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, להורות 6נגדה ונגד המשיבה  1-5בתביעה שהגישו המשיבים  1לפני בקשת המבקשת, היא הנתבעת 

)להלן:  1968-, התשכ"חחוק הבוררותל )א5סעיף על עיכוב ההליכים בתובענה, בהתאם להוראת 

בינה  2.9.14"(, בשל תניית בוררות בלעדית שקיימת בהסכם פינוי ובינוי שנחתם ביום חוק הבוררות"

 "(.ההסכם)להלן: " 1-5לבין המשיבים 
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, שעניינו ביצוע פרוייקט , עתרו הם לביטול ההסכם1-5במסגרת התובענה שהוגשה על ידי המשיבים 

, המצויים ברח' בן גוריון 7143בגוש  81בתחום ההתחדשות העירונית במקרקעין הידועים כחלקה 

בבת ים, שעה שלטענתם לא התקיימו התנאים המתלים לתוקפו של ההסכם, וגם לו היה  63-65

כות לבטלו, כפי ההסכם בתוקף, הרי שהמבקשת הפרה אותו באופן יסודי ועל כן עמדה למשיבים הז

 שאכן עשו.  

 טענות הצדדים

להסכם קובע, כי ככל שיתגלע בין הצדדים להסכם סכסוך בכל  21.1המבקשת טוענת כי, סעיף  .1

עניין בכלל, ובפרט בעניין ביצועו, הפרתו, או פרשנותו של ההסכם, יובא הסכסוך בפני בורר 

 מוסכם, שלו הסמכות הבלעדית לדון בו. 

מוכנה לנהל את הסכסוך בפני בורר, ואף הסבה את תשומת לב המשיבים  לטענת המבקשת, היא .2

 לסעיף הבוררות החל בעניין. 

חוק להסכם הינו "הסכם בוררות" כהגדרתו ב 21.1המבקשת טוענת, כי אין חולק כי סעיף  .3

ורטים בחוק הבוררות לשם עיכוב ההליכים , ומתקיימים בענייננו כל התנאים המפהבוררות

והעברת הסכסוך לבוררות, קרי: קיום הסכם בוררות, התובענה מתייחסת לסכסוך שההסכם 

חל עליו, המבקשת הינה צד להסכם הבוררות ומוכנה לעשות כל הדרוש לשם קיום הבוררות, וכן 

 הגישה את בקשתה לעיכוב ההליכים בהזדמנות הראשונה. 

בלבד.  1-5ההסכם נשוא התביעה נחתם בין המבקשת למשיבים  ,1-5המשיבים מנגד, לטענת  .4

"( אינו תניית הבוררותלהסכם )להלן גם: " 21.1אינה צד להסכם, ומשכך סעיף ה 6המשיבה 

 1-5ביחס אליה. בנסיבות אלה, עיכוב ההליכים שמנהלים המשיבים  1-5מחייב את המשיבים 

 י בכך כדי לדחות את הבקשה. כנגד המבקשת יביא לפיצול הדיון, וד

וניהול הבוררות כנגד  6כך, טוענים המשיבים, חלק מהסעדים בתובענה מופנים כלפי המשיבה  .5

המבקשת בלבד, לא יאפשר היעתרות לסעדים אלה. במצב דברים זה, עשוי להינתן פסק דין כנגד 

ההסכם. בנוסף,  תוכל להמשיך ולפעול על פי 6המבקשת, שלא ניתן יהיה לאכוף, שכן המשיבה 

 פיצול הדיון אף עשוי לגרום להטרדת עדים, וכן קיים חשש שיביא להכרעות סותרות. 

עוד טוענים המשיבים, כי ההסכם שנחתם בינם לבין המבקשת כלל לא נכנס לתוקף, שעה  .6

שהתנאים המתלים הקבועים בו לא התקיימו. משכך, אף תניית הבוררות שקבועה בהסכם לא 

 על כן אין להורות על עיכוב ההליכים בתובענה דנן. נכנסה לתוקף, ו

, במסגרתה טענה, כי המשיבים, בחוסר תום לב, המבקשת הגישה תגובתה לתשובת המשיבים .7

נתנה זה מכבר את הסכמתה לבירור הסכסוך  6הסתירו מבית המשפט את העובדה כי המשיבה 

 ון, בניגוד לטענות המשיבים. במסגרת הבוררות, ועל כן היעתרות לבקשה לא תביא לפיצול הדי

, במסגרתה ציינה, כי היא אכן הסכימה ועודנה מסכימה הגישה אף היא תגובתה 6המשיבה  .8

, על פי הפסיקה, יש לפרש הסכם 6לבירור הסכסוך במסגרת הליך בוררות. לטענת המשיבה 

להסכם  בוררות פרשנות תכליתית, לפיה יש לאפשר פתרון שלם וכולל של המחלוקת בין הצדדים
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הבוררות בהליך של בוררות, ובשל כך יש לאפשר צירופו של צד חיוני להליך הבוררות, אף אם 

 אינו חתום על הסכם הבוררות, ככל שהוא מסכים לכך. 

