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 משפט לערעורים אזרחיים-בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית
 לפני כבוד השופט רפאל יעקובי

 
 34634-10-17רע"א 

 
 
 
 

 2017בדצמבר  25

  
 

       .South Nelport S.A.  1 בעניין:
 .  שי צמרות אורנית למסחר ובנין בע"מ2

 המבקשות                                                                                                                     שתיהן ע"י ב"כ עו"ד אביגיל מנדל
 

 נגד                                          
 
 .  א.י. כלפון עבודות עפר ופיתוח1 

                              .  אליעזר כלפון 2
 המשיביםשמר                                                   שניהם ע"י ב"כ עו"ד אילן

 
 חקיקה שאוזכרה: 

 ב)א(29, ב29: סע'  1968-חוק הבוררות, תשכ"ח

 

 החלטה
 

 

                     ,חוק הבוררותל ב29סעיף עניינה של החלטה זו בבקשת רשות ערעור מכוח  .1

 רות שניתן על ידי המהנדס אחי קליין. )להלן: החוק( על פסק בור 1968-תשכ"ח

 

 שביצעו המשיבים עבור המבקשותתשתיות הליך הבוררות עסק בעבודות פיתוח  .2

 . בישוב אורנית

 

 במסגרת הבוררות נדונו תביעה של המשיבים ותביעה שכנגד של המבקשות.  .3

 

היא כי על פסק בוררות מפורט ומנומק. השורה התחתונה שלו  11.9.17-הבורר נתן ב .4

בתוספת הפרשי הצמדה ובצירוף מע"מ ₪  319,872המבקשות לשלם למשיבים סך 

ש"ח  130,000-וכן שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסכום המסתכם בכ 1.1.11-וריבית מ

 בצירוף מע"מ. 

 

)ובקשר לכך הן מעלות  שבפסק הבוררות  חיוביםה המבקשות מעוניינות להשיג על .5

ועל סכום ההוצאות לקביעות העובדתיות שביסודם(  טענות שונות המתייחסות

 שנפסק לחובתן. 

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b.a
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
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          ההחלטה ניתנת על יסוד הבקשה, התנגדות המשיבים למתן רשות ערעור )שהוגשה  .6

( בעקבות 14.12.17-)בבקשות ( ותשובה לאותה התנגדות שהגישו המ26.11.17-ב

 (. 7.12.17-ומ 26.11.17-רשות שניתנה להן לכך )בהחלטות מ

 

אין לתת למבקשות רשות לערער  לאחר שקילת מכלול הטענות, הגעתי למסקנה כי .7

 . על פסק הבוררות האמור

 

 לחוק קובע לענייננו כדלקמן:  ב)א(29סעיף  .8

צדדים להסכם בוררות אשר התנו שעל הבורר לפסוק "
                               ן, רשאים להסכים כי ניתן לערער על בהתאם לדי

פסק הבוררות, ברשות בית המשפט, אם נפלה בו טעות 
יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות 

 דין".
 

בעקבות הוראת החוק הנ"ל, ההלכה שפסק בית המשפט העליון לגבי השגות על פסק  .9

 היא כי  בורר כגון זו שלפנינו

"האפשרות שניתנת לצדדים לערער לפני בית המשפט 
ב לחוק הינה 29על טעויות בפסק הבוררות מכוח סעיף 

אפשרות מוגבלת. הגבלה זו באה לידי ביטוי בשני 
ב לחוק הינו ערעור 29מובנים: האחד, הערעור לפי סעיף 

ולא בזכות; והשני, לא ניתן להשיג על כל טעות  ברשות
בורר לפני בית המשפט, ורשות ערעור או קביעה של ה

תינתן רק אם הטעות עליה מבקשים לערער עומדת 
בשלושת התנאים המצטברים הבאים: מדובר בטעות 
יסודית; הטעות היא ביישום הדין; יש בטעות כדי 

