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(, DSW– להלן) המלח ים מפעלי עבור שבוצע קרקעי תת צינור להנחת פרויקט, הדברים ברקע .1

 הדדיות דרישות הצמיחה ואשר  שהתגלעה ומחלוקת, משנה קבלן TMNG-ו ראשי קבלן UTE שימשה בו

 העבודות והיקף בתוכן שינויים נוכח שהוסכם זה על העולה עבודה לשכר -TMNG מצד: דיםהצד בין

 הוראות והפרת הפרויקט בביצוע עיכובים בגין לפיצוי – UTE ומצד; כספיים ונזקים, למתוכנן ביחס

   .  מטעמה מי או לבדה UTE בידי בוצעו או כלל בוצעו שלא עבודות בגין ששולמו כספים והשבת, בטיחות

 

 באשר המחלוקת נוכח בוררות כפסק לכנותו במכוון נמנעת ואני, הבקשה נסבה עליו המסמך .2

 של חתימתו ואת 2017 ביוני 1 התאריך את נושא, עמודים 83 פני על משתרע, הנכון המשפטי לכינויו

 . רכבור, לעיל הטעם לאור, מלכנות נמנעת אני אותו שאף(, איוון – להלן) Ivan Rees-Davies מר

 :כך נראה הפותח והעמוד(, ההכרעה – להלן"  )FINAL AWARD" הכותרת את נושא ההכרעה מסמך

IN A MATTER OF EXPERT DETERMINATION 

AND 

IN THE MATTER OF DISPUTE BETWEEN 

TMNG LTD. 

(herein referred as 'Claimant') 

AND 

ABENER-GHENOVA INGENIERIA, UTE DEAD SEA 

herein referred to as 'Respondent' 

 I award and direct in full and final settlement all claims and counter claims", ההכרעה פי על

before me that TMNG are to be awarded €245,801 ." 

 TMNG -ל שולם, 26.05.2016 מיום להסכם בהתאם, יותר מוקדם במועד כי לקורא להסביר המקום כאן

 היא ההכרעה של המעשית משמעותה. זכאית תימצא לו הסכום חשבון על כמקדמה 800,000€ לש סך

 של סך המקדמה מתוך להשיב ממנה שנדרש אלא, לתוספת זכתה לאTMNG ש בלבד זו שלא

554,801€. 

 

 הצדדים טענות עיקרי
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3. TMNG לותעי לה קמו וכי, ועניין דבר לכל בוררות פסק מהווה ההכרעה מסמך כי טוענת 

 : הן ואלו, לביטולו

. כבורר הוסמך שלא מי בידי שניתן הבוררות בפסק משמדובר, הבוררות חוקל (2)24 סעיף לפי, האחת

 Shanahan Engineering האירית ההנדסה רהלחב הצדדים של המשותפת פנייתם בעקבות כי נטען

Limited (להלן – SEL ,)מר המכריע לתפקיד מונה Cormac O'Dwyer (אודייר - להלן )– חתום אינו וזה 

 . ההכרעה על

 עם רבים עסקיים קשרים למעסיקתו או/ו לו יש וכי חמור עניינים בניגוד נגוע..." איוון כי, השנייה

 ".המשיבה

 מראיות התעלמות ותוך ממשי נימוק כל ללא המבקשת של עיקריות תביעות חונד..., "השלישית

 .TMNG של העבודה יומני ובעיקר ביניהן", ...שהובאו רבות מהותיות

 ".המבקשת לרעת רבות והשמטות חישוב טעויות נפלו..., "הרביעית

 

4. UTE תא מינו הצדדים, "לשיטתה. וכלל כלל בוררות בפסק מדובר אין כי טוענת SEL לשמש 

 האדם של לזהותו חשיבות כל ואין, הבוררות דיני חלים אין, שכך כיוון". המוסכם המקצועי כמומחה

 . למשנהו לשלם אחד צד שעל הסכומים בקביעת המכריע כגורם SEL של מטעמה הפועל

 התפקידים בעלי על, בורר המשמש כגורם SEL-ב לראות יש – בבוררות שמדובר ככל כי נטען עוד

 אך, הצדדים שבין המקדמיות הישיבות את ניהל אכן אודייר - אישי במינוי מדובר ואם, מטעמה וניםהש

 לא TMNG-ו – לישראל שהגיע איוון זה היה 2017 מאי בחודש שנערכו המהותיות הישיבות לצורך

 חלף, בסכסוך שיכריע כבורר בו לראות שהסכימה כמי לראותה יש ומשכך, אמת בזמן כך על מיחתה

 על נסמכה אשר מנומקת בהכרעה מדובר עת, דין עיוות כל TMNG-ל נגרם לא – מקום מכל. ודיירא

 אינן טענותיה עת(, האנגלית לשפה TMNG י"ע תורגמו לא העבודה יומני שכן) לבורר הזמינות הראיות

 ואף ,לתיקון הניתנת" חישוב טעות" על נסבות אינן, ביטול עילת מגבשת שאינה הטעות מגדרי חורגות

 לפסלם כדי בו שיש כזה שכן כל לא, SEL או איוון בין עניינים ניגוד כל אין, כן כמו. לגופן ממש בהן אין

 פנים משוא להקים כדי בהם שאין", רלוונטיים ולא רחוקים, עקיפים" בקשרים מדובר שכן, מהתפקיד

 בזמן המתאימים הבירורים את לערוך TMNG על היה שומה, ממילא. הצדק פני במראית פגיעה או

 .להכרעה עד מהמתנה להבדיל, אמת

 

 והכרעה דיון
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http://www.nevo.co.il/law/74417


