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במקרה של ערבות פנימית, כזו המתנוססת על גבי ההסכם עצמו, חתימת הערב על השטר המכיל * 
הסכם בוררות הופכת אותו לצד לאותו הסכם כלפי כל צד אחר לשטר. בחתימתו כערב לכל התחייבויות 

בות פרוצדוראלית החברה ע"פ ההסכם, הערב נוטל על עצמו לא רק מחויבות מהותית אלא גם מחוי
 להכפיף עצמו לדרך בירור מחלוקת הנוגעת להסכם. 

 תחולת הוראת בוררות –הסכם בוררות  –* בוררות 

 עקב קיומו של הסכם בוררות –עיכוב הליכים  –* בוררות 

. 

תביעה בסדר דין מקוצר. בתביעה זו הוכתרה חברת גלובל גרין גרופ  1-2התובעת הגישה נגד הנתבעים 
בע"מ כ"נתבעת פורמאלית". החברה היא מי שנכנסה בנעלי התובעת לעניין הפעלת אתר )אך דוד( 

. 6.12.15פסולת מכוח מספר הסכמים שנכרתו בין הצדדים. ההסכם מושא התובענה הוא מיום 
הנתבעים הם בעלי המניות והמנהלים של החברה, ומי שחתמו על ההסכם כערבים בערבות אישית 
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. התובעת והחברה מנהלות ביניהן הליך בוררות. הליך הבוררות קשור ביחס להתחייבויות החברה
תשלום דמי שימוש לרמ"י. לטענת התובעת,  –להפעלת האתר, אך אינו עוסק בסוגיה מושא הליך זה 

עבור דמי שימוש בגין הפעלת אתר הפסולת אף שהחברה ₪  4,442,000היא שילמה לרמ"י סך של 
כאן התביעה. יחד עם הגשת התביעה הגישה התובעת בקשה לעיקול אמורה הייתה לשאת בסכום זה.  מ

זמני, וניתן עיקול זמני במעמד צד אחד. הנתבעים הגישו בקשה לביטול העיקול. ביהמ"ש קבע כי 
החברה הוכיחה את התנאים למתן עיקול זמני, וכי הוצגו ראיות לכאורה לפיהן התובעת נשאה בתשלום 

ברה. הנתבעים הגישו ערעור על ההחלטה. בד בבד עם הגשת הבקשה דמי שימוש שהיו מוטלים על הח
לביטול העיקול הזמני, הגישו הנתבעים את הבקשה הנוכחית, להורות על עיכוב הליכים נוכח תניית 

 בוררות המופיעה בהסכם. לטענתם, תניית הבוררות חלה גם על מחלוקת מול ערבים להסכם.

. 

 ו:ביהמ"ש המחוזי קיבל את הבקשה בקבע

הפסיקה החילה תניית בוררות על ערבים להסכם, וקבעה כי יש לראותם כצד להסכם הבוררות, אם היו 
מודעים להוראות ההסכם ואם הבוררות הוזכרה במסמך עליו חתמו. הפסיקה הבחינה בין ערבות 

רה פנימית, כזו המתנוססת על גבי ההסכם עצמו, לבין ערבות חיצונית, כשהערב אינו צד להסכם. במק
הראשון חתימת הערב על השטר המכיל הסכם בוררות הופכת אותו לצד לאותו הסכם כלפי כל צד אחר 
לשטר. כמו כן בחתימתו כערב לכל התחייבויות החברה ע"פ ההסכם, הערב נוטל על עצמו לא רק 

 מחויבות מהותית אלא גם מחויבות פרוצדוראלית להכפיף עצמו לדרך בירור מחלוקת הנוגעת להסכם. 

השאלה האם ניתן לאכוף בוררות על מי שלא היה צד להסכם הבוררות, תידון באמצעות נוסחת "מעגלי 
ההרחבה". מעגל ההרחבה הראשון מתייחס לצירוף צדדים שמפרשנות הסכם הבוררות ומערכת 
היחסים החוזית בין הצדדים עולה כי הסכימו להיות חלק מהליך הבוררות. ע"פ נוסחה זו, לו ביקשה 

בעת לאכוף על הנתבעים את תניית הבוררות, היה הדבר צולח בידה: הנתבעים חתומים על ההסכם התו
עצמו, קרי, מדובר ב"ערבות פנימית". מקל וחומר שעה שהנתבעים הם המבקשים לאכוף את 
ההתחייבות החוזית שנטלה התובעת עצמה, לכך שהסכסוכים בין הצדדים יתבררו בדרך של בוררות. 

