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 בית המשפט המחוזי בחיפה

 עטיה ואח' נ' ח'ליליה בנייה ומשאבות ביטון בע"מ 49690-02-17הפ"ב 

  

 שמואל מנדלבום  שופטכבוד ה בפני 

 

 המבקשים

 

 . יעקב עטיה1

 . שלום עטיה2

 . אייל עדן3

 ב"כ עוה"ד אביגיל בהט ואח'

 נגד

 ח'ליליה בנייה ומשאבות ביטון בע"מ המשיבה
 ף שרקאוי ואח'ב"כ עוה"ד יוס

 

 חקיקה שאוזכרה: 

, (6)24, (10)24, 24, א)א(21, (1א')21, א'21, א'21ו , 5, התוספת השנייה: סע'  1968-חוק הבוררות, תשכ"ח
 ב29, 28, )ב(26, 26, (7)24

 )א(25: סע'  1973-חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

 

 רציו:-מיני

ן ביחס דחה את בקשת המבקשים, בעניינו של פסק בוררות שניתן נגדם, על כל חלקיה, הבית המשפט * 
בלב  סילוק ערעור המבקשים על הפסק, והן ביחס לעילות הביטול.ל –להחלטתו של הבורר הממונה 

 הדיון בבקשה, עומדת הזכות לערער על פסק הבוררות.

 ערעור –פסק בורר  –* בוררות 

 ערעור בפני בורר –ר פסק בור –* בוררות 

 עילות ביטול –פסק בורר  –* בוררות 

 הנמקתו –פסק בורר  –* בוררות 

. 

, לביטול החלטת הבורר ואשר במסגרתה סולק על הבוררותחוק ל 24סעיף המבקשים הגישו בקשה לפי 
הסף ערעור המבקשים על פסק בוררות, בידי בורר הממונה מהנימוק כי בכל המסמכים שהוצגו בפני 

 הבורר הממונה אין זכר להסכמה להחיל זכות ערעור על הליך הבוררות בו הם בחרו להתדיין. 
 ד להגשת בקשה לביטול פסק הבוררות.המבקשים עותרים לחילופין, להאריך את המוע

. 
 בית המשפט דחה את הבקשה ופסק כלהלן:

דוש לחוק הבוררות שחולל למעשה חי 2זכות הערעור על פסק בוררות הוסדרה לראשונה בתיקון מס' 
 וטל עלנטל הראיה להוכחת אותה "הסכמה פוזיטיבית" בדבר זכות הערעור, ממהותי בהליכי הבוררות; 

 שכזו ולא על הצד שכנגד.הטוען להסכמה 
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חוק ל (10)24סעיף במקרה זה, לא קמה למבקשים עילה לביטולה של החלטת הבורר הממונה על פי 
על הסף בקובעו כי לא עמדה למבקשים זכות  והחלטתו של הבורר הממונה לסלק את הערעור הבוררות

 ערעור על פסק הבוררות בדין יסודה.
בכלל וררות החלת כללי המוסד לבוררות היא עניין מהותי, אשר יש בו כדי להשפיע על כל דרך ניהול הבו

כם שבהס זה גם על מנגנון הערעור שאותו מבקשים הצדדים להחיל )אם בכלל(. ואין זה מתקבל על הדעת
וסד לי המררות המפורט שנחתם בין הצדדים, לא תינתן התייחסות, אף לא ברמז, לכפיפות ההליך לכלהבו

 לבוררות, ולהסכמת הצדדים למתן זכות ערעור. 
הבורר במקרה זה מילא אחר חובת ההנמקה התמציתית וגם אם טעה הבורר, עדיין אין בכל זה כדי 

שר למבקשים לקיים הליך ערעור ,במסווה של טענת להצמיח עילת ביטול מחמת היעדר הנמקה ואין לאפ
, פרשנות מצמצמת שלפיה: רק חוק הבוררותל (7)24סעיף העדר הנמקה; יש ליתן לעילת ביטול לפי 

וק בהתאם לדין( מחליט ביודעין להתעלם מהדין המהותי ולפסוק שלא מקום שהבורר)אשר חויב לפס
בהתאם לו, תעמיד פסיקתו עילת ביטול לפי סעי זה, אולם אם הבורר התכוון לפסוק בהתאם לדין וטעה 

 אין זו עילה לביטול הפסק. –לגביו 

 

 פסק דין

 :דבר פתח

-להלן) עדן יילא ומר עטיה שלום מר, עטיה יעקב מרשל המבקשים  בקשה בפני .1

 או" הבוררות חוק" -להלן) 1968-ח"תשכ, הבוררות חוקל 24 סעיף לפי ("המבקשים"

 -בהתאמה להלן) 14.12.16 מיום, שלף יוחאי ד"עו הבורר החלטת לביטול( "החוק"

 ערעור הסף על סולק במסגרתה ואשר( "הממונה הבורר"-ו "הממונה הבורר החלטת"

 ד"עוה הבורר בידי, 18.2.16 ביום שניתן("הבוררות פסק"-להלן )בוררות פסק על המבקשים

 ואשר הממונה הבורר בפני שהוצגו המסמכים בכל כי מהנימוק"( "הבורר-)להלןרוזנר אייל

 הבוררות הליך על ערעור זכות להחיל להסכמה זכר אין" דיםהצד ידי על נחתמו או/ו נערכו

 . "להתדיין בחרו הם בו

 

 תבי היה פיה שעל עילה קיימת– לפיו הבוררות חוקל (10)24 סעיף מכוח הוגשה הבקשה .2

 .עוד ערעור עליו שאין סופי דין פסק מבטל המשפט

 

 או/ו 24' סע מכוח בסמכותו שימוש לעשות המשפט בית מתבקש, הבקשה במסגרת, כן כמו .3

 י"ע ימונה אשר בורר לידי המבקשים ערעור העברת על ולהורות הבוררות חוקל (ב)26' סע

, נטען וזאת שבערעור הבורר מינוי להליך דומה באופן הדין עורכי לשכת של המרכזי הוועד

 יםהמבקש, לחילופין. קדומה דעה כל בלא הערעור בהליך יומם למבקשים שיינתן מנת על

 . הממונה הבורר בפני עליו שהגישו בערעור לדיון הבוררות פסק להחזרת עותרים

 

 על ערעור זכות להם עמדה לא כי יקבע המשפט שבית וככל, לחילופין עותרים המבקשים .4

והבקשה שבפניי   הבוררות פסק לביטול בקשה להגשת המועד את להאריך, הבוררות פסק
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!!( כוללת גם בקשה לביטול פסק עמודי נספחיםעמודי בקשה ומאות  55-המכילה )

 הבוררות. 

 

המשיבה מתנגדת לכל בקשות המבקשים ולפיכך, יש לדון תחילה בהחלטת הבורר הממונה  .5

 לסילוק ערעור המבקשים על הסף. 

 

 :הבוררות פסק על ערעור זכות למבקשים עמדה האם

 :במחלוקת שנויות ושאינן לעניין הצריכות העובדות

 וזאת, הממונה הבורר בפני המבקשים ערערו שעליו, הבוררות פסק ניתן 18.2.16 םביו .6

 של לבוררות המוסד י"ע יחיד דן כבורר רוזנר אייל ד"עוהכאמור  מונה שבו בוררות בהליך

תב כ"-)להלן20.2.14 מיום מינוי בכתב ("לבוררות המוסד" -להלן) הדין עורכי לשכת

 . "(המינוי

 

 בנייה ליליה'ח חברת -שבכותרת והמשיבה המבקשיםהיו  ,וררותהב להליך הצדדים .7

 מקורו הצדדים בין שהתנהל הבוררות הליך(. "המשיבה"-להלן) מ"בע בטון ומשאבות

 א"תמ בפרוייקט כיזמים, המבקשים, אחד מצד: הצדדים בין 1.4.12 ביום שנכרת בהסכם

 התחייבה ושבו , העבודות לביצוע כקבלן, המשיבה, שני מצד, בחיפה מגורים בבניין 38

כנגד תשלום התמורה  38 א"לתמ בהתאם האמור הבניין לחיזוק דשל עבודות לבצע המשיבה

 (. "ההתקשרות הסכם"-להלן) שפורטה בהסכם 

 

 שיתגלעו הסכסוכים את ליישב הדרך את הצדדים הסדירו ההתקשרות להסכם 49 בסעיף .8

 הצדדים הסמיכו אותם גורמים שני ותבאמצע וזאת ההתקשרות להסכם הנוגע בכל ביניהם

 :כדלקמן ביניהם המחלוקות בירור לצורך

 

 של דברים במצב כי הצדדים הסכימו במסגרתו, ההתקשרות להסכם 49.1 סעיף לפי, האחד

 הנוגעות בשאלות( המשיבה) הקבלן לבין המפקח או/ו (מבקשיםיזם )הה בין דעות חילוקי

 "הפוסק" יפסוק, מעובדיו מי או/ו הקבלן לתפקוד או/ו העבודה לטיב או/ו העבודות לביצוע

 בין בהסכמה שמונה לב רוני מר הפרויקט אדריכל: "כך ההתקשרות להסכם 4' בסע שהוגדר

 סקוהפ של הכרעתו כי ההתקשרות להסכם 49.1' סע במסגרת הוסכם עוד". לקבלן היזם

 .   לערעור ניתנת לאו סופית תהיה

 

 שבה בסיטואציה כי הצדדים הסכימו, ההתקשרות כםלהס 49.2 סעיף במסגרת, השני

 הצדדים יפנו, בה להכריע מסוגל הוא אין כי הודיע והפוסק מחלוקת ביניהם מתעוררת

 סעיף במסגרת נקבע עוד. ביניהם בסכסוך יכריע אשר בורר מינוי ויבקשו תלבוררו למוסד

 צד כל יהיה, כאמור פתמשות לפניה הסכמה על הצדדים יגיעו לא ימים 10 בתוך אם כי 49.2

 .בורר מינוי ולבקש בעצמו לבוררות למוסד לפנות רשאי
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 לבית האחרונה זו הגישה, ההתקשרות הסכם פי על התמורה מלוא למשיבה שולמה משלא .9

 (13-07-23185. א.ת) המבקשים כנגד ₪ 303,266 ס"ע כספית תביעה בחיפה השלום המשפט

 בתובענה ההליכים את לעכב המבקשים ביקשו, מטעמם ההגנה כתב במסגרת. [בנבו פורסם]

 הכרעת ומנגנון רותההתקש להסכם 49 סעיף על בהסתמכם וזאת הבוררות חוקל 5 סעיף לפי

 לא, 10.11.13 מיום, הליכים לעיכוב לבקשה בתגובתה, המשיבה. בו שהוסדר הסכסוכים

 שהוגדר" הפוסק" של זהותול התנגדה אך בורר בפני לבירור התובענה העברת לעצם התנגדה

ואף טענה כי השאלה שבמחלוקת הינה שאלה שאינה מסורה על פי ההסכם   49.1' בסע

 הורה, בורר בפני לבירור התובענה העברת לעצם המשיבה מצד התנגדות רבהעדלהכרעתו. 

