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בתל אביב בו הם בעלים  33בין הצדדים התגלע סכסוך בקשר לבניין שברח' גאולה  .2

"( היא הבעלים של שפיצר)להלן: " 1"(. המערערת המקרקעין" או "הבנייןבמשותף )להלן: "

בבניין, והמשיבים הם  19%"( היא הבעלים של מדטוב)להלן: " 2בבניין, המערערת  19%

 בניין. הנותרים ב 62%הבעלים של 

 

" בבוררות שהתקיימה בין הצדדים בעניין פירוק פסק בינייםנתן הבורר " 31.12.2013ביום 

"(. הבורר קבע במסגרת פסק זה כי פסק הבוררות הראשוןהשיתוף ביניהם בבניין )להלן: "

הפירוק ייעשה ע"י מכירת חלקן של המערערות בבניין למשיבים, תמורת מחיר שנקבע 

של השמאי גלנצר שמונה על ידו. השמאי גלנצר קבע  13.11.2013ם בהתאם לשמאות מיו

 ₪.  13,620,000בחוות דעתו כי שווי הבניין הוא 

                 נתן הבורר גם פסק בוררות שדן במחלוקות הכספיות שבין הצדדים.  5.2.2015ביום 

ים. על פסק תיקן הבורר פסק זה, בעקבות בקשת תיקון שהגישו המשיב 23.4.2015ביום 

כספי זה, המשיבים הגישו ערעור שנדון לפני הבורר עו"ד ד"ר משה שקל, אשר ביום 

 "(. פסק הבורר שקלקיבל חלקית את ערעורם )להלן: " 25.1.2016

 

הגישו המערערות לבימ"ש זה בתיק דנן, בקשת רשות ערעור כנגד פסק  14.4.2015ביום 

             "(. החוק)להלן: " 1968 –, התשכ"ח חוק הבוררותל 38סעיף הבוררות הראשון, לפי 

בבר"ע זו תקפו המערערות את אישור פסק הבוררות הראשון. במהלך הדיון שהתקיים לפניי 

                  ים להסדר מוסכם שקיבל תוקף של פסק דין, , הגיעו הצדד21.9.2015בתיק ביום 

"(. לפי פסה"ד ימונה שמאי מומחה חדש, שייתן חוות דעת שמאית חדשה, פסה"ד)להלן: "

 ונקבע כי:

 

 ששומת לכך בכפוף בתוקפו יישאר הבורר פסק כי מסכימים הצדדים. 1 "

 שתשום חדשה שמאות י"עפ תעודכן הבורר לפסק בסיס המהווה השמאי

 שנקבעו לפרמטרים בהתאם, החדשה השומה עריכת למועד נכון הנכס את

 בפסק המופיעים הסכומים פירוט ללא לשמאי יומצא הפסק. הבורר בפסק

 .הבורר

 .ש"ביהמ מזכירות י"ע לשמאי יועבר הנוסח

 לטעון זכות כל לצדדים תהיה ולא ש"ביהמ י"ע ימונה החדש השמאי. 2

 בפסק יבואו שבה והסכומים ומחייבת סופית תהיה והיא הכרעתו כנגד

 ". בו הנקובים הסכומים במקום הבורר
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         "(, השמאית יואליבהתאם לאמור לעיל, מונתה השמאית סיגל יואלי המאירי )להלן: "

                 חוות דעת שמאית. חוו"ד זו הועברה ע"י הצדדים לבורר,  28.2.2016אשר נתנה ביום 

 . 21.9.2015בהתאם לפסה"ד מיום כדי שיפעל 

 

". מעבר להצבת 2פסק הבורר " -הוציא הבורר מתחת ידיו מסמך שכותרתו  28.4.2016ביום 

הסכומים המופיעים בשמאות החדשה, הבורר הוסיף מספר קביעות שלא הופיעו בפסק 

הבוררות הראשון, הן בסוגיית הכללת שווי הזכויות לבניית הממ"דים הדירתיים 

נים, והן בסוגיית הכללת מע"מ בסכומי השמאות החדשה. כמו כן הוסיף הבורר המתוכנ

, 25.1.2016בפסקו השני את הסכומים הכספיים שנובעים מפסק הבורר שקל שניתן ביום 

דהיינו לאחר ההסדר שקיבל תוקף של פס"ד. הבורר חלק על קביעת השמאית. לשיטת 

שהותוו על ידו בפסק הבוררות הראשון הבורר השמאית יואלי חרגה בשמאותה מהעקרונות 

לעניין סוגיית הממ"דים. הבורר מצא כי השווי הנכון של הבניין, בניכוי פינוי דיירים מוגנים 