, אין חולק כי אומד דעת הצדדים, כפי שבא לידי ביטוי באופן מפורש בהסכם, 6לטענת המשיבה  .9

 6הסכם יתברר במסגרת הליך בוררות, ומשהמשיבה היה כי כל סכסוך שיתגלע ביניהם בקשר ל

מסכימה להצטרף להליך, יש להפנות הסכסוך לבוררות. לטענתה, שיקולי יעילות מחייבים כי 

כלל המחלוקות שבין כלל הצדדים לתובענה יתבררו בפני ערכאה אחת, ומשהמבקשת 

 6בצירוף המשיבה והמשיבים הסכימו כי כל הסכסוכים ביניהם יתבררו בהליך בוררות, אין 

 לתובענה בכדי לאיין ולרוקן מתוכן את הסכמתם. 

באשר לטענת המשיבים, לפיה ההסכם, על תניית הבוררות שבו, לא נכנס לתוקף, ועל כן תניית  .10

, כי מדובר בטענה שנטענה בחוסר תום 6הבוררות אינה מחייבת את הצדדים, טוענת המשיבה 

, המשיבים טוענים מחד, 6בוררות. כך, טוענת המשיבה לב, תוך ניסיון להתחמק מקיום תניית ה

 כי ההסכם כלל לא נכנס לתוקף, ומאידך עותרים לקבלת פיצוי מוסכם מכוח אותו הסכם. 

, הצדדים חתמו על תניית בוררות רחבת היקף, הקובעת למעשה כי 6זאת ועוד, לטענת המשיבה  .11

להכרעתו של בורר. ברי כי את טענת כלל הסכסוכים שיתגלעו בין הצדדים בנוגע להסכם ימסרו 

המשיבים, לפיה ההסכם כלל לא נכנס לתוקף יש לברר במסגרת הליך הבוררות, שכן לכל הפחות 

 , כמשמעותם בתניית הבוררות. לפירושושל ההסכם ו/או  לכריתתומדובר בעניין הנוגע 

 

 המסגרת הנורמטיבית

 קובע כי: חוק הבוררותל 5סעיף  .12

הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש  )א(.5"
דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית -בעל

היה מוכן לעשות כל  המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש
 הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך לא  )ב(
 יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.

בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך  )ג(
 דון בבוררות."לא יי

 

רע"א כדי שבית המשפט יורה על עיכובם של הליכים, חייבים להתקיים מספר תנאים. ב .13

4986/08 Tyco building service  להלן: 12.4.2010)פורסם בנבו, נ' אלבקס וידאו בע"מ( )

מסמיך את בית המשפט  חוק הבוררותל 5סעיף ן, כי "( קבע בית המשפט העליועניין אלבקס"

 לעכב הליכים שהוגשו לפניו אם נתקיימו כל התנאים הבאים:

 א. יש הסכם בוררות בין הצדדים.

 מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו.  ב. התובענה שהוגשה לבית המשפט

 ג. בעל דין שהוא צד להסכם מבקש את עיכוב ההליכים. 
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לעשות את כל הדרוש לקיום  -והוא מוכן גם בעת הגשת הבקשה -ד. המבקש היה מוכן

 הבוררות. 

 ה. המבקש ביקש את עיכוב ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת. 

 ני שטען לראשונה לגופה של התובענה. ו. המבקש פנה בבקשה לעיכוב הליכים לפ

גם אם מתקיימים כל התנאים, עדיין מסור לבית המשפט שיקול הדעת אם לעכב את ההליכים  .14

אם לאו. ככלל יעכב בית המשפט את ההליכים שבין הצדדים להסכם הבוררות, זולת אם מצא 

 -דיני בוררותמעוני כי קיים טעם מיוחד לכך שהסכסוך לא יידון בבוררות. ]ראו: ד"ר ישראל ש

 ([.2014)מהדורה שנייה מורחבת,  130עמ'  אופק חדש בבוררות

 

 מן הכלל אל הפרט

המחלוקת בין הצדדים, כפי שעולה מהבקשה והתגובות לה, הינה בדבר התקיימותו של התנאי  .15

 הראשון, קרי קיומו של הסכם בוררות בין הצדדים.

