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" או 3Dבהליך שבכותרת, להלן: " 5)היא הנתבעת  .3D Systems, Incבפניי בקשתה של 

ים "(, להורות על עיכוב ההליך בשל קיומו של הסכם בוררות המחייב, לטענתה, את הצדדהמבקשת"

 "(.הבקשה)להלן: "

 הרקע הנדרש לבקשה .1

)הוא  אסף רביב, 5"(, המשיב אלהבהליך שבכותרת, להלן: " 1)היא התובעת  אלה קליין ,1המשיבה 

 ניו איי לונדון בע"מהם בעלי מניות בחברת  –"( והמבקשת רביבבהליך שבכותרת, להלן: " 1הנתבע 

 "(.החברה)להלן: "

פעול לייצור שיווק ומכירה של משקפיים בעיצובו של האמן החברה היא חברה פרטית שמטרתה ל

"( והוא משמש קירק)להלן: " ג'ייסון קירק. רביב הוא שייסד את החברה ביחד עם ארד רון

 כדירקטור ומנכ"ל החברה.

לכתב  ספח א'כנ)המצורף  16.12.2010אלה היא בעלת מניות בחברה מכוח הסכם הלוואה מיום 

 "(. לוואההסכם הההתביעה, להלן: "

 2במסגרת הסכם זה ניתנה לאלה האופציה לרכוש את מניותיו של קירק בתמורה להלוואה של 

היא שמימנה את  4באמצעות המשיבה  3מיליון אירו לחברה. בסופו של דבר, כך נטען, המשיבה 

ההלוואה לה התחייבה אלה בהסכם ההשקעה, ומניותיו של קירק הועברו אליה, כך שבסופו של יום 

 ממניות החברה.  50%-חזיקו רביב ואלה, כל אחד, בה

בינה לבין המבקשת היא חברה ציבורית זרה המחזיקה במניות בחברה בהתאם להסכם השקעה 

 "(."ההסכם ההשקעה' לכתב התביעה, להלן: כנספח ה)המצורף  7.10.2014מיום החברה 

, רביב 3D–כי הנתבעים הוגשה התביעה שבנדון, במסגרתה נטען, בין היתר,  4.1.2016ביום 

קיבלו החלטות באשר לניהול החברה,  –והדירקטורים שמונו מטעמו בתקופה הרלוונטית לתובענה 

והתנהלו באופן שנועד לשלול ולקפח את זכויות התובעים ובפרט, לדלל את מניותיה של אלה 

 בחברה. 

ומתן לרכישת מניות -שאהציגו לתובעים מצגי שווא במהלך המ 3D-כך, נטען בין היתר, כי רביב ו

במטרה להשתלט על  3Dוכי רביב חתם בשם החברה על הסכם ההשקעה עם  3Dידי -החברה על

 החברה ולמדר את התובעים מכל מידע או החלטה בחברה. 

עם הגשת התובענה טענה המבקשת כי לא בוצעה לה המצאה כדין. במסגרת השלמת טיעון בנדון 

, הבהירה המבקשת כי בין הצדדים קיים הסכם בוררות וכי 2.2.2016אשר הגישה המבקשת ביום 

אם ייקבע שהתובענה הומצאה לה כדין היא תעמוד על זכותה להגיש בקשה לעיכוב הליכים מחמת 

 ית בוררות. יקיומה של תנ

ידי החלטה אשר דחתה את טענות המבקשת בדבר המצאה שלא כדין -ניתנה על 1.9.2016ביום 

 יום.  30גיש כתב הגנתה תוך ונקבע כי על המבקשת לה
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הגישה המבקשת את הבקשה שבנדון במסגרתה התבקש בית המשפט לעשות שימוש  28.9.2016ביום 

"( ולהורות על עיכוב חוק הבוררותהלן: ")ל 1968-, התשכ"חחוק הבוררותל 5סעיף בסמכותו על פי 

התביעה בשל קיומה של תניית בוררות, המחייבת לטענתה את הצדדים. לחילופין, התבקש בית 

המשפט להורות על מחיקת כל הטענות הנובעות או קשורות להסכם ההשקעה בו קבועה תניית 

 הבוררות. 

 טענות הצדדים ביחס לסוגיית הבוררות .2

הטענות, העילות והעובדות הנטענות בכתב התביעה כנגד המבקשת, נובעות בבקשה נטען כי כל 

 בתוכו תניית בוררות. כולל מהסכם ההשקעה ה

לטענת המבקשת, סעיף הבוררות המצוי בהסכם ההשקעה, מנוסח בצורה רחבה והוא נועד לחול על 

 כל מחלוקת שנובעת או קשורה להסכם ההשקעה. 

 להסכם ההשקעה וזו לשונה: 7.2תניית הבוררות קבועה בסעיף 

Governing Law; Dispute Resolution 

(A) Arbitration: All disputes arising out of or in connection with this 

Agreement shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the 

International Chamber of Commerce (ICC) by one or more arbitrators as 

provided herein. 

