
"הצדדים לבוררות"
22/2/2017ד אביתר גושן מתאריך "של עוהרצאתו 

:במסגרת השתלמות בנושא פרקטיקה של הליכי בוררות
ועד מחוז חיפה–לשכת עורכי הדין בישראל 

ר ועדת השתלמויות"יו, ד יעל פנקס"ר יהודית קורן ועו"ד ד"עו: בריכוז אקדמאי
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הקונפליקט ומציאת מבחנים לנקודת איזון

.הסכמה–הבוררותבסיס:אחדמצד1.

.לבתוםבחוסרלהתחמקלצדלאפשרלא=צדקלעשותהשאיפה:שנימצד2.
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מ "החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע8523/05א "רע
(יה'פרוקצ' הש' כב( )14.2.10)מ "בעיחזקאל מזי את . נ

,הצדדיםבהסכמתלבוררותהמשפטמביתהועברהחברותביןתביעה:העובדות1.
.פירעוןחדלתכברלמעשההיתההנתבעתהחברהכאשר

שללבוררותהשליטהבעליהסכמתעצם–מסךהרמתשאלתלגבימסמרותלקבועמבלי:(ראשונהערכאה)הבוררפסק2.
.כהונאההדבריתפרשאחרת,אישיבאופןהסכמתםמהווה–פירעוןחדלתשהחברהבידיעתם,החברה

:ההחלטהמבטל-(קיטאי.ש):(שניהערכאה)שלוםש"בימ.3

.  בעלי המניותנגד התבססה על הגדרת מחלוקת שלא כללה תביעה אישית הסכמת הצדדים לבוררות (1)
. בניגוד לאמרת הבורר, פקטומהווה הרמת מסך דה -ההחלטה(2)
. ההפניה לבוררותלפני שכן ידעו על מצבה הקשה של החברה עוד , עשוי להתפרש כנגד התובעיםתום הלב (3)

.השלוםנימוקיאתמאמץ.פירוטללאקצרד"פס:הערעורדוחה-(ברלינר'ש):(שלישיתערכאה)מחוזיש"בימ.4

–(יה'פרוקצ'ש):(רביעיתערכאה)העליוןש"בימ.5
;ערכאה רביעית(    1)

.ומכאן נגזר אי צרוף מי שלא היה צד להסכמה, הסכמהחזרה על העיקרון שהבסיס לבוררות הוא ה(2)
.  לבין בוררות שבסיסה בהסכמה, על בעל דיןהנכפהאבחנה בין הליך שיפוטי רגיל (3)
.  ועיקרון החליף, חוקים ספציפיים המפנים לבוררות : חריגים לעקרון ההסכמה(4)
.  ואומד דעת הצדדים, על פי פרשנות הסכם הבוררות ותכליתוהשאלה נבדקת  (5)



4

:הספציפילמקרההעקרונותיישום.6

מה.נוספיםצדדיםלצירוףאו(מסךלהרמת)עילותהרחבתלהסיקניתןלאהבוררותהסכםמפרשנות1)
.לווהצדדיםכלשונוהתביעהכתבהיהלבוררותשהועבר

.אותולנהלהתכוונולאלבוררותהסכסוךבהעברתשהצדדיםמסובךעובדתיבירורדורשתמסךהרמתעילת2)
(מסךהרמתשלמסקנהמחייבהצירוףשעצםהגישהאתלמעשהמאמצת)

כברכאשר,הבוררותהליכיתחילתלאחרכשנהלאחררקבוקששהתיקוןלעובדהרבהמשמעות:לבתום3)

.בהתחייבויותיהלעמודהחברהיכולתלאיחששהובעש"ביהמבפרוטוקול

לבנייןחברהדררם'נמ"בענכסיםהשבחת.מ.א1158/04א"ברעובראן'גהשופטשלד"פסהאתמאבחנת4)

.הבוררותסעיףנוסחבסיסעלהפוךלכאורהנפסקשבו(19.6.2005בתאריךניתן)מ"בע

:תוצאה.7

.המניותבעלי/המנהליםצירוףהותרלא1)

(?צדקנעשההאם).תביעתועלוויתרהתובע2)
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:  נקודת מוצא לכל דיון משפטי
עקרון היסוד של ההסכמה בבסיס הליך הבוררות

(:6' עמ)דין ונוהל -אוטולנגי בוררותסמדר ' פרופ1.

