
  

  

 המשפט ובית, כרצונו מתפקידו להתפטר חופשי אינו בורר"

  "הבוררות לכס לחזור לו להורות רשאי
 

  טל יהודית, טל אליק  נגד מ"קאמאו שיווק נעליים בע
    כבוד השופט יונה אטדגי

  
, )שם(לדעתה ). 494עמי , אוטולנגי" (ואין אפשרות לכפות עליו המשך הבוררות....

ד ישראל "דיעה הפוכה הובעה בספרו של עו. די לשם כך בהודעת הבורר לצדדים
). שמעוני -להלן (דיני בוררות עם ערכאת ערעור  - אופק חדש בבוררות ,שמעוני
ובית המשפט , קידו כרצונובורר אינו חופשי להתפטר מתפ, )129עמי (לדעתו 

שני המלומדים נסמכים גם על פסיקה  .רשאי להורות לו לחזור לכס הבוררות
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....שתפורט להלן

  
  

 "דין עיוותל גורמת אשר יסודית טעות"

 

כפר ידידיה מושב עובדים להתיישבות  נגד  אביטל אלפרוביץ, זהר אלפרוביץ   
  מ"חקלאית שיתופית בע
   כבוד השופט אבי זמיר

  
, לאחרונה, ראו, לפירוט. לעיוות דיןשיהיה בה כדי לגרום ; שתהיה ביישום הדין....

אופק  ישראל שמעוני: ראו גם). 2012(גונן ' אבישר נ 6649/10א "פסק הדין ברע
מכוחו של ). 2009( 355 – 350דיני בוררות עם ערכאת ערעור  – חדש בבוררות

מבקשים המבקשים שתינתן להם רשות ערעור על פסק הבוררות וכי , סעיף זה
טעות יסודית בפרשנותה את טעתה הבוררת , לגרסתם ,שכן, הערעור יתקבל

כן טענו המבקשים . טעות אשר גורמת להם עיוות דין, המצב המשפטי הנכון

  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....להתקיימותה של עילת ביטול 
  
  

י מי "בקשה לביטול פסק בוררות יכולה להיות מוגשת רק ע
 שהיה צד להליך הבוררות

 

ה 'עזבון המנוחה ווזינצ, סילברטאוארס ' חב. 1: 114766/א "המבקשים ברע  
המשיבה , סידני קסירר . 1: 114766/א "המשיב ברע  נגד ...'ע ואח, ל ''רעיה ז

  ...'עמותת חס ואח, : 114766/א "הפורמלית ברע
    רובינשטיין' כבוד השופט א

 
ברוך פלד   9969/09א "רע, ראו(על תוקפו בטענות שניתן היה להעלותן בעבר ....

ישראל , כן ראו; )לא פורסם( 14סעיף , מ"יעקב קנדי אחזקות בע' מ נ"אחזקות בע
אף על פי כן התייחס בית המשפט )). 2009( 114אופק חדש בבוררות שמעוני

וזאת בייחוד , קביעותיו אלו מקובלות עליי. המחוזי לטענות אלה ודחה אותן לגופן

אין בידי להיעתר לבקשת רשות , לפיכך. יט. נוכח האמור בדבר העיתוי להעלאתן

וצו , 4766/11א "מתייתרת גם הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה ברע, משכך. הערעור

  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....שניתן עיכוב הביצוע הארעי 
  
  
  
  
  
  

 



בוררות חוץ שנועדו לפתור מחלוקות חובקות עולם בעידן 
 .הכלכלה הגלובלית

  A/S LINAK נגד מ"בע אלצר  
  כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט -רשמת 

  
תחת , כללי הנימוס שהיה ראוי לנקוט כלפי המערכת המשפטית בדנמרק....

ראיתי להביא את דברי המלומד , התעלמות מהחלטותיה ומהדין המחייב בדנמרק

פרק , דיני בוררות עם ערכאת ערעור, אופק חדש בבוררות  ,ד ישראל שמעוני"עו

אין צורך להכביר במילים על המדיניות המשפטית המורה : "391' עמ, שלושה עשר
על אחת כמה וכמה פסקי בוררות חוץ שנועדו לפתור , לנו לכבד פסקי בוררות

התקשרויות חוצות גבולות דורשות . מחלוקות חובקות עולם בעידן הכלכלה הגלובלית

  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....גיש לדיון במחלוקות פורום נוח ונ
  
  

 אין הבורר מוסמך להכריע בתוקפו של ההסכם ופירושו

 

חורש אילון אגודה שיתופית להתיישבות  נגד ...'ואח, אורה קרמר , בוריס קרמר   
  ...'מ ואח"קהילתית בע

  
   ד דנה ביאלר"עו

  
אבקש להתייחס גם , למעלה מן הנדרש. מדברת בעד עצמה –כי בחירה זו לבד ....

