא את בית המשפט לעכב הליכים שהוגשו לפניו, אם  חוק הבוררותל 5סעיף 

( התובענה 2)( קיים הסכם בוררות בין הצדדים; 1התקיימו כל התנאים הבאים, במצטבר: )

( בעל דין שהוא צד 3שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו; )

http://www.nevo.co.il/law/74417/5
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/5
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/5
http://www.nevo.co.il/law/74417
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( המבקש היה ועודו מוכן לעשות את כל הדרוש 4להסכם מבקש את עיכוב ההליכים; )

( 6( המבקש ביקש את עיכוב ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת; )5לקיום הבוררות; )

 שטען לראשונה לגופו של ענין התובענה. המבקש פנה בבקשת עיכוב לפני 

 

גם אם מתקיימים כל התנאים הנזכרים לעיל, עדיין יש לבית המשפט שיקול דעת אם לעכב 

את ההליכים אם לאו, כאשר ככלל, עת מתקיימים התנאים, יעכב בית המשפט את 

)ר'  ההליכים שבין הצדדים להסכם הבוררות, אלא אם מצא טעם מיוחד שלא לעשות כן

( 12.4.2010)נ' אלבקס וידיאו בע"מ  Tyco Building Services 4986/08רע"א למשל: 

כרך א )מה' רביעית מיוחדת,  דין ונוהל –בוררות ; ס' אוטולנגי 25(, סע' Tyco)להלן: ענין 

 אופק חדש בבוררות –ני בוררות דיי' שמעוני ; 284-283ועמ'  256-255(, עמ' 2005

 .129-130(, עמ' 2014)מה' שניה מורחבת, 

 

המחלוקות בענייננו מתמקדות בשאלה האם קיים הסכם בוררות תקף בין הצדדים שחל על  .28

 ( לעיל.2)-( ו1האם מתקיימים תנאים ) –הסכסוך נושא התביעה; כלומר 

 

"חילוקי דעות בכל הנוגע לכריתתו של , חל הסכם זה על 2012לפי הוראות הסכם יוני  .29

ההסכם, הפרתו, פירושו וכן ביצועו של ההסכם והקשור ו/או הנובע ממנו וביצועו של 

 . 2010, הוא הסכם אוגוסט 2012הפרויקט". "ההסכם" לענין ההגדרה בהסכם יוני 

 

, אכן הובילו, בהתאם, 2010חילוקי דעות קודמים בין הצדדים שנבעו מהסכם אוגוסט 

קיום הליך גישור ולפתיחת הליך בוררות לאחר כשלונו של הליך הגישור. ברם, כעת ל

המצב שונה. טענות התובעת בהליך הנוכחי, הן לפי כתב התביעה הראשון והן לפי כתב 

 1. הנתבעת 2013-שנחתם ב המכרהתביעה המתוקן, עוסקות בהפרה נטענת של הסכם 

להסכם המכר בבקשתה לעיכוב הליכים,  אמנם עשתה מאמץ שלא להתייחס באופן מפורט

אינו יכול לאיין את הוראות הסכם המכר והתוספת לו. הסכם זה אך העדרו של פירוט 

המכר, שאין חולק כי נכנס לתוקף ובו מתמקדות הטענות, אינו כולל סעיף בוררות ומנגד 

ר על )"הסכם מקס"( וויתו 2010נקבע בו, באמצעות התוספת, ביטולו של הסכם אוגוסט 

 טענות, כמפורט לעיל.