 אדלר נ' קטן 1242/15רע"א ) לגרום עיוות דין"
 (. 9,                  סעיף (20.4.16)

 

"הוראת דין שלא יושמה כנדרש", במקרה דנן די בכך שהמבקשות אינן מצביעות על  .10

כדי שלא תינתן להן או לפחות על "טענת קבילות המוכרת בדין שלא יושמה כנדרש", 

 .רשות ערעור

ברים מפורשים ומד 9תוצאה כאמור עולה מהוראת החוק ומפסק הדין הנ"ל בסעיף 

                     16-17(, סעיפים 6.5.12) אבישר נ' גונן 6649/10רע"א  עוד יותר שנאמרו בפסק הדין ב

 לחוות דעתו של כב' השופט סולברג. 

הנ"ל יש לא רק אמירות עקרוניות, אשר על יסודן אין  6649/10רע"א בפסק הדין ב

ליתן רשות ערעור במקרה דנן. גם יישומם של הכללים העקרוניים על נסיבות אותו 

מקרה מלמדנו כי גישה כמו זו של המבקשות דנן נשללה שם וכי במקרה כשלנו                      

 אין לתת רשות ערעור.

אותו מקרה נאמר כי הבורר אכן טעה וכי הוא הסתמך על ראייה שלא הנה כי כן, ב

הוגשה ועל תחשיב לא אובייקטיבי שכלל לא נבדק. עוד נאמר שם כי זו "טעות 

http://www.nevo.co.il/law/74417/29b.a
http://www.nevo.co.il/case/20033576
http://www.nevo.co.il/case/5585385
http://www.nevo.co.il/case/5585385
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יסודית... שהייתה  מאפשרת, מקום בו קיימת זכות ערעור, להתערב במה שנפסק". 

ל טעות                           בכל זאת נקבע שם כי אין לתת רשות ערעור, שכן "לא די להצביע ע

בפסק הבורר ואף לא די בטענה שנגרם עיוות דין, יש להראות כי מדובר בטעות 

 (. 16-15ביישום הוראות הדין" )ראו שם, סעיפים 

 

כי המבקשות אינן עומדות גם בשני התנאים  ,יצוין בגדר מה שלמעלה מן הצורך .11

 המצטברים הנוספים. 

 

הטענות שמעלות המבקשות הן כאלה אשר  –במה שנוגע לאופי הטענות הערעוריות  .12

הקבועה בסעיף הנ"ל לעניין  "נחזות להיות רחוקות מאמת המידה"דווקא מטבען 

זאת משום שמדובר בטענות הנוגעות לקביעות עובדתיות ולהוצאות שנפסקו זה. 

 הנ"ל(.  1242/15רע"א ל 16-18וסעיפים  11)ראו סעיף 

 

המבקשות עצמן מכירות בכך אוסיף, כי נראה ש "עיוות דין"לגבי מה שנוגע ל .13

כך עולה  " כלפיהן.עיוות דיןשהתוצאה הסופית של פסק הבוררות אינה בגדר "

  לפסק הבוררות, בקשר להסכם הפשרה שבוטל.  73-69מסעיפים 

 

כל האמור, במקרה דנן המבקשות רחוקות מאוד מעמידה בדרישות  לנוכח .14

 לחוק.  ב29סעיף המצטברות לצורך מתן רשות ערעור מכוח 

 

 בשולי החלטה זו אוסיף את ההערות דלהלן.  .15

 

גם מנקודת מוצא ש"אין  בפסיקת בית המשפט העליון הודגש כי – הערה ראשונה . 16

", עדיין מדובר "במנגנון חוק הבוררותל ב29לסעיף מקום לפרשנות מצמצמת ביחס 

הגיש משפטי שמאפשר לתקן טעויות, אך מנגד לא פורץ את הסכר ולא מאפשר ל

(. גם החלטתי זו ניתנת 10לנ"ל בסעיף  17ערעור על כל טעות וטעות" )ראו סעיף 

 מתוך פרשנות שאינה מצמצמת לסעיף הנ"ל ומתוך גישה כאמור. 