 ABENERגנובה אינגינירה, יו טי אי דד סי -י בע"מ נ' אבנרטי אם אן ג'  35539-07-17הפב )ת"א( 
GHENOVA INGENIERA UTE DEAD SEA 

4 

 

 נושא המסמך ומהות, ההכרעה הליך מהות שאלת על נסבה הצדדים בין הראשונה המחלוקת .5

 .הביטול בקשת

 כלשהי במחלוקת הניתנת והכרעה, בוררות בפסק או דין בפסק רק מתמצים אינם הכרעה מנגנוני, כידוע

המתקשרים בחוזה נזקקים לא פעם ": נקבע. אלו משניים כמי מסווגת בהכרח האינ שלישי גורם י"ע

לקביעת מנגנוני הכרעה מוסכמים. לעיתים כוללים הם בחוזה שביניהם סעיף בוררות. אך יש והם 

, למשל, עשויים הם להסכים כי . כךחוק הבוררותקובעים מנגנון הכרעה מוסכם החורג מגדרו של 

הערכתו של שמאי פלוני, או חוות דעת של מומחה אלמוני, תחייב אותם. הסכמתם שאדם שלישי 

יכריע במחלוקת )קיימת או עתידית( שביניהם, לגבי עניין כלשהו, לא בהכרח תעיד על הסכמתם 

י, להכרעת בורר, לבין להקנות לו סמכויות של בורר... בין הסכמה למסור סכסוך, קיים או עתיד

רע"א ) "הסכמתו לקבל את הכרעתו של מומחה פלוני ביחס לעניינים מסויימים, קיים שוני מהותי

 (.162-161, 156( 5),פ"ד נו1995לוקי ביצוע פרויקטים נ' מצפה כנרת  7608/99

  המכריע בסכסוך אינה מעידה בהכרח על מהותו או סיווגו:כן נפסק כי כותרתו של  המסמך 

אין חובה שהמסמך יכונה 'פסק בורר' כדי להקנות לו מעמד זה. לא הכותרת היא המקנה לו את "

המעמד, אלא טיבו. כשם שלגבי הסכם בוררות נפסק, שאין צורך במלים המפורשות 'הסכם 

אין צורך שהמינוח הזה ייוחד לו במפורש בגוף בוררות' שתופענה בו במפורש, וכשם שלגבי 'בורר' 

ההסכם, כך המצב גם לגבי 'פסק בוררות', כותרת שאינה צריכה להתנוסס בראש המסמך. די בכל, 

" )אוטולנגי, אם ההליכים שקדמו לו מצביעים על קיום בוררות ואם תוכנו מהווה פסיקה בסכסוך

 (. 753-754, עמודים 2005 -, מהדורה רביעית מיוחדת, התשס"הבוררות: דין ונוהל

 

 ?שלפני ההכרעה מסמך של הנכון סיווגו אפוא ומהו .6

 הן שמקורם במסמכים" בוררות" כעל עליו המתבוננות ככאלו להליך התייחסויות לראות ניתן -אחד מצד

 : צדדיות רב בתכתובות והן, בהסכמים הן, SEL של מצדה והן, במשותף הן, מהצדדים אחד בכל

  Arbitration  Agreement- Independent Expert – dispute" שכותרתו, 30.05.2016 מיום בהסכם

resolution process" ,2 בסעיף צוין העבודה מזמינת ידי על הצדדים עבור שנערך(g) כי "The Decision 

 onArbitratiof the Independent Expert shall be deemed an arbitral award under the Israeli 

Law for the purpose enforcement of such award" ; 

 The" כי צוין 30.06.2016 ביום SEL לבין הצדדים בין שנחתם" Consultancy Services Agreement"ב

Following Exhibits shall be deemed to form and be read and construed as part of the 

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/6108363
http://www.nevo.co.il/case/6108363
http://www.nevo.co.il/case/6108363
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Dispute Resolution  –Independent Expert  – tion AgreementArbitra –Agreement… Exhibit IV 

Process;" 

 SEL התיאור תחת חשבוניות 22.09.2016 ביום ידיה תחת הוציאה "Services Arbitration" , 

 Conor ציין, לחידושו פנייה נערכה עת, ההליך בבירור הפסקה לאחר, 11.01.2017 מיום במכתב

Moran ,מטעם המכותבים אחד SEL ,כי process was  arbitrationPlease be advised that since the "

put on hold…"   של בפרויקט לעבוד החל אודייר DSW ; 

 an in-direct…" היא DSW מסוים במובן כי ציין רובינשטיין יאיר TMNG ל"מנכ, יום מאותו בתשובתו

"arbitrationside to the  ,כ להליך והתייחס"l arbitrationtechnica" מיום במכתב, הביע עת 

 ; בבירור להמשיך אודייר של ביכולתו אמון 13.02.2017

"TMNG -UDSכ 22.05.2017 מיום במכתבו להליך התייחס, דובינסקי אריק, UTE של המשפטי היועץ

"arbitration process בדברים פנייתו וניסח …arbitratorWe kindly ask the " ,"מיום ובמכתבו 

" to keep in mind the  the arbitratorWe wish to use this opportunity to ask כי ציין 4.05.20172

issue of 800K amount." 