 ההליכים עיכוב על, 11.11.13 מיום דורון אייל השופט' כב בהחלטת, השלום המשפט בית

 . לבוררות המוסד בידי ימונה אשר בורר בפני לבירור והעברתה בתובענה

 

 8.12.13 ביום חיפה מחוז– ןהדי עורכי ללשכת במכתב המשיבה פנתהה, להחלט בהמשך .10

 של העתק) נצרת– חיפה באזור הלשכה מטעם לבורר הצדדים את להפנות ביקשה ובמסגרתו

 כך לצורך מילאה גם המשיבה(.  לבקשה' ד' בנספח צורף הדין עורכי ללשכת המשיבה מכתב

 באותיות, היתר בין, נרשם שבו לבוררות המוסד של בורר למינוי בבקשה צד פניית טופס

 של לבוררות המוסד לתקנון בהתאם הינו זה בטופס האמור כל" כי שוליים הערתב קטנות

 . "הדין עורכי לשכת

 

 עוד יש. יחיד דןכ את הבורר מינויה בכתב מינה לבוררות המוסד, צוין שכבר כפי, בהמשך .11

 כי הצדדים על מוסכם: "כי העמוד בתחתית נרשם, לבקשה( 'ה נספח) המינוי בכתב כי לציין

 הדין עורכי לשכת של לבוררות המוסד כללי פי תתנהל הבוררות, דין כל על בנוסף

 ".  בישראל

 

 ואת שונות דיוניות הוראות קבעו במסגרתו בוררות הסכם על הצדדים חתמו 14.9.14 ביום .12

ולתנאי הסכם הבוררות נתייחס  ("הבוררות הסכם"-להלן) רוזנר הבורר בפני הבוררות תנאי

 . ורט להלןבאופן מפ

 

הם ו ההתקשרות הסכם פי על התחייבויותיהם את הפרו המבקשים כי נקבע הבוררות בפסק .13

  לרבות הוצאות משפט. שונים סכומים למשיבה לשלם חוייבו

 

 עם יחד לבוררות המוסד בפני ערעור הודעת 7.3.16 ביום המבקשים הגישו הבוררות פסק על .14

 יוחאי ד"עו מונה 28.6.16 ביום. לבוררות המוסד לכללי 18 סעיף פי על בורר למינוי בקשה

 הגישו בטרם כי אציין. הדין עורכי לשכת של המרכזי הוועד ידי על -הממונה הבורר– שלף

 מועד להארכת הליכים בשלושה המבקשים פנו לבוררות המוסד בפני הערעור הודעת את

 את שהעביר השלום המשפט בית בפני בקשה, לבוררות המוסד בפני בקשה- הערעור הגשתל

 לבקשת שנמחקה בחיפה המחוזי המשפט המשפט לבית ובקשה לבוררות התובענה

 בכללי ערעור להגשת הקבועים המועדים במסגרת הערעור הודעת הגשת עם המבקשים
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 הכללים( )"לבוררות המוסד כללי"-להלן) בישראל הדין עורכי לשכת של לבוררות המוסד

 (.בישראל הדין עורכי לשכת לש האינטרנט באתר פורסמו

  

 על הערעור לסילוק בקשה הממונה הבורר בפני המשיבה הגישה, הערעור להודעת בתגובה .15

 להם עומדת כי שייקבע ככל וזאת, ערובה בהפקדת המבקשים את לחייב בקשה וכן הסף

 הסכימו במסגרתו מקדמי דיון הממונה הבורר בפני התקיים 6.10.16 ביום. ערעור זכות

 בבקשה ראשית יכריע, בערובה לחיוב ובבקשה הערעור בהודעת לדון יפנה בטרם כי הצדדים

 הערעור לסילוק המשיבה בבקשת הממונה הבורר תהחלט כאמור.הסף על הערעור לסילוק

 .שלפני הבקשה נשוא ההחלטה היא הסף על

 

 שיכריע יחיד בורר למנות הסכימו הצדדים כי הממונה הבורר בפני טענה המשיבה .16

 במסגרת ערעור של להליך ביחס הסכמה כל ביניהם הייתה לא אך ביניהם במחלוקות

 לכללי תוקף כל אין כי המשיבה טענה עוד. הבוררות מהסכם שעולה כפי וזאת הבוררות

 מכל. הבוררות הסכם חתימת טרם חודשים 3 לפעול חדל שהוא שעה לבוררות המוסד

 לדוגמא מההסכם ללמוד שניתן הרי תוקף יש שלכללים ככל כי טענה המשיבה, מקום

 ערעור זכות להחלת ביחס כתובה הסכמה נדרשת כי לבוררות המוסד לכללי המצורף

 הסכם מלשון ובראשונה בראש נלמדת שכזו הסכמה כאשר, בוררות הליך במסגרת

 שיתופית אגודה' נ בקל 853/91 א"רעל, השאר בין, המשיבה הפנתה זה לענין. הבוררות

 .   775( 1)מח ד"פ, נהלל

 

 מינויו הליך לרבות, הבוררות הליך כי הממונה הבורר בפני טענו המבקשים, המשיבה מתולע .17

 גיבוש טרם נסגר הבוררות מוסד אם בין, לבוררות המוסד לכללי בהתאם נערכו הבורר של

 למוסד הסכסוך את להעביר ההסכמה כי ידעו הצדדים וכי אול אם ובין הבוררות הסכם

 כפוסק המשיבה תביעת נשוא הפרויקט אדריכל למינוי המשיבה סירוב לאחר, לבוררות

, לבוררות המוסד לכללי בהתאם תנוהל הבוררות כי היא משמעותה,  הצדדים בין במחלוקת

 כי עוד טענו המבקשים(. מכלליו חלק המהווה) לבוררות המוסד לתקנון 19 לסעיף בהתאם

 המוסד במסגרת בוררות לניהול הצדדים שהסכמת מחייב הסביר וההיגיון הישר השכל גם

 הכללים על גם אלא הבוררות תתנהל בו הפיסי המיקום על רק משתרעת איננה לבוררות

 . עליה החלים

 

לעיל וטענו  11הפנו גם את הבורר הממונה לתוספת לכתב המינוי שצוינה בסעיף  המבקשים .18

 הכפופה בבוררות המתדיין לצד הקנויה הערעור זכות לרבות, חלים לבוררות המוסד כללי כי

 . אלו לכללים

 

אך  הצדדים הסכמת את משקף הבוררות הסכם כי הממונה הבורר בפני המבקשים טענו עוד .19

בהסכם  וככל שלא צוין לבוררות המוסד בכללי מהקבוע לשינויים או/ו לתוספות ביחסורק 

 . הבוררות שינוי מהכללים האמורים, הם יחולו ללא שינוי 

 

 נההממו הבורר החלטת

http://www.nevo.co.il/case/17932204
http://www.nevo.co.il/case/17932204
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 בכל כי בקובעו הסף על הערעור לסילוק המשיבה בקשת את קיבל בהחלטתו הממונה הבורר .20

 להחיל להסכמה זכר אין  הצדדים בידי נחתמו או נערכו ואשר בפניו שהוצגו המסמכים

 הבורר של החלטתו נימוקי את אפרט להלן. ביניהם שהתנהל וררותהב הליך על ערעור זכות

 ;הממונה

 

, לבוררות המוסד כללי את עצמם על להחיל הצדדים הסכימו האם בשאלה הכרעה לצורך .21

 הבסיס את הממונה הבורר בחן, הבוררות פסק על ערעור זכות המאפשרים אלו לרבות

 . הבוררות על יחולוש לכללים הנוגע בכל הצדדים בין ששרר ההסכמי

 

 הצדדים סיכמו לא זה הסכם במסגרת כי קבע הממונה הבורר, ההתקשרות להסכם אשר .22

 תיקבע בו הדרך את אך אלא, אליו שיזדקקו ככל, הבוררות הליך על שיחולו הכללים מהם

 . שתהיינה ככל, במחלוקות שידון הבורר של זהותו

 

 כאמור ביקשה שם הליכים לעיכוב לבקשה ההמשיב של לתגובתה הפנה הממונה הבורר .23

 למוסד התיק את להפנות או/ו הבורר זהות את לקבוע התביעה הוגשה אליו המשפט מבית

 כי עוד ציין הממונה הבורר .הבורר זהות את תקבע שהיא הדין עורכי לשכת שליד לבוררות

 תיקבע הבורר תזהו כי וקבע ההליכים עיכוב על הורה 11.11.13 מיום בהחלטתו המשפט בית

 .לבוררות המוסד ידי על

 

 לשכת של חיפה למחוז 8.12.13 ביום המשיבה של בפנייתה אף כי עוד ציין הממונה הבורר .24

 לא" נצרת-חיפה באזור הלשכה מטעם לבורר הצדדים את להפנות" בבקשה הדין עורכי

 . לבוררות המוסד לכללי בהתאם להתדיין המשיבה של הסכמה כל צויינה

 

 המוסד כללי לפי להתדיין הצדדים בין הסכמה הוכחה לא כי בדעה נותר הממונה הבורר .25

 לעיל.  11ההערה המופיעה בכתב המינוי  כמפורט בסעיף  אף על וזאת לבוררות

 

 אותו במסגרת גם כי הממונה הבורר ציין, הצדדים חתמו שעליו הבוררות להסכם באשר .26

 לבוררות המוסד כללי את להחיל הצדדים של לרצונם ביחס דבר וחצי דבר צויין לא הסכם

 הסכם כי הוסיף הממונה הבורר. הבוררות פסק על לערער לצדדים שתישמר זכות בעניין או

 מצויין שם לבוררות המוסד לכללי המצורף לדוגמא מההסכם בנוסחו שונה גם הבוררות

 לפי הבוררות את ינהל אשר בורר להכרעת הסכסוך את להביא הצדדים ברצון כי למשל

 . לבוררות המוסד כללי

 

 

 חוקל (א)א21' בסע הנדרש" ההסכמה" יסוד את בהחלטתו והדגיש עמד הממונה הבורר .27

 והעקרונות הרציונאל ואת הצדדים להסכמת ופהכפ בורר בפני הערעור זכות שלפיו הבוררות

( "לחוק 2' מס תיקון" -להלן)  2008-ט"התשס, (2' מס תיקון) הבוררות חוק מאחורי שעמדו

 ערעור זכות תחול כי לקבוע בוררות להליך לצדדים שניתנה האפשרות למעשה הוסדרה שבו

http://www.nevo.co.il/law/74417/21a.a
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
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 זו ערעור וזכות היות כי" הממונה הבורר הדגיש זה בהקשר. בעניינם שיינתן בוררות פסק על

 מפורשת תהא כאמור הצדדים שהסכמת יש, ויתרונותיו הבוררות הליך במאפייני מכרסמת

 מרכז המחוזי המשפט בית להחלטה זה בעניין והפנה "מכללא או משתמעת, מרומזת ולא

( 6.1.13)[ בנבו פורסם] שטרנפלד עירון משה' פרופ' נ רוזנווסר יעקב 12-02-55715 ב"הפ

 (.  "רוזנווסר עניין"-להלן)

 

 עולה לבוררות המוסד מכללי גם כי נקבע אף" רוזנווסר עניין"ב כי הוסיף הממונה הבורר .28

 ביכולתו אין ואולם הבוררות פסק על ערעור זכות על להסכים לצדדים מציע שהמוסד

– הבורר של מינויו בדבר לבוררות המוסד במכתב לראות ניתן לא וכי זאת עליהם לכפות

 תשנכר הבוררות הסכם את לשנות היכול ככזה -דנן בעניין רוזנר הבורר של המינוי כתב כגון

