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 . הצדדים בין המחלוקות ליישוב בורר עניינה של התובענה, בבקשה למינוי

 רקע

 הם שיביםהמ. 38 א"תמ הוראות לפי פרויקטים ביזמות העוסקת פרטית חברה היא המבקשת .1

 מבקשתה עם התקשרו כי, נחזה אשר, בחולון 18-26 הערבה שברחוב בבניין זכויות בעלי

 להמרצת . ההסכם צורף("ההסכם": להלן) 38 א"תמ הוראות מכוח פרויקט לביצוע בהסכם

שבתוך בכך  שבו, לפיו תוקפו מותנה 247 -ו  44פים תנאי בסעיכנספח א'. ההסכם כולל  הפתיחה

)להלן:  ייחתם על ידי הרוב הנדרש לקיום הפרויקטהוא ד החתימה הראשון ימים ממעמ 90

 "(. התנאי המתלה"

 על הודעה ובו הדיירים נציגות ידי על כחתום הנחזה מכתב למבקשת נמסר, 12.12.16 ביום .2

 את דחתה שבו במכתב הדיירים לנציגות המבקשת השיבה, 20.12.16 ביום. ההסכם ביטול

 או, שהתגלעה המחלוקת את ליישב שמטרתם נוספים מכתבים חונשל ,ובהמשך טענותיהם

 . בירורה לצורך בורר למנות

 המבקשת טענות תמצית

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/431
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/431
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/431
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1377
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/8.a
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/law/71888/19
http://www.nevo.co.il/law/71888/27.a
http://www.nevo.co.il/law/71888/29
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/594
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/594
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/594
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/433
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/431
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, לביצועו, לכריתתו הנוגעת מחלוקת כל ,להסכם 256 סעיף הוראתלפי  כי טוענת המבקשת .3

 לשיטת המבקשת,. בורר לפני תידון – הנפגע לצד המוקנים לסעדים או להפרתו, לפרשנותו

 המבקשת מוצאת, בגישתה תימוכין .המתלה התנאי פי על הדרוש הרוב ידי על נחתם כםההס

' ר) לקבלה ניתן לא, הנדרש הרוב בהיעדרוטוענת כי  ובניה לתכנון המקומית הוועדה בהחלטת

 או, הביטול להודעת ביחס המחלוקת כי, וטענה הוסיפה המבקשת(. המבקשת לסיכומי' א נספח

 המוקנים בסעדים או, ההסכם שבפרשנות הנושאים במסגרת כלולה, ההמתל התנאי של לקיומו

 להתברר אלו מחלוקות של דינן כי המבקשת מסיקה, מכאן. מהפרתו כתוצאה מהצדדים למי

 בדירות זכויותיהם את מכר מהדיירים חלק לפיה ,המשיבים לטענת ביחס. בוררותהליך ב

, כםלהס 57-59 סעיפים וראותלה המבקשתהפנתה , ההסכם על חתמו שלא אחרים לדיירים

 על יחתום שהקונה בתנאי כן לעשות רשאי דירתו את למכור המעוניין דייר כי קובעותה

 דיירים שאותם או, ההסכם על חתמו אכן דיירים אותם כי ,אפוא סבורה המבקשת. ההסכם

 םההסכ לפיה המשיבים טענת כי, הוסיפה המבקשת. הוראותיו את הפרו דירותיהם את שמכרו

 . ושב הבוררות מתניית שחרור מצדיקה אינה, במרמה נכרת

 המשיבים טענות תמצית

 שצורף מכתבומפנים ל הרוב הנדרש לקיומו של התנאי המתלה לא התגבשטוענים כי  המשיבים .4

 תנאינטען כי ה. אחר בהליך המבקשת מטעם שהוגש ולהסכם הפתיחה להמרצת' ג כנספח

 כל הייתה ולא פקעכך שההסכם , החתימה ממעמד ציוח שנתיים בחלוףלא התקיים  המתלה

לא , לכשעצמה, הבוררות תניית כי, וטוענים מוסיפים המשיבים. בטלותו על להודיעמ מניעה

 256 -ו 251 סעיף הוראות לגישת המשיבים,. הצדדים בין שהתגלע הספציפי הסכסוך על חלה

 נכלל לא ההמתל התנאי ;דייםוייחו מוגדרים מקרים על הבוררות תניית את ותמחיל, להסכם

 את לחייב ניתן לא, מפורשת הסכמה ובהיעדר מוסכם בורר לפני שיידונו הנושאים במסגרת

 זכויותיו את מכרש םחלקוהפנו ל הוסיפו המשיבים. בבוררות המבקשת עם להתדיין המשיבים

, נטען עוד. אותם מחייבות אינן הוראותיוטענו כי ו ההסכם על חתמו לא אשר, לאחרים בבניין