ביססה את תביעתה על ההסכם גופו. היא אינה רשאית לבסס את תביעתה על ההסכם, התובעת עצמה 
אך להתכחש לתניית הבוררות הכלולה בו. ודוק, היות הערבות אוטונומית אינו משפיע על הפרוצדורה 

 לבירור הסכסוך שהצדדים קבעו בהסכם, אלא רק על מהות הטענות שהערבים יוכלו להעלות בהליך. 

שהושגו בדיון בערעור על ההחלטה בנושא העיקול הזמני, כדי להשפיע על תניית אין בהסכמות 
הבוררות. עצם ההסכמה אינה מהווה ויתור על הבקשה לעיכוב הליכים. הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה 
כמסמך ראשון בתיק )בד בבד עם הבקשה לביטול העיקול הזמני(, עדיין תלויה ועומדת, הוזכרה בכתב 

חלטת העיקול והוזכרה במהלך הדיון בהליך הערעור. בדברי הצדדים בפרוטוקול, אין הערעור על ה
אזכור לכוונה לכלול ויתור על הבקשה לעיכוב הליכים. אדרבה, לנוכח העובדה שנושא הבוררות הוזכר 
בפתח הדיון, הרי לו התכוונו הצדדים בהליך ערעור בנושא עיקול זמני לכלול בהסכמתם התייחסות 

 נוספות שאינן קשורות לעיקול, ניתן היה לצפות שכוונתם תמצא ביטוי מפורש בפרוטוקול. לבקשות 

אין ממש בטענת התובעת לפיה התשובות הצפויות מרמ"י או מהרשות המקומית בהמשך להסכמות, 
ישללו את האפשרות או הצורך להתדיין בבוררות. התשובות שתתקבלנה עשויות לשמש לדיון 

אם זו תידון בהליך הבוררות. יתר על כן, השערה לפיה אם התשובות לא תהיינה במחלוקת לגופה גם 
להנחת דעת התובעת היא תבקש לצרף את רמ"י ואת הרשות המקומית להליך, אין בה די כדי לדחות 
את הבקשה. ביהמ"ש מכריע בבקשות על סמך החומר המונח בפניו, ולא על סמך השערות באשר למצב 

העובדתי לתביעה דנא הוא טענת התובעת לפיה היא שילמה לרשות המקומית  שיהיה בעתיד. הבסיס
סכומים שהיו מוטלים על החברה, והרשות העבירה אותם לרמ"י. אם יתכחשו הרשות המקומית או 
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רמ"י לטענה זו, אין בהכרח מקום לקבוע כי המנגנון הדיוני לבירור הסוגיה יהיה באמצעות צירוף 
קה קבעה שאין בהכרח בקיומם של צדדים זרים להליך כדי לעכב העברת השתיים לתביעה זו. הפסי

הליך לבוררות לפי הסכם. טענת התובעת כלפי רמ"י והרשות המקומית אינה נובעת מההסכם אלא 
 מעילה חיצונית לו, ולכן גם מבחינה תיאורטית אינה מצדיקה דחיית הבקשה לעיכוב הליכים. 

נה מקנה סמכות שיפוט ייחודית השוללת את סמכות ביהמ"ש.  התובעת טענה כי תניית הבוררות אי
ברם, מדובר בתניה גורפת, שאינה מזכירה חלופה אחרת, למעט הפנייה לבוררות, וגורפת אף בתחולת 
הבוררות ביחס לכלל המחלוקות מושא ההסכם או הנובעות ממנו. פרט לתניית הבוררות, ההסכם כולל 

עוד טענה התובעת, כי הצדדים מיצו את האפשרות לפנות לבוררות  לכל אורכו התייחסות לבורר בלבד.
במסגרת הבוררות המתקיימת כיום. ברם, בהגשת הליך זה התובעת גילתה דעתה כי הסכסוך בין 
הצדדים לא מוצה, וקיימות לה טענות נוספות. אין היא רשאית מחד לטעון שהבוררות מיצתה את 

בענה זו בקשר לטענות נוספות שיש לה. לגופם של דברים, גם הטענות בין הצדדים, ומאידך להגיש תו
 הסכם הפשרה במסגרת הליך הבוררות וגם החלטת הבורר אינם משנים מהוראות ההסכם דנן. 