ביתבפניולאבוררבפנילהתדייןהסכמה–זהבמקרהשהוא,ההסכםנשואלגביהצדדיםביןמלאההסכמהשתהיהצורךיש"
".המשפט

.  13' עמ, 2009-ט "התשס, דיני בוררות עם ערכאת ערעור, "אופק חדש בבוררות"ד שמעוני "עו.2

ללא.רבהומשמעותערךכאמורישההסכמהליסוד.הצדדיםשלהמלאההסכמתםאתמחייבתהבוררותבהסכםההתקשרות"
".מעשיתמבחינההן,הסכמהשתהיההחובהמבחינתהןהבוררותלהתקייםתוכללאהצדדיםהסכמת

(:17.6.13-פורסם בנבו )ד יובל כהן "עו' רונן נחן 3925/12א "רע.3

הבוררותהליךשלמקורושכןעליוהחתומיםהצדדיםאתאךמחייבהבוררותהסכם,ככלל,כיהבוררותבדיניהןיסודמושכלות"
לקחתהצדדיםכלשלמלארצונותבמפגשצורךישולכןהבוררלהכרעתענייניהםאתלמסורהמפורשתהצדדיםבהסכמתהוא
."בהליךחלק

:מקורות ההסכמה הפוטנציאלים4.

.סעיף בוררות בהסכם מוקדם(1)

.  הסכמה לבוררות לאחר פרוץ הסכסוך(2)

. תקנון/חוק(3)
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שלושת סוגי מעגל ההרחבה

(:17.6.13-פורסם בנבו )ד יובל כהן "עו' חן רונן נ3925/12א "רע

(1968-ח"התשכ,הבוררותלחוק4סעיף)חליפים:ראשוןמעגל.1

:ההסכםפרשנות:שנימעגל.2

:מ"בעבמשכנתאותהחזקותי'ג.אי.איי'נליכטנשטייןנתן9542/06א"רע

לאפשרהיאבוררותהסכםשלתכליתו.לוהצדדיםדעתאומדפיעלתכליתיתלפרשנותנתון,חוזהככל,בוררותהסכם,זאתעם"
אתלסכליהיהניתןאםתקוייםלאזותכלית.בוררותשלבהליךהבוררותלהסכםהצדדיםביןהמחלוקתשלוכוללשלםפתרון
מבעלילאחדוהןשבמחלוקתהבוררותלנושאהןינתקבלקשרהקשורגורםשלשילובואיידיעלבולפגועאוהבוררותהליך
"...הבוררותלהסדרוהכפוףבההמעורביםהדין

:"פורמליותבטענותהתחמקותומניעתלעניןהדוקקשר":שלישימעגל.3

:כהןיובלד"עו'נרונןחן3925/12א"רע

מקריםלאותםמתייחסהואשכן,לבוררותהצדדיםהסכמתשלהיסודעקרוןמבחינתביותרלכתהמרחיקהואהשלישיההרחבהמעגל"
הצדדיםאחדשלחליףאינוהבוררותלהליךהנדרשאדםואותולבוררותמסויםצדלצרףישכיהבוררותמהסכםעולהלאבהם

לחמוקמצדדיםלמנועהיאמטרתוכיונראההצדדיםהסכמתביסודנעוץהואגםזהמעגלשלהצדקתומקור,ואולם.המקוריים
בהםאלוהינםזהלמעגלביותרהאופיינייםהמקרים..פורמליסטיותבטענותמהותיתמבחינההסכימולובוררותבהליךמהשתתפות

הנפרדתהמשפטיתהאישיותעיקרוןאךהבוררותהסכםעלהחתוםהצדדיםלאחדהדוקבקשרשקשוריםמישלצירופםמתבקש
הואכאשראו,בוררותהסכםעלחתםאיתהבחברההשליטהבעלאתלהליךלצרףמבקשלבוררותצדכאשר,למשל,כך.ביניהםמפריד
."השניהצדשלהמלאהשבשליטתוהחברהאתלהליךלצרףמבקש

.מעורבביםוהשלישיהשניהמעגלשיקולי–בפועל.4
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"חליפים"-"מעגל הרחבה ראשון"

:1968-ח"התשכ, לחוק הבוררות4סעיף . 1

והכל...להסכםהצדדיםשלחליפיהםלגביגםיפהכוחםפיועלבוררשלוסמכותובוררותהסכם"
."ההסכםמןמשתמעתאחרתכוונהכשאין

:הרציונל.2

,עיזבוןמנהל,יורש]אחראדםשנכנסכךבשליתבטללאהבוררותהסכםכיהצדדיםשלציפייתם
.צדשלהמשפטיותבנעליו[וכדומהחוזהפיעלרוכש