 

 במינוח שימוש נעשה לא, ואנשיה SEL ידי על שנערכו המסמכים במרבית, האחר העבר ומן .7

 מיום James Greaney הנשיא לש מכתבו) "Independent Expert" כגון במינוחים אם כי", בוררות"

09.06.2016,)"Expert Review"  ו"Technical Expert( "הנשיא של מכתבו James Greaney מיום 

 Consultancy" -ו "Expert Witness Services"(, 13.07.2016 מיום פגישה וסיכום 30.06.2016

Services" (11.01.2017 מיום להסכמים תיקון כתב ,)"Expert Witness" (של מכתביו Conor Moran 

 Conor Reynolds של מכתבו) "final report" או(, 01.02.2017-ו,  25.01.2017, 13.01.2017 מימים

 (. 18.05.2017 מיום

 בידי התבקש הוא כי הצהיר, שלו החיים קורות את איוון צירף אליו, שבמחלוקת המסמך במסגרת אף

SEL לשמש "Independent Expert" (1.2.1 סעיף ,)בידי יוכרע הסכסוך כי הסכימו הצדדים כי ציין 

"Independent Determining Expert" (2.1.5 סעיף ,)הצדדים שראו בסכסוך ההכרעה מנגנון כי קבע 

 סעיף) "alternative expert witness" עצמו את והגדיר(, 2.3.1 סעיף) "Expert Determination" הוא

 resume the arbitration process that was" במכתב צדדיםה של לנוסח כשהתייחס(. 2.4.9

suspended" המצב את מבטאים הם אם ספק מטיל שהוא המלמד באופן – במירכאות השתמש 

 (.2.4.8 סעיף) לאשורו המשפטי
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 –" award" ב המדובר כי קבע לו בסיפא והן ההכרעה מסמך בכותרת הן כי לציין למותר לא, זאת עם

 של מסממניה אחד היא הכרעה כי לציין למותר. גרידא דעת חוות ממתן להבדיל, סכסוךב בהכרעה, קרי

 . גרידא דעת מחוות במובחן, בוררות

 

 מתבקשת, שלישי צד להכרעת שהועבר סכסוך של ומקיומו, לעיל והכינויים ההיגדים ממכלול .8

 .  בוררות בהליך עסקינן כי המסקנה

. הסופית ההתחשבנות את שעיכבו, הדדיות כספיות בתביעות ניינושע מוגדר סכסוך  התגלע הצדדים בין

 חוק לפי בוררות כפסק ייחשב בהסכמה שמינו הגורם י"ע שיינתן המסמך כי מלכתחילה הסכימו הצדדים

 אמת בזמן להליך התייחסו, פרונטאליות לישיבות הופיעו, טענות כתבי הגישו, הישראלי הבוררות

 . מנומק כספי בסעד בהכרעה הסתיים וההליך, במפורש כבוררות

 השלכה ובאין  להיפגע העשוי שלו אינטרס כל באין הרי, למעמדו באשר ספק הביע המסמך עורך אם גם

 .הכף את להטות כדי בכך אין – והנמקתה ההכרעה תוכן על

  .ותבורר פסק הינו ההכרעה מסמך -ראשונה מסקנה

 

 .הבורר של זהותו והיא, הנוספת לשאלה מענה וליתן נוסף צעד לצעוד יש, לעיל המסקנה נוכח .9

 שפעלו לאנשים  המינוי מתייחס שמא או, כמוסד, מואגד כגוף SEL את האם -כבורר הצדדים מינו מי את

 . מטעמה

. כבורר ימונה, ודם בשר מבורר להבדיל, מוסד כי יסכימו צדדים כי מניעה אין כי יוער האמור בהקשר

... בה יכלל משפטי גוף שגם יתכן ובהחלט זאת אפשרות שוללת אינה שבחוק' בורר' הגדרת"

 השארת תוך, הבוררים יימנו אנשיו שעל הגוף לגבי הצדדים של הסכמה יש כבורר מוסד בקביעת

, לכך גם הסכמה יש כבורר מוסד בקביעת... עצמו למוסד – ומיהותם הבוררים מספר קביעת

 מסמיכה אינה כלשהו בוררות למוסד הצדדים של שהסכמה, מאליו ברור... כלליו לפי יפעל שהמוסד

(. 374; 370-371' עמ, אוטולנגי" )אחר לבוררות למוסד הסכסוך את להעביר להחליט מוסד אותו את

 אלא, םשבניה במחלוקת שתכריע מאוגדת ישות בוררות בהסכם יגדירו שצדדים בכך פסול אין, כלומר

, העליון המשפט בית שהטביע הכינוי כפי" )טבעי אדם" לתפקיד למנות תצטרך המאוגדת שהישות

 אשר, יותר או אחד( 256, 245( 3)מט ד"פ, כהן' נ מ"בע הפועלים בנק 690/94 א"דנב, אחר בהקשר

 . כבוררים ישמשו

 ניכר חלק עת, ודם בשר בורר ולהעדפת, בורר מלשמש מוסד להגבלת ברורים יתרונות םקיימי, לטעמי

 נסמכים( נאמנות וחובות, פרונטאליות בישיבות נוכחות, גילוי חובות כגון) לבוררים הנוגעים הדין מכללי

http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/case/17930290
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 שבין ליחס הנוגעות מחלוקות לריבוי חשש קיים ועת, בבוררות הדן טבעי באדם מדובר כי ההנחה על

 כמו, שונים בהיבטים, הבירור של שונים בשלבים בשמו לפעול הרשאים לבין כבורר מואגד גוף הסמכת

 .   לבירורה משפטיים הליכים של או, אלו בנושאים עמימות של לרעה לניצול גם

 את עבורם תמנה שזו מנת על SEL את הסמיכו הצדדים כי להסיק יש המיוחדות מהנסיבות – ולענייננו

 .שביניהם בסכסוך להכריע המיטבי קצועיהמ הבורר

 

 שפסק אלא משמעה שאין, באיוון אודייר של להחלפתו המתייחסת הביטול לטענת באשר .10

 .כבורר שישמש לגביו הוסכם שלא מי י"ע ניתן הבוררות

 ישיבות שתי במשך איוון בפני הופעתה לפיה UTE שבפי הטענה עם להתמודד TMNG על זה בהקשר