 בעלי עם להתקשר נוהגת שהמבקשת מאחר, במרמה יסודה ההסכם שכריתת למשיביםנודע  כי

 נסיבות לנוכחנטען כי . בעיצומה הבנייה את ולהפסיק 38 א"תמ הוראות מכוח בפרויקט דירות

 לבררו ניתן שלא וכזה חוקי בלתי בהסכם ,ולחילופין מעיקרו הבטל בהסכם מדובר, אלו

 אחרים משפטיים להליכים המשיבים הפנו, בטענותיהם בתימוכין. בוררות הליכי במסגרת

 . 38 א"תמ הוראות מכוח לפרויקטים בזיקה, המבקשתבמעורבות 

תשא בתשלום כולל של המבקשת ובלבד שהודיעה כי אינה מתנגדת למבוקש  13המשיבה 

 להסכם.  262בהתאם להוראות סעיף  הוצאות

 והכרעה דיון

 – העניין נסיבות מכלול אתשיקוליי  בחשבון שהבאתי ולאחר ענות הצדדיםבט שעיינתי לאחר .5

 ואפרט.. תובענהה את לדחות יש כי דעתי נחה
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 המשפט בית את מסמיכה"(, החוק")להלן:  1968-ח"התשכ, הבוררות חוקל (א)8 סעיף הוראת .6

 מתבקש שבגינו הסכסוך על החל הצדדים בין בוררות הסכם קיים שבהם במקרים בורר למנות

' ר) ם הליך בוררותלקיו מצדו הדרוש כל עשהש ,להסכם צד הוא הוא המינוי ומבקש המינוי

 עניין: להלן( )12.4.10) מ"בע וידיאו אלבקס' נ Building Servies Tyco 4986/08 א"רע

, ייטה המשפט בית. דעת שבשיקול סמכות היא בורר למנות המשפט בית של סמכותו((. אלבקס

, הבוררות מוסד של מעמדוו החוזית תםכוונלאור  הצדדים בין הבוררות הסכם את לכבד, ככלל

 10723/05 א"רע' ר) בבוררות יידון לא שהסכסוך לכך מיוחד טעם קיים כי מצא אם זולת

' נ לתיירות הלאומי המשרד 614/79 א"ע(; 30.3.06) גבאי' נ מ"בע אינטרנשיונל אי.סי.אי.אי

, שנייה 'מהד)  130' עמ, בבוררות חדש אופק - בוררות דיני, שמעוני' י ר"ד(; 6.8.80) עולם תור

2014.]) 

קובעת (, "םחוק החוזי")להלן:  1973-)חלק כללי(, התשל"ג חוק החוזיםל (א) 27 סעיף הוראת .7

 כי: 

תנאי מתלה( או שיחדל  –חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי )להלן "

  ".יק(תנאי מפס –בהתקיים תנאיד )להלן 

 ת, כי:, מוסיפה וקובעחוק החוזיםל 29סעיף הוראת 

היה חוזה מותנה והתנאי לא נתקיים תוך התקופה שנקבעה לכך, ובאין תקופה "

מתבטל  -ר מכריתת החוזה, הרי אם היה זה תנאי מתלה תוך זמן סבי -כזאת 

 ".תבטלת ההתנאהמ -החוזה, ואם תנאי מפסיק 

 ודאית ובלתי עתידית היא שהתקיימותו בחוזה לצדדים חיצוני אירוע הוא, ככלל, מתלה תנאי

 חוזה גם, אחר חוזה ככל((. שלו: להלן)  470, 467(, 2005) הכללי החלק – חוזים דיני, שלו' ג' ר)