שקבעה השמאית ₪  16,500,000במקום ₪  14,140,000הוא            ₪(,  1,600,000)בסך 

 יואלי. 

 

של לשכת עורכי הדין למנות בורר  הגיש ב"כ מדטוב בקשה למוסד לבוררות 24.5.2016ביום 

 לחוק.  א21סע' בערעור על פסק הבוררות השני, לפי 

הגישו המבקשות בתיק דנן, כל אחת מהן בנפרד, בקשות התוקפות את פסק  2.6.2016ביום 

", ומדטוב הגישה חופה בכתבבקשה ד" -הבוררות השני. שפיצר הגישה בקשה שכותרתה 

". הן טענו בבקשותיהן כנגד פסק הבוררות בקשה בכתב" -באותו היום בקשה שכותרתה 

השני, בשל היותו מנוגדת להסדר הדיוני שקיבל תוקף של פס"ד בתיק דנן. המשיבים הגישו 

 את תגובתם.

  

 עיקרי טענות הצדדים 

 

מאחר שלפי ההסדר הדיוני היה לטענת המבקשות הבורר חרג מסמכותו בפסקו השני,  .3

עליו רק להציב מספרים בודדים של השמאות החדשה במקום המספרים הקיימים בפסק 

הבוררות הראשון, שנקבעו ע"י השמאי הקודם. במקום זאת קבע הבורר כי השמאית שגתה 

כאשר הכלילה בשמאותה את שווי זכויות הבנייה של הממ"דים בדירות המשיבים ולכן 

ללא סמכות. לטענתן, הפרשנות ₪, מיליון  2.5-ר, מסכום השמאות החדשה כהפחית הבור

הנכונה של הסכם השותפים הוא שזכויות הבנייה לממ"דים הדירתיים של המשיבים שייכים 

במשותף לשני הצדדים ולא למשיבים בלבד, ולכן אין להחריגם מהסכום הכולל של שמאות 

ר כשקבע שהשמאות החדשה כוללת מע"מ, הבניין. בסוגיית המע"מ טענו כי שגה הבור

ולפיכך עתרו למחיקת רכיב זה מפסק הבוררות השני. עוד טענו כי הבורר דרש, שלא כדין, 
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עבור פסק הבוררות השני, כאשר כל שהיה עליו לעשות ₪  78,492שכר טרחה מופרז, של 

לאמיתו של דבר, הוא הצבה פשוטה של המספרים החדשים שנקבעו בשמאות החדשה 

שניתנה ע"י השמאית יואלי, עבודה פשוטה שאינה מצריכה זמן רב. המשיבות גם הביעו 

 מחאה על שכה"ט המופרז, אך נאלצו לשלמו לטענתן מחוסר ברירה. 

מעבר לטענות הדומות, שפיצר הוסיפה מספר טענות בלעדיות. שפיצר ציינה בבקשתה כי 

שכת עורכי הדין, על מנת שימנה הגישה במקביל לבקשה זו גם בקשה למוסד לבוררות של ל

לחוק. באשר לרכיבי פסק הבורר שקל,  א21סע' בורר בערעור על פסק הבוררות השני, מכוח 

שנכללו בפסק הבורר השני, הוסיפה שפיצר כי יש להשמיט גם רכיב זה מפסק הבוררות 

השני, מהטעם שהבורר תיקן, בניגוד לסמכותו, גם את פסק הבורר שקל. עוד הוסיפה שפיצר 

                         ₪  10,000 -כי בגין בקשה לתיקון טעות שהבורר עצמו עשה, הוא גבה שכ"ט נוסף של כ

  .28.4.2015ביום 

 