לזאת יש להוסיף כי החלטה לעכב את ההליך בשל תנית בוררות עולה בקנה אחד עם מגמת הפסיקה 
, למנוע כפל דיון שיביא להכבדה על בעלי הדין ועל לפיה יש לעכב הליכים מתוך רצון לכבד הסכמים

 המערכת, כדי להביא להכרעה בסכסוך בהליך אחד ולמנוע אפשרות של הכרעות סותרות.

 

 החלטה
 

 (. החוק)להלן:  1968-, התשכ"חחוק הבוררותל 5סעיף בקשה לעיכוב הליכים לפי  .1

 

 והשתלשלות ההליך עד לבקשה זו רקע

 

( תביעה בסדר דין מקוצר בסך של הנתבעים)להלן:  2 – 1התובעת הגישה נגד הנתבעים   .2

( כנתבעת החברהבתביעה זו הוכתרה חברת גלובל גרין גרופ )אך דוד( בע"מ )להלן: ₪.  4,442,000

 מונח שטיבו לא ברור.  פורמאלית, 

 

התובעת היא חברה פרטית לקידום פרויקטים באיכות הסביבה בישראל והיא בעלת  .3

 . 1977( אותו הקימה בשנת אתרהזיכיון להפעיל ולנהל את אתר הפסולת "מטמנת ברקת" )להלן: 

 

החברה היא מי שנכנסה בנעליה של התובעת לעניין הפעלת האתר מכוח מספר הסכמים  .4

 (. ההסכם)להלן:  6.12.15כרתו בין הצדדים. ההסכם מושא התובענה הוא הסכם מיום שנ

 

 ההסכם נחתם בין התובעת לבין החברה. 

 

 כערביםהנתבעים הם בעלי המניות והמנהלים של החברה, ומי שחתמו על ההסכם  .5

 בערבות אישית ביחס להתחייבויות של החברה. 

 

הסכם עצמו, מתחת לחתימות הצדדים להסכם חתימת הנתבעים כערבים נעשתה על ה 

 –)התובעת והחברה(. בהתחייבות הערבים נרשם שהם ערבים "לכל התחייבויות הקבלן )החברה 
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מ.ב.( עפ"י ההסכם הנ"ל", וכי התובעת רשאית לפעול כלפיהם כערבים מבלי שיהיה עליה לפעול 

 תחילה כלפי החברה.  

 

ה משפחתיים, ונושא זה עלה גם בדיון בבקשה לתובע יחסי קרב 1יצוין כי בין הנתבע 

 לעיקול זמני. 

 

התובעת והחברה מנהלות ביניהן הליך בוררות. הליך הבוררות קשור להפעלת האתר, אך  .6

 תשלום דמי שימוש לרשות מקרקעי ישראל )רמ"י(.   –אינו עוסק בסוגיה מושא הליך זה 

 

נתנה לחברה רשות להפעיל את האתר על פי ההסכם בין התובעת לבין החברה, התובעת  .7

כקבלן משנה, כפוף להסכמים עתידיים בין התובעת לבין הרשות המקומית וכפוף לכל דין 

 ולהתחייבויותיה של התובעת מול רמ"י. 

 

נערכה שומת מקרקעין על ידי  18.12.16לאחר שניתנו רישיונות להפעלת האתר, ביום  .8

שדמי השימוש עבור הקרקע למשך ארבע שנים )החל  רשות מקרקעי ישראל. באותה שומה נקבע

 ₪.  4,850,000( הועמדו על סך של 1.1.14מיום 

 

ההסכם הסדיר את תשלום דמי השימוש באופן שהחברה אמורה הייתה לשאת בתשלום  .9

 . 1.4.14דמי השימוש בגין האתר החל מיום 

 

 )א( להסכם קבע: 9סעיף 

 

יישא בכל עלויות האתר  מ.ב.( –החברה ) החל מכניסת הסכם זה לתוקף הקבלן"

והפעלתו מכל סוג ומין שהוא למעט הוצאות אשר תשלומן הוחל במפורש בהסכם זה על 

 מ.ב.(.  –)התובעת  אספי

 

 )ב( להסכם קבע: 9סעיף 

  

יישא וישלם לרמ"י את מלוא התשלומים בגין דמי שימוש של מ.ב.(  –)החברה הקבלן "

 ...."ואילך 1.4.14מן הכלל בגין התקופה שהחל מתאריך האתר, ככל שיהיו, ללא יוצא 

 