(B) Place of Arbitration: The arbitration shall, unless otherwise agreed by the 

Parties, be conducted in New York, New York, Which shall be the seat of 

the arbitration. 

גם על התובענה שבנדון אשר  באין טעם מיוחד עליו הצביעו התובעים, סעיף הבוררות חלכי נטען, 

 עוסקת, כך לגישת המבקשת, במישרין בעניינים שבהסכם. 

"(, כי על המבקשת התובעים)התובעים בהליך שבנדון, להלן: " 1-4בתגובה לבקשה טענו המשיבים 

 היה לצרף תצהיר בתמיכה לבקשה ומשלא עשתה כן יש לדחות את הבקשה מטעם זה בלבד. 

בנסיבות דנן לא נדרשה היא לצרף תצהיר תומך לבקשה, שכן הבקשה מנגד, המבקשת טענה כי 

 הדין והנספחים, וכן, על טיעונים משפטיים. -נסמכה על האמור בכתבי בי

 בנוסף, ציינה המבקשת, כי התובעים עצמם לא צירפו תצהיר לתגובה לבקשה.  

 

ה מבוססת ונובעת לגופם של דברים טענו התובעים, כי בניגוד לטענות המבקשת, התביעה אינ

 מהסכם ההשקעה. 

כמו כן, נטען, הסכם ההשקעה, עליו נסמכת המבקשת, הוא הסכם בין המבקשת לחברה בלבד בעוד 

לכן, ממילא תניית הבוררות אינה חלה עליהם והתובעים אף לא התכוונו כי  .שהתובעים אינם צד לו

 תחול עליהם. 

http://www.nevo.co.il/law/74417/5
http://www.nevo.co.il/law/74417
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לכתב  ספח ח'כנהחברה המתוקן )המצורף  להסכם ההלוואה ולתקנוןתובעים בהקשר זה הפנו ה

, לגישת התובעים, על אלה םמסמכיבכך מעידים גם  .התביעה(, אשר אינם כוללים תניית בוררות

ת בינם לבין החברה או בינם לבין ואומד דעת הצדדים ועל כך כי התובעים לא הסכימו שמחלוק

 המבקשת יתבררו בהליך של בוררות. 

הסכם ההשקעה נחתם ובוצע בכפוף ובהתאם לאישורם של כל על כך השיבה המבקשת, כי 

 הדירקטורים ובעלי המניות של החברה, ולכן גם הם מחויבים בתניית הבוררות הקבועה בו. 

להסכם ולכתבי האישור שניתנו מכוחו )המצורפים  2.5ה המבקשת לסעיף תפנהיבהקשר זה 

 לתגובת המבקשת(.  2-1ספחים כנ

להסכם ההשקעה הקובע כי ההסכם מחייב כל  7.3גישתה, נוכח סעיף מסקנה זו אף מתבקשת, ל

 מחליף, נמחה, מוציא לפועל ומנהל של הצדדים להסכם, שנוסחו כדלקמן;

Successors and Assignment; Assignment. Except as otherwise expressly limited 

herein, the provisions hereof shall inure to the benefit of, and be binding upon, the 

successors, assigns, heirs, executors, and administrators of the parties hereto… 

לטענת המבקשת, אלה הוסמכה בשם החברה לנקוט בכל הפעולות על מנת להוציא לפועל את 

תשובת ל 1-2ההסכם )ראו: אישור הדירקטוריון ואישור בעלי המניות המצורפים כנספחים 

 ההסכם, כולל תניית הבוררות הקבועה בו, מחייב אותה מכוח לשון הסכם עצמו.  ,לכן .המבקשת(

כך או אחרת, טוענת המבקשת, יש לראות את התובעים כמי שהסכימו להחלת תניית הבוררות 

עליהם. זאת, הן לאור הסתמכות התובעים עצמם בתביעה מטעמם על הוראות ההסכם ונסיבות 

לאור התקנון אשר אומץ לטענתה מכוח ההסכם וצורף כנספח להסכם; והן נוכח  חתימתו; הן

 נסיבות חתימת ההסכם ואישורו על ידי אלה בשמה של החברה ומכוח מעמדה ותפקידה בה.

