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 לבין, במקצועו ד"עו, המבקש שבין היחסים במערכת הינו העיקרית התובענה של עניינה .1

 המבקשים) ויורשיהם לשעבר אגד חברי, מלקוחותיו 1,100 של קבוצה על הנימנים, המשיבים

 איירפורט חברת נגד  כשנתיים מזה בוררות בהליך המשיב מייצג אותם(, העיקרית בתובענה

 לפי, "הבוררות"ו" הבורר: "להלן) בנימיני בדימוס השופט' כב בפני המתנהלת' ואח סיטי

 (.העניין

 במספר 1,100, הקבוצה מחברי אחד כל עם המבקש חתם, הלקוחות קבוצת של גודלה נוכח .2

 : נקבע שבו 6 בסעיף אשר, זהה בנוסח טרחה שכר הסכם

 נציגות באמצעות ד"עוה עם במגעיו הלקוח ייוצג, החברים קבוצת גודל לנוכח"

 לקבלת מוסמכת תהא כאמור ונציגות, הקבוצה חברי מבין חברים 3-6 של נבחרת

 רשאי הלקוח יהיה, זה בסעיף האמור אף על. הלקוח ועבור בשם החלטות או/ו מידע

 ".שריןבמי והסברים מידע ממנו ולקבל, עת בכל ד"עוה עם קשר ליצור

 התנהלו כך בפועל וכי הנציגות חברי ששת מתוך ארבעה מהווים הם כי טוענים המשיבים .3

 מלשתף המבקש חדל מסוים בשלב כי חולק אין, זאת עם יחד. המבקש לבין בינם היחסים

 לרבות, ברשותו שהיו ממסמכים העתק לקבל או/ו לעיין להם לאפשר וסרב, המשיבים עם פעולה

, אלה בנסיבות. מאחר וגילה כי אין הם מהווים נציגות נבחרת בבוררות שהגיש הטענות כתבי

 נציגות ללא ולמעשה, ופיקוח שקיפות כל בלא הבוררות הליך נוהל, המשיבים ידי על נטען

 . הטרחה שכר הסכם שמורה כפי, נבחרת

 של שורה המשיבים הגישו, הדין עורכי לשכת של האתיקה לוועדת שהוגשה לתלונה מעבר .4

 לעיין ואפשרות להליך גישה לקבל במטרה, הבוררות הליך במסגרת והודעות מכתבים, תבקשו

, לעיל כאמור, הבורר של החלטתו למתן עד, כוחם בא - המבקש ידי על הוגשו אשר במסמכים

 .שיפוטית בהכרעה הצורך בדבר

 כי טוענים הם במסגרתה המבקש כנגד דנן התובענה את המשיבים הגישו, המתואר לאור .5

 התנהלותו וכי עימם לקוח ד"עו ביחסי אפשרי היבט כל כמעט, לטענתם כך, הפר מבקשה

 .המשיבים הם, לקוחותיו של לאינטרסים בניגוד, בסיכוייה ופוגע הבוררות הליך את מעכבת

 פעולותיו את ולבחון לבקר היכולת מהם מונעת המבקש של התנהלותו כי המשיבים טוענים עוד .6

 עם אחד בקנה עולות אינן המבקש של פעולותיו כי מקביעה מנוס אין, לשיטתם, משכך. בעניינם

 .כלפיהם והנאמנות האמון חובת אחר ממלא אינו הוא וכי, לקוחותיו של האינטרסים

 המשפט בית התבקש במסגרתה פתיחה המרצת של דרך על בתובענה המשפט לבית עתרו, משכך .7

 וכן, במידע הנציגות חברי את לשתף ול המורה הטרחה שכר הסכם את הפר המבקש כי להצהיר

 ברשותו המצויים המסמכים כל את לעיונם ולהעביר המשיבים עם פעולה לשתף למבקש להורות

 . הבוררות בישיבות חלק ליטול להם ולאפשר, הבוררות להליך והנוגעים

 כחברי עצמם את מציגים, בתובענה המבקשים, המשיבים כי, המבקש טען לתובענה בתשובה .8

 הטרחה שכר להסכמי 6 סעיף הוראת מלשון, לטענתו. היא ולא, הלקוחות קבוצת של גותהנצי

 בחירתם מכח ותקפותה כוחה את יונקת הנציגות חברי הסמכת כי עולה מולו הלקוחות שחתמו

 אלה נבחרים שנציגים מהם אחד כל של ומהסכמה, נציגים באותם הלקוחות כלל של החופשית

 . ובמקומם בשמם ומידע החלטות לקבל מוסמכים יהיו
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 אלא, לתפקידם הלקוחות כלל ידי על שנבחרו כמי, בפניו עצמם הציגו המשיבים, לטענתו .9