 

המבקשות מתעלמות מפסיקת בית המשפט העליון לגבי מה שעל  – הערה שניה . 17

סיקה הנ"ל, הפרק. כ"תחליף" לפסיקה האמורה הן מצטטות מספרות שקדמה לפ

 6-9אשר נאמר בה כי "טעות יסודית יכולה להיות בחוק או בעובדה" )ראו סעיפים 

דא עקא,  (.2009, משנת אופק חדש בבוררותלבקשה וההפניות לספרו של י' שמעוני, 

 שהמבקשות לא תוכלנה להיוושע מאותם דברים. זאת בשל צירופם של אלה: 

http://www.nevo.co.il/case/20033576
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
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מזו של בית המשפט העליון, הרי שיד  ככל שבספרות מופיעה גישה שונה –ראשית 

פסיקתו של בית המשפט העליון על העליונה. זאת ביתר שאת כשהפסיקה שבה 

 מדובר מאוחרת לדברים שבספרות. 

בנוגע לעמדתו של בית המשפט העליון לגבי הסוגיה שבה עסקינן, אוסיף כדלקמן: 

הם מתוך                      6649/10רע"א דלעיל מפסק הדין ב 10הדברים שהובאו בסעיף 

חוות דעתו של כב' השופט סולברג. באותו פסק דין נאמרו הדברים במסגרת דעת 

יחיד, תוך ששני השופטים האחרים לא חלקו על עמדתו האמורה, אך סברו שהיא 

משפט העליון בנסיבות כאלה יש                   אינה חיונית להכרעה באותו מקרה. לדברי בית ה

 שלום נ' מע"צ 2996/06רע"א משקל רב כשלעצמם )וראו בקשר לכך למשל: 

( ועוד(. בשלב מאוחר 13.8.09) ומדינת ישראל נ' ברק 7064/08בש"פ (; 18.10.16)

 10יותר אומצה הגישה האמורה ע"י מותב תלתא של בית המשפט העליון )ראו סעיף 

 הנ"ל(.  1242/15רע"א לפסק הדין ב

בפסק הדין האחרון נאמרו אף דברים נוספים, אשר עולה מהם כי אין לתת רשות 

 דלעיל.  12רעור במקרה כגון זה שלפנינו. בהקשר זה הכוונה למה שהובא בסעיף ע

במקרה דנן גם אלמלא כלל הבכירות הנ"ל, אין ללכת לפי הספרות האמורה.    –שנית 

בשעה שהחוק דורש "טעות משפטית ביישום הדין" דווקא, לא מסתברת הטענה, 

ת בחוק או בעובדה", ללא                  המבוססת על אותה ספרות, שאותה טעות "יכולה להיו

כל צורך בהצבעה על "הוראת דין שלא יושמה כנדרש" או לפחות "על טענת קבילות 

  (.  10המוכרת בדין שלא יושמה כנדרש" )כנ"ל בסעיף 

 

  .אין לתת למבקשות רשות לערער על פסק הבוררות שבו עסקינןאשר על כן,  .81

 

סכום  –עבור הוצאות הבר"ע ושכ"ט עו"ד גם יחד  –בים על המבקשות לשלם למשי .91

  .ש"ח 10,000כולל של 

 

לסילוק החוב האמור מתבקשת המזכירות להעביר למשיבים את העירבון שהפקידו  .20

 . המבקשות להבטחת הוצאותיהם
5129371 

54678313 

 

 . 2017בדצמבר  25ניתנה בהעדר הצדדים היום, ז' בטבת תשע"ח, 
 

 רפאל יעקובי, שופט                                                                                                   5129371
54678313 

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

 
 /-54678313רפאל יעקובי 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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