עבור ₪  4,442,000לטענת התובעת היא שילמה )דרך הרשות המקומית( לרמ"י סך של  .11

דמי שימוש בגין הפעלת אתר הפסולת אף שהחברה אמורה הייתה לשאת בסכום זה. התשלום 

 דמי השימוש.  בוצע, לטענתה, באופן שהחזר שהיה מגיע לה, קוזז על חשבון

 

 מכאן התביעה שלפניי.  
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כזכור, החברה, שהיא החייבת לפי ההסכם, הוגדרה בכתב התביעה כ"נתבעת פורמאלית"  .12

 .הערביםובפועל הנתבעים הם 

 

 הנתבעים. -יחד עם הגשת התביעה הגישה התובעת בקשה לעיקול זמני נגד הערבים  .13

 

לביצוע התשלום לרמ"י, ניתן עיקול זמני  לאחר שהתובעת הציגה מסמכים שונים ביחס 

 במעמד צד אחד.

 

 הנתבעים הגישו בקשה לביטול העיקול.   

 

אחת המחלוקות שהיו נטושות בין הצדדים בדיון בבקשת העיקול הייתה בשאלת הראיות  

 לכאורה. זאת, מאחר שהנתבעים טענו כי התובעת כלל לא שילמה את דמי השימוש לרמ"י.

 

עתי שהחברה הוכיחה את התנאים למתן עיקול זמני. בנושא הראיות לאחר דיון קב 

לכאורה קבעתי, שהוצגו ראיות לכאורה לפיהן התובעת נשאה בתשלום דמי שימוש שהיו מוטלים 

 על החברה על פי ההסכם. 

 

 (.הליך הערעורהנתבעים הגישו ערעור על ההחלטה בבקשה לעיקול זמני )להלן:  .14

 

ב"כ הנתבעים ציין ש"מתנהלת בוררות בין שתי החברות ואת אף  בפתח הדיון בערעור, 

 אחד זה לא מעניין". בהמשך הערעור, הצדדים הגיעו להסכמה שנוסחה כך:

 

 מוסכם עלינו כי נפנה בשאלות לרמ"י כדלקמן:" 

א, או -52805115. האם קיים חוב בגין דמי שימוש בגין הפעלת מטמנת ברקת )תיק 1

 ?31.12.2017ועד  1.1.2014ם למטמנה זו( לתקופה שבין תיקים נוספים שנוגעי

. ככל וקיים חוב לתקופה הנ"ל, מה שיעורו ומה התשלומים ששולמו בגין התקופה 2

 הנ"ל?

. אם שולמו תשלומים בתקופה הנ"ל, מי הגורם ששילם ובעבור מי שולמו התשלומים 3

 ומועד התשלומים?"

  

צו המורה לרמ"י להשיב לשאלות אלו, וקבע בית המשפט )כב' השופטת ח. קיציס( נתן 

 . 3.12.19דיון המשך בהליך הערעור ליום 

 

 הבקשה לעיכוב הליכים

 

בד בבד עם הגשת הבקשה לביטול העיקול הזמני, הגישו הנתבעים את הבקשה הנוכחית,  .15

 להסכם, כדלקמן: 24להורות על עיכוב הליכים נוכח תניית בוררות המופיעה בסעיף 
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ם מסכימים לברר את כל המחלוקות של הסכם זה ו/או הנובעות מהסכם זה ו/או "הצדדי

בקשר עם פרשנותו בפני עו"ד יוסף ריכטר...היה ונבצר מעו"ד ריכטר למלא את תפקידו 

כבורר/נאמן ימונה בורר בהסכמה ובהיעדר הסכמה ימונה הבורר על ידי ראש לשכת 

 עורכי הדין..."

 

 טענות הצדדים

 

להסכם, ולכך שלפי לשונו הגורפת כל סכסוך בין הצדדים יתברר  24הפנו לסעיף  הנתבעים .16

בבוררות. הנתבעים טענו כי תניית הבוררות חלה גם על מחלוקת מול ערבים להסכם. הנתבעים 

הוסיפו כי הם חתמו על המסמך הן כבעלי מניות ומורשי החתימה של החברה, והן כערבים. מכאן, 

 לבין החברה כמוה כהתקשרות עמם באופן אישי.   שההתקשרות בין התובעת

 

התובעת טענה מנגד, כי נוכח ההסכמה שהושגה בדיון שהתקיים בערעור על העיקול הזמני,  .17

 אין מקום להפעלת תניית הבוררות.