יכולים לבסס מחד גיסא את תביעתם האישית על  התובעיםכי אין  הוסיפה המבקשת וטענהעוד 

ך לטעון מאידך גיסא כי תניות ההסכם, לרבות תניית ההסכם והוראותיו ולטעון להפרתו, א

 עליהם.  ותחל ןהבוררות הקבועה בו, אינ

כי גם ביחס לטענות הקשורות או נובעות מההסכם אין להורות  טענו התובעיםבנוסף לכל האמור, 

על עיכוב הליכים. זאת, לאור העדר נכונותה של המבקשת לקיום בוררות הנלמדת מהתנהלותה 

בקשר לסכסוך שבנדון; וכן, נוכח טעמים  תובעיםרט בהיעדר תגובה מצידה לפניות הבעבר ובפ

 רות. רמיוחדים לכך שהסכסוך לא יידון בבו

תובעים ונתבעים נוספים שאינם צד להסכם, אשר נכללים כך, על פי הנטען, היות ובמסגרת התביעה 

רת הדיון בין התובעים למבקשת לא ניתן לחייבם ליטול חלק בהליך הבוררות, עיכוב ההליכים והעב

 לבוררות, יגרום לפיצול התביעות באופן שיכביד ויסרבל את הדיון. 
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גם על כך חלקה המבקשת וטענה כי צירוף בעל דין שאינו חתום על הסכם בוררות וחיובו ליטול חלק 

שאינם  אין כל מניעה לחייב את כל הצדדים להליך, גם אלו ,לכן .דבר שבשגרה ואבהליך הבוררות ה

 חתומים על הסכם הבוררות, לקחת חלק בהליך הבוררות ולהיות מחויבים בתוצאותיו. 

מעבר לכך, טענה המבקשת, אין גם כל מניעה לפצל את הדיון ולברר את התביעה כלפיה או את 

 הטענות הקשורות להסכם ההשקעה, בפני ערכאת הבוררות המוסמכת. 

( הודיעו כי הם מותירים את ההחלטה בבקשה לעיכוב בהליך שבנדון 1-3)נתבעים  5-7המשיבים 

הליכים שהגישה המבקשת לשיקול דעת בית המשפט וביקשו, כי ככל שתתקבל הבקשה יעוכבו 

ההליכים גם נגדם. זאת, לטענתם, בכדי למנוע דיונים מקבילים, בזבוז משאבים והחלטות סותרות 

 באותם נושאים. 

 5-7לו סברו המשיבים  .לבקשה לעיכוב הליכים באופן זה ףטרכי לא ניתן להצ התובעיםמנגד, טענו 

טענת  התובעים,שיש עילה לעיכוב ההליכים כנגדם, היה עליהם להגיש בקשה נפרדת. כמו כן, טענו 

כי יש לעכב את ההליכים גם כנגדם על מנת למנוע החלטות סותרות, תומכת דווקא  5-7 שיביםהמ

 דים שלא לעכב את ההליכים כנגד המבקשת.בטענתם כי קיימים בנדון טעמים מיוח

 

 דיון והחלטה .3

 צירפה לא שהמבקשת העובדה נוכח הבקשה את לדחות יש לפיה התובעים לטענת אתייחס ראשית

 .לבקשה בתמיכה תצהיר

 להיתמך צריכה בכתב בקשה, 1984-ד"התשמ, האזרחי הדין סדר תקנותל 241 לתקנה בהתאם

 ממסמכים או לה המצורפים ומהמסמכים מהבקשה עולות הנדרשות העובדות אם, אולם. בתצהיר

 הסף על הבקשה לדחיית להביא כדי תצהיר צורף שלא בעובדה אין, המשפט בית בפני אשר אחרים

 נ"בע' א' פ בינלאומי סחר א-אל פאם' נ מ"בע לישראל הראשון הבינלאומי הבנק 8160/01 א"ע)

 (. 603, 597( 6)נז ד"פ, (בפירוק)

 והנספחים הדין-בי בכתבי האמור ועל משפטיים אדנים על נשענת זו כי מעלה שבנדון בבקשה עיון

 .לבקשה תצהיר בצירוף צורך כל היה לא. לכן, עצמם התובעים ידי-על המשפט בית בפני חונשהו

 שנוי אינו שקיומו ההשקעה הסכם של קיומו על נסמכות לבקשה והתשובה הבקשה עיקר, כך

 בהסכם מהקבוע ונובע נוגע התביעה כתב כי הטענה ועל בו הקבועה הבוררות תניית על; במחלוקת

 . ההשקעה

 כי התובעים של וכוונתם הצדדים דעת לאומד תייחסותהמ, המבקשת של בתשובתה הטענות אף

 למשל לעסוק מתיימרות ואינן לו והנספחים בהסכם סעיפים על מתבססות, עליהם ולחי ההסכם

 . הסכם על החתימה בזמן הצדדים בהתנהגות

 .הבוררות חוקל 5 סעיף פי-על הליכים לעיכוב בבקשה מדובר ננויבעני כי לב לשים יש, האמור למרות

 הדרוש את לעשות מוכן שהיה יוכיח המבקש כי הוא הבקשה לקבלת מהתנאים אחד, להלן מפורטכ

 א"רע) הבקשה הגשת בשעת לכך מוכן עדיין הוא וכי התובענה הגשת בטרם עוד הבוררות לקיום

http://www.nevo.co.il/law/74880/241
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/case/5686419
http://www.nevo.co.il/law/71858/5
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/17942545
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 על הוא ההוכחה נטל זה בעניין((. 1998) 76, 74( 3)מב ד"פ, מורד מאיר' נ קדרים קיבוץ 254/88