 .באודייר איוון את להחליף הסכימה לא כי מלטעון אותה חוסמת מחאה עדרבהי ההוכחות

 פסק של לביטולו מכן לאחר מלעתור ממנו תמנע בורר לפני דין בעל של הופעתו לעתים" כי נפסק 

 עת גם יושמה זו והלכה(, 21.08.2016 -ב ניתן, 7 פסקה, ויצמן' נ ישורון 5941/16 א"רע" )הבורר

 פסק מתן לאחר רק כי הטענה את להלום קשה" מוסד ידי על שמונה בורר בזהות גברי בחילופי דובר

 שכזה במקרה. התחלף בדין שישב הבוררים מן אחד כי לפתע הבחין המבקש המשלים הבוררות

 המותב בפני הדיון את ךלערו בדרישה הבוררים אל הדיון במהלך עוד לפנות המבקש על היה

 מלהעלות מנוע המבקש, זה דברים במצב. הפסק שניתן עד מים פיו מילא המבקש אולם, המקורי

, פסקה יוסף אדהאן נ' יצחק הרוש 3290/18רע"א )" בעיניו חן נשא שלא הפסק מתן לאחר זו טענה

 .(22.05.2018 -, ניתן בוהאסמכתאות שם 8

 

 סיור ערך שאף, אודייר בפני ישיבה נערכה 2016 יולי בחודש בתחילה כי מחלוקת אין, בענייננו .11

 ינואר בחודש SEL-ל הצדדים פניית לאחר רק חודשו ואלו ההליכים הופסקו שלאחריהם אלא, בשטח

 ברשימות המכותבים על אודייר דעו נמנה לא, 2017 פברואר חודש ומאז, ההתדיינות חידוש עם. 2017

 האינטנסיביות הבירור ישיבות שתי את וניהל לישראל שהגיע זה היה איוון ואילו, הרלוונטיות התפוצה

 איוון עצמו הגדיר במסגרתן(, 18.05.2017-ו 17.05.2017 בימים) 2017 מאי בחודש שנערכו

, UTE מטעם מנוף עמיר עדות" )וותמהצ חלק הוא .[ש.י – אודייר] שאודוויר אמר"ש הגם", מומחה"כ

" מהתמונה יצא" ולמעשה אלו בישיבות חלק נטל לא אודייר, ספקות למנוע(. 11 שורה 6 עמוד פרוטוקול

 . 2017 פברואר מאז

 דין עורכת כי אישר", באולם נמצא איננו" אודייר מדוע שאל האם זוכר אינו כי העיד, TMNG ל"מנכ, יאיר

 חיכינו" משלדבריו( אודייר של היעדרו) זו נקודה לבירור הליך בכל נקט אל וכי, בדיון נכחה מטעמו

http://www.nevo.co.il/case/21476750
http://www.nevo.co.il/case/24140680
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 חברה לא אנו, לנו חשוב מאד הזה ההליך כל..." עת( 29 שורה 2 עמוד פרוטוקול" )הבורר של לפסק

 (.25-27 שורות 3 עמוד פרוטוקול" )...לנו משמעותיים האלה הסכומים, גדולה

 ייפסק כי ציפייה מתוך, הסכסוך של מהירה בהכרעה מעוניינת הייתה TMNG כי היא המצטיירת התמונה

 ככל, כן שיעשה הגורם של זהותו. UTE ידי על לה ששולמה המקדמה על העולה, כסף סכום לזכותה

 בעיניה נשאה, הרלוונטיים המקצועיים בנושאים ובקיאות כשירות והפגין SEL של" התקן תו" את שקיבל

 . פחותה חשיבות

 הצפויים בצעדים לנקוט שלא מודעת מבחירה בין, המכריע הגורם בזהות ממשי עניין וסרמח בין, משכך

 כדי זו באכזבה שאין, עקא דא. הציפיות את הכזיב שתוכנה אלא, לקבלתה המתינה, ההכרעה את לעכב

 מנוס ואין, איוון בפני להתדיין נכונותה בעצם ידיה במו TMNG שיצרה המניעות מחסום על להתגבר

 .זה מטעם טענותיה תמדחיי

 

, הגילוי חובת והפרת העניינים ניגוד טענת: קרי, גופו להליך ביחס הנטענים בפגמים לדון נותר .12

  .מהותיות מראיות ההתעלמות טענת וכן

 לתחילת קודם לגלות UTE על או  SEL על היה לפיה טענה על נסבה זו – הראשונה לטענה אשר

 :כי הבוררות

 חברה דרך)  SEL-ב בשרשור שליטה בעלת שהיא Wood Group GTS םבש חברות קבוצת (א)

 של בהיקף חוזה"ב 2013 בשנת התקשרה( שלה בדירקטוריון חבר הוא SEL שנשיא Ethos בשם

 חברת ידי על בקליפורניה שנבנתה כוח לתחנת קיטור טורבינות לאספקת בעסקה" דולרים מיליוני

Abenoga  ,ב בשרשור השליטה בעלת שהיא-UTE. 

 Wood-ב השליטה בעל שהוא, Siemens מקונצרן 2013 בשנת רכשה Abenoga של בת חברת (ב)

Group ,סולארית כוח תחנת. 