 הוא, שלם חוזה הוא מותנה חוזה, לפיכך. וקיבול הצעה של בדרך נכרת מתלה בתנאי המותנה

 שתוצאותיו אלא, כריתתו מרגע כבר לו הצדדים את מחייב והוא מלאה נפקות בעל

 התנאי בהתרחשות מותנות – לו הצדדים של וזכויותיהם חובותיהם, קרי – האופרטיביות

 המותנה ההסכם כריתת מועד שבין" הביניים תקופת" במהלךכך, (. 485, 472, שלו' ר) המתלה

 שהוראותיו אלא, בחוזה הצדדים קשורים, פקיעתו או, המתלה התנאי של קיומו למועד עד

 החוזה יהפוך, המתלה התנאי יתקיים כאשר(. 481, שלו' ר) אותם מחייבות אינן האופרטיביות

 תנאי"ב הדבר הוא. האופרטיביות הוראותיו בביצוע יחויבו לו והצדדים רגיל לחוזה המותנה

 החוזה בוטלי, המתלה התנאי יתקיים שלא ככל. החוזה את מפסיקה שהתקיימותו, "מפסיק

 ((. 25.8.94) משיאן' נ מ"בע שליטה מרכזי  2821/94 א"ע ;485, שלו' ר) למפרע

 של דינה מה השאלה מתעוררת, ההסכם את מבטלת מתלה תנאי של פקיעתו או שקיומו מאחר .8

 הבורר של לסמכותו הבסיס נשמט, הסכםה שיפקע ככל שכן – מותנה שבהסכם הבוררות תניית

 של לביטולה, בהכרח, מובילה אינה חוזה של בטלותו או פקיעתו. ממש הסכם באותו שיסודה

 המשפטיים היחסים להסדרת במיוחד נועדו מסוימות תניות .שבהסכם הבוררות תניית

 ביטול אחרל אף הצדדים את לחייב ממשיכות והן בטלותו או, הפרתו, החוזה סיום של במקרים

http://www.nevo.co.il/law/74417/8.a
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/5571797
http://www.nevo.co.il/case/17928813
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1377
http://www.nevo.co.il/law/71888/27.a
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/law/71888/29
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/431
http://www.nevo.co.il/case/17917440
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 7379/06 א"ע; (29.3.09) מ"בע( 1990) מהנדסים דרור' נ מ"בע רנדור 4162/02 א"ע' ר) החוזה

 עובדים מושב אחיסמך 7030/08 א"רע(; 10.9.09) טהוליאן' נ מ"בע 1992 לבניה חברה. ל.ח.מ.ג

 דין: בוררות, אוטולנגי' ס(; 17.9.2008) מ"בע השקעות עטורה' נ מ"בע שיתופית להתיישבות

 ((. 2005) 242, 240' עמ, רביעית 'מהד, ונוהל

 דעת ובאומד בניסוחה ,יקרהבע ,תלויה, שבהסכם הבוררות תניית של תוקפה בחינת, לפיכך .9

 של תוקפו בשאלת גם לדון הבורר את להסמיך התכוונו הצדדיםכי  שיימצא ככל. הצדדים

תניית , שבו המתלים התנאים של במימושם או, בפקיעתם הכרוכות בשאלות או, החוזה

 על ,זאת. מעיקרו בטל או, בוטל, פקע ההסכם כי שייקבע במקרה גם ם,לחייב תמשיך הבוררות

 הפרדה לערוך והמאפשר החוזים חוקל 19 סעיף בהוראת המעוגן", הכחול העיפרון" עיקרון יפ

 לותובט או, ביטולו לאחר גם הצדדים את שתחייבנה לאלו, החוזה של הבטלות הוראותיו בין

 (.אלבקס עניין(; 15.6.86) מ"בע נתניה ב"נצ' נ נתניה עיריית 65/85 א"ע' ר)

 ;הנדון למקרה הדברים בהתאמתו

לה גם על המחלוקת ביחס בשאלה, האם תניית הבוררות שבהסכם חחזית המחלוקת עוסקת  .10

 מסמרות לקבע מבלי .כתוצאה מכך קיעת, או לבטלות ההסכםלהתקיימות התנאי המתלה ולפ

 יש להשיב לשאלה זו בשלילה. כי שוכנעתי, בסיכולו או המתלה התנאי התממשותבסוגיות 

 ממחלוקות במובחן - בהסכם שמקורן משפטיות למחלוקות המתייחסת הבוררות נייתת .11

 :וןבזו הלש להסכם 256 עיףס בהוראת מעוגנת - הבנייה עבודות ביצוע ולאופן לטיב הנוגעות