 

 לשיטתה של התובעת, תוצאת הסכמה זו מובילה לאחת משתי אפשרויות: 

 

אם תאשר רמ"י כי דמי השימוש בגין התקופה שבמחלוקת אכן שולמו על ידי התובעת,  

 אישור זה עשוי להוביל לסיום ההליך;

 

מנגד, אם רמ"י לא תאשר עובדה זו, המשמעות היא, לשיטת התובעת, שקיימים גורמים  

רה הרשות המקומית )שקיבלה את הכספים מהתובעת, ולא העבי –נוספים שיש לתבוע אותם 

אותם לרמ"י( ורמ"י עצמה. גורמים אלו לא חתמו על הסכם הבוררות וממילא, יש להמשיך 

 בבירור ההליך בבית המשפט.  

 

כך או כך, התובעת טענה כי נוכח ההסכמה בדיון בערעור, בית משפט זה קנה סמכות  

 מהותית לדון בסכסוך שבין הצדדים. 

 

בינה לבין החברה, אך טענה שהוא מוגבל התובעת הסכימה, שמתנהל כיום הליך בוררות  

הערבים( והן מבחינת נושאו, ואינו כולל את  –הן מבחינת הצדדים לו )החברה ללא הנתבעים 

 הסוגיה שבמחלוקת בהליך זה.  

 

בנוסף, התובעת טענה שהוראות ההסכם אינן סמכות בלעדית של הבורר, באופן ששולל את  

 סמכות בית משפט זה. 

 

תובעת טענה שהערבות שנתנו הנתבעים הייתה בלתי תלויה, ויצרה הפרדה זאת ועוד, ה 

 מוחלטת בינם לבין החברה, כך שהיא רשאית לפעול למימוש הערבות בהליכים עצמאיים.
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לבסוף, התובעת טענה שבהליך הבוררות הקיים, הצדדים הגיעו להסכמות שלאורן  

 דר המחלוקת כפי שהבורר התווה. הנתבעים מושתקים מלהעלות טענות נוספות החורגות מג

 

בתשובתם, הנתבעים טענו שאין בהסכמתם בהליך הערעור כדי לוותר על טענותיהם בהליך  .18

זה ביחס לתניית בוררות. זאת גם בשל העובדה שבהליך הערעור הנתבעים עמדו על טענתם זו 

"י כדי לסתום את והדבר אף נרשם בכתב הערעור. מכל מקום, לטענתם, אין במידע שיתקבל מרמ

הגולל על טענותיהם, שכן טרם הוגשה על ידם בקשת רשות להגן ומכאן שהתובעת לא יכולה לנבא 

את טענות ההגנה ולתלות יהבה בתשובות של רמ"י. ממילא תשובת רמ"י יכולה להימסר לבורר 

 ת. ועל כן ההסכמות שניתנו בהליך הערעור אינן מאיינות את העברת הדיון בתובענה לבוררו

 

הנתבעים הוסיפו כי לפי ההלכה הקיימת, רק במקרים חריגים ויוצאי דופן יש להימנע  

 מלעכב הליכים כאשר קיימים צדדים נוספים לתובענה. 

 

זאת ועוד, לטענתם, בהליך הבוררות שמתקיים בין הצדדים התובעת צריכה ויכלה הייתה  

הדבר עומד לה לרועץ. במצב דברים  לטעון טענותיה ביחס לדמי השימוש אולם משלא עשתה כן,

 זה, הגשת תביעה זו עומדת בניגוד לכלל השתק עילה ודין תביעתה להידחות. 

 

 דיון

 

 דין הבקשה לעיכוב הליכים להתקבל.   .19

 

 תוקף תניית הבוררות ביחס לערבים:

 

הפסיקה החילה תניית בוררות על ערבים להסכם, וקבעה כי יש לראות אותם כצד  .20

ם הבוררות, אם היו מודעים להוראות ההסכם ואם הבוררות הוזכרה במסמך שעליו הם להסכ

 חתמו:

 

חן ( )להלן: עניין 17.6.13) 11פסקה ]פורסם בנבו[  חן רונן נ' עו"ד יובל כהן 3925/12ע"א  

 (. רונן

 

, פסקה 422( 3)עיזבון המנוח שמואל ריגלר ז"ל נ' יוסף ושושנה קזארו, פ"ד מב 12/86ע"א  

 "(.ריגלר( )להלן: "עניין 1988) 2

 

הפסיקה הבחינה בין ערבות פנימית, כזו המתנוססת על גבי ההסכם עצמו לבין ערבות 

קרה הראשון חתימת הערב על השטר המכיל חיצונית, כאשר הערב אינו צד להסכם. נקבע כי במ

ב"ש )מחוזי ת"א( הסכם בוררות הופכת אותו לצד לאותו הסכם כלפי כל צד אחר לשטר )ראו: 