 .שמש בבית סולאריים פאנלים מפעל לרכישת ומתן משא Siemens עם ניהלה Abenoga (ג)

 גביול האחרונות שהידיעות ב"בארה משפטי הליך ניהלו Abenoga של בת וחברת Ethos (ד)

 .בפשרה לסיימו ניסיונות נעשו 2016 בשנת מלמדות

 

 התשתית עם, אישי הוא הבורר מינוי לפיה טענתו מתיישבת כיצד המבקשת כ"ב נשאל עת .13

 יש..." וכי" SEL שהיא למעבידו חובות חב הוא" כי השיב, בלבד SEL-ל מתייחסת הנטענת העובדתית
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 ישיר עניינים ניגוד רק לא ביקשו לכן', מפלצת' שהיא אבנגואה גדולה חברה מול קטנה חברה פה

 (.8-11 שורות 11 עמוד, פרוטוקול" )זה בגלל בדיוק, בנות חברות לגבי גם אלא

 אם'ש, זה בהקשר, הוא הכלל'. עשייה-חובת ומטילה, אקטיבית, 'רחבה היא..."אכן היא הגילוי חובת

 לגיבוש חיוני, מועטה במידה ולו, ותלהי נחזה כלשהו מידע שפרט וככל', ספק אין - ספק יש

 4839/15 א"רע" )מיוזמתו לגלותו, במידע המחזיק לצד לו מוטב, שכנגד הצד של הסכמתו

 (.01.12.2015-ב ניתן, 15 פסקה, מ"בע ביטוח מבטחים מנורה' נ מושקוביץ

באופן כללי, כדי לקשר בין כל שני אנשים אקראיים בעולם, אין "עם זאת, הפסיקה הכירה בכך ש

נדרשים אלא מספר מתווכים ספורים, ויש להניח כי מספר זה יורד בהדרגה ככל שהעולם בו אנו 

חיים הופך יותר ויותר גלובלי ... דברים אלה נכונים במיוחד במדינה קטנה כמו ישראל בה יתכנו 

ן עסקיות, ועל אחת כמה וכמה כאשר מעורבים משרדי עורכי דין היכרויות רבות בין אישיות ובי

 7088/11רע"א " )גדולים המונים מאות עורכי דין וחברות עסקיות גדולות בעלות היקף פעילות רחב

; 13.12.2011-י"א, ניתן ב , פסקהHilton International Coאלרוב נדל"ן מלונאות בע"מ ואח' נ'

 (.24.07.2013 -, ניתן בדרור חרזי נ' טיב הכרמל אחזקות בע"מ 2181/13רע"א ראה גם: 

 

 UTE-ו SEL של מניותיהן היות של בהקשר ליתהתשתית העובדתית לטענת ניגוד העניינים מוע .14

 ותחום, בכלל התשתיות בתחום מרובים בעסקים המחזיקים, גדולים בינלאומיים נצרניםקו בידי מוחזקות

 של ידיעה להניח אין, דא כגון בגורמים. הצדדים שבין הסכסוך נושא הפרויקט כגון - בפרט הכוח תחנות

 עהנוג למידע גישה או לו הנוגעים העסקיים הקשרים מכלול בדבר, מקצועי תפקיד בעל בייחוד, עובד כל

 בהם הקשורים תאגידים ובין ביניהם ותחרויות, יריבויות, פעולה שיתופי יימצאו כי שצפוי גם מה, להם

 . ופשוטה קצרה בדיקה באמצעות לגלותם ניתן שאין

 רחבה בירור רשת פרשה כי מלמדים( UTE חולקת חלקן שעל) TMNG ידי על המוצגים הנתונים

, Ivan ,O`Dwyer בין העין מן סמויים קשרים קיימים אם לבחון מנת על, מידענות מומחה בסיוע..."

Reynolds או SEL ל אחרים צוות ואנשי-UTE" (מטעמה רובינשטיין יאיר לתצהיר 49 סעיף )- וכל 

 לקוח-ספק יחסי) שונה אופי הנושאות, מנחה קו נטולות, ספוראדיות אינטראקציות מספר הוא שנתגלה

 עסקיות יחידות בין(, משפטי בהליך יריבות, למפעל קונה-מוכר, ועביצ וקבלן הקמה עבודת מזמין, למוצר

 מסתבר אך הובהר שלא כספי ובהיקף, בהן התפקידים בעלי בין פרסונאלית זהות בוססה שלא שונות

 לתצהיר 54 סעיף" )מסועפים מסחר קשרי" בו לראות ניתן אם וספק, זה מסוג לחברות מהותי שאינו

 ממשי אישי אינטרס בעל אדם בין כלשהו פרסונאלי לקשר טענה כל יןא כי, לציין למותר(. האמור

 האם רב וספק – ההליך נושא במסמך בשמם שצוינו בידו מהמסייעים מי או איוון לבין ההליך בתוצאות

 .עניינים לניגוד חשש אותו את, המבקשת לשיטת, המקימים מאלו כלשהו פרט ידע החקירה מנושאי מי

 

http://www.nevo.co.il/case/20429975
http://www.nevo.co.il/case/5598939
http://www.nevo.co.il/case/16997793
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 בהיקף המוסכם החוזי הפיצוי את UTE-ל  לשלם TMNG  של בחיובה מקדתהמת לטענה ומכאן .15

שבועות מהמועד החוזי למסירת  6, בגין איחור העולה על  TMNG-ורה שיועדה להתמ מסכום 10% של

 להכרעה(. 64-65, עמודים A(1)עבודתה )תביעה שמוספרה 

לבקשה(, מעלה כי לא  28 לפיצויים מוסכמים )נספח UTEבשאלת זכאותה של  TMNGעיון בטענות 

עת חלף  –הייתה מחלוקת באשר לעצם החריגה ממועד המסירה המוסכם של מערכת פעילה ומאושרת 

קרי באיחור  –, ההפעלה נעשתה רק בחודש נובמבר של אותה שנה 2016תאריך מוסכם בחודש יוני 

 חודשים. 5-ל 4של בין 

" and the opportunity  lability of timeshort avaiDue to theבהקשר זה נאמר בהכרעה כי: 

to undertake a full delay analysis, it is my opinion by taking into account all 

evidence presented of the claim 6 weeks of delays to the current contract (only) 

can be aggregated and applied to TMNG." 