:(הבוררותבחוקהגדרהאין)?חליףמיהו.3

:(6.6.2005)[בנבופורסם]זיסר'נמ"בעמלונותאואזיסנאות10892/02א"ע

יצקה,זאתנוכח.שימושבונעשהבהםאחריםבחוקיםאו,הבוררותבחוקהוגדרלאחליףהמושג"
.הזמןבמשךשניתנוהשוניםהדיןפסקישלמקיבוצםנודעתומשמעותו,זהלמושגתוכןהפסיקה

,המקורי(החבותאו)הזכותבעלשל(חבותואו)זכותואליושהוסבהמיהואחליף,דברשלעיקרו
כגון)רצוניות,אחרותבנסיבותאו('וכיוברגלבפשיטתנאמן,יורש,עזבוןמנהל:כגון)חוקמכוח
".(16פסקה)("חוזהפיעלזכויותמקבל
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הסכמה מוסקת מפרשנות  -" מעגל הרחבה שני"
ומן הנסיבות, הסכם הבוררות עצמו

שלאצדדיםעלגםהבוררותאתלהחילהיההצדדיםדעתאומדכיקובעים,הכלליםהחוזיםפרשנותדיניפיעל-הפרשנות
.בהסכםבמפורשנזכרו

:"החוזיתההסכמהבסיס"בתוךנשאריםאנוהפרשנותמכח-המהות

:דנצינגר' הש' כב( 24.3.2014), עראףאליאס ' רייס נ'טליע ג1196/14א "רע( 1)

.  בין המייסדיםקיים הסכם מייסדים של ייסוד חברה ובו תנית בוררות 

:התניהנוסח

מוסדראו/ונקבעשלאבמקרהאו/ונושאואו/וזהמהסכםהנובעיםדעותחילוקיאו/וסכסוכיםהצדדיםביןויתגלעובמקרה"
.(במקורמודגש)"..ליישבםיצליחולאוהצדדיםזההסכםלנשואהקשורכלשהופרטאו/וענייןזהבהסכם

:החברהצרוףנימוקי

.הבוררותתניתשלהכתובהנוסח.(1)

.מתבקשצירופהולכן,עצמההחברהשלחוב–המחלוקתאופי.(2)

.אינטרסיםוזהותשליטה.(3)
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:גולדברג'הש'כב(3.12.1992),מ"בעניסעבוא'נמ"בענסיעותסוכנות-אלדא4913/92(ם-י)א"רע(2)

באותושירותיםשסיפקהשלישיתחברהעלגםהבוררותאתהחילו–תיירותחברותשתיביןבוררותסעיףשלרחבניסוחמכוח
.המסלול

:הבוררותסעיףנוסח

לשרותי תיירות במהלך שנת  מבקשים להעביר להכרעת בורר כל חילוקי הדעות וטענותיהם ההדדיות המתייחסות הצדדים "
.."התביעהלרבות אלה המפורטים בכתב , 1990

:הצירוףנימוקי

."וגורפתרחבהלשוןנוקט"הבוררותהסכם.(1)

..בבוררותכלולהתהיההיאשגםהיאשהכוונה"נותנתהדעת"–נוספתחברהשירותיםנתנה1990שנתבמהלךאם.(2)
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(:לויט' ש)520' ז ג"מ תשמ"גלר פ. נרונן 2769/86( א"ת. )א.ת( 3)

:מנהלים וצורפה החברה/על ההסכם בעלי המניותחתמו ( א)

.עם סעיף בוררות ביניהם, להקמת חברה משותפת בחלקים שוויםהסכם מייסדים רונן וגלר חתמו על : העובדות( ב)

מסכימים הצדדים כבר עתה למסור את  , ויתגלה בין הצדדים סכסוך או חילוקי דעותבמידה ":     נוסח סעיף הבוררות( ג)

.."בוררהדעות להכרעת או חילוקי /והסכסוך 

:וסעיף מאוחר יותר( ד)

י כל "עפוהן ...י הסכם השותפות "הן עפכי כל נושאי המחלוקת אשר ביניהםגלר ומר ארוין נותנים בזאת את הסכמתם מר "

...."  ד דורון כוכבי"יובאו לבירור והכרעה בפני עומ "ובנוסף לכך בנוגע לעניני החברה רונן את גלר בעהסכם מאוחר יותר שביניהם 

:נפסק(ה)

חיובהלעניןהצדדיםשלדעתםאומדהיהמההיאהשאלה.הבוררותהסכםאולשטרהצדדיםאתמחייבבוררותשהסכםהואהכלל"
אומדעל.זהלעניןהחברהאתלחייבמוסמכיםהיווהאם,וגלררונןהצדדיםביןסכסוךשלבמקרהבוררותשללהליךהחברהשל