 

עצמה בכתב  1ראשית, לשיטת הנתבעת  – 2010אשר לתניית הבוררות שבהסכם אוגוסט  .30

; שנית 2010החליף את המנגנון שבהסכם אוגוסט  2012(, הסכם יוני 3.9.1ההגנה )סע' 

מתייחסת לסכסוכים שעניינם הסכם אוגוסט  2010ומכל מקום, התניה שבהסכם אוגוסט 

)"חילוקי הדעות שיהיו בכל הקשור להסכם דנן"(. בנסיבות הענין אין לקרוא ניסוח זה  2010

http://www.nevo.co.il/case/5571797
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כחל על תביעה שעניינה בהפרת הסכם המכר, שנחתם שלוש שנים מאוחר יותר וקבע את 

 . 2010ביטולו של הסכם אוגוסט 

 

בהסדרת היחסים החוזיים בין התובעת  2010הסכם המכר החליף את הסכם אוגוסט  .31

ואף הכניס וכלל במערכת היחסים גורם נוסף, את חברת נוף ים. בהקשר זה  1תבעת והנ

 1לתובעת מחצית מהון המניות בנתבעת  תההוקצ 2010יצוין, למשל, כי בהסכם אוגוסט 

והתובעת ויתרה על כל טענה ודרישה  2010בעוד שבהסכם המכר בוטל הסכם אוגוסט 

ההלוואה באמצעות תשלום יתרת התמורה  "תהסר"בענין זה; בהסכם המכר נקבע מנגנון ל

אין מנגנון להסרת הלוואה ונקבע, כי  2010עבור הפרויקט, בעוד שבהסכם אוגוסט 

התובעת תקבל מחצית ממניות הנתבעת וההלוואה תהיה הלוואת בעלים; בהסכם אוגוסט 

 וכי הדירקטוריון 1כי התובעת תמנה מחצית מחברי הדירקטוריון בנתבעת  ,נקבע 2010

הוא שיקבע את דרך ניהולה ופעילותה, ואילו בהסכם המכר אין התייחסות לסוגיות כאלה 

 הלוואה.  1והתובעת נזכרת כמי שנתנה לנתבעת 

 

אכן, יש מקרים בהם תניית בוררות "שורדת" את תום חייו של הסכם )ובמקרים רבים אך  .32

, Tycoו', ר' למשל ענין טבעי שתחול תניה כזו על טענות המועלות לגבי עצם הביטול וכ

גלובל מותגים  1027/16רע"א והערת כב' השופט עמית; ולאחרונה גם  32בסע' 

(. לא כך במקרה 5(, בסע' 18.2.2016) life style licensing B.Vבינלאומיים בע"מ נ' 

מפורש בהסכמת הצדדים והוחלף בהסכם אחר בו בוטל ב 2010שלפנינו בו הסכם אוגוסט 

לא נכללה תניית בוררות, והטענות מועלות בענין ההסכם המאוחר. במקרה כזה, אין מקום 

 . (שהתייחס להסכם שבוטל 2012הסכם יוני )או ת הבוררות שבהסכם שבוטל ילתחולת תני

 

את החוזה הקודם והוא איננו כולל  להחליף"כאשר החוזה המאוחר בא 

עיף בוררות מפורש, הרי שתניית הבוררות בחוזה המוקדם אינה מחייבת ס

בכל הנוגע למחלוקות הנוגעות לחוזה המאוחר, להבדיל מנסיבות בהן 

החוזה הראשון והחוזה השני עוסקים באותם נושאים אך החוזה השני בא 

 את הוראות החוזה הראשון".  לתקןאך כדי 

 

( )להלן: ענין 18.1.2011) מדובר נ' קרן קיימת לישראל 6489/09רע"א 

 במקור, ת.א.(. -)ההדגשות  37(, סע' מדובר

 

, כי למרות הכלל האמור )בענין היחס בין תניית בוררות 1נכון הוא, כטענת הנתבעת  .33

רע"א ן כל מקרה לגופו )בהסכם מוקדם לבין מחלוקות הנובעות מהסכם מאוחר(, יש לבחו

http://www.nevo.co.il/case/20977933
http://www.nevo.co.il/case/6068459
http://www.nevo.co.il/case/16904238
http://www.nevo.co.il/case/16904238
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(. אלא שהנסיבות 13(, סיפא סע' 9.12.2015) עו"ד ברימר )נאמן( נ' עטר 2639/14

 הקונקרטיות במקרה דנא אך מחזקות את תחולת הכלל הנזכר. 