 אמר ולא יסף. 

 ר בקביעה שהלאקוניות שבה מנומקת ע"י איוואן במחסור בזמן, הנמקה שאין ניתן לקבל. מדוב

מהאמור לעיל משתמע כי גם אם ניתן היה לייחס לגורמים אחרים את מרבית תקופת העיכוב, מתוך 

שבועות מצטברים,  TMNG 6חודשים, יש לזקוף לחובת  4-5התקופה המלאה העומדת כאמור לעיל על 

שבועות  6-דוע לא  מיוחס כל האחור לאחרים, ללא הסבר כיצד נעשה החישוב המביא לללא הסבר מ

שבועות  6-הינו קצר מ TMNG-ומדוע אי אפשר היה להגיע למסקנה כי האיחור, אם בכלל, שיש לייחס ל

 שאז שיעור הפיצוי היה צריך להיות נמוך בהתאם.

  

 the subcontractor shall pay the following…"להסכם המורה כי:  10.1זאת, בהתאם לסעיף 

liquidated damages to the UTE for every week of delay (following one week grace period):… 

for the first week… an amount equal to 0.5%... of the net contract price… for the second 

week… an amount equal to 1%... of the net contract price… for the third week an amount 

equal to 1.5% of the net contract price… for the fourth week… and amount equal to 2%... of 

the net contract price… for the fifth week…an amount equal to 2.5%... of the net contract 

price… the maximum aggregate amount payable under this clause 10.1 shall be ten percent 

(10%) of the net contract price"  .  

TMNG " החלטת טוענת כיIvan    בנושא הפיצויים המוסכמים ניתנה כלאחר יד, היא שגויה ואף

 ", זאת משום שלא נתן דעתו על יומני העבודה שהגישה,רשלנית באופן בוטה בנסיבות העניין
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 נזק הוכח ולא התרחש שלא משום; UTE לרבות אחרים של מםהמעידים שמקור העיכובים נעוץ באש

 שנה חצי לפחות נמסרה כשהעבודה ובייחוד; כאמור מוסכם פיצוי פסיקת מצדיק אשר בפועל שנגרם

 ךלערו בידו אין, הזמן קוצר מחמת רק כי ציין עצמו איוון ועת, למבצעי הפך בכללותו שהפרויקט קודם

 .העיכובים של מדוקדק ניתוח

TMNG ביקש שאודייר בכך זאת מתרצת אך, לאנגלית ידה על תורגמו לא אמנם היומנים כי מאשרת 

 טבלאות..."ל ידה על שנערך בעיבוד להסתפק מקום היה שלעמדתה גם מה, מדגמי תרגום אך בשעתו

 ניתוח, ז"לו ניתוח ורכותע ואשר העבודה יומני מתוך הרלבנטים העמודים את המתמצתות באנגלית

 מוסיפה TMNG. לאודייר בשעתו הוגשו אשר( לבקשה 27 ונספח 62 סעיף" )עלויות וניתוח השפעות

 עמוד פרוטוקול) לעיל הטבלאות את לאיוון העביר לא אודייר כי אלא להבין אין איוון מהכרעת כי וטוענת

 (. 4-9 שורות 12

UTE של לתביעותיה ההכרעה במסמך שניתנה להתייחסות מפנה מצידה TMNG עיכובים בנושא 

 In the opinion of the expert, the claim is: "כי נאמר שם( 42B-ו 30, 24 שמוספרו) נוספות ועבודות

ambiguous and unsubstantiated. Evidence supplied appears to be all the daily worksheets of 

the project, though they are not translated as initially requested. Regardless of this, there is 

no tangible link from the evidence to the 'facts' as stated in TMNG clause #30 claim. Based 

on the lack of substantiation supplied to date, the claim is rejected" .תרגומים הוגשו לא: קרי 

 העובדתית למסכת תימוכין משום אין TMNG שהציגה האחרות בראיות וכי, העבודה יומני של יתלאנגל

 .לאיחורים הנוגע בכל ידה על הנטענת

 

 נוספות עבודות בדבר למחלוקת המתייחסות, ההכרעה במסמך איוון של האחרונות הקביעות .16

, שביניהן הפנימי והקשר עותןשמשמ כך, משמעי-רב באופן מנוסחות שכר תוספת TMNG תבעה בעבורן

( העבודה יומני) הראשוניים המסמכים של תרגומים הגשת שאי להבין ניתן, אכן. לחלוטין ברורים אינם

 יכול היה משלא, TMNG של תביעתה לביסוס בפניו שהובאה הראיות במסכת לפגם איוון בעיני נחשבה

 היומנים מתרגום ההימנעות תוצאת האם הוברר לא, זאת עם. בעברית ערוכים היותם נוכח להבינם

 היה ניתן TMNG שלעמדת( טענות כתב מעין למעשה הן שכן) הטבלאות מן גורפת התעלמות פירושה

 או, הטבלאות של קיומן על איוון ידיעת אי על היא מרמזת האם, ליומנים כתחליף שימוש בהן לעשות

 פוטנציאל היה, מוגש היה לו, היומנים וםבתרג דווקא והאם, רלוונטיות לא ראיות כעל עליהן התבוננות