".הצדדיםשבחתימתלבוררותהקשוריםאחריםומסמכיםהחוזהמתוך,שניתןכמהעד,לעמודישהצדדיםשלדעתם

לעילשהוזכרוהמסמכיםושארהחוזהעלהחתומיםהצדדים.בוררותבהסכםחיובהנגדלטעוןשכזהבמקרהמושתקתהחברה..."
בוררותלסעיף,בכללאם,רבטעםהיהלא.בהמלאהשליטהבעליהיושהםלהזכיריש.כמנהליההחברהאתלחייברשאיםהיו

נוהלוהצדדיםעסקישכלמשום,הבוררותלתוצאותהחברהשלומחייבישירקשרוללאבמנותקלגלררונןשביןלסכסוכיםמוגבל
שהחברההואל"הנהנוספיםובמסמכיםהבוררותבסעיףלאמורוהנכוןההגיוניהפירוש,לכן.ובאמצעותההחברהדרךוהתקיימו

"..הבוררותפסקי"עפתחויב
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:(18.12.2012תאריך,אורנשטיין'ש)רשףאיתי'ננוחירונן22485-10-12(א"ת)פ"ה(4)

33%33%33%
25%25%25%25%

37.5%37.5%0%

.(2007)מייסדים3–ובלה'גאתמקימים

.(2008)מייסדים4–גלובלניקאתמקימים

:העובדות
.בלבדהמייסדיםבין–הבוררותהסכם1.
.חלקםאתהמגדיליםורונןלישיבגלובלניקמניותיומוכרארבל2.
.החברותבשתיאיתיאתמדיחיםורונןישי3.
.ההדחהוחוקיותהבוררותתנית,בגלובלניקהמניותמכירתחוקיות:הסכסוך4.
?לבוררותיצורפוהחברותהאם5.
.סעיפיווניתוחעצמוההסכםתוכןמתוך,לבוררותצורפהגלובלניק6.
.לבוררותצורפהלאובלה'ג7.
.הבוררותתניתמנוסחולאעצמוההסכםמתוכןנלמדתהאבחנה8.

איתי

ובלה'ג

רונןישי

גלובלניק

ארבל רונן ישי איתי
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-"שלישיהרחבה מעגל "
"ומניעת התחמקות בטענות פורמליותלעניין קשר הדוק "

(:17.6.13-פורסם בנבו )ד יובל כהן "עו' חן רונן נ3925/12א "רע. 1

לאותםמתייחסהואשכן,לבוררותהצדדיםהסכמתשלהיסודעקרוןמבחינתביותרלכתהמרחיקהואהשלישיההרחבהמעגל"

אחדשלחליףאינוהבוררותלהליךהנדרשאדםואותולבוררותמסויםצדלצרףישכיהבוררותמהסכםעולהלאבהםמקרים

מצדדיםלמנועהיאמטרתוכיונראההצדדיםהסכמתביסודנעוץהואגםזהמעגלשלהצדקתומקור,ואולם.המקורייםהצדדים

הינםזהלמעגלביותרהאופיינייםהמקרים..פורמליסטיותבטענותמהותיתמבחינההסכימולובוררותבהליךמהשתתפותלחמוק

המשפטיתהאישיותעיקרוןאךהבוררותהסכםעלהחתוםהצדדיםלאחדהדוקבקשרשקשוריםמישלצירופםמתבקשבהםאלו

או,בוררותהסכםעלחתםאיתהבחברההשליטהבעלאתלהליךלצרףמבקשלבוררותצדכאשר,למשל,כך.ביניהםמפרידהנפרדת

."השניהצדשלהמלאהשבשליטתוהחברהאתלהליךלצרףמבקשהואכאשר

"נפרדתמשפטיתאישיות"שלבטענההתחמקותמניעת-המובהקיםהמקרים.2

.בוררותהסכםעלחתומיםמנהליה/מניותיהכשבעליחברהצירוף:או

.בוררותהסכםעלחתומההחברהכאשרמנהלים/שליטהבעליצירוף:או

"(.  מדרישת ההסכמה"לא יכולים לחרוג " )בתחום הבסיס ההסכמי"אנו עדין -הטענה. 3

-"מפורטתתשתית עובדתית "קיום נדרש , "הרמת מסך"לצורך -הבעיה. 4

.בין שלב צרוף הצדדים לבין שלב הרמת המסך" הפרדת השלבים"גישות שונות בקשר ל
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".זרוע ארוכה/שליחות"מכוח צרוף 