 . זו נכונות להוכיח פוזיטיבית ראיה להביא ועליו, העיכוב מבקש

 הנכונות הוכחת לשם הנדרש עיקרי דיסו הוא בנדון תצהיר צירוף אלו מעין בבקשות כי היא הלכה

 פורסם) 16' סע, ישראל מקרקעי מנהל' נ ניסן הברון כהן 11166/77 א"רע) הבוררות הליכי לקיום

 (. 5.3.2008, בנבו

 נכונות על בבירור ללמוד ניתן ממנה אחרת בראיה להסתפק יהיה ניתן בהם מקרים יהיו, אכן

 ((. 17.7.2005, בנבו פורסם) עורקבי' נ וינרוט יעקב ר"ד 340/05 א"רע) בוררות הליך לקיום המבקש

 היא נדרשה, זה בעניין הפחות לכל, ולכן שכזו אחרת פוזיטיבית ראיה גהיצה לא בענייננו המבקשת

 . לבקשה בתמיכה תצהיר לצרף

 בכתב גם כמו, לתגובה ובתשובה בתגובה, קשהבב שעיינתי לאחר, להלן כמובהר, אחרת או כך

 בטרם עוד ,אחרים מטעמים הבקשה את לדחות יש כי מצאתי, אליו שצורפו והנספחים התביעה

 .  בוררות להליך לפנות המבקשת נכונות בדבר התנאי לבחינת נדרשתי

 הנורמטיבית המסגרת – בוררות הסכם .א

 עיכוב הליכים -

כלשהי לבוררות אין כדי לשלול את סמכותו העניינית של בית  הכלל הוא, שבהסכמה למסור סוגיה

, Berg East Importers Ltdברג יעקב ובניו )רהיטים( בע"מ נ'  6796/97ע"א המשפט לדון בעניין )

ניצני עוז מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ'  201/85ר"ע ; 706, 697( 1)פ"ד נד

 (. 139, 136( 3ט)בלחסן, פ"ד ל

עם זאת, כאשר מוגשת לבית המשפט תובענה בעניין אשר נכרת לגביו הסכם בוררות, מוסמך בית 

 המשפט לעכב את ההליכים בתובענה ובכך למנוע הפרתו של הסכם הבוררות. 

הקובע  חוק הבוררותל 5בסעיף ראת החוק העיקרית המסדירה את סוגיית עיכוב ההליכים מצויה הו

 כדלקמן: 

דין שהוא צד -להוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בע )א( "

להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין 

הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה 

 ועדיין הוא מוכן לכך.

ען בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב הגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שט )ב( 

 המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.

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

 " בבוררות.

 המשפט בית יידרש הבוררות חוקל 5 סעיף מכוח הליכים לעיכוב בבקשה להכריע בבואו, כן אם

 מתייחסת המשפט לבית שהוגשה התובענה האםו הצדדים בין בוררות הסכם יש האם לבחון

  .עליו חל שההסכם לסכסוך

http://www.nevo.co.il/case/17942545
http://www.nevo.co.il/case/5694230
http://www.nevo.co.il/case/6083525
http://www.nevo.co.il/case/6083525
http://www.nevo.co.il/case/17914254
http://www.nevo.co.il/case/17914254
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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 הגשת בעת גם ומוכן, מוכן היה המבקש האם המשפט בית יבחן, בחיוב היא כך על והתשובה במידה

 בהזדמנות הליכים לעיכוב בבקשה פנה הוא והאם הבוררות קיוםל הדרוש כל לעשות, הבקשה

 . התובענה של לגופה שטען ולפני הראשונה

, יעכב ככלל בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם אמוריםכאשר מתקיימים התנאים ה

 מיוחד טעם ראה אם, הליכים עיכוב על להורות שלא המשפט בית רשאי, זאת עם יחד הבוררות.

 .בבורות יידון לא שהסכסוך

 ,מופיעה בו, ההשקעה הסכם על חתום אינו מהתובעים אחד אף כי היא בענייננו המוצא נקודת

במידה והסכם ההשקעה נוגע למחלוקות נשוא התובענה שבפני, , לכן. הבוררות תניית ,כאמור

סכם בו נקבעה לחייב בהסכם בוררות את מי שאינו צד לה ניתן האםהשאלה אותה יהא לבחון היא 

 בוררות. התניית 

 
 הצדדים להסכם הבוררות ותחולתו על הסכסוך שבנדון -

מקורו של הליך הבוררות הוא, כאמור, בהסכמתם המפורשת של הצדדים למסור את ענייניהם 

להכרעתו שלו בורר. לכן, הלכה היא כי ככלל, הסכם בוררות מחייב רק את הצדדים החתומים עליו 

( בע"מ נ' מוניות ישיר סוכנות לביטוח 1957אלייד סוכנויות לביטוח ) 8113/09רע"א )ראו למשל: 

לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר ופסק דינו של כב' השופט א' רובינשטיין  27, פס' בע"מ 2001

החברה המרכזית לפיתוח  8523/05רע"א "(; ותיואלייד סוכנ( )להלן: "2.11.2010)פורסם בנבו, 

 ((. 14.2.2010)פורסם בנבו,  14-15, פס' השומרון בע"מ נ' מזי את יחזקאל בע"מ

כפועל יוצא מכך, נקבע בפסיקה כי ידיעה כשלעצמה אודות הסכם בוררות בין שני צדדים אינה 

עניין אלייד אותו צד שלישי היודע אודות התניה, בהסכם בוררות שלא חתם עליו )ראו:  מחייבת את

 ((.2014)מהדורה שנייה,  22עמ'  ,אופק חדש בבוררות –דיני בוררות  שמעוני; ישראל יותוסוכנ

האפשרות לצרף צד להליך בוררות על אף שאינו חתום על לכלל זה מספר חריגים המרחיבים את 

 הסכם הבוררות. 

ההצדקה העומדת בבסיס כל אחד ממעגלי ההרחבה הוא, בצורה כזו או אחרת, יסוד הסכמת 

 2639/14רע"א (; 17.6.2013ו, )פורסם בנב 15-12, פס' רונן נ' עו"ד כהן 3925/12רע"א הצדדים )ראו: 

 "((;ברימר( )להלן: "9.12.2015)פורסם בנבו,  11, פס' אח' 357-עו"ד ברימר )נאמן( נ' מאיר עטר ו

אשר מפרשנות הסכם הבוררות ומערכת היחסים כמעגל ההרחבה הראשון מתייחס לצירוף צדדים 

 עולה כי הסכימו להיות חלק מהליך הבוררות.  -בין הצדדים  החוזית

בהתאם למעגל זה, על בית המשפט לבחון בקפידה האם הסכמתו של צד להצטרף להליך משתמעת 

 מההסכם בהתאם לפרשנות הראויה לפי דיני החוזים. 

, על מעגל ההרחבה השני מתייחס לצירוף חליפיהם של הצדדים להסכם הבוררות להליך הבוררות

 . חוק הבוררותל 4סעיף שלא חתמו על הסכם הבוררות, מכוח הוראות  אף

http://www.nevo.co.il/case/6121169
http://www.nevo.co.il/case/6131528
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1139
http://www.nevo.co.il/case/5585460
http://www.nevo.co.il/case/16904238
http://www.nevo.co.il/law/74417/4
http://www.nevo.co.il/law/74417
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על פי הפסיקה, חליף הוא מי שהוסבה אליו זכות או חובה של בעל הזכות או החבות המקורי, מכוח 

ק או בנסיבות אחרות רצוניות. כמו כן, נקבע בפסיקה, כי הכרה באדם שאינו חתום על הסכם חו

הבוררות כחליף אינה מתאימה במקרים בהם הצד המקורי להסכם הבוררות עודו מעורב בהליך 

 ((.6.6.2005)ר נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' זיס 10892/02ע"א )

מעגל ההרחבה השלישי כולל צדדים שלישיים שהסכימו מהותית להשתתפות בבוררות אך מנסים 

לחמוק ממנה בטענות פורמליסטיות. המדובר במקרים בהם מתבקש צירופם של מי שקשורים 

בקשר הדוק לאחד הצדדים החתום על הסכם הבוררות אך עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת 

 6סעיף יהם. מעגל זה הוא הרחב ביותר והוא דורש לבצע הרמת מסך בהתאם להראות מפריד בינ

 . 1999-, התשנ"טחוק החברותל

תו אחד מיזמיה או מייסדיה יש אין פירושו של חריג זה כי בעצם השליטה של אדם בחברה או בהיו

אולם, מעגל הרחבה זה, אשר יופעל  .לראותו מחויב אישית בהסכם בוררות עליו חתומה החברה

מאפשר למנוע עקיפת הסכם בוררות תוך ניצול אישיותה המשפטית הנפרדת של  ,במקרים חריגים

 KIAסוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ נ'  5394/09רע"א החברה )כך נעשה למשל בעניין 

MOTORS CORPORATIONS  ,(. 27.6.2012)פורסם בנבו 

 הפרט אל הכלל מן .ב

וכל  היותכנגדה בתובענה שבכותרות  ההליכים את לעכב ישטענת המבקשת היא כי , לעיל כמתואר

כולל ד המבקשת, נובעות מהסכם ההשקעה ההטענות, העילות והעובדות הנטענות בכתב התביעה כנג

 . ואשר, לטענת המבקשת, התובעים הם צד לו בתוכו תניית בוררות

התובעים  כללל מתייחסת שהמבקשתכי למרות  להבהיר יש ההשקעה הסכם את לבחון אפנה בטרם

 כל על לחול מלכתחילה נועד נסמכת היא עליו הבוררות שהסכם טוענת אינה כי נראה, אחת כמקשה