 בניסוח איוון כיוון האם ברור לא, כן כמו. התביעה לבין הראיות בין tangible link אותו את להקים

 לביסוס רלוונטיות אינן הן מלא משקל TMNG שהציגה לראיות יינתן אם שגם לכך בחר בו הכוללני

 . ראיות אותן של הימנותןבמ שוכנע לא שמא או, ידה על הנטענות העובדות
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 העיכוב תקופת מתוך וחילוצם TMNG-ל המיוחסים העיכוב ימי אותם לזיהוי באשר הן, הפירוט היעדר

, UTE תביעת כנגד שהועלו משפטי אופי בעלות הגנה טענות של פקטו-דה לדחייה באשר הן, הכוללת

 הלך היה מה לדעת מקשים - המוסכם בפיצוי לזכות מנת על נזק גרימת בדבר לממצא הדרישה כגון

 נוכח ביחוד, ראייתי מסד איזה בסיס ועל, המוסכם הפיצוי את UTE לזכות פסק עת איוון של רוחו

 .הזמן בקוצר הנעוצה ההנמקה

 

 ? ביטול עילת לכדי עולה לעיל האמור האם .17

 .הבוררות חוקל (6)24-ו (4)24 שבסעיפים אלו הן לעיל לסוגיה הרלוונטיות העילות

, הבורר מעיני נשמטה בו מקום"... כי נקבע, מראיה התעלמות, הבוררות חוקל (4)24 לסעיף בהתייחס

 עילת הדבר מהווה אז כי, הצדדים בין למחלוקת הנוגעת ומשמעותית מרכזית ראיה, כלשהי מסיבה

 ידידיה' נ מ"בע בנין ועבודות ציבוריות לעבודות קבלנית חברה' ושות אביב 9719/16 א"רע" )ביטול

 (.    18.01.2017-ב ניתן, (1996) כהן

די בכך " כי הוא הדין - הבוררות חוקל (6)24 סעיף - הנמקה בהיעדר שעניינה הביטול לעילת בהתייחס

שהפסק ינומק כך שיהא בו להראות לקורא כי לא נעלמו מעיני הבורר הנושאים שעמדו לפניו 

להכרעה, כי לא נשתכחו מלבו טענות הצדדים, כי מצויה בו התייחסות עניינית לכל אלה וכן טעמים, 

, מ"בע( 1985)אופנועים דיפלומט' נ קולקר 1325/92 א"ע" )לפחות בתמצית, שהביאו לתוצאת הפסק

 (,96, 89( 3)מז ד"פ

כללי המאפשר לרדת לסוף דעתו ולהבין את  הבורר משתית את קביעותיו על קו הנמקה"וכן: 

רש הבסיס עליו השעין את מסקנותיו. די בקיומו של שלד הנמקה כללי זה כדי לספק את הנד

בבוררות, ואין צורך בהנמקה פרטנית לכל פרט ולכל רכיב בפסק הבורר... חובת ההנמקה בפסק 

בורר מיושמת באורח גמיש בהרבה מהמקובל לגבי פסקי דין של בית משפט, ושאלת מידת מילוייה 

כהן נ'  1129/00רע"א ) "של חובת הנמקה בבוררות נבחנת ממקרה למקרה בהתאם לנסיבותיו

Diamond Express Company 23.07.2000-, ניתן ב6, פסקה.) 

 לאחר: 'כגון באמירה די אין, ההנמקה חובת את למלא כדי"ש הרי, האמורה הגמישות אף על

(, 337' עמ, בוררות, גורן אורי" )'מוצדקת התביעה כי למסקנה הגעתי הצדדים טיעוני את ששמעתי

 דן טעם מאיזה בריבו הפוסק את לשאול, בדין שהפסיד זה של במיוחד, מתדיין כל של זכותו" שכן

 פי על אף. הפסיד בדין כי המפסיד שיידע כדי הכרעתו את היטב להסביר הבורר על. לחובה אותו

 מהדורה, בבוררות חדש אופק: בוררות דיני, שמעוני ישראל" )בכך די יןא, הבורר עשה שכן שחזקה

   (.591 עמוד, מורחבת שנייה
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, נספחים כולל, עמודים 83 פני על המשתרעת, מפורטת בהכרעה מדובר, אכן, בענייננו .18

 ההנמקה היקף על המשליך באופן, זה כנגד זה הצדדים שהעלו מרובות ולטענות לתביעות המתייחסת

 . לדיונים סוף להביא מנת על ותביעה תביעה לכל ביחס לצפות ניתן לה

 של כולל בסך תביעות 18 מתוך UTE (577,483.5€ של התביעות18-מ בגדולה דווקא, זאת עם

 חובת במילוי הבורר כשל -משפטי יבטה גם לה יש ואשר(, 901,957€ אושרו שמתוכן, 1,995,461.5€

, שבה המרכזי לרכיב באשר דחייתה או התביעה קבלת לפיו מצב עם להשלים ניתן אין. ההנמקה

 פירוט נטולת לקונית וקביעה כללית התרשמות של דרך על, בזמן חיסכון תוך, היא דווקא, תיעשה

 .ספציפיות ומסקנות

 הראיות בחומר איוון עיין "full analysis" לביצוע זמןה קוצר בדבר ההצהרה אף על כי, אניח אם גם

 6 פני על המשתרעת בתקופה לעיכובים TMNG של אשם בדבר למסקנה להגיע מנת על הנדרש בהיקף

 אף לנמקה חובה הייתה עדיין, זו להנחה בסיס בפני הונח ולא, דיוניים עקרונות על בהתבסס שבועות

 לעיכוב גרמו אשר  הפרויקט חיי מתקופת אירועים בשמות לנקוב היה ניתן, לדוגמה כך. באריכות לא אם