 לגלות נדהם הוא נוספת קשורה בבוררות 1-2 המשיבים של הנגדיות חקירותיהם שבמהלך

 חברי ידי על נציגים בחירת של הליך נערך לא כלל כי לו שהוברר שעה שווא במצג היה שמדובר

 עצמו את והכתיר", נבחר" נציג יהיה מי עצמו דעת על החליט 1 המשיב וכי, הלקוחות קבוצת

 ". נציגים"כ המשיבים יתר ואת

 באופן להתנהל לו לאפשר הייתה הטרחה שכר בהסכמי האמור בסעיף הצדדים כוונת, לטענתו .10

 . הלקוחות ללכ ידי על חופשיות בבחירות שהוסמכה נציגות חברי של מצומצם מספר מול יעיל

 המקום זה אין אשר המשיבים של התנהלותם כנגד בטענות לתובענה בתשובתו האריך המבקש .11

. הבוררות הליך את לסכל היא המשיבים של מטרתם לטענתו כי, אגוז בקליפת אך יצוין. לפרטם

 על הופסקו לא מעולם המשיבים לבין המבקש שבין לקוח דין-עורך יחסי כי יובהר, מקום מכל

 .מהצדדים מי ידי

 

 הליכים לעיכוב הבקשה

 נכללה הטרחה שכר בהסכמי כי טען במסגרתה הליכים לעיכוב בקשה הגיש המבקש, כאמור .12

 :כי הקובעת( 13 סעיף) בוררות תניית

 בפני יתבררו לביצועו או זה להסכם בקשר שיתגלעו הצדדים בין דעות חילוקי כל"

 הבורר. בישראל הדין עורכי כתלש של לבוררות המוסד ידי על ימונה אשר בורר

, המהותי לדין כפוף יהיה הוא אך,  הראיות ודיני הדין סדרי מהוראות פטור יהיה

. המינוי מיום יום 90 בתוך המאוחר לכל ינתן הבורר פסק. מנומקת תהיה והכרעתו

 ".וענין דבר לכל בוררות הסכם הינו זה סעיף

 כי לראשונה הודיעו במסגרתה הודעה והגישו לבורר המשיבים פנו 8.5.17 ביום, המבקש לטענת .13

 כ"לב פנה הוא למחרת כבר. הצדדים בין שהתגלע הסכסוך נוכח המשפט לבית לפנות בדעתם

 כל לעשות מוכן הוא כי הודיע ואף, הבוררות תניית של קיומה בפניו ציין, במכתב המשיבים

 .זו לפניה סירבו המשיבים. כמוסכם, בוררות של בהליך להכריע מנת על הדרוש

 שנקבעו התנאים כל מתקיימים העניין בנסיבות כי מחלוקת להיות יכולה לא, המבקש לטענת .14

 כ"לב המבקש של פנייתו. הבוררות חוקל 5 סעיף הוראות מכוח הליכים עיכוב לשם בפסיקה

 לפנות בהצעה, המשפט לבית לפנות כוונתם על לראשונה ידם על שהודע לאחר בסמוך, המשיבים

 פוזיטיביות ראיות מהווים, הדין עורכי ללשכת המבקש של בפועל ופנייתו, בורר למינוי בהסכמה

 כל לבירור כעת גם לנכונותו גם אלא, הבוררות הסכם לקיום המבקש של לנכונותו רק לא

 . יחיד דן בורר בפני מחלוקותה

 מוכן ועודנו( בעבר) מוכן היה כי הוכיח לא המבקש כי המשיבים טוענים, לבקשה בתשובה .15

 מטעמים נשלח אשר, 9.5.17 מיום המבקש של מכתבו. הבוררות לקיום הדרוש כל את לעשות

 . ולחוץ השפה מן איננו בו שהאמור ההוכחה חובת ידי המבקש את מוציא אינו, בלבד טקטיים

, לטענתם. מפניותיהם ומתעלם מהם מתחמק, ללקוחותיו המתנכר ד"עו הינו המבקש, לטענתם .16