 . התובעים

. 2-4 התובעים על גם כיום להחילו יש וכי לאלה המבקשת בין חל הבוררות הסכם כי היא טענתה

 מנועים והם ההסכם את עצמם על קיבלו התובעים כי מלמדת התובענה הגשת ועצם מאחר הן, זאת

 להסכם צד מצרף בו מצב למנוע כדי והן( המבקשת לתשובת 2.ד פרק) אחרת מלטעון ומושתקים

 (.המבקשת לתשובת 1.ו פרק) כלפיו הבוררות הסכם של מתחולתו להתחמק כדי רק נוספים תובעים

 כפי שיובהר בהרחבה להלן, לא מצאתי לקבל טענות אלו.

 . ההשקעה הסכםמ נובעותאינן  המבקשת כנגד התובעים טענותראשית, 

מבקשת, הרי שנית, אף אם התובענה הייתה מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו, כטענת ה

שממילא התובעים אינם צד להסכם ההשקעה ולתניית הבוררות הקבועה בו, ולא מצאתי כי יש 

להרחיב את תחולתו כך שיחול עליהם. זאת, הן לאור אומד דעת הצדדים ומערך ההסכמים בין 

הצדדים, והן מאחר ובנסיבות הנדונות אין להרחיב את תניית הבוררות ולהחילה על אלה מתוקף 

 תה בעלת שליטה בחברה.היו

 

http://www.nevo.co.il/case/6168150
http://www.nevo.co.il/law/74417/6
http://www.nevo.co.il/law/71858
http://www.nevo.co.il/case/5801119
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 הסכם ההשקעה אינו חל על הסכסוך נשוא התובענה -

ידי המבקשת והחברה, מסדיר את צירופה של המבקשת -הסכם ההשקעה, אשר נחתם כאמור על

מניות רגילות בתמורה כוללת  300כבעלת מניות בחברה. ההסכם קובע כי החברה תנפיק למבקשת 

 מיליון דולר.  30י חברה של של חמישה מיליון דולר, על פי שוו

הסכם זה אינו מתיימר להיות הסכם המסדיר את כלל הזכויות והחובות של בעלי המניות בחברה 

 2.5Aאחד כלפי השני וכלפי החברה. זו הסיבה לכך כי בהתאם לתנאי הסכם ההשקעה )סעיף 

 להסכם( אישרה החברה והגישה לרשם החברות תקנון התאגדות מתוקן.

 לקיפוחם התובעים בטענות שלפניי התובענה של עניינה עיקר, המבקשת ידי-על עןלנט בניגוד

 דורשותאשר  ההסכם כןמתו הנובעות בטענות מדוברלא  .והנתבעים החברה ידי-על ומידורם

 . מכוחו שהוענקו והחובות הזכויות ושל ושל פרשנות

והעילות  התביעה תענובכתב התביעה. אולם, ט ההשקעה הסכם תומנם אא מאזכרים התובעים

, ההסכם של תוקפו כנגד טוענות ואינן ממנו הנובעות חובות או בזכויות עוסקת אינן המבוקשות בה

 .התובעים את לקפח מנת על בו שנעשה והשימוש ההסכם בבסיס שעמדו האינטרסים כנגד אלא

 בועותהק וחובת זכויות על הנסמכת טענה אינה כדין שלא דירקטורים מינוי בדבר הטענה אף

, אשר אומנם תוקן בעקבות הסכם ההשקעה וצורף כנספח בתקנון הקבועות אלועל  אם כי בהסכם

  להסכם ההשקעה, אך מהווה הסכם נפרד.

 עמד, ברימר ענייןב ושוב(, 18.1.2001, בנבו פורסם) לישראל קיימת קרן' נ מדובר 6490/09 א"ברע

 ההסכמי המערך לאור בוררות תניית של תחולתה את לפרש ראוי שבו האופן על דנציגר' י השופט' כב

 תניית של תחולתה את המבהירה מפורשת אמירה בהיעדר, רוב פי על כי ,קבענ .הצדדים בין הקיים

 שבעלי ככל. הצדדים בין אחרים מהסכמים הנובעות מחלוקות על תחולה לה תהיה לא, הבוררות

, בבוררות יידון החברה לבין בינם או עצמם לבין בינם סכסוך כל כי לקבוע מעוניינים היו המניות

 . במפורש זאת להבהיר עליהם היה

 לפירוש החשש את מקטינה(, ברימר ענייןל 14' פס) דנציגר השופט' כב שציין כפי, זו גישה אימוץ