"בכל מקרה בו יתגלעו סכסוכים קובע כי: להסכם שנחתם בין המבקשת למשיבים  21.1סעיף  .16

ו/או חילוקי דעות בין הצדדים בכל ענין הנוגע לכריתתו ו/או להפרתו ו/או לביצועו ו/או לפירושו 

 ו/או לביטולו של חוזה זה, ימסרו הצדדים את הסכסוך להכרעתו של בורר." 

בוררות. משכך, הרי להסכם נקבע, כי חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם  21.4בסעיף  .17

השאלות שיש  שלא יכול להיות חולק כי בין המבקשת לבין המשיבים נחתם הסכם בוררות.

, וכן האם 6להכריע בהן הינן האם הסכם זה חל גם במישור היחסים שבין המשיבים למשיבה 

תניית הבוררות תקפה, שעה שעסקינן בהסכם הכולל בחובו תנאים מתלים אשר, לטענת 

 א התקיימו. המשיבים, ל

כאמור, המשיבים טוענים, כי התנאי הראשון הנדרש לשם עיכוב ההליכים והעברת הסכסוך  .18

להכרעה בבוררות, לפיו נדרש קיומו של הסכם בוררות בין הצדדים, אינו מתקיים, שעה 

 איננה צד להסכם. אין בידי לקבל טענה זו.  6שהמשיבה 

)פורסם  ליכטנשטיין ואח' נ' איי. אי. גי' החזקות במשכנתאות בע"מ ואח' 9542/06רע"א ב .19

( נדונה טענה דומה, לפיה אחד הצדדים להליך לא היה חתום על הסכם 14.1.2010בנבו, 

הבוררות, ומשכך אין לעכב ההליכים בתובענה ולהפנות את הסכסוך לבירור במסגרת הליך 

 בוררות. בעניין זה, קבע בית המשפט העליון:

חתומים על הסכם "אמנם בהינתן האופי ההסכמי שברקע הליך הבוררות, הצדדים ה

הבוררות הם אלה שההסכם מחייב אותם. עם זאת, הסכם בוררות, ככל חוזה, נתון 

לפרשנות תכליתית על פי אומד דעת הצדדים לו. תכליתו של הסכם בוררות היא 

לאפשר פתרון שלם וכולל של המחלוקת בין הצדדים להסכם הבוררות בהליך של 

יה לסכל את הליך הבוררות או לפגוע בו על בוררות. תכלית זו לא תקוים אם ניתן יה

ידי שילובו של גורם הקשור קשר בל ינתק הן לנושא הבוררות שבמחלוקת והן לאחד 

מבעלי הדין המעורבים בה והכפוף להסכם הבוררות. פרשנות אומד דעת הצדדים 
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להסכם הבוררות עשויה להוביל, אפוא, למסקנה כי כוונת הצדדים להסכם היא לברר 

מלא וכולל את המחלוקת ביניהם, בין היתר, על דרך צירוף אותו גורם או  באופן

גורמים שהינם צדדים חיוניים לבירור המחלוקת הכפופה לבוררות, ואשר בלעדי 

צירופם בירור הסכסוך בבוררות ילקה בחלקיות ובחוסר שלמות. גם דרישת תום הלב, 

ם נסיונו של צד להסכם שצדדים להסכם בוררות חבים בה, עשויה שלא להתיישב ע

בוררות לסכל או לפגוע בניהולה התקין של הבוררות על ידי העלאת טענה כי הוא אינו 

מסכים לניהול הבוררות בשיתוף צד חיוני לבירור המחלוקת מן הטעם שהוא אינו 

 חתום על הסכם הבוררות.

סגרת יחד עם זאת, ברור הדבר כי צירופו של צד שאינו חתום על הסכם הבוררות למ

הבוררות מותנית בהסכמתו הוא לקחת חלק בהליך זה... כאשר "הצד החיצוני" 

לבוררות הוא צד חיוני בה, והוא מביע הסכמתו להשתלב בה, עשויה טענה מפי מי 

מהצדדים החתומים על הסכם הבוררות כי אין לשלבו למסגרת הליך הבוררות, אך מן 

שאלה של עמידה בחובת תום הלב הטעם כי אינו חתום על הסכם הבוררות, לעורר 

 בביצוע הסכם הבוררות...".