 

ניה להסכם המוקדם , החוזה המאוחר כלל הפמדוברענין מקרה שנדון בפסק הדין בב

שלאור קיומה ניתן היה לסבור לכאורה כי תניית הבוררות מההסכם המוקדם חלה גם על 

הסכם המאוחר באותו מקרה קבע כי אחד מסעיפי המחלוקות הנובעות מההסכם המאוחר: 

לפסק הדין בענין  8וסע'  3"...כל הוראות חוזה החכירה... תחולנה על הסכם זה" )ר' סע' 

רות זאת נקבע, כי אין לתניית הבוררות בהסכם המוקדם תחולה על מחלוקות (. לממדובר

הנובעות מההסכם המאוחר, בין השאר לפי שאין לראות בהסכם המאוחר רק משום "חוזה 

לפסק הדין  44-42, 37-36מתקן", אלא הוא כולל גם הסדר ספציפי וחדש )ר' למשל סע' 

בלבד שאין הוראה הקובעת הפניה להוראות זו א (. קל וחומר כך בענייננו, בו למדוברבענין 

אלא שיש הוראה מפורשת המבטלת את  ,ההסכם המוקדם והחלתן על ההסכם המאוחר

ההסכם המוקדם. מהות ההסכם המאוחר כהסכם מחליף להסכם המוקדם היא מובהקת 

 .מדובריותר מאשר בענין 

 

של הסכם, יש לבחון אם מחלוקת  למותר לציין, כי גם עת שורד סעיף בוררות את תום חייו .34

מסוימת באה בגדרו, ומבחן זה אינו מתקיים במקרה שלפנינו הן בכל הנוגע להסכם יוני 

 , כפי שפורט לעיל.2010ת הבוררות בהסכם אוגוסט יוהן בכל הנוגע לתני 2012

 

 הערה וסוף דבר

אחרים, כדי לא מצאתי בטעונים האחרים אשר הובאו מטעם מי מהצדדים או בשיקולים  .35

צ'רלטון בע"מ נ' ההתאחדות  1146/11רע"א לשנות את תוצאות הדיון לגופו של ענין )

רע"א (; 1120.26.5) פלוני נ' פלונית 2468/11בע"מ (; 1120.16.8) לכדורגל בישראל

שיכון עובדים נ' מנהל מיסוי  4861/05ע"א (; 1020.25.3חן נ' בנק הפועלים ) 9294/09

((, ובכלל 15.6.1983) 60( 3)קאסם נ' קאסם, פ"ד לז 84/80ע"א (; 0820.11.8) מקרקעין

האמור הטיעון לגבי פרשנות מרחיבה להסכם בוררות; הטענה כי הליך הבוררות "עדיין 

תלוי ועומד" )הבורר החליט לפני למעלה משנתיים וחצי על הפסקתו ולא נקבע כי ההליך 

 שה לכך באהדה(; ועוד."יחודש" עם הודעה אלא כי הבורר ישקול בק

 

 ₪. 10,000מחויבת בהוצאות התובעת בסך  1הבקשה נדחית. הנתבעת  .36
5129371 

 תמציא ההחלטה לצדדים. המזכירות54678313

 

מרץ  22ניתנה היום, י"ב אדר ב' תשע"ו, 
      , בהעדר. 2016

http://www.nevo.co.il/case/16904238
http://www.nevo.co.il/case/16904238
http://www.nevo.co.il/case/5749000
http://www.nevo.co.il/case/6244274
http://www.nevo.co.il/case/6149686
http://www.nevo.co.il/case/6149686
http://www.nevo.co.il/case/6149686
http://www.nevo.co.il/case/5980299
http://www.nevo.co.il/case/17932160
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54678313 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
 

 /-54678313תמר אברהמי 

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