. הבוררות פסק על לערער הזכות כגון,  במחלוקת ושנוי מהותי כה בעניין, הצדדים בין

 קטנות באותיות הכיתוב לפיה" וזנווסרר עניין"ב נוספת לקביעה עוד הפנה הממונה הבורר

 תוספת, פניו על מהווה, לבוררות המוסד לכללי בהתאם להתדיין הצדדים להסכמת ביחס

 . לבוררות המוסד של הפקס דף על מראש ומוכנה סטנדרטית

 

 נסגר בו למועד ביחס עובדתית קביעה לקבוע לנכון מצא לא כי עוד ציין הממונה הבורר .29

 המשיבה בבקשת להכרעה לדבר רלוונטיות יש כי סבר ולא מאחר וזאת לבוררות המוסד

 להכריע שיוכל מנת על מספקת עובדתית תשתית ובהעדר הסף על בפניו הערעור לסילוק

 על הערעור לסילוק בבקשה ההחלטה מתן לצורך, הממונה הבורר ציין, מקרה בכל. בעניין

 . הבוררות הסכם כריתת למועד כוןנ נסגר לא לבוררות שהמוסד הנחה מנקודת יצא, הסף

 

 הסף על הבוררות פסק על הערעור לסילוק המשיבה בקשת את איפוא קיבל הממונה הבורר .30

 שזה כפי הבורר ט"שכ בתשלום וכן ₪ 15,000 בסך הוצאות בתשלום המבקשים חיוב תוך

 . המשיבה ידי על שולם

 

  המבקשים טענות

 חיוני ביטולה לטענתם שכן הממונה הבורר חלטתה את לבטל מבקשים כאמור המבקשים .31

 והיא הבוררות במהלך הם הסתמכו עליההם ושל המגיעה הערעור זכות את לממש מנת על

  .לבוררות המוסד כללי פי על להם מוקנית

 

 לכלליו ובהתאם לבוררות במוסד הבוררות הליך לניהול הצדדים הסכמת, המבקשים לטענת .32

 . ההתקשרות בהסכם הקבוע ררותהבו סעיף במסגרת ניתנה

 

 מטעם בורר למינוי ההתקשרות להסכם 49 סעיף לפי הצדדים הסכמת, המבקשים לטענת .33

 זה בורר שכן, כבורר לבוררות המוסד למינוי הצדדים הסכמת אלא אינה, לבוררות המוסד

 עניםוטו מוסיפים המבקשים. מונה הוא מכוחו לבוררות המוסד של ושלוחו זרועו אלא אינו

 כוללת, ביניהם המחלוקות לבירור המוסד מטעם הבורר והסמכת הצדדים של זו הסכמה כי

והקבועה בכללי  זה במוסד הקיימת הערעור לערכאתלזכות הערעור ו הסכמתם את בחובה

http://www.nevo.co.il/case/4179220
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 מוסד י"ע הבורר זהות בחירת לכדי מתמצית אינה המשיבה הסכמת וכיהמוסד לבוררות 

 הפנו זה בהקשר. )לבוררות המוסד לכללי בהתאם בוררותה הליך לניהול אם כי אלא, זה

 רביעית מהדורה' )א כרך, ונוהל דין בוררות, אוטולנגי סמדר' פרופ של לספרה המבקשים

 ., וכן לפסיקה התומכת בטענתם( 371' בעמ( "אוטולנגי"-להלן( )2005, מיוחדת

 

 לבורר התביעה העברת כי, לדעת היתה צריכה או שיבה ידעההמ הן כי מוסיפים המבקשים .34

 בניגוד הפרוייקט אדריכל של למינוי סירבה שהמשיבה לאחר, לבוררות המוסד מטעם

לבוררות  המוסד לכללי בהתאם תתנהל הבוררות כי משמעותה, הסבר וללא למוסכם

 (. לבוררות המוסד לכללי 20 -ו 19 לסעיפים המבקשים הפנו זה בהקשר)

 

 אלו הם הבריא וההיגיון הישר השכל, לבוררות המוסד יכלל לצד כי טוענים המבקשים .35

 שמטעמו המוסד לכללי בהתאם יפעל אחר או כזה מוסד מטעם הממונה בורר כי המלמדים

 55/86 א"על המבקשים הפנו זה בהקשר. )אחרת הצדדים הסכימו כן אם אלא, מונה הוא

 (. 1( 4)מב ד"פ, אדלר יואל' נ מ"בע בישראל לתחבורה שיתופית גודהא" אגד"

 

 ושעליו מילאה בעצמה שהמשיבה בורר למינוי המשיבה בקשתטופס   כי טוענים המבקשים .36

 בקשה אלא אינה, המוסד בתקנון לקבוע בהתאם הינו זה בטופס האמור כי במפורש רשום

 על המוסד כללי את להחיל כדי בכך ודי ו בורריו לבוררות המוסד י"ע הבוררות הליך לקיום

 .   הצדדים י"ע שונו אשר אלו למעט, דנא הבוררות הליך על, בהם הקבוע כל

 

 לכללי בהתאם יהא הבוררות הליך כי במפורש צויין בו המינוי לכתב מפנים גם המבקשים .37

 לפעול נתבקש ררוזנ הבורר, המינוי בכתב שצויין מה לפי כי וטועניםלבוררות   המוסד

 לא רוזנר הבורר וכי לבוררות המוסד כללי באוגדן המוגדרים והתנאים לסמכויות בהתאם

 של שלילתה, המבקשים לשיטת. הצדדים לא שגם וחומר קל, זאת שלל לא, כך על התנה

 . ניתנה שלא מפורשת הוראה מחייבת דנא במקרה הערעור זכות

 

 לטענתם נשללה שלא, ערעור זכות או ערעור הליךב המצדדת הגישה, המבקשים לשיטת עוד .38

 2' מס תיקון לאחר הוקם אשר לבוררות המוסד עקרונות עם אחד בקנה עולה,  זה במקרה

 . הבוררות חוקל

 

" הבוררות הסכם"כ ההתקשרות שבהסכם 49' לסע בטיעוניהם מתייחסים המבקשים .39

 בין שנחתם הבוררות להסכם, ולבוררות למוסד פנייתם בטרם עוד הצדדים בין נחתםש

 לפרט הצדדים היו אמורים שבו משלים או/ו נוסף בוררות הסכםכ,14.9.14 ביום הצדדים

 וזאת המוסד בכללי הקבועים מאלו לשנות או/ו להוסיף שברצונם סעיפים אותם כל את

 כללי פי על לצדדים המוקנית הערעור זכות, לטענתם. המוסד לתקנון 38' לסע בהתאם

 להסכם 49' סע) הראשוני הבוררות הסכם במסגרת ידם לע נשללה לא לבוררות המוסד

(. 14.9.14 ביום שנחתם הבוררות הסכם) הנוסף הבוררות בהסכם ולא( ההתקשרות

 המוסד כללי פי על לצדדים לטענתם המוקנית הערעור זכות שלילת כי מדגישים המבקשים

 כתוצאה המשתמעת או/ו המרומזת כזו ולא ובכתב מפורשת הסכמה מחייבת, לבוררות

http://www.nevo.co.il/case/17927198
http://www.nevo.co.il/case/17927198
http://www.nevo.co.il/law/74417
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 הבוררות בהסכם סעיפים למספר הצדדים הפנו זה בהקשר.  אחרת או זו מפרשנות

 וטוענים לבוררות המוסד בכללי הקבועות מאלה שונות הוראות במפורש קובעים שלטענתם

 פי על לצדדים המוקנית הערעור זכות לילתש כי מלמדות הבוררות בהסכם אלה הוראות כי

 . הבוררות בהסכם מפורשת שלילה מחייבת היתה לבוררות המוסד כללי

 

 בפניו שהוצגו המסמכים לפיה הממונה הבורר החלטת כי טוענים המבקשים, האמור לאור .40

 עומדת ואינה מיסודה מוטעית לבוררות המוסד כללי החלת בדבר הסכמה על מעידים אינם

 . אלו במסמכים הכתוב עם אחד נהבק

 

 עומדת, ערעור זכות לצדדים המקנים לבוררות המוסד כללי לצד כי טוענים המבקשים .41

 הצדדים הסכמת, כבורר, ערעור ערכאת בו שקיימת, מוסד משמונה לפיה הפסוקה ההלכה

 לספרה המבקשים הפנו זה בהקשר. ערעור להליך הסכמתם את כוללת זה במוסד להתדיין

 .      382'בעמ אוטולנגי של

 

 בורר של מינוי ביקשו עת גם הערעור לזכות התנגדה לאהמבקשים טענו גם כי המשיבה  .42

 כללי של תחולה להעדר הטענה מהעלאת מנועהלבוררות ו המוסד כללי מכוח הערעור בהליך

, וזאת מאחר שלא הסתייגה מהחלת כללי המוסד לבוררות בתגובות לבוררות המוסד

  דמות שהוגשו על ידה לבית המשפט. קו

 

 בפני במחלוקותיהם ההכרעה את למסור הצדדים משבחרוגם כנגד טענת המשיבה לפיה  .43

 בקשיםהמ לטענתו המשפט בית בפני והן בורר בפני הערעור זכות על הם ויתרו ,יחיד בורר

 על וויתרו םהצדדי כי משמעותה אין, בוררים של מותב ולא יחיד דן בורר למינוי םהסכמת

 למנות האפשרות נתונה לצדדים שכן לבוררות המוסד בכללי להם המוקנית הערעור זכות

 . לבוררות המוסד לכללי' א39 בסעיף יחיד דן בורר

 

 המוסד בכללי לקבוע בהתאם פעלה, לטענותיה בניגוד, המשיבה כי מוסיפים המבקשים .44

 הקבוע למועד בהתאם לערעור בתהתגו את שהגישה כך בהם הקבועים ובמועדים לבוררות

 . כללים לאותם 26 סעיף לפי ערובה בהפקדת המבקשים לחיוב ובקשה לכללים 17' בסע

 

 כריתת טרם סגירתו בשל לבוררות המוסד לכללי תחולה אין לפיה המשיבה לטענת אשר .45

 יעורכ לשכת של האינטרנט מאתר ידה על כנלמד 14.9.14 מיום הבוררות הסכם את הצדדים

 את המשיבה בדיקת בהעדר הנראה ככל שמקורה בטעות מדובר כי המבקשים טוענים, הדין

 סגירת טרם נכרתו הבוררות והסכם ,והסכם ההתקשרותלבוררות המוסד של הסגירה מועד

 .לבוררות המוסד

 

 רצו בהם במקרים כי מלמד, ההתקשרות להסכם 49' בסע עיון כי עוד טוענים המבקשים .46

 המבקשים מפנים וכראיה במפורש זאת ציינו סופית תהא אחרת או כזו כרעהה כי הצדדים

 כפי הפרוייקט אדריכל" )הפוסק" הכרעת כי נקבע לפיו ההתקשרות להסכם 49.1' לסע

 הצדדים היו לו, לשיטתם. לערעור ניתנת ולא סופית תהיה( להסכם 4' בסע שהוגדר



 יעקב עטיה נ' ח'ליליה בנייה ומשאבות ביטון בע"מ  49690-02-17 הפב )חי'(

10 

 

 מציינים היו, סופית תהיה לבוררות המוסד מטעם שימונה הבורר הכרעת גם כי מעוניינים

 .   49.2' בסע מפורשות זאת

 