מספרו של המלומד ; לטענות המשיגים בדבר סמכות הבורר לדון בשאלת סמכותו

משנת (דיני בוררות עם ערכאת ערעור  – אופק חדש בבוררות  ,ישראל שמעוני

אין , ככלל): "ב.ההדגשות שלי ד( 104-105' עמ, עולים הדברים הבאים) 2009
והדבר מסור רק לסמכות בית , הבורר מוסמך להכריע בתוקפו של ההסכם ופירושו

כי הבורר רשאי להתייחס לעובדות שעל יסודן מועלית , מקובל, עם זאת... המשפט
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....דון בהןול, טענת הסמכות

  
  

 ניגוד עניינים

 

מ "בע) 1993(אלרוב מלונות יוקרה , מ "ן מלונאות בע"אלרוב נדל. 1: המבקשות  
הילטון ,  Hilton International Co. .1: המשיבות נגד ...'ואח אלרוב אז, 

  ...'מ ואח"ישראל בע
    רובינשטיין' כבוד השופט א

 
ברוך פלד   9969/09א "ראו רע(את תוקפו בטענות שניתן היה להעלותן בעבר ....

כן ראו ישראל ; )לא פורסם( 14פסקה , מ"יעקב קנדי אחזקות בע' מ נ"אחזקות בע
לא ידעה על , לטענתה, אלרוב, אמנם)). 2009( 114אופק חדש בבוררות שמעוני

אכן אין לקבוע כי קמה לה חובה לבלוש כל עת , ובנסיבות העניין, אותו ניגוד עניינים
סבורני כי , עם זאת. של הבוררות בדבר קשריו של משרד הבורר עם הילטון הימשכה

צדק בית המשפט בקביעתו שמועד גילוי הפסול הנטען משליך על רמת הדקדוק 

  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....הנדרשת 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 העברת בורר מתפקידו

 pacific attiude. 1: המשיבים נגד מנורה מבטחים חברה לביטוח: המבקשת  
ltd  , יוסף זוהר אריאלי, רונית אריאלי  
   רובינשטיין-'א.השופט-כבוד

  
בעניין ליברמן אימץ )). 2009( 114אופק חדש בבוררות  כן ראו ישראל שמעוני ....

ההחלטה להעביר נושא משרה מעין שיפוטית : "בית משפט זה את הגישה לפיה

ראוי איפוא להקפיד . טומנת בחובה רכיבים של פגיעה בכבוד ובשם הטוב, מתפקידו

קיימת סכנה . על כבודם ועל מעמדם הציבורי של בוררים החשופים להליך המשפטי
לקריאת פסק הדין המלא (  ....למטרה הזרה, פניםל עשיית שימוש בטענת משוא ש

  .   )כאןיש ללחוץ 
  

 משוא פנים וניגוד עניינים הינו מבחן אובייקטיבי

 

ד אביתר "עו, ד רמזי חוראני "עו נגד מ"שלהב אגודה שיתופית חקלאית בע  
  מ"בנק מזרחי טפחות בע, קנולר 
   זליגמן-אורי

  
לפיו יש צורך , הפסיקה לעניין משוא פנים וניגוד עניינים הינו מבחן אובייקטיבי....

ד ישראל שמעוני "עו[להוכיח חשש ממשי למשוא פנים ברמה האובייקטיבית 

ראה בעניין ].112' עמ, דיני בוררות עם ערכאת ערעור – אופק חדש בבוררות בספרו
משמעותו של ).הלכת ידיד(מדנית ישראל ' ידיד נ 48/75ש "זה את פסק הדין בב

הכרחי להתרשם שקיימת אפשרות מסתברת , המבחן היא שמן הנסיבות החיצוניות

בעלי הדין שאכן נבצר מהשופט לשפוט את דינם של , להבדיל מחשד, מאוד
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....באובייקטיביות הדרושה

  
 

 

   

 להבהיר את הפסק ללא הסכמת הצדדיםלבורר סמכות אין 

  מ"אפרתי מדפיס הרצליה בע נגד  מ"ומקרקעין בעבנייני ישקו לבנין 
   כבוד השופטת חנה פלינר

 
  

לא ייזקק בית המשפט להתנגדות לאישור פסק בוררות אלא בדרך בקשה לביטולו ....