לטענת המשיבים, הבורר לא חרג מסמכותו אלא רק יישם כראוי את ההסדר הדיוני  .4

שקיבל תוקף של פסק דין חלוט ע"י בימ"ש זה, ולכן לא ניתן לתקוף שוב את פסקי הבורר 

ת השני שאין הדבר באמצעות הבקשות שבנדון. בסוגיית המע"מ הבורר ציין בפסק הבוררו

בסמכותו, ולכן לא נתן הוראה אופרטיבית ביחס לכך. עוד טענו כי יש לסלק את בקשות 

המערערות על הסף, כי לאחר שבימ"ש זה אישר את פסק הבוררות הראשון ונתן לו תוקף של 

פסק דין חלוט, הוא סיים את תפקידו. כל שנותר הוא ליישם את פסק הבוררות הראשון לפי 

השמאות החדשה ובהוספת סכומי פסק הבורר שקל. לביהמ"ש אין סמכות בדין סכומי 

להתערב בהחלטת הבורר. עוד טענו כי הבורר הוסמך לפי הסכם הבוררות שבין הצדדים 

      להכריע לפי מיטב השפיטה, ללא כפיפות לסדרי דין ולדיני הראיות, וגם לא לדין המהותי. 

, 2א הצביעו על שום עילה משפטית לביטול פסק הבורר עוד טענו המשיבים, כי המערערות ל

 והן לא הפנו לסעיף חוק העומד בבסיס בקשותיהן, מאחר שאין כל עילה בדין לכך.

 

 דיון

 

לכאורה שתי הבקשות מהוות סוג של בקשה לביטול פסק הבוררות בשל חריגה  .5

 .ג לבקשתה:36 –.ב 36מסמכות. כך ציינה שפיצר במפורש בסע' 

 

 .2את פסק הבורר מרון  המבטלתשת תבקש החלטה "ב. המבק

ולא מילא  הבורר מרון חרג מסמכותוג. המבקשת תבקש החלטה כי  

 את פס"ד של כב' השופטת שיצר...".

 )ההדגשות כאן ולהלן שלי, י' ש'(.         
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 גם מדטוב ציינה בבקשתה )בפסקת הפתיחה(:

 

 ...2את פסק הבורר  לתקן"להורות לבורר מירון 

, בכך שלא פעל בהתאם שהבורר מירון חרג מסמכותוהצהיר ל

להוראותיו המדויקות של פסק הדין של בית משפט נכבד זה מיום 

 בעניים השמאי המכריע. 21.09.2015

 כל קביעה הנוגעת לסוגיית המע"מ..."  2מפסק הבורר  למחוק... 

 

האם הבורר היה  על פי נוסח הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פס"ד, אכן מתעוררת השאלה

בכלל רשאי להוציא תחת ידיו "פסק בורר" נוסף, כפי שעשה במסמך שהעניק לו את הכותרת 

 ".2"פסק בורר 

 

)נספח ב' לבר"ע(  30.6.2013להסכם הבוררות שנחתם בין הצדדים ביום  7מכל מקום, סע' 

 קובע:

 

"פסק הבוררות יהיה ניתן / יהיה ניתן )כך במקור( לערעור בפני בורר 

והתוספות  1968 –, התשכ"ח חוק הבוררותא ל21על פי הוראות סעיף 

 לחוק, לעניין הערעור יחולו בנוסף כללי המוסד לבוררות".

 

לפיכך ניתן לערער על פסק הבוררות לפני ערכאה של בורר נוסף, שימונה ע"י המוסד 

 לחוק.  א21לסע' י הדין, בהתאם לבוררות של לשכת עורכ

 

 ",  קובע:ערעור לפני בוררלחוק, שכותרתו " א21סעיף 

 

קבעו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן  )א( א.21"

 –ר לערעור לפני בור

 ינמק הבורר את פסק הבוררות הניתן לערעור; (1)

... 