 לכללי בהתאם להתדיין מסכימים הצדדים כי המינוי כתב בשולי המצויין הכיתוב לעניין .47

 בתוספת מדובר לפיה הממונה הבורר קביעת כי טוענים המבקשים, לבוררות המוסד

 שכן הדעת על מתקבלת אינה ותלבורר המוסד של הפקס דף על מראש ומוכנה סטנדרטית

 באותיות בין, הצדדים לידיעת שהובאו ואחרים כאלו נתונים מתוכן מרוקן הבורר בכך

 מדובר. בלבד אחד עמוד גבי על הערוכה הודעה במסגרת, גדולות באותיות ובין קטנות

 העברתה בשל נגרעה ולא כלשהי בדרך נשללה שלא מחייבת בהוראה המבקשים לטענת

 . "פקס דף"ב

 

 הממונה הבורר הסתמך שעליו "רוזנווסר עניין" את לאבחן יש כי טוענים המבקשים .48

 מנסיבות להבדיל, דנן במקרה כי, היתר בין, המבקשים טוענים זה בהקשר. דנן מהמקרה

 אשר הגורם לזהות באשר אך התמצתה לא הצדדים הסכמת, "רוזנווסר עניין"ב המקרה

 המוסד על אם כי אלא, הדין עורכי לשכת ר"יו כדוגמת, הבורר זהות בחירת על אמון יהא

 בהקשר המבקשים טוענים עוד. מטעמו בורר באמצעות הבוררות ניהול על אמון יהא אשר

 שכן הממונה הבורר ידי על מיושמת להיות יכולות אינן עניין באותו ההכרעות כי זה

 דנן המקרה נסיבות עם אחד בקנה עומד הבוררות חוקל 'א21 סעיף, לשיטתם, בענייננו

 הליך כי הסכמתם מעצם לערעור ניתן יהא הבוררות פסק כי הצדדים הסכימו שבהם

 . לבוררות המוסד מטעם בורר י"ע ינוהל הבוררות

 

 על הערעור לדחיית המשיבה בקשת את לקבל הממונה הבורר החלטת יכ טוענים המבקשים .49

 היה פיה שעל עילה קיימת– הבוררות חוקל (10)24 סעיף הוראת מכוח להידחות דינה הסף

 שלילת כי עוד טוענים המבקשים, ועוד ערעור עליו שאין סופי דין קפס מבטל המשפט בית

 26 סעיף במובן דין עיוות בנסיבות מהווה הממונה הבורר בהחלטת מידיהם הערעור זכות

 . הבוררות לחוק

 

 :המשיבה טענות

 שהגישה הסף על הערעור לסילוק הבקשה יסוסלב שהעלתה הטענות על חוזרת המשיבה .50

 כי וטוענת אותן לאמץ ומבקשת הממונה הבורר של בקביעותיו ותומכת הממונה הבורר בפני

 פסק על ערעור כערכאת לשבת סמכות נעדרים הממונה הבורר והן לבוררות המוסד הן

 תוך יחיד בורר בפני שביניהם במחלוקות ההכרעה את למסור הצדדים משבחרו וזאת הבורר

 . המשפט בית בפני והן בורר בפני הן הבורר פסק על לערער הזכות על ויתור

 

 הדבר שאין הרי לבוררות המוסד לכללי תחולה ויש ככל כי שוב להדגיש מבקשת המשיבה .51

 לוותר המבקשים משבחרו וזאת הבורר פסק על ערעור להגשת קנויה זכות למבקשים מקנה

 . תהבוררו בהסכם זו זכות על

 

http://www.nevo.co.il/law/74417/21a
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.10
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/26


 יעקב עטיה נ' ח'ליליה בנייה ומשאבות ביטון בע"מ  49690-02-17 הפב )חי'(

11 

 

 הסכם סמך על שניתן בורר לפסק מתייחס לבוררות המוסד לכללי 15 סעיף, המשיבה לטענת .52

 בורר בפני הבורר פסק על לערער האפשרות לצדדים המקנה סעיף בתוכו הכולל בוררות

 כי משנגלה, המשיבה לטענת .לבוררות המוסד כלליב לדוגמא בוררות מהסכם כעולה וזאת

 על הבוררות פסק את לתקוף יהיה ניתן שלא ברור הרי דומה יףסע הבוררות הסכםב אין

 ערעור הגשת דרך על או הבוררות חוקל ב29 סעיף מכוח ערעור רשות בקשת הגשת של דרך

 הסכמת לפיה אשר להלכה מפנה המשיבה,והבוררות לחוק 'א21 לסעיף בהתאם בורר לפני

 853/91 א"רע) הבוררות הסכם לשוןמ ובראשונה בראש נלמדת בוררות להסכם הצדדים

 בהסכם מדוקדק עיון כי וטוענת( 781-780, 775( 1)מח ד"פ, נהלל שיתופית אגודה' נ בקל

 ויתור תוך בורר בפני הסכסוך לבירור הסכמתם נתנו לבקשה הצדדים כי מלמדנו הבוררות

 . המשפט בית בפני או בורר בפני ערעורי בהליך לנקוט האפשרות על

 

ולאחר  ענותהט בכתבי שהעלו הטענות על למעשה הצדדים חזרו ייבפנ שהתקיים בדיון .53

הדיון אף הוגשו מסמכים נוספים שנדרשו במענה לשאלות שהועלו על ידי במהלך הדיון 

 .ולאור טענות הצדדים עלי ליתן הכרעתי

 :והכרעה דיון

 :הנורמטיבית המסגרת

 פיה שעל עילה קיימת" – הבוררות חוקל (10)24 סעיף לפי כאמורשבפניי הוגשה  הבקשה .54

  ";עוד ערעור עליו שאין סופי דין פסק מבטל משפט בית היה

 דנציגר' י השופט כבוד לאחרונה עמד הבוררות חוקל (10)24 סעיף פי על הביטול עילת על

 פורסם) 'ואח כהנא יצחק אברהם הרב' נ' ואח כהנא שמואל שלמה הרב 2192/17 א"רעב

 : אמר שם( 19.7.17, בנבו

 

 

 היתר בין המיועדת מהעמו ביטול עילת קובע זה שסעיף הגם, כידוע"

 בעילה מדובר עדיין, הטבעי הצדק בכללי פגיעה של מצבים עם להתמודד

 א"רע" ]המידה על יתר להרחיבה ואין חריגים למקרים השמורה

 חקלאית להתיישבות עובדים מושב עקיבא ניר' נ חמו בן 9051/15

 [. 13 בפסקה, שם([.]14.2.2016) 12 פסקהפורסם בנבו[ ], שיתופית

 : בפסיקה נקבע עוד

 את להתוות שקשה, עמומה עילה היא( ... 10)24 שבסעיף הביטול עילת"

, למשל כמו, למדי נדירים למצבים מיועדת היא כי, לומר ניתן. גבולותיה

 תידועו היו שלא חדשות עובדות התגלו, הטבעי הצדק עקרונות נפגעו אם

 תלוי היה לא בזמנו גילויין חוסר ואשר, הבוררות בשעת למבקש

 א"ע השוו) הבוררות פסק מתן על שהשפיעה תרמית התגלתה, במבקש

http://www.nevo.co.il/law/74417/29b
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/21a
http://www.nevo.co.il/case/17932204
http://www.nevo.co.il/case/17932204
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.10
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.10
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/22316649
http://www.nevo.co.il/case/20839669
http://www.nevo.co.il/case/20839669
http://www.nevo.co.il/case/17927638
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 שלא או( 700-699, 685( 2)נ ד"פ, מ"בע אזדזטרום' נ מליבו 5717/91

 (" 465-468' בעמ, אוטולנגי) לבוררות להיזקק סמכות היתה

 פורסם]החייל למען האגודה' נ מ"בע לחייל חבר 7978/07 א"רע: ראו

 .18 בפסקה( 18.4.10) [ בנבו

 

לפיכך, וכנקודת מוצא עלינו לזכור כי השימוש אותו ניתן לעשות בעילה שמכוחה הוגשה 

הינו מצומצם ביותר ועלינו לבחון באם המקרה שבפנינו הינו בגדר אותם  בקשת המבקשים

 מקרים חריגים ונדירים המצדיקים לעשות שימוש בעילה זו. 

  

 זכות הערעור בהליכי בוררות 

 לראשונה הוסדרה בלב הדיון בבקשה, עומדת הזכות לערער על פסק הבוררות .זכות זו .55

 מהווה ואף הבוררות בהליכי מהותי חידוש למעשה לשחולהבוררות   לחוק 2' מס בתיקון

 החופש מידת בין האמור לתיקון עובר הבוררות חוק שיצר הפנימי באיזון משמעותי מפנה

 מהלכי על המופעל השיפוטי הפיקוח מידת לבין, הבוררות להליך שניתנו והגמישות

 מ"בע דדו כרפיס. מ.ב' נ חיפה עיריית 8941/06 א"רע: ראו] הבוררות ופסק הבוררות

 בתנאים, לקיים האפשרות לאור היום השתנה זה איזון[. 43 בפסקה( 6.1.13, בנבו פורסם)

 . המשפט בית בפני ובין בורר בפני בין, הבורר פסק על ערעורי הליך, מסויימים

 

 'א21' בסע הוסדרה, שבפנינו המקרה עוסק בה, בורר בפני בורר פסק על לערעור האפשרות .56

 :הלשון בזו הקובע( האמור בתיקון שהוסף) הבוררות חוקל

דים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור לפני קבעו צד )א(

  -בורר

 ינמק הבורר את פסק הבוררות הניתן לערעור; (1)

יחולו הוראות התוספת השניה נוסף על הוראות התוספת הראשונה  (2)

והכל אלא אם כן קבעו ככל שאינן סותרות את הוראות התוספת השניה, 

 .הצדדים אחרת

ת על בורר, על הליך לפני בורר ועל פסק הוראות חוק זה החלו )ב(

בוררות, יחולו בשינויים המחויבים על בורר בערעור, על הליך הערעור 

לפני בורר ועל פסק הבוררות בערעור, ובלבד שפסק הבוררות לעניין 

ההגדרה "פסק בוררות" יהיה פסק הבוררות בערעור או פסק הבוררות 

 בחלוף המועד להגשתו.של הבורר הראשון, אם לא הוגש ערעור או 

 –קבעו צדדים כאמור בסעיף קטן )א(  )ג(

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

 ( בלבד;10)-( ו9)24בסעיף 

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

 [. במקור אינן ההדגשות]

http://www.nevo.co.il/case/17927638
http://www.nevo.co.il/case/6117721
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/6141422
http://www.nevo.co.il/law/74417/21a
http://www.nevo.co.il/law/74417
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 איפוא יחולו, בוררות פסק ועל בורר לפני הליך על, בורר על החלות חוק הבוררות אותהור .57

 הבוררות פסק ועל בורר לפני הערעור הליך על, בערעור בורר על המחויבים בשינויים

 הבוררות פסק יהיה" בוררות פסק: "ההגדרה לעניין הבוררות שפסק ובלבד, בערעור

 ניהול את למעשה המסדירה לחוק התוספת השנייה נלווית הנ"ל א'21ולסעיף ,רבערעו

 .הבורר בפני רעוהער

 

  יסוד ההסכמה בהליכי ערעור על פסק בוררות

 ומקורה לכל הליכי הבוררות הינו הסכמת הצדדים לקיומו של ההליך, הבסיס כי הוא ידועב .58