 על להסתמך יכול איננו ומשכך, בוררות באמצעות המחלוקת של בירור ומנע הכשיל המבקש

 מבירור נואשו שהם לאחר רק באה המשפט לבית המשיבים של פנייתם. הבוררות תניית

 התעלם שהמבקש ולאחר, לה מחוצה והן הבוררות במסגרת הן, שלום בדרכי המחלוקת
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 המצויים מסמכים שעניינם, אליו שהופנו ומכתבים הבורר החלטות, בקשותיהם, מהודעותיהם

 . הבוררות להליך גישה וכן בידיו

 יפנו הצדדים כי להציע טרח לא והמבקש, המבקש אל רבות פניות ידם על נעשו, לטענתם .17

 הציע לא, המשפט לבית לפנות המשיבים שעל יתכן כי דעתו הבורר כשהביע גם. לבוררות

 פתרון למצוא הצדדים על לפיה הבורר להחלטת בהמשך כאשר גם, כך. לבוררות לפנות המבקש

 להציע לא ובוודאי, להם להשיב הוא טרח לא, המבקש אל המשיבים פנו ביניהם למחלוקות

 לקיומה הדרוש את לעשות נכון היה לא לםמעו שהמבקש שעה, לטענתם, משכך. לבוררות פנייה

 .הבוררות תניית על בהסתמך המשפט לבית לפנות זכותו אבדה, הבוררות של

 בוררות הסכם של קיומו על מחלוקת אין כי עולה המשיבים מתשובת כי, טוען בתגובתו המבקש .18

 אף יםהמשיב. עליו חל הבוררות שהסכם לסכסוך מתייחסת שהתובענה כך על או, הצדדים בין

 לפני ההליכים לעיכוב בבקשה ושפנה הבוררות להסכם צד הוא שהמבקש כך על חולקים אינם

 כך על מלא בפה חולקים אינם אף המשיביםלטענתו, . התובענה של לגופה לראשונה שטען

 אינם גם והם, הבוררות לקיום הדרוש כל את לעשות עתה גם ומוכן בעבר מוכן היה שהמבקש

 ידו על סורבו אך בוררות בהליכי לפתוח מהמבקש דרשו הם כלשהי ןזמ שבנקודת טוענים

 . בשתיקה או/ו במעשה

 שהם תם שאלת על נסמכת לבקשה המשיבים של התנגדותם כלהמבקש מוסיף וטוען כי  .19

, לטענתו, זו בטענה? לבוררות לפנות ייצוגם שנות 4 במהלך המבקש להם" הציע האם" -שואלים

 בפניהם הציב לא הוא וממילא, בוררות לקיים ממנו דרשו לא ביםהמשי שלטענתו שעה ממש אין

 בוררות לקיים בהצעה המשיבים כ"לב פנה המבקש, הנכון הוא ההיפך. לקיימה כלשהו קושי

 . דנן התובענה להגשת עובר כחודשיים

 לקיים לצדדים הוצע במסגרתה, בתובענה ההליכים לעיכוב בבקשה דיון נערך 22.1.18 ביום .20

 הגיעו משלא. דנן בתובענה הדיון ייתר אשר, הלקוחות קבוצת לחברי נציגות בחירת של הליך

 דיון בפני נערך, המבקש מטעם המצהירים חקירת על עמדו שהמשיבים ושעה, להסכמה הצדדים

 הצדדים הגישו לאחריו, הצדדים מטעם המצהירים נחקרו במסגרתו, 11.4.17 ביום, נוסף

 . דנן בתובענה םההליכי לעיכוב בבקשה סיכומיהם

 

 והכרעה דיון

 הנורמטיבית המסגרת

 :כי קובע הבוררות חוקל 5 סעיף .21

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

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

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

בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד  )ג( 
 שהסכסוך לא יידון בבוררות."
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 4986/08 א"רעב. תנאים כמה להתקיים חייבים, הליכים של עיכובם על יורה המשפט שבית כדי .22

Tyco building servies המשפט בית קבע( 12.4.2010, בנבו פורסם)' ואח מ"בע וידאו אלבקס' נ 