אינה צד להסכם  6דברים אלה של בית המשפט העליון יפים גם לענייננו. אמנם המשיבה  .20

הבוררות, אך משהביעו המשיבים עמדתם, לפיה היא בעל דין חיוני לבירור התובענה, ומשהביעה 

ות, הרי שאין מקום לקבל את טענת את הסכמתה להפניית הסכסוך להליך בורר 6המשיבה 

לא חתומה על הסכם הבוררות, הדבר עשוי להוביל לפיצול  6המשיבים, לפיה שעה שהמשיבה 

להליך  6הדיון, ומשכך יש לדחות הבקשה, שכן, כאמור לעיל, אין כל מניעה לצרף את המשיבה 

להעביר לבוררות  הבוררות, וזאת על מנת להגשים את תכליתה של תניית הבוררות, על פיה יש

 את הסכסוכים הנוגעים להסכם. 

טענה נוספת של המשיבים, כאמור, הינה כי תניית הבוררות מעולם לא נכנסה לתוקף, שעה  .21

שההסכם כולו לא נכנס לתוקף, שכן התנאים המתלים שנקבעו בו לא התקיימו. משכך, טוענים 

בוררות. גם טענה זו אין בידי המשיבים, הרי שאין להפנות את הסכסוך להכרעה במסגרת הליך 

 לקבל, ואנמק. 

הנ"ל נדונה השאלה מה דינה של תניית בוררות הקבועה בהסכם המותנה בתנאי  בעניין אלבקס .22

מתלה, שלא התקיים. במקרה כזה, קבע בית המשפט העליון, העברת הסכסוך לבוררות עלולה 

דבר תקפותו של הסכם להביא למצב של "מעגל שוטה". כך, אם תובא בפני הבורר שאלה ב

המכיל תניית בוררות, והבורר יקבע כי ההסכם בטל, אזי מניין נובעת סמכותו של הבורר 

להכריע במחלוקת הנוגעת להסכם זה? יחד עם זאת, ככל שהבורר הוסמך במפורש להחליט 

 בוררות דין ונוהלבשאלת סמכותו, אזי יהיה הוא רשאי לעשות כן ]ראו: פרופ' סמדר אוטולנגי 

 ([.2005)מהדורה רביעית מיוחדת,  244כרך א' 

בית המשפט העליון הוסיף וקבע, כי דינה של תניית בוררות בהסכם מותנה שהתנאי הקבוע בו  .23

לא התקיים, הוא כי התנייה יכולה להמשיך ולהתקיים, גם אם ההסכם כולו בטל וזאת מכח 

הסכם )כלל "העיפרון הכחול"(, יכולת ההפרדה בין סעיפי ה -שילובם של שני עקרונות: הראשון

 הסכמת הצדדים כי הבורר אכן מוסמך לדון בשאלת תוקפו של החוזה.  -והשני
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בהתאם לקביעתו של בית המשפט העליון בעניין אלבקס, הרי שיש לבחון האם בנסיבות העניין  .24

רע"א הסכמת הצדדים הסמיכה את הבורר לדון בשאלת תוקפו של ההסכם. בדומה, נקבע ב

)פורסם בנבו,  טנא הון צמיחה )קרן השקעות( ואח' נ' הולילנד קוסמטיקס בע"מ ואח' 4244/09

(, כי הכרעה בשאלת תוקפה של תניית בוררות מקום בו מועלית טענה לבטלות ההסכם 9.6.2009

פציפי, ובכללן, נוסח תניית הבוררות בו נקבעה התניה תינתן על פי כלל נסיבות המקרה הס

עצמה, נסיבות כריתת ההסכם והתנהגות הצדדים, אופי הטענות המועלות ועוצמתן, ושיקולים 

 נוספים מעין אלו. 

בענייננו, קובעת תניית הבוררות כי סמכות הבורר תהיה לדון בסכסוכים ו/או חילוקי דעות בין  .25

של  תו ו/או לביצועו ו/או לפירושו ו/או לביטולולכריתתו ו/או להפרהצדדים בכל ענין הנוגע 

להסכם, כי ככל שאחד  3.7ההסכם. לעניין התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, נקבע בסעיף 

את ההסכם בשל אי התקיימות תנאי מתלה כלשהו, יהיה חייב לתת על כך  בחר לבטלהצדדים 

דים אינו בטל באופן אוטומטי הודעה בכתב לצד השני. מלשון סעיף זה עולה, כי ההסכם בין הצד

עקב אי התקיימותו של איזה מהתנאים המתלים, אלא מותנה במשלוח הודעת ביטול בכתב. 