(. 435 -ו 373' בעמ "אוטולנגי") הצדדים שבין הבוררות בהסכםהינה   הבורר סמכות של

 אבן ותרהנ הצדדים הסכמת כי להיווכח ניתן, הבוררות חוקל 2' מס תיקון הוראותמנוסח 

 וסיומו המשכו, שתחילתו כך. הערעור על פסק בוררות שנקבע בתיקון הליך שלגם  יסודה

 את לשמר, הבוררות חוק של תכליתו לאור, וההסכמה רעיון על נשענים הערעור הליך של

 מדעת הסכמה של גבוהה רמה תידרש, העסקים בעולם והביטחון האוטונומיה, הוודאות

אפשרות קיום ערעור על  של המהותיים להיבטים באשר והן הדיוניים לביטויים באשר הן

 ישראל ר"ד': ר) פסק בוררות ככלל, וערעור בפני בורר כפי שנעשה במקרה שבפנינו בפרט

 628' עמב 2014-ד"התשע, חבתרמו 2' מהד, בבוררות חדש אופק/בוררות דיני, ד"עו, שמעוני

  "((.בוררות דיני, שמעוני"-להלן)

 

 הליך מולאה במקרה נתון דרישת ההסכמה בין הצדדים לקיומו של האם לבחון דרךל באשר .59

, חי אור דוד' נ זהב משי יהושע 2982/14 א"רעב דנציגר השופט' כב קבע ,ערעור בבוררות

 : את הקביעות כדלקמן, היתר בין( "חי אור דוד עניין"-להלן( )26.6.14, בנבו רסםפו)

 על לשמור והצורך הבוררות הליך סופיות עקרון של חשיבותו לנוכח"...

 סבורני, מחלוקות ליישוב והוגן מהיר, יעיל חלופי כמערך הבוררות מוסד

 הליך על הבוררות חוקל א21 סעיף הוראות חלות האם לבחון בבואו כי

 הסכימו אכן הצדדים כי תחילה לוודא המשפט בית על, נתון בוררות

 בראש – כעולה וזאת, ביניהם הבוררות על ערעורית ביקורת לקיים

. הצדדים מהתנהגות גם אך, הבוררות הסכם מנוסח – ובראשונה

. הדברים פני הם אלו לא כי מלמד וררותהב הסכם בנוסח עיון, בענייננו

...... 

 בראש נלמדת הצדדים הסכמת כי לב ובשים – זה דברים במצב

' נ בקל 853/91 א"רע: למשל ראו] הבוררות הסכם מלשון ובראשונה

 8366/13 א"רע (;1994) 780-781, 775( 1)מח ד"פ, נהלל שיתופית אגודה

 בידי אין –([ 20147.1.) להחלטתי 15 פסקה[ בנבו פורסם], בעק' נ פולק

 הסכמה משום המשיב בהתנהגות לראות יש כי המבקש טענת את לקבל

 מלערער המשיב הימנעות עצם על הנשענת, ערעורי הליך לקיום מכללא
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 לפני טען שהמשיב כך ועל הבוררים ידי על לצדדים ערעור זכות מתן על

 שנקבעו המועדים את ממילא איחר המבקש כי המחוזי המשפט בית

 ".ערעור להגשת

 (.13 -ו 12 פסקאות, שם)

על האמור לעיל, בענין הצורך לבחון את הסכם הבוררות לצורך הכרעה בשאלת ההסכמה  .60

 הסכם לפרשנות בקשר השאל מתעוררת אםלפיו ב את העקרון להוסיף ישבין הצדדים,

-להלן) 1973-ג"התשל, (כללי חלק) חוק החוזים של הכלליות ההוראות יחולו, הבוררות

 (.42' בעמ ,אוטולנגי) חוזה פרשנות לגבי( "החוזים חוק"

 במסגרת וכי לו החיצוניות ולנסיבות ונוללש בהתאם יפורש חוזה כי נקבע כבר בפסיקה

 חילופי: את למנות ניתן, פירושו לשם לבחון אפשר שאותן, לחוזה החיצוניות הנסיבות

 חוזים; החוזה כריתת לאחר הצדדים התנהגות; הצדדים בין ומתן המשא במהלך הדברים

 דן 136/14 א"ע לאחרונה ראו] ועוד, הידוע המסחרי הנוהג; הצדדים בין הקיימים נוספים

 42 בפסקה( 6.9.17, בנבו פורסם, )'ואח CORNUCOPIA EQUITIES LTD' נ מ"בע אופ

 נלמד לחוזה הצדדים דעת שאומד הוא ידוע כלל זאת ועוד[.שם המפורטות והאסמכתאות

 נועד שנכרת שהחוזה מהטיפוס או מהסוג שחוזה והתכליות האינטרסים, המטרות"מ גם

 שיקום לדיור עירונית – ממשלתית חברה– חלמיש' נ יהודאי 483/16 א"ע: ראו" ]להגשים

 4628/93ע"א : גם ראו(. 3.10.17, בנבו פורסם) ,מ"בע אביב-בתל שכונות ולהתחדשות

 ([. 1995) 310, 265( 2)]פורסם בנבו[ ( בע"מ 1991מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום )

 

 זמן כל כי נפסק היתר ובין, פרשני הליך לכל מוצא נקודת מהווה החוזה לשון כי נפסק עוד .61

 הסובייקטיבי דעתם אומד מהו מפורש באופן מלמדת וזו משמעית וחד ברורה החוזה שלשון

 חוק החוזיםל )א(25סעיף  קובע זו ברוח. לה תינתן הפרשני בהליך הבכורה, הצדדים של

, הצדדים של דעתם מדאו לפי יפורש חוזה(: "2011 משנת לחוק 2' מס בתיקון שתוקן כפי)

 הצדדים של דעתם אומד אם ואולם, העניין ומנסיבות החוזה מתוך משתמע שהוא כפי

 צבי אורי 87/15ע"א : ראו" ]ללשונו בהתאם החוזה יפורש, החוזה מלשון במפורש משתמע

 כלליו ,[שם המפורטות והאסמכתאות( 16.10.17 ,בנבו פורסם) גרינברג גיורא' נ נורדן

 (.שם והאסמכתאות 43' בעמ אוטולנגי ראו) בוררות סעיפי לגבי גם הוחלו אלה פרשנות

 

 נטל הראיה לקיומה של הסכמה להליך ערעור בבוררות 

לא שינו את נקודת המוצא  א'21סעיף והוספת  2עוד אבקש להקדים ולהדגיש כי תיקון מס'  .62

כאמור המחוקק הישראלי המשפטית עליה חזר בית המשפט העליון לאחרונה ולפיה: "

אימץ כלל שלפיו ברירת המחדל היא היעדר זכות ערעור על פסק בוררות, אלא אם הצדדים 

אפשרות  הסכימו אחרת, למעשה מאז ומעולם הייתה נתונה לצדדים להליך הבוררות

לסטות מהכלל ולקבוע ביניהם כי הבוררות בעניינם תוכפף למנגנוני ערעור שונים. לימים, 

-(, התשס"ט2, במסגרת חוק הבוררות )תיקון מספר חוק הבוררותבאפשרות זו אף עוגנה 

הוכרו שני מסלולי ערעור הסכמיים "(, כאשר 2)להלן: "תיקון מספר  2186, ס"ח 2008
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א' לחוק הבוררות; 21שונים: מסלול של ערעור בזכות למותב בוררים נוסף מכוח סעיף 

העיקר הוא ב' לחוק הבוררות ... 29ומסלול של ערעור ברשות לבית המשפט מכוח סעיף 

לענייננו, שכדי לסטות מהכלל שלפיו הליך הבוררות הוא הליך חד שלבי, על הצדדים 

הסכים על כך באופן פוזיטיבי. הסכמת הצדדים היא שיוצרת את השלב השני בהליך ל

 ". הבוררות כלומר את הערעור ובלעדיה אין לצדדים אפשרות לנקוט הליך ערעורי

. 16( פסקה 3.8.20172)]פורסם בנבו[  מכבי שירותי בריאות נגד ד"ר רם מודן 22/17רע"א 

 דגש לא במקור ש.מ()

 

, נטל הראיה להוכחת אותה "הסכמה פוזיטיבית" בדבר לעמדתי, כפועל יוצא מכל האמור .63

ובמקרה שבפנינו אין  זכות הערעור, מוטל על הטוען להסכמה שכזו ולא על הצד שכנגד

הבוררות, אלא  זכות הערעור על פסק שלילתהמשיבה נדרשת לשכנע כי הצדדים הסכימו על 

 זכות ערעור על פסק הבוררות. מתןעל המבקשים לשכנע כי בין הצדדים הוסכם על 

 

 ;לעיל העקרונות לאור הממונה הבורר החלטת של בחינה

כל לאחר שבחנתי את ו הממונה הבורר החלטת את לבחון יש לעיל העקרונות לאור .64

שים עילה לביטולה של החלטת לא קמה למבקהמסמכים והטיעונים שבפניי, אני סבור כי 

הבורר הממונה לסלק את ו של החלטתו חוק הבוררותל (10)24סעיף הבורר הממונה על פי 

בדין יסודה  ותעל פסק הבורר הערעור על הסף בקובעו כי לא עמדה למבקשים זכות ערעור

  .ולהלן אנמק מסקנתי

 

כפי שפורט לעיל, המבקשים טוענים לשני מקורות מהם ניתן ללמוד על הסכמת הצדדים  .65

ישירה מכוח ההסכמים שבין  האחת, הסכמה -למתן זכות ערעור על פסק הבוררות 

ל פי כללי הצדדים, והשנייה, הסכמה הנובעת מהסכמת הצדדים לנהל את הבוררות ע

 המוסד לבוררות הכוללים בתוכם גם את הזכות לערער על פסק הבוררות. 