, תכנון לנושאי הנוגעים, מהכלל יוצא ללא, העניינים יתר בכל דעות חילוקי. 256"

 לפרשנותו או/ו לביצועו או/ו זה הסכם של לכריתתו, זה חוזה לפי וקבלנות בניה

 או/ו זה הסכם של הפרתו בגין הנפגע לצד המוקנים לסעדים או/ו להפרתו או/ו

 בתחום המתמחה ומוסכם ניטרלי ד"עו של להכרעתו יובא, ממנו הנובע לכל

 ". יחיד דן כבורר, הצדדים בהסכם תקבע זהותו אשר, והבניה המקרקעין

 עוסקים, בבוררות יידונוש שהוסכם הסכסוכים כי, מלמדת הבוררות תניית לשוןת בחינ .12

 או, להפרתו ,לפרשנותו, ביצועו לאופן, ההסכם של לכריתתוביחס  להתגלע העלולות במחלוקות

מחוץ לתחומה  להותיר ,ביודעין ,בחרו הצדדים כי נחזה, זו תנייהן מלשו. מכך הנובעים לסעדים

 של בטלותו סוגייתנגזרת לו לפקיעתם, לגיבושם, המתלים לתנאים המתייחסות המחלוקות את

 םהקשורי נושאים על תחול הבוררות תנייתש לציין הצדדים נמנעו ,בכדי לא כי ,נחזה. ההסכם

 במושגים שימוש מלעשות נמנעו ואף ההסכם של" לפקיעתו" או", לביטולו", "לבטלותו"

 בהנה וכיוצא" זה מהסכם הנובעים הסכסוכים כל" או", ההסכם של תוקפו" - כ כוללניים

 א"ת(; 28.5.17) מ"בע לבנין חברה יוובנ אזרפיק' נ אדלר 16-05-56748( מרכז) פ"ה: השווה)

 ,((. אין בידי לקבל את טענת המבקשת16.1.18) לוין' נ מ"בע החוף כוכב 17-08-4042( א"ת)

תניית הבוררות התייחסות כוללנית לכל מחלוקת הנובעת מההסכם )"לכל הנובע יש בלפיה 

סעיף ה ספציפית בקובלת עליי עמדת המשיבים, לפיה טענה זו מרוקנת מתוכנה הוראממנו"(. מ

 להסכם, הקובעת, מפורשות, כי:  268

http://www.nevo.co.il/case/5941797
http://www.nevo.co.il/case/5704710
http://www.nevo.co.il/case/6093532
http://www.nevo.co.il/law/71888/19
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/case/17929708
http://www.nevo.co.il/case/21888092
http://www.nevo.co.il/case/22883240
http://www.nevo.co.il/case/22883240
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מחלוקות אשר אינן חוסות תחת סמכותם של הבוררים המפורטים בהסכם זה "

 ". פוי-תידונה בבית המשפט המוסמך לכך בבית המשפט בתל אביב

 :וןלשבזו ה םלהסכ 44 בסעיף מפורט המתלה התנאי .13

 וכן הנציגות חברי שהם הדירות בעלי י"וע החברה י"ע ייחתם זה הסכם. 44"