ד ישראל "לעניין זה ראו עו." ב29או במסגרת ערעור על פסק הבוררות לפי סעיף 
יש שיגרסו כי : "266דיני בוררות עם ערכאת הערעור  –אופק חדש בבוררות ,שמעוני

וכי , לבורר תהא סמכות להבהרה רק אם הצדדים הסכימו יחדיו לפנות לבורר
אין לבורר סמכות להבהיר , לדעתנו. בהסכמה זו נכרת למעשה הסכם בוררות חדש

 אנו סבורים כי גם לא בכל עניין יש לפנות, עם זאת. הפסק ללא הסכמת הצדדיםאת 
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ  ( ....הלהבהרלבורר 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

 



 א לחוק הבוררות.21פ סעיף "ערעור ע

  ד"עו, אבנר מנוסביץ  נגד ד"עו, אליהוד יערי  
   השופט אבי זמיר כבוד

 
ככל שלא " (פסק הבוררות בערעור"היא למעשה ) סעיף הליך האישור( 23בסעיף ....

ד ישראל "בהקשר זה מקובלת עליי דעתו של המלומד עו). חלף המועד להגישו

): 2009(דיני בוררויות עם ערכאת ערעור  – אופק חדש בבוררות בספרו, שמעוני
פסק הבוררות סופי ויחייב את בעלי הדין ואת  יהא, אם לא הוגשה דרישה לערעור"

בכך יושגו ודאות וסופיות של הליך הבוררות שכן זכות . דין-חליפיהם כמעשה בית
עליו לנצלה אם רצונו בכך תוך פרק זמן . הערעור אינה עומדת לבעל הדין לעולמי עד

  ).   כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....ונדרשת מצדו פעולה, קצוב
  
  

 איסור על הבורר  מלקיים ישיבות נפרדות

 

  קיבוץ עמיעד נגד שלמה-ניצה ויזהר בן  
   ד דנה ביאלר"עו

 
  

בכך בלבד יש כדי לשלול . כפי שאפרט מיד להלן, בלתי תקינה של הליך הבוררות....

ד ישראל "בספרו של המלומד עו. 19.9. הסכמתם לניהול הבוררות בדרך זו
, )2009- ט"התשס(דיני בוררות עם ערכאת ערעור  – אופק חדש בבוררות שמעוני

עם , ביחידות, קיום ישיבות בנפרד): "156-157' עמ 5סעיף (עסק הוא בסוגיה זו 

בורר , לפיכך. כן הוסכם כך במפורש בין הצדדיםאלא אם , אחד הצדדים אינו אפשרי
אינו רשאי לרפא את הפגם , והדבר לא הוסכם בין הצדדים, הנפגש עם צד להליך
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....הצד השניבאמצעות פגישה עם 

  
  

 חובתו של הבורר לנהוג בנאמנות

 

  אהרן טוריקשווילי נגד  ד צבי מועלם"עו. 3, ד מלי כהן "עו. 2, ד ירון יטיב "עו. 1  
   כבוד השופטת צילה צפת

  
; 1996-ו"התשנ, )בוררות בענייני משפחה(מכח צו בית משפט לענייני משפחה ....

ראה גם ( 1969 -ט "התשכ, לחוק בית הדין לעבודה 28' ד לעבודה מכח סע"ביה

אורי שטרוזמן ; 192' עמ, )2009-ט"התשס( אופק חדש בבוררות ישראל שמעוני
דין ונוהל -סמדר אוטולנגי בוררות; 293' עמ, )2001 -א"תשס(ספר הבוררות 

קובע את חובתו של , לחוק הבוררות 30' ס). 679' עמ, )2005 - מהדורה רביעית(

הבורר לנהוג בנאמנות מחד ואת זכות הנפגע לתבוע פיצויים על פי חוק החוזים בשל 
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....מעילה באמון מאידך 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 



 העברת בורר מתפקידו

  אהרון גמליאלי נגד מ"מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע  
   ד"עו, אורי זליגמן

 
  

אינם שונים , השיקולים העומדים בבסיס החלטה להעברת בורר מתפקידו"....

על הבורר להיות נקי כפיים ולפעול ללא , בדומה לשופט. לפסלות שופט מהשיקולים
. 28]. 112' עמ, דיני בוררות עם ערכאת ערעור –אופק חדש בבוררות". [משוא פנים

לפיו , המבחן שקבעה הפסיקה לעניין משוא פנים וניגוד עניינים הינו מבחן אובייקטיבי
' עמ, שמעוני בספרו[ובייקטיבית יש צורך להוכיח חשש ממשי למשוא פנים ברמה הא

 ...לא הובאה בפני כל תשתית עובדתית אובייקטיבית לטענה בדבר חוסר איזון]. 113
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ ( 
  
  
 

 
 

 עיכוב ההליכים  

 

, מ "אופטיבייס טכנולוגיות בע נגד  OPTIBASE INC, מ "אופטיבייס בע
STRADIS INC  

    כבוד השופט יונה אטדגי

  