בנסיבות אלה, סבורתני, כי השאלה העיקרית אינה האם נכנס ההסכם לתוקף, אלא האם בוטל 

או  בשל אי התקיימותו של איזה מהתנאים המתלים. שאלה זו נכנסת תחת ההגדרה של סכסוך

של ההסכם, עניין הנתון לסמכותו של הבורר, בהתאם לקבוע לביטולו חילוקי דעות הנוגעים 

 להסכם. 21.1בסעיף 

לכתב התביעה(, הינה כי  75זאת ועוד, טענתם העיקרית של המשיבים במסגרת תביעתם )סעיף  .26

ם "פקע ו/או בוטל ו/או בטל ו/או לא השתכלל וזאת הן בשל אי קיומם של התנאיההסכם 

על ידי המבקשת. גם בכך יש  "המתלים הנקובים בו והן בשל הפרתו של ההסכם הפרה יסודית

כדי להצביע על כך שהתובענה דנן נכנסת תחת כנפי סמכויותיו של הבורר, כפי שהוגדרו בסעיף 

להסכם, שכן לא יכול להיות חולק, כי הטענה כי ההסכם פקע ו/או בוטל הינה טענה  21.1

של ההסכם; כי הטענה כי ההסכם כלל לא השתכלל נוגעת לשאלת כריתת  הקשורה לביטולו

ההסכם, וכי הטענה בדבר הפרתו של ההסכם נוגעת לשאלת ביצועו והפרתו. כל אלה, כך על פי 

לשון סעיף תניית הבוררות שבהסכם, הינן שאלות הנתונות להכרעתו של הבורר בהתאם 

 להסכמת הצדדים. 

חוק ל 5לסעיף נאי הראשון הנדרש לשם עיכוב הליכים בהתאם נוכח האמור לעיל, הרי שהת .27

 , קרי קיומו של הסכם בוררות בין הצדדים, מתקיים בנסיבות העניין. הבוררות

התובענה נוגעת לסכסוך שהסכם הבוררות חל עליו, הרי היות  -באשר לקיומו של התנאי השני  .28

שמשקבעתי כי הטענות העיקריות של המשיבים נוגעות לכריתתו ו/או הפרתו ו/או ביצועו ו/או 

ביטולו של ההסכם, ונוכח לשונה של תניית הבוררות, ברי כי התובענה נוגעת לסכסוך שהסכם 

 הבוררות חל עליו. 

הסכם, ולתניית הבוררות הנכללת בו, ומשכך גם התנאי אין חולק כי המבקשת היא צד ל .29

מתקיים  חוק הבוררותל 5סעיף השלישי הנדרש לשם עיכוב ההליכים בהתאם להוראות 

 בענייננו. 
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יא מוכנה לעשות כל הדרוש לשם ניהול הסכסוך בבוררות, ואף בבקשתה ציינה המבקשת, כי ה .30

הסבה את תשומת ליבם של המשיבים לכך. המשיבים לא חלקו על כך, ומשכך מתקיים אף 

 התנאי הרביעי הנדרש לשם עיכוב ההליכים. 

אין כל חולק כי המבקשת הגישה בקשתה בכתב, וזאת עוד בטרם טענה לראשונה לגופה של  .31

ך מתקיימים גם התנאים החמישי והשישי הנדרשים לשם עיכוב ההליכים התובענה, ומשכ

 והפניית התובענה לבירור במסגרת הליך בוררות. 

מן האמור לעיל עולה, כי בנסיבות העניין מתקיימים כל התנאים הנדרשים לשם עיכוב ההליכים  .32

 . חוק הבוררות 5 סעיףבהתאם להוראות 

כאמור לעיל, ככלל, מקום בו מתקיימים התנאים האמורים, יעכב בית המשפט את ההליך  .33

השיפוטי, אלא אם מצא טעם מיוחד לכך שהדיון לא ידון בבוררות. בענייננו, המשיבים לא 

 הצביעו על כל טעם מיוחד כאמור. 

 

 דבר סוף

 נוכח כל האמור לעיל, דין הבקשה להתקבל.  .34

 לפיכך, אני מורה על עיכוב ההליכים בתיק. .35

סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ₪.  10,000יישאו בהוצאות המבקשת בסך  1-5המשיבים  .36

 מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

5129371 

 המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.54678313

 

ינואר  16היום, כ"ט טבת תשע"ח,  ניתנה
      , בהעדר הצדדים. 2018
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