 מעמד: "להלן) מועד לאותו עד בו להתקשר יסכימו אשר הדירות בעלי כל י"ע

 היה. הנדרש הרוב חתימת עם לתוקפו ייכנס ההסכם ואולם"(, הראשון החתימה

 הראשון החתימה ממעמד וםי 90 בתוך הנדרש הרוב י"ע זה הסכם ייחתם ולא

 מ"מו ניהול או/ו ההסכם של הפרה יהווה לא והדבר לתוקף ההסכם יכנס לא

 ישולם אשר הדירות בעלי ט"שכ למעט, בהוצאותיו יישא צד וכל לב בתום שלא

 . יוחזר לא אשר להלן 163.12 בסעיף כאמור הראשון החתימה במעמד

 הנדרש הרוב י"ע סכםהה לחתימת המועד את להאריך רשאית החברה 44.1

 ". בלבד פעמיים נוספים ימים 60 ב שלעיל בסעיף כאמור יום 90-ל מעבר

כי תניית הבוררות שואבת את חיותה מרצונם המוקדם של הצדדים להסדיר  שוכנעתילא  .14

סכסוך שעלול להיווצר בשל אי התקיימות התנאי המתלה )ר' עניין אלבקס(. אף מלשון התנאי 

למבקשת הזדמנות לגבש את הרוב הנדרש  אפשרד דעת הצדדים היה לנחזה כי אומ ,המתלה

יראו את עצמם חופשיים מכל התקשרות  –לקיומו של הפרויקט וככל שלא תמומש הזדמנות זו 

לכוונה  ממשית אינדיקציה אין מלפנייעם המבקשת, בבחינת "לא יכנס ההסכם לתוקף". 

, היתר בין, ההסכם לתוקף הנוגעים יניםבעני לדון סמכות לבורר להעניק מפורשת של הצדדים

 ליצור כוונה לצדדים לייחס ניתןכי  סבור אינני .שבו המתלים התנאים מהתממשות כתוצאה

 ביחס מחלוקת קיימת שבו במקרה בבוררות התדיינות הכוללת חוזית יחסים מערכת

 בוררותה תניית לשוןתימוכין בכך, כנזכר, מצאתי ב .לכינונו המתלים התנאים להתגבשות

, ההסכם של ומכריתתו מהפרתו, מפרשנותו, מביצועו הנובעים בנושאים בעיקרה העוסקת

 התקיימות-מאי או, מהתקיימות כתוצאה – ולתוקפו ולבטלות הקשורים מנושאים במובחן

 . שבו המתלים התנאים

 היא המתלה התנאי של לקיומו ביחס המחלוקת לפיה ,המבקשת טענת את קבלן בידי לאי .15

 מכך מתעלם אינני אף. בבוררות להתברר בה הדיון שעל ומכאן ההסכם שבפרשנות סוגיה

 סמכות את לפרש יש, בוררות הסכם פרשנות לגבי הצדדים דעת אומד בדבר ספק של שבמקרה

 פרופרטיס אבנית' נ מ"בע( 1990) ופיקוח יזוםדנאל  772/94 א"רע' ר) בהרחבה הבורר

(; 6.9.00) מינוסקין' נ מ"בע אורכידיאה מלון 8595/99 א"רע(; 3.5.94) מ"בע( אינטרנשיונל)

 ((. 09.02.89) מ"בע רינגל. ע.ס' נ לבנייה חברה סיקוס דניה 823/87 א"ע

, הבורר של סמכותו על אף משליכה נפקותה, ההסכם של תוקפו בשאלת מדובר כאשר, זאת עם

 את להסמיך מנת על, לפיכך. לברר נדרש הוא תוקפו שאת הסכם מאותו כוחה את היונקת

 כך על עמד. מפורשת בהסמכה צורך יש, ממנו הנובעת, ובסמכותו ההסכם בתוקף לדון הבורר

 : לאמור, אלבקס בעניין דנציגר' י' השו' כב

http://www.nevo.co.il/case/17931410
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 יקבע והבורר הכללי ההסכם של תקפותו בדבר השאלה הבורר בפני תובא אם..."