  בוררותבקשת סעד זמני אינה מהווה ויתור על הרצון להפנות את ההליך ל
בית המשפט קיבל את בקשת המשיבות לעיכוב ההליך המשפטי והפנייתו למסלול 

, נקבע כי אין להסיק מהתובענה הראשונה שהוגשה על ידי המשיבות. של בוררות
. שהן ויתרו על בירור הסכסוך בבוררות או שהן לא היו מוכנות לקיים את הבוררות

כפי שהן היו , נו לבית המשפטהמשיבות ביקשו לקבל סעד זמני ולשם כך הן פ

שלשם קבלת הסעד הזמני נדרש היה להגיש , אלא. רשאיות לעשות על פי ההסכם
, בית המשפט קבע כי מניסוח התובענה והבקשה לסעד זמני. גם תובענה עיקרית

ת עולה שמהשיבות היו מודעות לצורך לברר את הסכסוך המהותי שבינן ובין המבקשו
לעיכוב ההליכים ואינו מוכן בעצמו לקיים את הבוררות מי שעותר ת בדרךשלבוררו

: השוו(נוהג בחוסר תום לב ואדם כזה גם מנוע ומושתק מלעתור לעיכוב ההליכים 
–להלן , דיני בוררות עם ערכאת ערעור – אופק חדש בבוררות ,ד ישראל שמעוני"עו

ינה שהבח, המסקנה הנובעת מכך היא). והפסיקה הנזכרת שם, 225' עמ, שמעוני

, האם מבקש עיכוב ההליכים היה מוכן לקיים את הבוררות איננה טכנית אלא מהותית
לאור מכלול , והיא נועדה לבחון את תום ליבו ואת כוונותיו האמיתיות של המבקש

  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....נסיבות המקרה הנתון
  
  

 הדין האם חייב בורר לנהל את הבוררות בהתאם לסדרי

  

  אילן מלכה, דרור ישראלי  נגד דרור ישראלי, אילן מלכה   
   כבוד השופט דורון חסדאי

 
כאשר , ש"לחוק נתונה לביהמ 11אף החלטה להעבירו מתפקידו בהתאם לסעיף ....

השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה אינם שונים במהותם משיקולים לפסלות שופט 

. 11). 2009, "דיני בוררות עם ערכאת ערעור - אופק חדש בבוררות"שמעוני . י' ר(
, 2005, מהדורה רביעית מיוחדת, "בוררות דין ונוהל"ל בספרה "אוטולנגי ז. ס' פרופ

האם חייב בורר לנהל את , סדרי דין בהליך בוררות לענין, בין היתר, מקשה ושואלת

התוספת מורה , לדבריה? הבוררות בהתאם לסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט 
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....במפורש כי 

  
 

 



 תניית הבוררות המצויה בהסכם המוקדם

מינהל מקרקעי , קרן קיימת לישראל . 1: המשיבים  נגד אמנון מדובר: המבקש 
  ישראל

   דנציגר' כבוד השופט י, ארבל ' כבוד השופטת ע, גרוניס ' כבוד השופט א

  

  ניית בוררות בהסכם מוקדם על הסכם ללא תניית בוררותהאם יש להחיל ת
בית המשפט דחה ערעור וקבע כי אין למנות מותב בוררים על פי הסכם חכירה קודם 

נקבע כי ההסכם . בין הצדדים כאשר הסכם מאוחר יותר לא מכיל תניית בוררות

 ועל, המאוחר הוא הסכם ספציפי אשר בא להחליף את ההסכם המוקדם ולא לתקנו
  .כן תניית הבוררות המצויה בהסכם המוקדם לא חלה על הוראות ההסכם המאוחר

מההסכם האחרון הסיק בית המשפט כי תנאי החוזה . נקבעו תנאי חכירה חדשים

ישראל שמעוני , זאת ועוד). 5סעיף , שם(המקורי יוסיפו לחול לרבות תניית הבוררות 
התייחס לפסק דינו של בית ) ישמעונ: להלן) (2009( 36אופק חדש בבוררות בספרו

' מנהל מקרקעי ישראל נ 7252/05. א.בת) קינר' השופט י(משפט השלום בנתניה 
פסק הדין עסק בנסיבות בהן נכרת חוזה חכירה ). 15.8.2007, לא פורסם(כהן הברון 

ל לבין הנתבע ובחוזה החכירה נכללה תניית "בין קק 1933במקרקעין בשנת 
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....בוררות

  
  
  

 לבית המשפט סמכות לכפות על בורר להמשיך בניהול הבוררות

  

מנשה , יצחק שרבט , בכור שרבט . 1: המשיבים נגד מלכיאל שרבט: המבקש  
  שלום שרבט, בנימין שרבט , שרבט 

  דנציגר' כבוד השופט י, ובראן 'ג' כבוד השופט ס, ריבלין ' כבוד המשנה לנשיאה א
  

סבורה כי אין לבית המשפט סמכות לכפות על בורר להמשיך  אוטולנגי, כאמור....