 םא לפניו שהוגשו הליכים לעכב המשפט בית את מסמיך הבוררות חוקל (א)5 סעיף כי, העליון

 :הבאים התנאים כל נתקיימו

 .הצדדים בין בוררות הסכם יש. א

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

 . ההליכים עיכוב את מבקש להסכם צד שהוא דין בעל. ג

 לקיום הדרוש כל את לעשות -הבקשה הגשת בעת גם מוכן והוא -מוכן היה המבקש. ד

 . הבוררות

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

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

 ההליכים את לעכב אם הדעת שיקול המשפט לבית מסור עדיין, התנאים כל מתקיימים אם גם .23

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

 ונוהל דין בוררות אוטולנגי סמדר: ראו. ]בבוררות יידון לא שהסכסוך לכך מיוחד טעם קיים כי

 חדש אופק -בוררות דיני שמעוני ישראל וכן(, 2005, מיוחדת רביעית מהדורה) 256-255 א כרך

 "([.שמעוני: "להלן( )2014, מורחבת שנייה מהדורה) 130 בבוררות

 

 הפרט אל הכלל מן

, הבוררות להסכם צד הינו המבקש כי כך ועל בוררות תניית של קיומה על חולק אין כי דומה .24

 . הבוררות חוקל 5 סעיף לפי הליכים לעיכוב והשלישי הראשון התנאים של קיומם על קרי

 המחלוקות לליבון מתייחסת הבוררות תניית כי, המשיבים טוענים – השני לתנאי באשר .25

 נוגעת, לטענתם, דנן התובענה ואולם ממנו הנובעות או, עצמו הטרחה שכר להסכם הקשורות

 וגישה מידע לקבלת הזכות עצם, דינו עורך כלפי לקוחה של ביותר הבסיסית הזכות לליבת

 ולהעברת ללקוחותיו מידע להעברת המבקש של חובתו כי, המשיבים טענו עוד. עצמו להליך

 מכוח עליו שחלה חובה היא אלא טרחה שכר מהסכם נובעת איננה בקשתם לפי לעיונם מסמכים

 להעביר המבקש על חובה וחלה לטהמוח קניינם הם, לטענתם, המסמכים. לקוח דין-עורך יחסי

 .בשמם, היתר בין,  ידו על המנוהלת לבוררות הנוגעים מסמכים עת בכל לעיונם

, זאת עם יחד. ללקוח דין עורך בין היחסים בליבת הינו דנן הסכסוך כי המשיבים צודקים, אכן .26

 צבי 17-09-6807 ב"הפ] הצדדים בין שהתנהל נוסף בהליך שבח השופטת' כב ידי על שצוין כפי

 יכולים אינם המשיבים([, 21.5.2018, פורסם לא' )ואח מ"בע סיטי איירפורט' נ' ואח מאיר

, ומאידך הבוררות בהליך דינם כעורך המבקש את לפטר לא, מחד: קצותיו משני בחבל לאחוז

 .הבוררות הליכי את לעכב יש ומשכך כהלכה מייצגם נואי המבקש כי טענות הבורר בפני לטעון

http://www.nevo.co.il/case/5571797
http://www.nevo.co.il/law/74417/5.a
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1377
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1377
http://www.nevo.co.il/law/74417/5
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/22955603
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 אלא בודד בלקוח מדובר שאין שעה ,ולקוח דין עורך בין ומיוחדים מורכבים ביחסים עסקינן .27

 אופן הטרחה שכר הסכם במסגרת הוסדר, הקבוצה גודל בהינתן. לקוחות 1,100 של בקבוצה

". נבחרת נציגות" ידי על יעשהת אשר, המשיבים עם לרבות, הלקוחות קבוצת עם ההתנהלות

 הזכות למשיבים עומדת האם השאלה על גם מתפרשת דנן התובענה נשוא שהמחלוקת, מכאן

 מהווים אינם הם כי חולק שאין שעה, בבוררות המוצגים במסמכים לעיין או/ו העתק לקבל

 . נבחרת נציגות

 באופן אף אלא, טרחהה שכר בסוגיית ורק אך עוסק אינו, הטרחה שכר הסכם. אחרות במילים .28

 כי סבורתני, משכך. המבקש לבין, המשיבים ובתוכה, הגדולה הלקוחות קבוצת בין ההתנהלות

 הבוררות שהסכם לסכסוך מתייחסת דנן והתובענה, ההליכים לעיכוב השני התנאי אף מתקיים

 .  עליו חל

 את לעשות מבקשה נכונות - הרביעי התנאי של לקיומו הנוגע בכל אף ביניהם חלוקים הצדדים .29