 –קבעו צדדים כאמור בסעיף קטן )א(  )ג( 

על פי העילות האמורות ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות  (1)

 ;( בלבד10)-( ו9)24בסעיף 

 לא ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט על פסק הבוררות". (2)

 

לחוק, המערערות לא רשאיות להגיש בר"ע על  (2א)ג( )21כי לפי סע' מהאמור לעיל עולה, 

לחוק, המערערות לא  (1א)ג()21סע' פסק הבוררות השני. עוד עולה מהאמור לעיל, כי לפי 

http://www.nevo.co.il/law/74417
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 (3)24בסע' איות להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות בעילה של חריגה מסמכות, הקבועה רש

בסע'  לחוק, פרט לשתי העילות הקבועות 24לחוק, וגם לא בגין יתר העילות המנויות בסע' 

 לחוק:  (10)24 -ו            ( 9)24

 

בקשת ביטול(,  –דין )בחוק זה -המשפט רשאי, על פי בקשת בעל. בית 24"

תקנו או להחזירו לבורר, לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, ל

 מאחת העילות האלה:

... 

 תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור; (9)

קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין  (10)

 סופי שאין עליו ערעור עוד".

 

געו עקרונות הצדק הטבעי, או שנתגלו לחוק היא שנפ (10)24סע' משמעות העילה מכוח 

למבקש הביטול עובדות חדשות, או שהתגלתה תרמית שהשפיעה על הפסק, או שמלכתחילה 

אופק  –שמעוני, עו"ד, דיני בוררות לא הייתה סמכות להיזקק לבוררות )ראו: ד"ר ישראל 

  (.603-610, עמ' 2014 –)מהדורה שנייה ומורחבת, יבנה  ותחדש בבורר

כאמור, הבקשות שבנדון לפי נוסחן, לא הפנו לסעיף כל שהוא בחוק. למעשה הן מבקשות 

לחוק, ואין  (10)-(9)24שבסע' לבטל את פסק הבוררות השני, לכן הן מוגבלות לעילות הנ"ל 

עילה לעתור לביטול פסק הבוררות השני בשל חריגה מסמכות, אלא רק בטענת העדר סמכות 

לחוק, של  (9)24בסע' מעיקרא. המערערות לא טענו בבקשותיהן לעילת הביטול הקבועה 

             לחוק,  (10)24סע' ביטול של פסק דין סופי חלוט לפי פגיעה בתקנת הציבור, וגם לא לעילת 

 שעוסק כאמור לעיל בתרחישים קיצוניים דוגמת פגיעה בכללי הצדק הטבעי.

 

, מעבר למגבלה של בקשה 545עמ' הנ"ל ב יתר על כן, לדעת ד"ר ישראל שמעוני בספרו

לחוק(, צדדים אינם  (10)24 -(9)24לביטול פסק בוררות רק בגין שתי העילות הנ"ל )שבסע' 

רשאים לפי החוק להגיש בו זמנית גם בקשה לביהמ"ש לביטול פסק בוררות, וגם בקשה 

כעולה  ,ועל, זה מה שעשתה מדטוב במקרה דנןבפ לערעור על פסק הבורר בפני בורר ערעורי.

)נספח ה' לבקשתה דנן(, בו ביקש  24.5.2016מכתב ב"כ מדטוב ללשכת עורכי הדין מיום מ

 לחוק, עוד טרם הגשת הבקשה דנן. א21סע' למנות בורר ערעורי מכוח 

 ם איפוא שיקולי פרוצדורה ופורום נאות.השיקולים לדחיית הבקשות ה

 אין באמור כדי להביע עמדה ביחס למחלוקת לגופה. 
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 לאור האמור לעיל, במצטבר, אני דוחה את שתי הבקשות. .6

 

 512נה תקלפי הוראות ₪,  7,000כל אחת מהמבקשות תישא בהוצאות המשיבים בסך 

 .תקסד"אל
5129371 

 , בהעדר הצדדים. 2016נובמבר  22ניתנה היום, כ"א חשוון תשע"ז, 54678313

 המזכירות תמציא עותק ההחלטה לצדדים.

      
             

5129371 
54678313 

 54678313יהודית שיצר 
 ויי ניסוח ועריכהנוסח מסמך זה כפוף לשינ
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