 . מיותרת התדיינות לחסוך כדי בו ויש אמת בזמן הצדדים דעת אומד של, בדיעבד, מוטעה

 לבעלי החברה בין היחסים מערכת את ביותר המלאה בצורה המסדיר הוא התקנון, האמור לאור

 למערכת ורק אך הנוגע פרטני הסכם הוא ההשקעה שהסכם בעוד, עצמם לבין נםובי בה המניות

 . כמשקיעה 3D לבין החברה בין היחסים

 ברירת, לכן .ההשקעה שבהסכם הבוררות לתניית מתייחס ואינו בוררות תניית כולל אינו התקנון

 . לתקנון הצדדים על חלה אינה ההשקעה בהסכם שנכללה הבוררות תניית כי היא המחדל

  
 להסכם ההשקעה התובעים אינם צד -

מעבר לנדרש יובהר להלן כי אף אם היה הסכם ההשקעה חל על הסכסוך נשוא התובענה, הרי 

 שהתובעים, ובפרט אלה, כלל אינם צד להסכם ההשקעה. 
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בו  מופיעים שאינם צדדים כי להסיק ניתן, מפורטאופן ב להסכם הצדדים מצוינים בו מקום, ככלל

, זיסר' נ מ"בע מלונות אואזיס נאות 10892/02 א"ע: ראו) בו נכללים אינם - בהסכם מפורטיםאו 

 ((.2005) 267( 14)05 ד"פ

נם חתומים על ההסכם, יש לראותם כמי שהסכימו כי כל הגם שהתובעים אי כיטענה  המבקשת

טענה זו, המבקשת למעשה להרחיב  מחלוקת שתהא להם ביחס להסכם ההשקעה תידון בפני בורר.

 ההסכמות לכלל בדומהאת הצדדים להסכם הבוררות בהתאם למעגל ההרחבה הראשון, יש לבחון 

 . יניהםב שנכרת החוזה פרשנות פי-על – הפרטי במשפט צדדים של

 :, נשוב ונזכיר, הוא כזההצדדים בין ההסכמים מערך

 לבין, וקירק רביב, עת אותה מניותיה ובעלי החברה בין שנערך 16.12.2010 מיום ההלוואה הסכם

 ; החברה של מניות להקצאת בתמורה בחברה אלה השקיעה זה להסכם בהתאם .אלה

 בין הוא גם נערך 16.12.2010 וםבי ההלוואה להסכם בהמשך נחתם אשר המניות בעלי הסכם

 ; ואלה קירק, רביב, החברה

 ;3D לבין החברה בין נערך 7.10.2014 מיום ההשקעה הסכם

 . עצמם לבין ובינם לחברה המניות בעלי בין חוזה למעשה ומהווה 26.10.2014 ביום שהתקבל התקנון

 . בוררות תניית בחובו שמחיל היחיד הוא ההשקעה הסכם כי חולק אין

ההשקעה  הסכםב הצדדים בקביעת יןא . עם זאת,רחבה בצורה מנוסחתהנדונה  הבוררות תניית, כןא

 של הבוררות חוקי פי על סופי באופן תיושב זה להסכם שקשורה או -מ שנובעת מחלוקת כל"לפיה 

' ה נספחכ המצורף, בעברית בנוסחו ההשקעה להסכם א.7.2 סעיף" )העולמית הסחר לשכת

 של מלא רצונות מפגש על מבוסס במהותו אשר, הבוררות להליך אחרים צדדים חייבל כדי( לתובענה

 .  חלק בו לקחת הצדדים כל

טענת המבקשת היא כי היות ואלה צד לתקנון, ומאחר והתקנון הוא נספח להסכם ההשקעה, יש 

 לראותה כצד גם להסכם ההשקעה. 

 את יהווה נספחיו על שההסכם קובע אשר להסכם 7.4 סעיף את המבקשת מציינתזו  הלטענ בתמיכה

 בהכרח נובעת לא מכך, אולם. זה הסכם לנושא בנוגע בשלמותם הצדדים בין וההבנות ההסכמות

 תניית ובפרט, ההסכם הוראותהצדדים לתקנון הם הצדדים להסכם ההשקעה או כי  כי המסקנה

 . להסכם הנספחים על גם יחולו, הבוררות

נובעת  –יה שלא להחיל את ההסכם גם על בעלי המניות האחרים כי אומד דעת הצדדים ההמסקנה 

הם כללו את עצמם  -השקעה יחול עליהם ההעובדה שכאשר בעלי המניות בחברה התכוונו שהסכם מ

כחלק מהצדדים להסכם. כך, בהסכם ההלוואה, מכוחו הצטרפה אלה לחברה, ובהסכם בעלי המניות 

 להסכם ההשקעה, ביחד עם החברה. שנחתם מכוחו, רביב וקירק היו בעצמם צד 

 לחברה המבקשת בין ההסכם את ודירקטורית מניות כבעלת בתפקידה אישרה שאלה בעובדה אף

 אלה, אכן. ההשקעה בהסכם הקבוע הבוררות להליך היא מחויבת לפיה לתוצאה להביא כדי אין

 אלה אך, קעהההש להסכם הצדדים בין שיחול הבוררות הסכם של קיומו את גם בחתימתה אישרה

http://www.nevo.co.il/case/6168150
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 ונושאי מניותיה מבעלי נפרדת אישיות כידוע שהיא, החברה אם כי ההשקעה להסכם צד אינה