ישראל , לעומת זאת. בניהול הבוררות משהודיע על התפטרותו מתפקידו
סבור אחרת ודעתו ) שמעוני: להלן) (2009( 129-127אופק חדש בבוררות שמעוני

והנה . אליעז כפי שמצאה ביטויה בעניין רוטשטיין-כדעתה של השופטת שטרנברג
, לא פורסם(פלונים ' פלוני נ 7524/99א "טירקלברע' תו של השופט יבהחלט

            ....נקבע כי לא ניתן לכפות על בורר שהתפטר להמשיך בבוררות ) 31.10.1999
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ ( 
  
  
  

 עיכוב הליכים

 

  ב שותפות מוגבלת רשומה.ה.ק נגד ד רון הרבט"עו  
   כבוד השופט אורי שהם

 
  

המועצה לייצור ושיווק של  532/86א "ע(עיכוב הליכים לשם קיום הליך משפטי ....
ד ישראל "וראו גם עו, 252) 1(ג"ד מ"פ, מ"פרחי שומרון סלע בע' פרחי נוי נ

התבקש בית המשפט , במקרה דנן)). 2009( 218 אופק חדש בבוררות שמעוני
, בגין כספים אשר הופקדו בידיו, לחייב את הרבט במתן חשבונות ודיווחים לשותפות

חשבונות של לצורך בדיקת ה, ח או חוקר בלתי תלוי"למנות רו, ולאחר קבלת החומר
(  ....התבקש בית המשפט ליתן לשותפות היתר לפצל את סעדיה, כמו כן. הפרויקט

  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ 
  
  
  
  
  

 



בידי המבקש להוכיח שעשה את כל שעליו כדי להוכיח את 
 נכונותו לקיום הבוררות

  מ"מים בע' מקורות חב נגד תירוש מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיי  
   כבוד השופט רם וינוגרד

 
  

נראה כי על החלטה זו התבססה האמירה הגורפת בהקשר זה אליה מגיע  ....

דיני בוררות עם ערכאת  –אופק חדש בבוררות המלומד ישראל שמעוני בספרו

בעניין נרקיס נקבע לגבי . קביעה זו יש לבחון לגופה). 216-217) ט"התשס(הערעור 

לפיה עלה בידי , ההחלטה שקיבל בית המשפט המחוזי בעניין מבקש עיכוב הביצוע
המבקש להוכיח שעשה את כל שעליו כדי להוכיח את נכונותו לקיום הבוררות על אף 

לקריאת פסק הדין המלא יש (  ....יסוד תצהירו בלבד ההתעלמות מהמכתבים ועל 
  .   )כאןללחוץ 

  
  
  

 כללי הצדק הטבעי

 
 

  ,מ"ס אזורי מקיף לדרוזים בגליל המערבי בע"בי" אחווה" נגד ר"ד, , ייר'עלי זג  
   עמי לוי -נציג ציבור , משה קידר  -נציג ציבור , כבוד השופטת דלית גילה 

 
  

במקום עבודתם של , שנערכו בחלקן -בכך וגם באופי הפגישות ; "פורמאליותלא "....

ישראל : ראו[יש טעם לפגם  -חברי הוועד המנהל של הנתבעת ובמהלך יום העבודה 

)]. 2009( 158-156דיני בוררות עם ערכאת ערעור  -אופק חדש בבוררות שמעוני
צדדים יוכלו להשמיע ששני ה, בין היתר, כללי הצדק הטבעי דורשים, יתרה מכך

התשובות , במקרה זה. טענותיהם לגבי חומר הראיות שיהווה בסיס להכרעת הבורר

             ....ולפיכך לא יכלה הנתבעת להגיב עליהם , לשאלונים כלל לא הועברו אל הצדדים
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ ( 
  
  
 

 

 לחוק הבוררות 26תחולתו של סעיף   

  יוסף חודדי: המשיב נגד חצרא- אליעזר אבו: המבקש
   פוגלמן' כבוד השופט ע, דנציגר ' כבוד השופט י, חיות ' כבוד השופטת א

  

  עילות להתערבות בית משפט בפסק בוררות
. המשפט העליון קיבל ערעור על החלטה של בית משפט לתקן פסק בוררותבית 

ואין בו כדי להצדיק את " ערעורי"התיקון בוצע מתוך נימוק , נקבע כי בנסיבות העניין
התערבותו של בית המשפט בפסק הבוררות משעה שנקבע כי לא קמה עילה לביטול 