 

ההסכמים שבין  לשון או נוסח את תחילה לבחון עלינו, לעיל שהבאתי לפסיקה בהתאם .66

 מנת על וזאת הצדדים הסכמת על  ובראשונה בראש המלמדת היא כאמור אשרהצדדים 

ות וזאת בין באופן ישיר הבורר פסק על ערעורי ליךה לקיים הסכימו אכן הצדדים כי לוודא

 . ובין בדרך של הסכמה לניהול הבוררות על פי כללי המוסד לבוררות

 

אין למצוא בכל המערכת ההסכמית המגבשת את אומד דעתם של הצדדים,  במקרה דנן, .67

 בהסכם הבוררות כל אולהסכם ההתקשרות  49דהיינו ב"תניית הבוררות" הקבועה בסע' 

הוראה, מפורשת או משתמעת, המתייחסת לזכות ערעור על פסק הבוררות או להליך ערעורי 

 , או לכך שהבוררות בין הצדדים תנוהל על פי כללי המוסד לבוררות. כלשהו

 

( כי ככל שתתעורר בין הצדדים 2להסכם ההתקשרות נקבע כאמור בס"ק ) 49בסעיף  .68

להכריע בה "יפנו הצדדים למוסד לבוררות שליד  מחלוקת שהפוסק יודיע כי אין הוא מסוגל
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 10. אם בתוך ויבקשו מינוי בורר אשר יכריע בסכסוך שביניהם"לשכת עורכי הדין בישראל 

ימים לא יגיעו הצדדים על הסכמה לפניה משותפת כאמור, יהיה כל צד רשאי לפנות למוסד 

לעניין זכות הערעור ו/או . בסעיף זה לא נקבע מאומה ולבקש מינוי בורר"לבוררות בעצמו 

לעניין תחולת כללי המוסד לבוררות על הליך הבוררות )כטענת המבקשים( ומלשון הסעיף 

עולה, כטענת המשיבה, כי הצדדים הסכימו לפנות למוסד לבוררות על מנת לבקש מינוי 

 . ותו לאהא בורר שיכריע בסכסוך שביניהם, 

 

הסכמות הצדדים בעניינים דיוניים ומהותיים גם בהסכם הבוררות שבו הועלו על הכתב  .69

שונים בהליך הבוררות, אין כלל התייחסות להסכמה אודות הליך ערעורי )בפני בורר או בית 

 .המשפט( או לגבי תחולת כללי המוסד לבוררות על הליך הבוררות

 

 מיום תשובה) הליכים לעיכוב לבקשה המשיבה לתגובת המבקשים בתשובת אף, כן כמו .70

 למוסד התיק את להפנות ביקשו המבקשים[ בנבו פורסם](, 13-07-23185. א.תב 1.11.131

 בין ההסכמה כי ללמוד ניתן המבקשים של זו מתשובה גם. בורר שימנה מנת על  לבוררות

סברו המבקשים כי  אילוו לבוררות המוסד ידי על הבורר למינוי אך התייחסה הצדדים

 להתייחסות לזכות אמור היה הדבר, לבוררות המוסד כללי להחלת היא הצדדים הסכמת

   התשובה שהוגש על ידם. בכתב כלשהי

 

מהאמור לעיל עולה בבירור כי לא ניתן למצוא "הסכמה פוזיטיבית" כנדרש, למתן זכות  .71

ים המנסים ללמוד על הסכמה שכזו ערעור על פסק הבוררות וכעת אבחן את טענות המבקש

 בדרך של היקש או פרשנות או לימוד מהנסיבות. 

 

 49.1כך טוענים המבקשים כי ניתן ללמוד על הסכמה למתן זכות ערעור, מכך שבסעיף  .72

להסכם ההתקשרות נקבע מפורשות כי החלטת הפוסק איננה ניתנת לערעור, ואילו בסעיף 

 לערער על קביעותיו של הבורר שיכריע בסכסוך ביניהם.  לא נקבע כי לא ניתן יהיה  49.2

 

זכות  נשללהכפי שציינתי לעיל, בנושא "נטל הראיה" המשיבה אינה נדרשת לשכנע שלא  .73

ולעמדתי  על מתן זכות ערעור הוסכםהערעור  במקרה זה,אלא המבקשים נדרשים לשכנע כי 

נו הינה הסכמה על כך שבכל הנוגע אשר כל שניתן ללמוד ממ 49לא ניתן ללמוד זאת מסעיף 

לסכסוך שעניינו נושאי בנייה מקצועיים תינתן הכרעה "פנימית" על ידי אדריכל הפרויקט 

( ורק בשאלות שבהן יודיע אדריכל הפרויקט 49.1והסכסוך לא יופנה לגורם חיצוני )סעיף 

שימונה על פי  שהוא אינו מסוגל להכריע בהן, יופנה הסכסוך ל"גורם חיצוני" שהינו הבורר

,אך לא ניתן ללמוד מן הסעיף  על הסכמה למתן זכות ערעור על הכרעת  49.2הוראות סעיף 

 הבורר שימונה. 

 

כך הם פני הדברים גם ביחס להסכם הבוררות שבו לא מצאתי עיגון כלשהו לטענתם של  .74

ם את המבקשים לפיהן בהסכם הבוררות קיימת התייחסות רק לנושאים שבהם שינו הצדדי

http://www.nevo.co.il/case/7785932
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את הוראות כללי המוסד לבוררות וביחס לכל נושא שלא הוסדר יחולו עליו כללי המוסד 

 לבוררות. 

 

החלת כללי המוסד לבוררות היא עניין מהותי, אשר יש בו כדי להשפיע על כל דרך ניהול  .75

הבוררות ובכלל זה גם על מנגנון הערעור שאותו מבקשים הצדדים להחיל )אם בכלל(. ואין 

מתקבל על הדעת שבהסכם הבוררות המפורט שנחתם בין הצדדים ואשר בו ניתנה זה 

אף לא התייחסות למגוון רחב של נושאים הנוגעים לניהול בוררות לא תינתן התייחסות, 

 לכפיפות ההליך לכללי המוסד לבוררות, ולהסכמת הצדדים למתן זכות ערעור.  ברמז,

 

לא די בהסכמה עקרונית של צדדים משפט העליון, ויודגש, כי כפי שנקבע בפסיקת בית ה .76

הערעור  מנגנון מהו להסכים מראש ובאופן מפורשלמתן זכות ערעור, אלא הצדדים נדרשים 

שבו בוחרים הצדדים )ערעור בפני בורר או ערעור בפני בית המשפט(, שכן להסכמה על 

 2קבעו בתיקון מס' המנגנון השפעה מהותית על הליך הבוררות עצמו ומנגנוני הערעור שנ

אורן מור נ'  9651/16 א"רעשאינם ניתנים להתנאה )קוגנטיים , הם מנגנונים הבוררות חוקל

וכן ראו  רובינשטיין"(יין ", )להלן: "ענ10, פסקה 24.1.2017)[ בנבו פורסם] רובינשטיין

  (.56-58, עמ' דיני בוררות ,שמעוני

 

במקרה שבפנינו לא זו בלבד שהמבקשים אינם מסוגלים להצביע על הסכמה מפורטת  .77

למנגנון ערעור ספציפי שבו בחרו הצדדים, אלא שמהסכם הבוררות ניתן למצוא דווקא 

דים שלא להחיל את מנגנון אינדיקציה הפוכה, המצביעה לכאורה על הסכמה של הצד

 הערעור. 

 

)סיפא( להסכם הבוררות, שלשיטת המבקשים מהווה הסכם  7בעניין זה אפנה לסעיף  .78

פסק הדין יהא משלים לתניית הבוררות שנקבעה ב"הסכם ההתקשרות" ושבה נקבע, כי: "

וד ". קביעה זו עומדת בניגוהבורר ייעתר לבקשתם אלא אם יחליטו הצדדים אחרתמנומק 

הקובע קביעה קוגנטית לפיה באם בוחרים הצדדים  הבוררות חוקל (1')א21 סעיףלהוראות 

צדדים במנגנון ערעור בפני בורר, כפי שבמקרה שבפנינו על הבורר לנמק את פסקו ואין ה

(, ולפיכך מהסכמת הצדדים למתן רובינשטיין", שםרשאים לסטות מהוראה זו )עניין "

אפשרות לוותר על הנמקה, ניתן ללמוד דווקא על כך שהצדדים לא התכוונו להחיל מנגנון 

 ערעור בפני בורר על הליך הבוררות במקרה זה. 

 

 הוראת עם מתיישבת אינה אף הבוררות להסכם 7' סע הוראתבמאמר מוסגר אציין, כי  .79

 הקובע,(הדין עורכי לשכת באתר שפורסם כפי', ה בפרק) לבוררות המוסד לתקנון 22 סעיף

 לפי שגם כך. "פסקו את ולנמק פרוטוקול לנהל החובה הבורר על חלה, מקרה בכל" כי

 .קוגנטית שהיא הנמקה בחובת מדובר, לבוררות המוסד של התקנון

כי גם על פי כללי המוסד לבוררות, הצדדים נדרשים לפרט בהסכם עוד אוסיף בהקשר זה,  .80

ראו נספח א'  -שביניהם מהו מנגנון הערעור שנבחר על ידם )בורר יחיד או הרכב בוררים 

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/21762535
http://www.nevo.co.il/law/74417/21a.1
http://www.nevo.co.il/law/74417
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וכאמור לעיל, בהסכם הבוררות בין הצדדים, אין כל התייחסות  לכללי המוסד לבוררות(

 לנושא. 

ה הפנו המבקשים בטענותיהם, אינה יכולה לסייע להם, בנוסף, אני סבור כי גם הפסיקה אלי .81

 2מאחר וכל פסקי הדין אליהם הפנו המבקשים ניתנו לפני כניסתו לתוקף של תיקון מס' 

וממילא הם לא עסקו כלל בדרישת "ההסכמה הפוזיטיבית" הנדרשת כיום לצורך ביסוס 

 הטענה בדבר זכות ערעור.

לייבוביץ מרדכי נ'  633/00ת"א )חיפה( ) לייבוביץ"" יותר מכך, עיון בפסק הדין בעניין .82

( מעלה כי נסיבות פסק הדין שם היו שונות בתכלית 27.2.2001)]פורסם בנבו[  שמעון דומב

הייתה הסכמה מפורשת לערכאת הואיל ובשטר הבוררין עליו חתמו הצדדים באותו מקרה, 

 מה שאינו נכון במקרה שבפנינו. רעור,ע

זאת ועוד בפסיקה אליה הפנו המבקשים לא הייתה מחלוקת על בחירת הצדדים במוסד  .83

לבוררות  כבורר בסכסוך וזאת בשונה מהמקרה שבפנינו שבו כפי שפורט לעיל, המבקשים 

 המוסדלא הצליחו לשלול את הטענה לפיה הצדדים לא הסכימו לקבל על עצמם את 

 לבוררות כבורר, אלא רק פנו וביקשו מהמוסד לבוררות למנות בורר. 

 בשוליים שנכתב במה לראות אין כי, הממונה הבורר שקבע כפי, סבור אני גםעוד אוסיף, כי  .84

 המוסד כללי לפי תתנהל הבוררות"ש, דהיינו, רוזנר הבורר של המינוי כתב של התחתונים

. לבוררות המוסד כללי לפי להתדיין הצדדים בין מהכהסכ" הדין עורכי לשכת של לבוררות

 שכותרתו  המשיבה מילאה אותו הטופס של בשוליים שנכתב במה לראות אין כן כמו

 באותיות, היתר בין, נרשם שבו לבוררות המוסד של" בורר למינוי בבקשה צד פניית"

 של לבוררות המוסד לתקנון בהתאם הינו זה בטופס האמור כל" כי שוליים כהערת קטנות

 את הצדדים בין שהתנהלה הבוררות על להחיל הצדדים של כהסכמה" הדין עורכי לשכת

 הפנה אליו", רוזנווסר עניין"ב הדין בפסק שנקבע למה בדומה שכן. לבוררות המוסד כללי

 ומוכנה סטנדרטית תוספת להיות הנחזית בתוספת לראות אין, בהחלטתו הממונה הבורר

 להסכם מוסיפה או המשנה חדשה חוזית תניה כקובעת הדין עורכי לשכת של דף על מראש

 המוסד תנאי את להחלה התייחס לא כלל כאמור ואשר הצדדים בין שנחתם ההתקשרות

 "רוזנווסר עניין": השוו] קיימת שהיא ככל, פיהם על הערעור לזכות לרבות, לבוררות

 [.   6 בפסקה

 

 דבר, לבוררות המוסד לכללי כפופה תהיה הבוררות כי לכך הסכימו הצדדים כי אניח אם אף .85