 מניין אזי, החוזים חוקל 30 סעיף לפי בטל ולכן הציבור תקנת את נוגד ההסכם כי

 אוטולנגי כדברי? זה להסכם הנוגעת במחלוקת להכריע הבורר של סמכותו נובעת

 בעצם, תוקף בר החוזה היה לא שבאמת למסקנה הבורר יגיע אם: "בספרה

, זאת עם יחד(. 243' עמ, שם" )לסמכותו הבסיס את משמיט הוא זו החלטה

( בחוק או הבוררות בהסכם) ...במפורש הוסמך הבורר אם, אוטולנגי של לדעתה

 יהיה הוא אזי(, ההסכם של תוקפו בשאלת לומרכ) סמכותו בשאלת להחליט

 "..(..244' עמ, שם) כן לעשות רשאי

 להתדיין המשיבים את לחייב יש לפיה ,המבקשת ה האחרת שלגישת אתאף  לקבל בידי אין .16

 הנושא ההסכם של עותק צרפה לא המבקשת. ההסכם על חתם אכן שחלקם מהטעם, בבוררות

 כי מלמד הפתיחה להמרצת' א כנספח שצורף בהסכם עיון. לו הצדדים של חתימותיהם את

 חתימה עליו שמופיעה מבלי, בלבד המבקשת ידי על כחתום הנחזה ההסכם של בעותק מדובר

 ,המקרקעין רישום מנסח העתק צורף לא אף. ההסכם מושא בבניין הזכויות מבעלי מי של אחת

 הזכויות בעלי למול סכםלה הצדדים זהות על לעמוד שתאפשר, אחרת מוסדית רשומה מכל או

 מושא בבניין דירותיהם את מכרו מהצדדים חלק כי מחלוקת שאין בכך בהתחשב. הרשומים

בנוסף, גם אם היו מוצגות . המבקשת עמדת באימוץ נוסף קושי מעוררת זו עובדה, המחלוקת

חתימות מי מהצדדים, לא היה די בכך, בהיעדר חתימות בהיקף נחזה העולה כדי התממשות 

נאי המתלה. אוסיף כי לא ברור כיצד ניתן לבקש למנות בורר לצורך התדיינות בטענת סיכול הת

במסגרת הדיונית  נכלל והתנאי המתלה, שעה שחלק מהגורמים אליהם מופנית טענה זו אינ

 הנוכחית. 

אשר לבקשת המבקשת כי בית משפט זה יברר את טענות הצדדים ביחס לתנאי המתלה, קיים 

אני סבור כי טרם הכניסה לטרקלין . ן במסגרת הדיונית הנוכחית הצרה מלהכילקושי לעשות כ

ותוך צירוף  הראויהבמסגרת  ההסכם, היה על המבקשת להסדיר את סוגיית הרוב הנדרש

המסמכים הנדרשים לביסוס עמדתה. בבחינת למעלה מן הצורך ומבלי לקבע מסמרות בסוגיה 

קרה על פרוטוקול הדיון בוועדה המקומית מיום זו, נחזה כי עמדת המבקשת, המסתמכת בעי

; עם העובדה שלא צורפה כל חתום הסכם , אינה עולה בקנה אחד עם החסר בהצגת5.5.15

 או(,  להסכם 45 סעיף' ר) המס לרשויות כדיווח, לתוקפו נכנס ההסכם כי שתלמדראיה אחרת 

 עםוכן ; (להסכם 1' עמ' ר) ושב במבוא שמפורט כפי, בבניין הזכויות בעלי של כוחם מבא אישור

 במקרה...)" ההסכם פי על הנדרש הרוב התגבש טרם כי ציינה שבו, 12.12.16 מיום מכתבה

 בעקבותיה אשר... משפט לבית תביעה הסרבנים כנגד הגיש... קדם' קב כ"ב פעל, שלפנינו

' ר - "...ההסכם פ"ע הנדרש הרוב יתקבל התביעה הליכי סיום ועם חתימות 3 עוד התווספו

, המבקשת כטענת, התקיים אכן המתלה שהתנאי ככל, מכך יתרה (.הפתיחה להמרצת' ג נספח

. לא מן הנמנע כי המס דיווחיו ההסכם של חתום כעותק – לכך הראיותצריך שתימצאנה בידיה 

 סלימה' נ מ"בע ולסחר למימון הבנק 65/884ע"א  'ר) םהצגת היעדר אתלחובתה  לזקוףיש 

(12.9.91.)) 
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 תישא המבקשת. נדחית תובענהה – המקובץ ולאור ממש מצאתי לא הצדדים טענות ביתרת5129371 .17

 ככלרק ו ימים 30 בתוך ישולם ההוצאות סכום. ₪ 10,000 שלכולל  בסכום, המשיבים בהוצאות

 . בפועל התשלום למועד ועד ין מהיוםהפרשי הצמדה כדו ריבית יישא, במועד ישולם שלא

 כדין. –זכות ערעור 54678313 .18

 

    , בהעדר הצדדים. 2018יוני  18ניתן היום,  ה' תמוז תשע"ח, 

      

      

 

 
 54678313ארז יקואל 
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