לפסק  16 – 14( )פסקאות 9.8.06)]פורסם בנבו[ ( בע"מ 1996) פלמינגו בע"מ נ' רבצן 06-11338

 ((. הדין

http://www.nevo.co.il/case/5585460
http://www.nevo.co.il/case/17935516
http://www.nevo.co.il/case/520777
http://www.nevo.co.il/case/520777
http://www.nevo.co.il/case/520777
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עוד נקבע, כי בחתימתו כערב לכל התחייבויות החברה על פי ההסכם, הערב נוטל על עצמו 

לא רק מחויבות מהותית אלא גם מחויבות פרוצדוראלית, להכפיף את עצמו לדרך בירור 

)הוצאת המחבר עו"ד  אופק חדש בבוררות מעונישהמחלוקת הנוגעת להסכם )ראו גם: ישראל 

 .29 – 28(, 2014מהדורה שנייה מורחבת,  שמעוניישראל 

 

נקבע כי השאלה, האם ניתן לאכוף בוררות על מי שלא היה צד להסכם  חן רונןבעניין   .21

מתייחס "לצירוף  מעגל ההרחבה הראשוןהבוררות, תידון באמצעות נוסחת "מעגלי ההרחבה". 

ם אשר מפרשנות הסכם הבוררות ומערכת היחסים החוזית בין הצדדים עולה כי הסכימו צדדי

 לפסק הדין(.  11להיות חלק מהליך הבוררות" )פסקה 

 

על פי נוסחה זו, לו ביקשה התובעת לאכוף על הנתבעים את תניית הבוררות, היה הדבר  .22

ערבות פנימית" לפי הפסיקה. צולח בידה: הנתבעים חתומים על ההסכם עצמו, קרי, מדובר ב"

מקל וחומר הדברים נכונים שעה שהנתבעים הם אלו שמבקשים לאכוף את ההתחייבות החוזית 

שנטלה התובעת עצמה, לכך שהסכסוכים בין הצדדים יתבררו בדרך של בוררות.  התובעת עצמה 

רשאית  לכתב התביעה(. התובעת אינה 43 -ו 42ביססה את תביעתה על ההסכם גופו )סעיפים 

לבסס את תביעתה על ההסכם, אך להתכחש לתניית הבוררות הכלולה בו. ודוק, היותה של 

לבירור הסכסוך שהצדדים קבעו בהסכם, אלא רק  הפרוצדורההערבות אוטונומית אינו משפיע על 

 הטענות שהערבים יוכלו להעלות בהליך.  מהותעל 

 

 השפעת ההסכמות בדיון בערעור:

 

הושגו בדיון בערעור )על ההחלטה בנושא העיקול הזמני( כדי להשפיע על אין בהסכמות ש .23

 תניית הבוררות.

 

 ראשית, עצם ההסכמה אינה מהווה ויתור על הבקשה לעיכוב הליכים. .24

 

הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה כמסמך ראשון בתיק )בד בבד עם הבקשה לביטול העיקול  

( והוזכרה 34תב הערעור על החלטת העיקול )סעיף הזמני(, עדיין תלויה ועומדת, הוזכרה בכ

במהלך הדיון בהליך הערעור. בדברי הצדדים בפרוטוקול, אין אזכור לכוונה לכלול ויתור על 

הבקשה לעיכוב הליכים. אדרבה, לנוכח העובדה שנושא הבוררות הוזכר בפתח הדיון, הרי לו 

ל בהסכמתם התייחסות לבקשות נוספות התכוונו הצדדים )בהליך ערעור בנושא עיקול זמני( לכלו

)שאינן קשורות לעיקול(, ניתן היה לצפות שכוונתם תמצא ביטוי מפורש בפרוטוקול. בפועל, 

 הצדדים לא הזכירו את הבקשה לעיכוב הליכים. 

 

לכן, על פני הדברים, ההסכמה בדיון בערעור מתייחסת לדיון בבקשה לעיקול זמני, בקשה 

לחוק, וללא שום קשר לשאלה האם הסכסוך גופו  (5) 16פט לפי סעיף המצויה בסמכות בית המש

 יידון בבוררות או בבית משפט.  