 עצם כי לקבוע היה ניתן, לדוגמה כך; בהם הכרוכה העיכוב תקופת ואת, דווקא TMNG-ל לייחס יש אותו

 שהציגה בראיות די אין מדוע ולציין, כתפיה אל לו אחראית TMNG אין כי לבסס הנטל את מעביר העיכוב

 של בנעליו עצמו שם המשפט בית ואין, אחרות אפשרויות, כמובן, תיתכנה. ורהאמ בנטל לעמוד כדי

  .הבורר

, ראויה הנמקה ללא הפרויקט מערך 10% בשיעור מוסכם פיצוי למשנהו לשלם לחוזה צד לחייב ניתן אין

 את לגבש מנת על בכך ודי, נזק של קיומו לשאלת, בנדון טענה חרף, התייחסות וללא, ההפרה זיהוי ללא

 .הבוררות חוקל (6)24 סעיף לפי הביטול עילת

 יוסק בה, לה באשר ממצאים לקבוע צורך שאין, למשיבה נוחה הפחות באפשרות כי, לציין למותר

 אחריות היעדר לבסס במטרה TMNG שהציגה הראיות באותן וןמעי  הימנעות איוון של מהצהרתו

 .הבוררות חוקל (4)24 סעיף לפי הביטול עילת גם תקום – לעיכובים מטעמה

 

 הנמקה מחדל לבין, הנמקה למטרת לבורר פסק השבת בין ההבדל את להסביר המקום כאן .19

 השונים בתכלית זה מזה.  ביטול שתוצאתו

בקשת  –דין )בחוק זה -בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעלקובע כי " חוק הבוררותל 24סעיף 

ביטול(, לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות 

לא יבטל בית המשפט את פסק הבוררות כולו, אם ניתן "  מוסיף וקובע כי )ב( 26...", וסעיף האלה
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החוק מבחין בין סעד של ביטול פסק  משמע, ".קנו או להחזירו לבוררלבטלו בחלקו, להשלימו, לת

הבוררות מחמת עילת ביטול שעניינה הימנעות הבורר מ"לתת נימוקים לפסק" לבין סעד של החזרת 

הפסק לבורר למטרת הנמקה אך ללא ביטול מקדים, ללא יכולת לשנות את תוצאת הפסק, עת לסעד זה 

 ל מקדים. וכפי שנפסק:קיום עצמאי שאינו תלוי ביטו

סמכויות אחדות,  -זו -בצד-זו -משפט -בהליך של בקשה לביטול פסק בוררות, עומדות לו לבית"

, רשאי הוא חוק הבוררותל 24מזו למתן סעד. וכאמור ברישה שלסעיף -סמכויות נפרדות ושונות זו

בוררות, כולו או מיקצתו; להשלים פסק בוררות; לתקן פסק בוררות; או לבטל פסק  משפט-בית

. לא הרי 24להחזיר פסק בוררות לבורר בעילה מן העילות המנויות בשורה עורפית בהוראת סעיף 

סעד אחד כהרי סעד אחר, ולענייננו: לא הרי ביטול פסק בוררות כהרי החזרת הדיון לבורר 

משפט, אם כך ייראה לו ראוי בנסיבות העניין, לבטל פסק -יתלהנמקת הפסק. אכן, מוסמך הוא ב

בוררות ולהחזיר את התיק לבורר לדיון ולהנמקה ראויה. ואולם לא הרי ביטול פסק כהרי החזרת 

הדיון לבורר להשלמת הנמקה. במקרה זה האחרון, חלקו האופרטיווי של פסק הבוררות מוקפא 

ואולם לא יהא זה נכון לראות את הפסק כפסק  לתקופה מסויימת עד שיימלא בהנמקה ראויה,

לפסק דינו של המשנה  24, פסקה נ' מכבי נתניה 2000הדרן  6886/03רע"א ) "וכל-שבוטל מכל

 (.2006השופט מ. חשין ז"ל,  לנשיא

 צורך הנמקה בלבד.בעניינו מחדל אי ההנמקה מחייב בטלות, להבדיל מהשבה ל

 

שקלתי שמא מן הראוי להחזיר את הפסק לבורר איוון לצורך דיון מחודש בסוגיית הפיצוי   .20

המוסכם, ונחה דעתי כי לאור המכלול, כמו גם להיעדר הוודאות בדבר זמינותו של איוון )תושב חוץ 

הותרתו על כנו של  הפועל במדינות העולם בפרויקטים שונים(, יש להסתפק בביטול החלקי שיאפשר

 החלק הנותר של ההכרעה, ויאפשר אישורה.     

 

 התוצאה

 בסעיף הנקוב הסכום ומן, מבוטלות הבקשה נושא ההכרעה למסמך 64-65 בעמודים הקביעות .21

 שחלף כך( המוסכם הפיצוי שיעור, )577,483.5€ של סך את לגרוע יש להכרעה 11 שבעמוד 2.5.5

=  €823,284.5 יבוא ההכרעה למסמך 2.5.6 ובסעיף, 324,473.5€ הסך איבו 901,957€ הסך

חלקיה הנותרים של ההכרעה יוותרו על כנם ומאושרים בזאת, . 1,147,758.00€ - 324,473.5€

 .בוררותה חוקל 28 לסעיףבהתאם 

UTE בהוצאות תישא אף TMNG 40,000 של בסך ₪. 

5129371 
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 54678313י. שבח 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

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

 

ניתן היום, כ"ז תמוז תשע"ח, 54678313
 , בהעדר הצדדים. 2018יולי  10

 יהודית שבח, שופטת, סג"נ 
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