 . בה המשרה

 . כלפיהם גם והחלתו ההסכם כקבלת שלה האורגנים יד על החברה בשם הסכמים אישור בעצם אין

 בו התנאים כל כי קובע זה סעיף. למבקשת להואיל כדי אין ההשקעה להסכם 7.3 בסעיף אף, כן כמו

 מודעת הייתהבוודאי ו ההסכם את אישרה אלה. להסכם הצדדים של ומנהל לפועל מוציא כל יחייבו

 כמי אותה גם יחייבו ההסכם תנאי כל כי הסכימה בכך .זה לסעיף או צריכה להיות מודעת

 . בחברה דירקטורית שהייתה וכמי ההסכם את לפועל להוציא שהתחייבה

הסעיף לא נועד להחיל את כלל חיובי ההסכם על צד שלישי הקשור קשר הדוק  יחד עם זאת, ברור כי

 צדאותו  בו דברים מצב למנועבאופן אישי כי אם – מנהל או לפועל מוציא; נמחה; חליף –לחברה 

 ההרחבה מעגל את הסעיף מעגן, מעשהל .החברה של הנפרדת אישיותה מאחורי מסתתר שלישי

נועד להחיל, בין היתר על אלה כמוציאה לפועל וכדירקטורית בחברה, יידון להלן והוא  אשר השלישי

את תניית הבוררות רק בנוגע לאותם סכסוכים הנובעים מתוך ההסכם, היינו; סכסוכים בין 

  המבקשת לחברה בקשר להשקעתה של המבקשת בחברה וקבלת מניות בחברה בתמורה לכך. 

 הבוררות הסכם כי, מלכתחילה, הצדדים הסכמתלפיה הייתה  הטענה את לקבלמכאן עולה כי אין 

 עניין בכל המניות בעלי יתר כנגד או החברה כנגד האחרים המניות בעלי של תביעות לגבי אף יחול

 .מניותיה לבעלי או לחברה הקשור

 ;השלישי בהחההר למעגל באשר

 יש ולכן לחברה ביותר הדוק בקשר ומצויה רביב עם במשותף שליטה בעלת אלה כי טענה המבקשת

 .הבוררות הסכם את, השלישי ההרחבה למעגל בהתאם, עליה להחיל

 מכוח בוררות בהליך לנקוט מניות בעל לחייב בדרישה המדובר לא, השלישי ההרחבה מעגל במסגרת

 של תחולתו את להרחיב בכדי, לכן. מסך הרמת של נטענת בעילה אם כי שלו אישית התחייבות

 בין אינטרסים זהות להתקיים צריכה, לחברה הדוק קשר הקשור שלישי צד על גם הבוררות הסכם

 .החברה לבין להסכם לצרף מבקשים אותו השלישי הגורם

 .3D וכנגד החברה כנגד טענות בחברה מניות כבעלת לאלה קיימות בולפניי, ש במקרה המצב זה אין

( מרכז) א"רע: זה בהקשר ראו) כנתבעת, החברה של לאלו מנוגדים, כתובעת, אלה של האינטרסים

 (.3.3.2015, בנבו פורסם) קדרון עירית' נ מ"בע מזון שיווק-הגבינות שער 14-11-16383

 אלה על ולהחילו הבוררות הסכם את להרחיב יש בו דברים במצב מדובר כי מצאתי לא, האמור לאור

 תורת ניצול ידי-על ,פורמליסטיות טענות באמצעות הבוררות ליךמה לחמוק ממנה למנוע כדי

 . החברה של הנפרדת המשפטית האישיות

 התבוענה על חל הוא אין, שכזה הסכם היה אם אף וכי מחייב הסכם הצדדים בין אין כי משקבעתי

 המחלוקות בירור למנוע יש בעטיו מיוחד טעם קיים האם ולבחון להמשיך צורך אין - שבנדון

 . הדיון את מלפצל מניעה יש והאם בוררות של הליך במסגרת

http://www.nevo.co.il/case/18139947
http://www.nevo.co.il/case/18139947
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 סיכום .4

 . כסדרם יימשכו וההליכים נדחית הבקשה

 בצירוף, ש"ח 7,500 של כולל בסכום דין-עורך טרחת ובשכר התובעים בהוצאות תישא המבקשת

 . בפועל התשלום מועד ועד מהיום כדין וריבית הצמדה הפרשי

 יום מהיום. 30ה תוך המבקשת תגיש כתב הגנ5129371

 .09:00בשעה  7.3.17קדם משפט יתקיים ביום 54678313

 

ינואר  09ניתנה היום, י"א טבת תשע"ז, 
      , בהעדר הצדדים. 2017

             
5129371 
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 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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