 286/83 א"ע] המבקש על מוטל ההוכחה נטל כי נקבע זה בהקשר. הבוררות קיום לשם הנדרש כל

 שמצורף והתצהיר הבקשה מהות כי, נקבע עוד([. 1983) 254( 4)לז ד"פ, ליפסקי-רובינסון' נ קמר

 נ.ע.א 4921/06 א"רע] הבוררות את לקיים ההליך עיכוב את המבקש נותנכו על להעיד יכולים לה

 ([.15.8.2006, בנבו פורסם) דומין' נ מ"בע ופיתוח לבנין חברה

 באמצעות המחלוקות בירור ומנע הכשיל המבקש כי, המשיבים טוענים, כאמור, זה בהקשר .30

 הוא כי עולה 1 המשיב של מחקירתו ,ועוד זאת. בתצהיר נתמכה לא זו שטענה אלא, בוררות

 את ראה לא" וכי לבוררות לפנות בבקשה המבקש אל פנה לא מעולם כי מלא בפה מודה

 (.11-28 בשורות,11.4.18 מיום הדיון לפרוטוקול 20 עמוד" )זאת לבעיה כפתרון הבוררות

, מהתובע ביקש כי יוכיח הבוררות חוק הוראות מכוח םההליכי עיכוב את המבקש כי חובה אין .31

 עיכוב את המבקש על. בבוררות להתדיין, הסכסוך פרוץ בעת, דנן במקרה מהמשיבים קרי

 הזדמנות המאפשר מפורש באופן, לערכאות יפנה כי בפניו התריע לא התובע כי להוכיח ההליכים

 המחלוקת את בתוכנה המציגה בתכתובת די ואין, הבוררות הסכם בדבר טענה להעלאת

 כתפי על מוטל בוררות להחלת אקטיבי ניסיון להראות ההוכחה נטל(. 139' בעמ, שמעוני)

 שהוא ראיה שאין בטיעון להסתפק ולא זו נכונות להוכחת פוזיטיבית ראיה להביא עליו. המבקש

  ([.2018) 89-88 בוררות גורן אורי: אור] הבוררות את לנהל סירב

. המבקש כלפי טענותיהם את העלות במסגרתם בקשות במספר לבורר פנו המשיבים, בענייננו .32

 רוןפת ימצא לא עוד כל הבוררות בניהול להמשיך יוכל לא כי 8.2.17 מיום בהחלטתו קבע הבורר

 הדין עורכי ללשכת לפנות, הבורר החלטת לשון לפי כך, זכאים אשר המשיבים שמעלים לבעיה

 .9.3.17 -ו 12.2.17 מיום הבורר של יותר מאוחרות בהחלטות גם כך. המשפט לבית או

 אשר המבקש כנגד בתלונה הדין עורכי לשכת של האתיקה לוועדת המשיבים פנו 19.4.16 ביום .33

 . הנדחת יום של בסופו

 את משחררים אינם הם כי לבורר המשיבים הודיעו)נספח לד לתובענה(  30.4.2017 ביום אך .34

 לבית ולפנות 8.2.17 מיום הבורר להחלטת בהתאם לפעול בכוונתם כי הודיעו וכן מייצוג המבקש

 . המוסמך המשפט

http://www.nevo.co.il/case/17917618
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 פנו וכן תהבוררו לניהול הנוגעות שונות בבקשות לבורר לפנות בחרו המשיבים עוד כל כי דומה .35

 הליך ליזום המבקש של חובתו קמה שטרם הרי,  הדין עורכי בלשכת המבקש כנגד בתלונה

 קמה המשפט לבית לפנות כוונתם על המשיבים שהודיעו לאחר רק. המשיבים לבין בינו בוררות

 את לייצג המשיך זה למועד עד. הבוררות לתניית בהתאם ביוזמתו לפעול המבקש של חובתו

 .המשיבים לבין בינו בוררות הליך ליזום מקום היה ולא ררותבבו המשיבים

 הודעת לאחר מספר וימים התובענה להגשת עובר כחודשיים קרי 9.5.2017 ביום, בהתאם .36

 וציין( לבקשה' ט נספח) המשיבים כ"לב המבקש פנה, המשפט לבית לפנות בכוונתם כי המשיבים