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1377
http://www.nevo.co.il/law/74417/16.5
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אין ממש בטענת התובעת לפיה התשובות הצפויות, בין אם מרמ"י ובין אם מהרשות  .25

 הצורך להתדיין בבוררות. המקומית, לגופן, ישללו את האפשרות או 

 

ראשית, טיעונה של התובעת בנדון מבוסס על השערות שונות באשר לתשובות  

שתתקבלנה. אין לדעת מה התשובות שתתקבלנה, ועד כמה יהיה בהן כדי להכריע את המחלוקת 

 בין הצדדים. 

 

הליך גם אם זו תידון בלגופה שנית, התשובות שתתקבלנה עשויות לשמש לדיון במחלוקת  

הבוררות )בנוסף לעובדה הפשוטה שהתשובות יכול שתשמשנה בסיס להכרעה בשאלת העיקול 

 הזמני(.

 

שלישית, השערה לפיה במצב מסוים, אם התשובות לא תהיינה להנחת דעתה של  

התובעת, היא תבקש לצרף את רמ"י ואת הרשות המקומית להליך, אין בה די כדי לדחות את 

ע בבקשות על סמך החומר המונח בפניו, ולא על סמך השערות באשר הבקשה. בית המשפט מכרי

למצב שיהיה, אם בכלל, בעתיד. יש להעיר, כי על פני הדברים אף מדובר בהשערה מרוחקת למדי. 

הבסיס העובדתי לתביעה דנא הוא טענת התובעת, לפיה היא שילמה לרשות המקומית סכומים 

יתכחשו  אםות המקומית העבירה אותם לרמ"י. מסוימים )שהיו מוטלים על החברה(, והרש

הרשות המקומית או רמ"י לטענה זו, יכול שיהיה מקום למנגנון דיוני נפרד לבירור סוגיה זו, ואין 

של המועצה ורמ"י לתביעה זו.  צירופןבהכרח מקום לקבוע כי המנגנון הדיוני יהיה באמצעות 

הליך כדי לעכב העברת הליך לבוררות לפי הפסיקה קבעה שאין בהכרח בקיומם של צדדים זרים ל

י.ד. מילניום בע"מ נ' "חוסן" כפר שיתופי תנועת חירות בית"ר ע"ש  7242/10רע"א הסכם )ראו: 

ל ((. הטענה )התיאורטית בשלב זה( ש12.12.10) 10.3פסקה ]פורסם בנבו[ , שלמה בן יוסף בע"מ

התובעת כלפי רמ"י וכלפי הרשות המקומית אינה נובעת מההסכם אלא מעילה חיצונית לו, ולכן, 

 גם מבחינה תיאורטית אינה מצדיקה דחיית הבקשה לעיכוב הליכים. 

 

 אופי תניית הבוררות:

 

התובעת טענה כי תניית הבוררות אינה מקנה סמכות שיפוט ייחודית השוללת את  .26

 פט.  סמכותו של בית המש

 

 נראה שהמענה הטוב ביותר לטענה זו יהיה בהבאת תניית הבוררות כלשונה: .27

 

"הצדדים מסכימים לברר את כל המחלוקות של הסכם זה ו/או הנובעות מהסכם זה ו/או 

בקשר עם פרשנותו בפני עו"ד יוסף ריכטר...היה ונבצר מעו"ד ריכטר למלא את תפקידו 

ובהיעדר הסכמה ימונה הבורר על ידי ראש לשכת כבורר/נאמן ימונה בורר בהסכמה 

 עורכי הדין...

 

http://www.nevo.co.il/case/6099272
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 תנאי הבוררות יהיו כדלקמן...

א. הצדדים מסכימים שהבורר יכריע בכל המחלוקות ביניהם נשוא הסכם זה ו/או 

 הנובעות ממנו, ויהיה רשאי ליתן סעדים זמניים....

 ימים... 30ב. פסק בוררות או החלטות יינתנו תוך 

... 

קרה בו עו"ד יוסף ריכטר לא יוכל לשמש כבורר, זהותו של הבורר תוסכם בין ד. במ

ימים ובמקרה שלא תושג הסכמה, ימונה הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי  7הצדדים תוך 

 הדין, על פי פניית מי מהצדדים".