  ...פסק הבוררות על פי חוק הבוררות
  

 –סמדר אוטולנגי בוררות : ראו גם[לתקנו או להחזירו לבורר , לימולהש, מהפסק... 
ישראל ; )אוטולנגי: להלן) (2005, מהדורה רביעית( 1189' דין ונוהל כרך ב

: להלן) (2009( 309דיני בוררות עם ערכאת ערעור : אופק חדש בבוררות שמעוני
ררות מותנית לחוק הבו 26ברי כי תחולתו של סעיף , מן העבר השני)]. שמעוני

. לחוק האמור 24בהתקיימותה של עילה אחת לפחות מתוך העילות המנויות בסעיף 
 ....")סייגים לביטול הפסק"שכותרתו (ל "הנ 26סעיף  זאת ניתן ללמוד הן מנוסחו של

  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ ( 
  
 
 

  



  
  

 השיקולים העומדים בבסיס החלטה להעברת בורר מתפקידו

  אהרון גמליאלי נגד מ"מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע  
    ד דנה ביאלר"עוה

 
  

אינם שונים , השיקולים העומדים בבסיס החלטה להעברת בורר מתפקידו"....

על הבורר להיות נקי כפיים ולפעול ללא , בדומה לשופט. מהשיקולים לפסלות שופט
. 17] 112' עמ, דני בוררות עם ערכאת ערעור –אופק חדש בבוררות" [משוא פנים

מוקדש כולו לטענות בדבר השתת הוצאות על המבקשת על ידי , חלק הארי מהבקשה
סבירות המעידות על המדובר בהוצאות בלתי  –לטעמה של המבקשת . הבורר

        ....אין בידי כדי לקבל טענה זו. קביעת עמדתו של הבורר בבקשות נשוא ההוצאות
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ ( 
  
  
  
  

 עיכוב הליכים חרף תנאי הבוררות

 

  יצחק אוחיון, מ "מוניות אושר בע נגד אבי רוזנבאום  
   כבוד השופטת חדוה וינבאוםוולצקי

 
  

בחוזה יכול להישמע בטענה כי לא יכול היה להבין את סעיפי החוזה או כי עסקינן ....
ד ישראל שמעוני "עו. 28. שהאמור בחוזה מחייבו, מכאן. מורכב ומסובך, ארוך

מביא , 2009דיני בוררות עם ערכאת ערעור מהדורת  – אופק חדש בבוררות בספרו
. את אותם טעמים מיוחדים שיש בהם כדי למנוע עיכוב הליכים חרף תנאי הבוררות

והנוגעים , שיכולים לשמש טעם מיוחדבין הנימוקים . 29) ואילך 217' ראה שם עמ(

לקריאת פסק הדין המלא (  ....מצוי היות התניה תניה מקפחת בחוזה אחיד, לענייננו

  .   )כאןיש ללחוץ 
  
  

 הבורר מחויב לפעול על פי דיני החוזים

 

, אהרן כהן , ששי גולן   נגד אהרון כהן. 2, ששי גול ,  -יהונתן, ד לנדשטיין "עו  
  -יהונתן

    כבוד השופט יהודה פרגו

 
  

א "רע; 3( 124, 131(מה  ד"פ, מ"תישרא בע' המועצה האזורית מעלה יוסף נ....
.). פ.י –הדגשה שלי ". (425, שם, אוטולנגי; 4) טרם פורסם(נזר ' קירת נ 1512/92

כותב , 299' בעמ" דיני בוררות עם ערכאת ערעור אופק חדש בבוררות"בספרו 
אם בהסכם הבוררות קבעו הצדדים כי הבורר יפסוק על פי : "המלומד ישראל שמעוני

יהא הבורר מחויב לפעול על פי דיני החוזים ולכבד את  ,הדין המהותי בישראל
              ....יבוטל פסקו, אם פסק בניגוד לאותם הסכמים. ההסכמים שנערכו בין הצדדים

  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ ( 
  
  
  
  
  
 
  

 



  

 מבחן תקנת הציבור

  יאיר שם טוב  נגד דב ינקוביץ  
   נשיא.ס/ ר דרורה פלפל "כבוד השופטת ד

 
  

על מנת לבדוק אם פסק בורר עומד במבחן תקנת הציבור יש לבדוק שהנושא הוא "....