 בהתנהגות לא ואף הצדדים עליהם שחתמו ההסכמים בלשון אחיזה לו אין שכאמור

 פסק על ערעור זכות להם להקנות או למבקשים לסייע כדי לדעתי בכך אין עדיין, הצדדים

 זכות לצדדים ניתמוק כי עולה לא לבוררות המוסד בכללי מעיון, שכן. כטענתם רוזנר הבורר

 או בהסכמה צורך ללא" אוטומטי באופן" בורר בפני הבוררות פסק על ערעור להגשת

 ; אנמק ולהלן הבוררות בהסכם מפורשת התייחסות

 

http://www.nevo.co.il/case/771945
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 שם(,בהסכמים בוררות סעיף שכותרתו) המוסד לתקנון' ו בפרק 37 סעיףענין זה אפנה לב .86

 באותו. לכללים' א בנספח המופיע וסחבנ בוררות סעיף בתוכו יכלול הסכם כל כי הומלץ

 וכללי....הבוררות חוק הוראות יחולו הבוררות על: "כי, היתר בין, במפורש נרשם נוסח

 הנוסח פי על שגם, דהיינו(. במקור אינן ההדגשות" )הדין עורכי לשכת של לבוררות המוסד

 הסכם הבוררות.ב מפורש באופן כלליו תחולת את לציין יש, לבוררות וסדהמ ידי על המוצע

 

 נרשם בו המומלץ" הבוררות סעיף" נוסח מופיע כאמור בו לכללים' א נספחבנוסף אפנה גם ל .87

 ערעור' )א21 סעיף הוראות פי על בורר בפני לערעור ניתן יהיה הבוררות פסק: "כי במפורש

, 1968-ח"התשכ, הבוררות חוקל( המשפט לבית ברשות רעורע' )ב29 סעיף או( בורר בפני

, ולמותר לציין כי "הצדדים החלטת לפי והכל לבוררות המוסד וכללי לחוק התוספת

  במקרה שבפנינו אין המבקשים יכולים להצביע על סעיף כלשהו בנוסח כזה או דומה לו.

 

ב דברים זה ולאור הפסיקה לעיל, בהיעדר הוראה מפורשת או משתמעת, בהסכמים במצ .88

עליהם חתמו הצדדים בדבר הסכמה לערכאת ערעור או להליך ערעורי על פסק הבוררות, יש 

לדחות גם את טענת המבקשים שלפיה יש לראות בהימנעות המשיבה מלהעלות את 

ם יותר והעלאתן רק בבקשה לסילוק טענותיה בדבר היעדר זכות ערעור בשלבים מוקדמי

י" עניין אור חהערעור על הסף, משום הסכמה מכללא לקיום הליך ערעורי )השווה: "

(, ולא למותר לציין כי אין מדובר בטענת "התיישנות" או דומה לה שחלה חובה 13בפסקה 

 להעלותה בהזדמנות ראשונה. 

 

י אין עילה להתערבות בהחלטת הבורר סיכומו של דבר, מכל האמור לעיל עולה לעמדתי כ .89

הממונה, ובמקרה זה לא מולאה דרישת "ההסכמה הפוזיטיבית" הנדרשת לצורך החלת 

, לא הוכחה "גמירות הדעת" להסכמה החוזים חוקמנגנון הערעור על פסק בוררות, ובמונחי 

לא התקיימה דרישת "המסוימות" במסגרתה נדרשים הצדדים  על עצם מנגנון הערעור וגם

 מסלול ערעור ספציפי שאותו הם מבקשים לבחור.  מראשלקבוע 

 

לפיכך, אני דוחה את בקשת המבקשים לביטול החלטת הבורר הממונה ואפנה לדון בבקשת  .90

המבקשים להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק הבוררות מכוח העילות הקבועות 

, ובאופן ספציפי נטען על ידי המבקשים, כי התקיימו במקרה זה עילות הבוררות חוקב

לחוק הבוררות ומאחר ומתשובת  (10)24, (7)24, (6)24 סעיפיםלביטול פסק הבוררות מכוח 

 המשיבה עולה כי  אין מצידה התנגדות לבקשה להארכת מועד, אדון בגוף טענות המבקשים.

 

 כללי -בקשה לביטול פסק בוררות

  

וררות, וכבר נאמרו לא אחת על ידי בית המשפט בפנינו כאמור גם בקשה לביטול פסק ב .91

העליון, דברים ברורים באשר לסמכותו המצומצמת והמוגבלת של בית המשפט לבטל פסקי 

 בוררות ולפיהם:

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.6
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.7
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.10
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בטרם נצלול לעומקם של דברים אקדים מספר מילים אודות "

העומדים בבסיס הלכת אי ההתערבות בפסקי הבוררות.  םהרציונליי

ת העומדת בבסיס הלכה זו נובעת מהשאיפה לחזק המדיניות השיפוטי

את מוסד הבוררות כחלופה אטרקטיבית על פני התדיינות בבית 

 תהמשפט, כמו גם על השאיפה ליתן תוקף מרבי וממשי לאוטונומיי

הרצון החופשי של הצדדים אשר בחרו להתדיין ביניהם דווקא בהליך 

יותר. יתרונותיו אלו  בוררות משום היותו הליך מהיר ומזומנות אף יעיל

של מוסד הבוררות יוגשמו רק אם הליך הבוררות יהיה הליך שאין בתי 

המשפט מתערבים בו אלא מקום שהוסמכו לעשות כן במפורש על ידי 

 ".המחוקק ובמקרים חריגים בלבד

]פורסם חברה לשירותים בע"מ עיריית אופקים נ' האוסף  6727/10"א ע)

 (.19, פסקה 06.10.2010) בנבו[ 

 

חוק ל 24בסעיף לאור העיקרון האמור לעיל, הודגש לא אחת כי עילות הביטול הקבועות  .92

מה סגורה", והן ורק הן, תהווינה את העילות לביטול פסק הבוררות. , הינן "רשיהבוררות

 ובהקשר זה נקבע גם כי:

 הבוררות חוקל 24בעלי הדין אינם יכולים להתנות על עילות הביטול הקבועות בסעיף "

עיריית חיפה נ' ב.מ. כרפיס דדו בע"מ  8941/06 א"רעואינם רשאים להוסיף עליהן ]ראו: 

( )להלן: עניין עיריית חיפה([. לא זו בלבד שהחוק קובע רשימה 04.11.2009)]פורסם בנבו[, 

, בתי המשפט ובית משפט זה בראשם פירשו באופן עקבי את סגורה של עילות ביטול

ביסוד גישה זו עומד הרצון לחזק  עות בחוק באופן מצמצם ודווקני.עילות ההתערבות הקבו

את מעמדו של פסק הבוררות כהכרעה סופית ומחייבת ובכך לעודד את המגמה של העברת 

 . סכסוכים לבוררות..."

רד האוצר ואח' )פורסם בנבו, מש –כרמל התפלה בע"מ נ' מדינת ישראל  470/08 א"רע)

 "(.)הדגשות לא במקור ש.מ(עניין כרמל התפלה)להלן: "45פסקה  04.03.2010

 

לאור עקרונות אלו עלינו לבחון האם אכן בקשת המבקשת מצביעה על עילה לביטול פסק  .93

, ואין מקום לדיון  בכל טענות חוק הבוררותהבוררות, המנויה בין עילות הביטול על פי 

המבקשים שהינן טענות "ערעוריות" במהותן, ואשר דורשות מבית המשפט לקיים דיון 

מחודש בהכרעות הבורר שלא במסגרת המצומצמת והדווקנית שנקבעה על פי חוק הבוררות 

 ולפיכך נבחן כסדרן את עילות הביטול המפורטות בבקשה.

 

 העדר הנמקה -חוק הבוררותל (6)24סעיף לפי עילת ביטול 

 

לפסק הבוררות שבהם קבע הבורר כי  71, 67, 58המבקשים מפנים בעניין זה לסעיפים  .94

התקשרות לא נגרמו על ידי המשיבה כי אם על ידי העיכובים בביצוע העבודה נשוא הסכם ה

המבקשים וגורמים חיצוניים נוספים וכי לא היו ליקויים בעבודת המשיבה וכי המשיבה לא 
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הפרה את הסכם ההתקשרות בעוד המבקשים הפרו את התחייבויותיהם, ולפיכך קבע 

ן ושלא הבורר כי סילוקה של המשיבה מהאתר והפסקת ההתקשרות עמה נעשו שלא כדי

 בהתאם להסכם. 

 

לטענת המבקשים, קביעות הבורר המפורטות לעיל, הינן הקביעות המהותיות הנוגעות  .95

יא שהפרה את הסכם ההתקשרות ההאם המשיבה  -לשאלה המרכזית בתיק והיא השאלה 

, והמבקשים הפנו לפסיקה לא נומקו כללאו שמא המבקשים וקביעות מהותיות אלו 

שוכנעתי כי בהם נקבע כי בורר אינו יכול להסתפק בקביעות מסוג: "ולספרות משפטית, ש

 ", או נוסח דומה, והבורר מחויב לנמק ולפרט כיצד הגיע למסקנתו. הטענה אינה נכונה

 

בנוסף, המבקשים מפרטים, באריכות יתירה, את מלוא הראיות שהובאו על ידם והמצביעות  .96

תם הבורר לא נימק כלל כיצד קביעותיו לעמדתם על כך שגרסתם היא הנכונה, ולטענ

 מתיישבות עם מכלול הראיות שהובאו כאמור על ידי המבקשים. 

  

לעומת המבקשים טוענת המשיבה כי פסק הבוררות נומק כנדרש, והמשיבה הפנתה בעניין  .97

[ בנבו פורסם] המנוח אריה נוי ז"ל נ' חיימוביץ עזבון 1714/08 א"רעזה, בין היתר, ל

(, שם נקבע כי הבורר רשאי להסתפק בהנמקה קצרה ועניינית וכי כל שנדרש הוא 1.5.08)

 להראות כי לא נעלמו מעיני הבורר הנושאים שעמדו להכרעתו.

 

 דיון והכרעה בטענת היעדר ההנמקה

מבקשים להתקיימותה של עילה לביטול לאחר עיון בטיעוני הצדדים, אני דוחה את טענת ה .98

פסק הבוררות בשל היעדר הנמקה ובניגוד לנטען בבקשה, הבורר נימק את כל אחת משלוש 

לפסק הבורר והוא אמנם עשה זאת בתמציתיות  71, 67, 58קביעותיו אשר פורטו בסעיפים 

 מרובה, אך לא ניתן, בנסיבות העניין, לטעון להיעדר הנמקה מצדו. 

 

אשר לקביעתו לפיה המבקשים הם שגרמו לעיכוב בעבודתה של המשיבה. הבורר הפנה, כך ב .99

בין היתר, לעדות המפקח בפרויקט, שהעיד בין היתר כי: "ברור שבקשות של מר עטייה 

לפסק הבוררות( וכן התבסס על עדותו  59עיכבו מאד את מהלך ביצוע הפרויקט..." )סעיף 

ים שנגרמו עקב אי התאמת תכניות הקונסטרוקטור של מנהל העבודה ח'אלד בדבר עיכוב

ותכניות האדריכל, על עדותו של המהנדס רפי אנונו, ועל יומני עבודה מהם עלה כי 

המבקשים עיכבו הזרמת חומרי עבודה לאתר הפרויקט באופן שהביא לביטול ימי עבודה 

 מרובים.