 בוררות של בהליך ההדדיות המחלוקות בכל להכריע מנת על הדרוש כל לעשות מוכן הוא כי

 הדין עורכי ללשכת המבקש פנה, משכך. זו לפניה סרב המשיבים כ"שב אלא, להסכם בהתאם

 .המשפט בבית ועומד תלוי הליך נוכח בורר למנות סירבה אשר, בורר למינוי בבקשה

 עמד המבקש כי סבורתני ומשכך, הבוררות תניית ליישום ביוזמתו פעל המבקש כי רואות עיננו .37

 . הבוררות קיום לשם הנדרש כל את לעשות נכון ועודו היה כי להראות עליו המוטל בנטל

 התנאי על גם הוא עונה, כן על. לתשובה בתגובה תצהיר וצרף, בכתב בקשתו הגיש המבקש .38

 . ההליכים עיכוב לשם הנדרש החמישי

 לגופה לראשונה שטען נילפ בקשתו את להגיש היה המבקש על כי קובע והאחרון השישי התנאי .39

 טענה העלאת על החל למבחן זהה הראשונה ההזדמנות מבחן כי, נקבע זה בהקשר. התובענה של

 נועד זה מבחן. לגופה בתובענה הדיון טרם, המשפט בית לפני מקומית סמכות היעדר בדבר

 עדהמו(. 135' בעמ, שמעוני) בהן להתדיין" ערכאות לבחור" האפשרות את דין מבעל למנוע

 .ההגנה כתב הגשת שלב הוא, כלל בדרך הקובע

 כי ודומה המשיבים ידי על התובענה הגשת לאחר יום 14 בקשתו את המבקש הגיש, בענייננו .40

 עיכוב לשם השישי התנאי שגם הרי, משכך. הראשונה ההזדמנות במבחן עומד זה עיתוי

 . העניין בנסיבות מתקיים ההליכים

 בהתאם ההליכים עיכוב לשם הנדרשים התנאים כל על עונה המבקש כי, עולה לעיל האמור מן .41

 . הבוררות חוק להוראות

 ההליך את המשפט בית יעכב, האמורים התנאים מתקיימים בו מקום, ככלל, לעיל כאמור .42

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

 . כאמור מיוחד טעם כל על הצביעו

 המשיבים את לייצג המבקש ךיממש עוד כל כי אוסיף הדברים בשולי לא אך ההחלטה בשולי .43

 על הבוררות ניהול המשך אזיוכך הם פני הדברים, , בפני כב' השופט בדימוס בנימיני בבוררות

 ארבעת ובתוכם, לקוחותיו קבוצת לבין ינוב ההתנהלות דרך את הקובע מנגנון שקיים בלא ידו

 ידי עלדומה כי גם לו היה מתקבל הסעד המבוקש , ואולם. הסדרה הטעון מצב הינו, המשיבים

 כי העובדה מעצם הקיימת הבעייתיות אתבתובענה, אזי לא היה בכך כדי לפתור  המשיבים

 לבחירת מנגנון נקבע לאעסקינן בבוררות מורכבת שמתנהלת ועתידה להתנהל תקופה ארוכה, ו

 יהא לא כי נידומ. הצדדים בין שהוסכם כפי, המבקש של לקוחותיו 1,100 – ל הנבחרת הנציגות

 .זו להתנהלות פתרון ממציאת אלא מנוס

http://www.nevo.co.il/law/74417
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 המשפט בית של ונשנה החוזר ניסיונו. לקוח דין עורך יחסי שוררים עדיין הצדדים בין, כאמור .44

יש . כך על להצר אלא ואין צלח לא נבחרת נציגות לש לבחירה מנגנוןבהסכמת הצדדים  לגבש

 .הבוררות הליך במסגרת פתרונה על בואת זו בעיהלקוות כי 

 

 דבר סוף

 . להתקבל הבקשה דין, לעיל האמור כל נוכח .45

 .בתיק ההליכים עיכוב על מורה אני, לפיכך .46

 צו להשית שלא מצאתי – הצדדים בין לקוח - דין עורך יחסי שמתקיימים ושעה, העניין בנסיבות .47

 .להוצאות

 

 

 המזכירות מתבקשת לשלוח העתק החלטתי זו לצדדים כמקובל.5129371
54678313 
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