דיני  – אופק חדש בבוררות"שמעוני בספרו . ר י..." (ולא עניין פרטי בעל עניין לציבור
). 302-303' בעמ") שמעוני: "להלן(, 2009-ט"תשס, "בוררות עם ערכאת ערעור

נוגע בצורה כלשהיא לציבור בכללותו ולא רק , המבקש לא הסביר כיצד בדיוק עניין זה

ניגוד לתקנת אין בתוכנה של החלטת הבוררת בעניין זה משום , ולכן. לעניינו הפרטי
לקריאת פסק (  ....חלטה זו כפגיעה בעקרונות הצדקאינני רואה בה, כמו כן. הציבור

  .   )כאןהדין המלא יש ללחוץ 
  
  
  

 תנהגות שיש בה כדי לשלול את רצונו החופשי של צד לחוזהה

 

  יונה רובשלום  נגד סגל שלום  
   נשיא.ס/ ר דרורה פלפל "ד, כבוד השופטת

 
  
אזי שלא הייתה כל בעיה לגבי , תוקף של פסק דין לשביעות רצונו של המבקש....

שמעוני . לעניין הסכם בוררות עקב כפייה ואילוץ עמד י. הקביעה הקניינית הנטענת
, 2009-ט"תשס, "דיני בוררות עם ערכאת ערעור – אופק חדש בבוררות"בספרו 

אילוץ וכל , לחץ כפייה, טענות מסוג: "שם נאמר כדלקמן 279' בעמ, ")שמעוני: "להלן(

א "ע' לעניין זה ר(התנהגות שיש בה כדי לשלול את רצונו החופשי של צד לחוזה 
 -  661/88א "גם את ע' כמו כן ר; 516) 1(ד כג "פ, חנן' שביט נ - 573/68

  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....פארסחמיד' פיסארחיימוב נ
  
  
  

 כהסכמה להתארכות ההליך הצדדים  לפרש התנהלותיש 

 

רובן  נגד 513470740 פ"ח, מ"ארוסטאר קפה בע,  33321134ז "ת, ערן יונגר  
  030583659ז "ת, קוק

   וסרקרוג' נשיאה ש' כבוד השופטת ס

 
  

אין עוד , והמתין עד לאחר מתן הפסק, משלא נקט בהליך מתאים. למועד החריגה....
במיוחד כאשר ניתן לפרש התנהלותו כהסכמה להתארכות ההליך , לקבל הטענה

(  ....)תבוררו/שמעוני: הלןל) (2009( 300  אופק חדש בבוררות  ישראל שמעוני(
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 עיכוב ביצוע פסק דין

  מ"ליגד השקעות ובנין בע נגד  מ"ן בע"קנפלר נדל  
    השופט יונה אטדגיכבוד 

  

  
דיני בוררות עם ערכאת , אופק חדש בבוררות  ,ד ישראל שמעוני"עו: וכן ראו....

הבטחת פסק : הרי שהדמיון הקרוב ביותר למטרתה של ערבות זו, )320' עמ, ערעור

מצוי דווקא בערובה שמוסמך בית המשפט לקבוע כתנאי לעיכוב ביצוע , הבוררות

לתקנות סדר הדין  469תקנה (הבטחת פסק הדין : היאשגם מטרתו , פסק דין שניתן
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....) 1984- ד"התשמ, האזרחי

  
  
  

 עיכוב הליכים

 

הרשות , איגוד הכדורסל בישראל . 1: המשיבים נגד  ...'ואחאמיר כץ : המבקש  
  ...'ה ואח, לביקורת תקציבים שליד איגוד הכדורסל 

    דנציגר' כבוד השופט י, רובינשטיין ' כבוד השופט א, יה 'פרוקצ' כבוד השופטת א

  

  תביעה נזיקית של שחקן כדורסל כנגד קבוצתו תידון בבוררות
על החלטה להעביר תביעת , דחה ערעור של שחקן כדורסל העליוןבית המשפט 

כי חוק הספורט מקים , נקבע. להליכי בוררות, נזיקין שהגיש כנגד הקבוצה בה שיחק
חובה סטטוטורית לקיום הליכי בוררות וכי סמכות זו משתרעת על כל סכסוך הנובע 

ה עילת התביעגם עילות נזיקיות כ, לפיכך. מן היחסים החוזיים בין השחקן לקבוצה
  ...תימסרו לבוררו, דנן
  
כן ). 1976( 309) 2(ד ל"פ, בגון' מורלי נ 550/75א "כהן בע' ברנזון וח' השופטים צ...