 

מדובר בתניה גורפת, שאינה מזכירה חלופה אחרת, למעט הפנייה לבוררות, וגורפת אף  .28

תחולת הבוררות ביחס לכלל המחלוקות מושא ההסכם או המחלוקות הנובעות ממנו. פרט ב

 19 -ו 16לתניית הבוררות, ההסכם כולל לכל אורכו התייחסות לבורר בלבד )ראו למשל סעיפים 

להסכם(. לא בכדי התובעת לא נימקה מנין שאבה את הטיעון לפיו ההסכם מקנה לצדדים את 

ול ההליך בבוררות לבין ניהול ההליך בבית המשפט. אציין, כי על פני האפשרות לבחור בין ניה

הדברים  אפשרות מקבילה לפנייה לערכאות מייתרת מעיקרה את תניית הבוררות:  אין בתניה כזו 

 כל צורך שעה שמעמדה הוא מעמד של חלופה בלבד.

 

ההליך הנוכחי  אין קשר בין הבוררות המתנהלת כיום בין התובעת לבין החברה לבין העברת

 לבוררות:

 

טיעונה של התובעת היה כי הצדדים מיצו את האפשרות לפנות לבוררות במסגרת  .29

 הבוררות המתקיימת כיום.

 

התובעת הפנתה, בעניין זה, להסכם פשרה בין הצדדים, שלפיו הצדדים להליך הבוררות  

ובשאלת גובה הערבות  )נזכיר: התובעת והחברה( הסמיכו את הבורר לדון בשאלת שיקום האתר

( לפיה הורה לצדדים להגיש 29.3.18הבנקאית, ותו לא. עוד הפנתה להחלטה של כב' הבורר )מיום 

ימים ממועד מתן ההחלטה. מאחר שלא הוגשו טענות כאלו, ראתה בכך  21טענות כספיות בתוך 

 התובעת הסכמה של הצדדים לכך שהרכיב הכספי לא יתברר בפני הבורר. 

 

ות התובעת מוקשית. בהגשת הליך זה התובעת גילתה דעתה, כי הסכסוך בין פרשנ .30

הצדדים לא מוצה, וקיימות לה טענות נוספות. אין התובעת רשאית, מצד אחד, לטעון שהבוררות 

 מיצתה את הטענות בין הצדדים, ומצד שני להגיש תובענה זו בקשר לטענות נוספות שיש לה. 

 

, אינם משנים 29.3.18הפשרה וגם החלטת כב' הבורר מיום לגופם של הדברים, גם הסכם  

מהוראות ההסכם שלפניי. אין בהם הסכמה של מי מן הצדדים שסכסוכים עתידיים יידונו בבית 

המנוח המשפט. לבטח אין הנתבעים )שלא היו צד לבוררות( צד להסכמה כזו )וראו בעניין זה עניין 

 לפסק הדין(.   2סעיף  - ריגלר
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היותר, ניתן לפרש את הסכם הפשרה והחלטת הבורר באופן שהצדדים מיצו את  לכל .31

טענותיהם לאותו הליך בוררות, אך בוודאי שאין בהם ולו אזכור ברמז לשינוי מנגנון בירור 

הסכסוכים בין הצדדים על פי ההסכם. בעצם העובדה שהצדדים להסכם פנו לבוררות בקשר 

 א כדי לחזק את עמדת הנתבעים בבקשה זו.  לסכסוכים הקשורים להסכם, יש דווק

 

לזאת יש להוסיף כי החלטה לעכב את ההליך בשל תנית בוררות עולה בקנה אחד עם  .32

מגמת הפסיקה לפיה יש לעכב הליכים מתוך רצון לכבד הסכמים, למנוע כפל דיון שיביא להכבדה 

ולמנוע אפשרות של הכרעות  על בעלי הדין ועל המערכת, כדי להביא להכרעה בסכסוך בהליך אחד

]פורסם בנבו[  ליזיס מטריות בע"מ נ' פרנקל 7729/09ם( -א )מחוזי יסותרות )ראו: בש"

(27.10.09.)) 

 

 סוף דבר

 

, על הצדדים לברר את המחלוקת הסכם ונוכח האמור לעיללאור סעיף הבוררות שקבוע ב .33

 אני מורה על עיכוב הליכים כמבוקש. ות.שביניהם באמצעות בורר

 

הם מבקשים יום האם הגיעו להסכמה על זהות הבורר או ש 15בתוך  הצדדים יודיעו .34

 משימה לעיון בהתאם. .להסכם 24שימונה בורר על ידי ראש לשכת עורכי הדין, בהתאם לסעיף 

 

   ₪.  7,500ך כולל של תובעת תישא בהוצאות בקשה זו בסה .512937135
54678313 

 
 , בהעדר הצדדים. 2019נובמבר  12ניתנה היום, י"ד חשוון תש"פ, 

      
 

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

 /-54678313מרב בן ארי 
 סח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכהנו
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