 

יעדר הנמקה, טענות כנגד קביעות אלו, מעלים המבקשים ב"מסווה" של טענות לה .100

"ערעוריות" מובהקות  כגון טענות לפיהן כנגד הראיות עליהן התבסס הבורר עמדו ראיות 

נגדיות, טענות לפיהן המפקח שעל עדותו התבסס הבורר היה בפרויקט רק עד חודש נובמבר 

, ומהימנותו מוטלת בספק, טענות לפיהן עלה מעדותו של העד חביבאללה )שעליו כך 2012
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, עמד על כשבועיים וכן 1בין התבסס הבורר(,כי סה"כ העיכוב שנגרם בשל המבקש אני מ

 טענות נוספות. 

 

הדברים נכונים גם ביחס לקביעתו של הבורר לפיה לא היו ליקויים של ממש בעבודת  .101

המשיבה, קביעה אשר התבססה בין היתר על כך שהוכח כי כל יציקה שבוצעה על ידי 

"מהווים חלק ור של הקונסטרוקטור וכי הליקויים שהתגלו המשיבה קיבלה את איש

, וכן על העובדה שכל תשלום למשיבה היה " 38אינטגרלי ושגור מעבודת חיזוק לפי תמ"א 

מותנה באישור המפקח ומששילמו המבקשים למשיבה תשלומים שונים חזקה שעשו כן 

 לאחר קבלת אישור המפקח בדבר ביצוע העבודה לשביעות רצונו.

 

גם כנגד קביעה זו מעלים המבקשים טענות "ערעוריות" במהותן ובהן מפנים המבקשים  .102

לתצהירו ועדותו של המהנדס רפי אנונו אשר העיד על פגמים שנתגלו בעבודת המשיבה,וכן 

טענו כי שילמו מתוך רצון טוב למשיבה תשלומים עוד בטרם התקבל אישור המפקח, 

 ם מכל העדויות והממצאים שהועלו בנושא. והמבקשים טוענים כי הבורר התעל

 

כל הטענות האמורות לעיל, הן כאמור, טענות "ערעוריות" שספק בעיני אם היו מתקבלות  .103

גם בהליך ערעור "רגיל", נוכח ההלכה הידועה, לפיה בית המשפט של ערעור יתערב בצמצום 

ות אלו מבוססות על רב בקביעות עובדתיות של הערכאה הדיונית ובמיוחד כאשר  קביע

 העדויות שנשמעו בפני הערכאה הדיונית. 

 

בכל מקרה, אין בין טענות אלו ובין טענת "העדר הנמקה" דבר, וגם אם צודקים המבקשים  .104

בכל טענותיהם באשר לטעויות שנפלו בפסק הבוררות בקביעת ממצאיו העובדתיים, לרבות 

אין בכך כדי לשנות את העובדה, התעלמות מראיות סותרות וכיוצא באלה, עדיין 

שהקביעות המהותיות בפסק הבוררות כנגדן מועלות טענות המבקשים, נומקו בתמציתיות 

 על ידי הבורר תוך הפנייה לראיות והעדויות אשר לעמדתו מבססות קביעות אלו. 

 

 כפי שנקבע לא אחת על ידי בית המשפט העליון:  .105

בוררות ארוך, מפורט ומנומק  "... אין הכרח כי הבורר יכתוב פסק

לעייפה. פעמים רבות ניתן להסתפק בהנמקה קצרה ועניינית שהיא 

 . בבחינת "מיפוי" של השיקולים שהובילו את הבורר להחלטתו"

, פסקה 1.5.2008)[ בובנ פורסם] עיזבון המנוח אריה נוי ז"ל נ' חיימוביץ 1714/08 א"רעראו: 

, פסקה 13.11.2011)[ בנבו פורסם] אבשלום אלרום נ' עמוס קונפורטי 8078/10 א"רע(; 20

  .592, עמ' שמעוניוכן ראו ( 29

 

יתוח הבורר במקרה שלפנינו מילא אחר חובת ההנמקה התמציתית וגם אם טעה הבורר בנ .106

העובדות, או ביסס החלטתו על ראיות הנסתרות בראיות אחרות,או העדיף ראיות 

מסויימות על פני ראיות אחרות ללא הצדקה, עדיין אין בכל זה כדי להצמיח עילת ביטול 
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מחמת היעדר הנמקה ואין לאפשר למבקשים לקיים הליך ערעור ,במסווה של  טענת העדר 

 . הנמקה ולפיכך אני דוחה טענה זו

הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר  – הבוררות חוקל (7)24 סעיףעילה לביטול פסק הבוררות לפי 

  .לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן

 

, כי הבורר לא בחן כלל את הדין החל ולא ביסס את קביעותיו בעניין זה טוענים המבקשים .107

על הדין החל. מנגד טוענת המשיבה, כי עילת ביטול על פי הסעיף האמור לעיל, מוגבלת אך 

ורק למקרה שבו הבורר מחליט ביודעין להתעלם מן הדין המהותי ואין היא חלה במקרה 

וגם בנושא זה לא מצאתי ממש  של טעות, אשר נפלה בפסק הבוררות ביישום פסק הדין

 בטיעוני המבקשים. 

  

, נקבע לא אחת על ידי בית הבוררות חוקל (7)24 סעיףבאשר למהותה של עילת ביטול לפי  .108

 שלפיה: ת מצמצמתלה פרשנו המשפט העליון כי יש ליתן

רק מקום שהבורר)אשר חויב לפסוק בהתאם לדין( מחליט ביודעין להתעלם מהדין " 

(...כאמור 7)24המהותי ולפסוק שלא בהתאם לו, תעמיד פסיקתו עילת ביטול לפי סעיף 

יבוטל הפסק, אולם אם הבורר התכוון לפסוק  –אם הבורר התעלם מהדין ביודעין ובמכוון 

אין זו עילה לביטול הפסק...בבוררות שבה כפוף הבורר לדין  –דין וטעה לגביו בהתאם ל

המהותי, משהתברר כי הבורר החיל את הדין על המחלוקת שבפניו לא יזקק בית המשפט 

לטענות בדבר אופן החלת הדין. וככל זה, לטענות כי הבורר שגה בפרשנות הדין ובדרך 

 החלתו על מערכת היחסים בין הצדדים" 

 יהודה' נ מ"בע איילון נתיבי חברת 1138/87 א"רע, וכן ראה 48" פסקה כרמל התפלהעניין " 

, שם פירט בית המשפט את הטעמים המבססים את 311( 5) מה ד"פ מ"בע ובניו שטאנג

ושלפיה טעות בפרשנות ולא ביישום הדין אינה מהווה עילה  (7)24 לסעיףהפרשנות המוקנית 

 –" מהדורה רביעית )להלן דין ונוהל–בוררות לביטול פסק הבורר, וכן ראה ס.אוטולנגי "

 .1072-1073"( כרך ב' עמ' "אוטולנגי

 

לחוק, המאפשר לצדדים  2 עמדה פרשנית זו מקבלת להבנתי משנה תוקף לאור תיקון מס' .109

לבוררות אשר הסכימו ביניהם להחיל את הדין המהותי על הליך הבוררות,להסכים גם על 

אם נפלה בו טעות יסודית כך שניתן יהיה לערער על פסק הבוררות, ברשות בית משפט, 

 ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין.

 

פנינו, לא הסכימו על מתן זכות ערעור על פסק כפי שקבעתי לעיל, הצדדים במקרה שב .110

הבוררות, ובנסיבות אלו תבחנה טענותיה של המבקשת כנגד פסק הבוררות  אך ורק בהתאם 

 . הבוררות חוקל (7) 24לפרשנות  המצמצמת שנקבעה בפסיקה  ביחס להוראות סעיף 

 

במקרה שבפנינו, הבורר אמנם לא הפנה בפסק הבוררות להוראות הדין שעל בסיסם נקבעו  .111

קביעותיו, אך המבקשים  לא הצביעו על הוראות דין שהבורר בחר להתעלם מהם ביודעין, 

וון להתעלם מהדין ולא ניתן למצוא עיגון כלשהו בפסק הבוררות לכך שהבורר בחר במתכ
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החל ופסק בניגוד לו. כפי שפורט לעיל, כל טענות המבקשים כנגד ניתוח הראיות שעשה 

הבורר, לרבות התעלמות מראיות רלוונטיות , העדפה סלקטיבית של עדויות המשיבה על פני 

עדויות עדי המבקשים ועוד' הן טענות שמקומן אך ורק בהליך ערעור שבו בהתאם לקביעתי 

הצדדים לא בחרו בו במקרה זה וממילא גם אם טעה הבורר ביישום הוראות הדין, לעיל, 

אין בכך כדי להצמיח עילת ביטול ולפיכך אין לי אלא לדחות את טענות המבקשים גם 

 בנושא זה. 

 

 הבוררות חוקל (10)24 סעיףעילה לביטול פסק הבוררות לפי 

 

מוגבל למצבים  (10)24 סעיףלעיל, השימוש בעילת הביטול על פי  54כפי שפורט בסעיף  .112

אחד המקרים נדירים למדי, ולא מצאתי בכל טיעוני המבקשים ביסוס להתקיימותן של 

 הנדירים במקרה שבפנינו.

 

כעולה מפסק הבוררות, הבורר בחן את הראיות שהוצגו בפניו, וקבע את ממצאיו ולא  .113

הועלתה בפני כל טענה לפיה הבורר מנע מהמבקשים הבאת ראיות שנתבקשו על ידם, או 

דק טענה אחרת ביחס לדרך ניהול הבוררות המצדיקה עילה שעניינה פגיעה בכללי הצ

 .הבוררות חוקל (10)24 סעיףהטבעי, או טענה מהסוג הנזכר בפסיקה כמבסס עילה על פי 

 

מץ אך ורק בהקשר זה יצוין רק כי קשה גם לקבל את טענת המבקשים לפיה הבורר בחר לא .114

את טענות ועדויות עדי המשיבה, וזאת בשים לב לכך שהבורר לא קיבל כלל או לא קיבל 

רות( וכן קבע כי לפסק הבור 88-ו 84חלקית טענות שהעלתה המשיבה )ראה סעיפים 

מהסכום שאותו הם נדרשו לשלם וזאת בניגוד  ₪ 27,933המבקשים רשאים לקזז סך של 

 לטענות המשיבה.

 

 (.10)24 סעיףאני דוחה את טענות המבקשים  גם בנוגע לביטול פסק הבוררות על פי  לפיכך .115

 

 סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את בקשת המבקשים על כל חלקיה, הן ביחס להחלטתו של  .116

 הבורר הממונה והן ביחס לפסק הבוררות.

 

אני מורה על אישור פסק  הבוררות חוקל 28 בסעיףבהתאם ולאור סמכותי הקבועה    

, ודינו של פסק הבוררות 18.02.2016הבוררות שניתן על ידי הבורר עו"ד איל רוזנר ביום 

 דבר, פרט לערעור, כדין פסק דין של בית המשפט. לכל
5129371 

המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה בבקשה לרבות שכר טרחת עורך דין בסכום כולל של  .54678313117

15,000 ₪ . 

 

    , בהעדר הצדדים. 2018ינואר  26ניתן היום,  י' שבט תשע"ח, 
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 יעקב עטיה נ' ח'ליליה בנייה ומשאבות ביטון בע"מ  49690-02-17 הפב )חי'(
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 54678313שמואל מנדלבום 

 זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה נוסח מסמך
 

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

 

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