ישראל ; )שטרוזמן: להלן) (2001( 80אורי שטרוזמן ספר הבוררות : ראו

מכל )]. 2009( 221דיני בוררות עם ערכאת ערעור  – אופק חדש בבוררות מעוניש

הנטל להוכיח ולשכנע את בית המשפט כי אין לעכב את ההליכים במקרה , מקום

שקילת השיקולים , לטענת המבקש. הוא על המתנגד לבקשה לעיכוב הליכים, הנדון
הנזכרים לעיל במקרה שלפנינו צריכה להוביל אל המסקנה כי אין מקום לעכב את 

  )  . כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....הדיון בתובענה
  
  

  בהסכמה הנלמדת מהתנהגות הצדדים
מ "בחולון בע 7168בגוש  76בית חלקה  נגד מ"מ יזמות ובניה בע.ב.אי
  )בפירוק מרצון(

  כבוד השופט יונה אטדגי
  
ד "עו: ראו(אך הפסיקה הכירה גם בהסכמה הנלמדת מהתנהגות הצדדים  

הנימוקים שהעלתה המשיבה ). 15' עמ, אופק חדש בבוררות ,ישראל שמעוני

סימן שאלה גדול על ההסכמה הנטענת לבירור , בבקשתה מציבים אמנם

ומשום , כיוון שאין בכוונתי להיעתר לבקשה זו. המחלוקת בדרך של בוררות

אני נמנע מלהתייחס , ם עוד יפרשו את טענותיהם בנדון בהמשךשהצדדי
  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ....... בשלב זה לכל נימוק וטיעון

  
  
  
  
  
  

  



  להסתמך על פסקי הבוררות הזריםממניעה אין 

  
כרמל כימיקלים בע"מ ,  , BIP Chemicals Ltd נגד גד כימיקלים בע"מ

 דור כימקלים בע"מ , דוד דנקנר , אורלי מור , רחל אנטוורג

עמית' כבוד השופט י, ר מלצ' כבוד השופט ח, חיות ' כבוד השופטת א   

בהם נשאה , מיליון דולר 2-חויבו בהליכי בוררות זרים לשלם לאיש העסקים כ

, בהליכי בוררות שהתנהלו בישראל בין השותפות. שותפתה של גד לבדה
, ולאחר ביטול פסק הבוררות הישראלי, חויבה גד להשתתף בסכומים ששולמו

.67%להשתתף בחיוב בשיעור קבע גם בית המשפט המחוזי כי על גד   
בית המשפט העליון אישר את החיוב בקובעו כי לא הייתה מניעה להסתמך  

  .   )כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  .....על פסקי הבוררות הזרים

  
  

 להארכת מועד להגשת בקשה לביטול
    

 ירוחם בקר נ' מרדכי חתשואל
יהודית שיצרכבוד השופטת  01 :  

הרשם ' כב –א "י בתש המחוז"רשם ביהמ' על החלטת כב ערעור

דחה את בקשת המערער להארכת מועד להגשת בקשה לביטול 

בקשת הביטול: "להלן(פסק בוררות  "). 
:מופעים ראשונים  ד ישראל "עו: ראו עוד 

עם ערכאת ערעור (  בוררות דיני – בבוררות חדש אופק ,שמעוני

 2009), עמ' 313 - 314..... ( לקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ כאן.  
 

 ... 

  

 התערבות השיפוטית בפסק הבוררות נעשית על דרך הצמצום
 

  סי.פי.אלתעשיות מתכת לייזר ' מ נ"שווק מכונות בע -אן .בי.ווי

  השופטת נחמה מוניץ' כבמ"בע 

פסק הבוררות נעשית על דרך הצמצום ומוגבלת לעילות שהוגדרו ת בהתערבו

במגמה , עילות הביטול מיושמות בזהירות ועל דרך של פירוש דווקני. בחוק

, לתת תוקף לפסק הבוררות ולא לבטלוככל שיש בידו לבטל רק חלק מהפסק

דין  –בוררות , סמדר אוטולנגי: ראו גם[בורר לתקנו או להחזירו ל, להשלימו

ישראל ; ")אוטולנגי: "להלן) (2005, מהדורה רביעית( 1189' כרך ב, ונוהל

    309דיני בוררות עם ערכאת ערעור : שמעוני אופק חדש בבוררות

  ).   כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  ...))].2009(

 
 
 
 



  

  הסכמי בוררותפרשנות ל  

  אייל  דורוןשוכבוד השופט ה' כב

  מ מועדון כדורגל מכבי חיפה''קשר ספורט בע' רפאילוב נק"תא

  יטה בית המשפט"ההלכה הינה כי לאור החשיבות הטמונה בכיבוד הסכמי בוררות  -

בוררות  לתת תוקף להסכם בוררות בין הצדדים וכאשר יידרש ליתן פרשנות לתניית 

את הפרשנות לפיה על הסכסוך בין הצדדים , מבין הפרשנויות האפשריות, יבחר הוא

להתברר במסגרת בוררות על פני פרשנות לפיה יש לברר את הסכסוך לפני בית 

  .  כאןלקריאת פסק הדין המלא יש ללחוץ (  .........המשפט

 ' כב

  ' כב

  סנדוקה 

  
:1  

  פני ב

  

 התובע הינו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 
 

 

 

 

 