(:15.6.86)029( 3)מ , מ"ב נתניה בע"נצ'נעיריית נתניה65/85א "ע

.להסכםהפניםשראישורמדרישתלהתחמקכדי,במקומהבהסכםשהתקשרהחברההקימהנתניהעיריית

.סגניוושניהעירראש,העיריה–בחברההמניותבעלי

העיריהניסתההתחייבויותקוימומשלא.קרקעותשליעודלשנות,היתרבין,יזמיםכלפיהחברההתחייבהבהסכם

.בבוררותמהשתתפותלהתנער

:נפסק

-העירבוועדותהחלטותקבלת)ההסכםכריתתלאחרהעירייהוהתנהלות,החברההקמתשלהנסיבותסמךעל

"העירייהשלמבצעתזרועהיתההחברהכאשרהםחדנתניהועיריתב"נצחברת"
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A נ 'B פעולה כאורגן: יהודית קורןר "ד-ד "עופסק בורר של.

.אך לא החברות עצמן, על הסכם הבוררות חתומים כל בעלי המניות והדירקטורים בחברות-העובדות •

,  זכויותיהם והשקעותיהם בחברות.... מכלול הסכסוכים הכספיים בין הצדדים בקשר עם החברות":הגדרת נושא הסכסוך•
".  לרבות טענות לניהול לא תקין של החברות ולרבות תביעות כספיות כלפי החברות

:מתוך סעיפי חוק החברות עצמו+ הגדרת נושא הסכסוך היא הגדרה רחבה -הנמקה לצירוף •

.בעלי המניות והמנהלים פעלו כאן כאורגנים של החברות–כללית 

:1999-ט"התשנ, לחוק החברות47מכוח סעיף 

".פעולותיו של אורגן וכוונותיו הן פעולותיה של החברה וכוונותיה"

:       1999-ט"התשנ, לחוק החברות76סעיף ומכוח 

לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי "
.".המניות הזכאים להצביע  באסיפה הכללית

–המסקנה •

נושא המחלוקת  את ובנסחם , בהיות הצדדים לבוררות זו בעלי המניות והדירקטורים היחידים של החברות המשותפות, לסיכום"
,  החברות המשותפותשל כאורגנים הצדדים פעלו -באופן הכולל תביעות נגד החברות המשותפות ותביעות של החברות המשותפות  

"ויש לראות את החברות המשותפות כצדדים לבוררות זו

".  נושא הבוררות"בנסחם את הגדרת הגשמה נכונה של תכלית הצדדיםהייתה עשויה להיות "וכן הוספת החברות 
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החברה לבוררותמנהלים מכוח הסכמת /צירוף בעלי מניות

:(יה'פרוקצ'הש'כב)(14.2.10)מ"בעיחזקאלאתמזי.נמ"בעהשומרוןלפיתוחהמרכזיתהחברה8523/05א"רע1.
(צורפולאהמניותבעלי–כזכור)

:(19.6.2005תאריך,ובראן'ג'ש)מ"בעלבנייןחברהדררם'נמ"בענכסיםהשבחת.מ.א1158/04א"רע.2

בית המשפט מחוזי החזיר הדיון לבוררות על מנת  . נתבקש צירוף בעל מניות ושליטה בחברה החתומה על הסכם בוררות: העובדות
.  לשמוע ראיות לטענת הרמת מסך ויחליט אם לצרפו אם לאו

:  נפסק

החברההסכמתמכוחוזאת,הבוררותהסכםעלחתוםשאינובחברהמניותבעלהבוררותלהליךלצרףבוררמוסמךלדידי"(1)
(?הסמכותבשאלתחריגלאהאם.לבוררלצירוףהסמכותמעבירלכאורה:הערה)."בוררותלהסכםצדוהיותה

בטענותמכךלהתחמק,בבוררותקשוריםלהיותשצריכיםהמניותלבעלילאפשרלא,אחתלמטרהמיועדתהמסךהרמת"(2)
תשתכנעאם,כן-על.מלכתחילההבוררותלהליךצדהיותם-ובאי,הבוררותהסכםעלחתימותיהםהעדרשל,פורמליסטיות

שאלהאף,הבוררותלהליךהמניותבעליאתלצרףהיאמוסמכת,מסךלהרמתמקוםישוהעובדותהראיותלאורכי,הבוררת
".להליךצדואינםהבוררותהסכםעלחתומיםלא

.הבוררבסמכותשניהם–הצרוףהחלטתכ"ואח,מסךלהרמתעובדתיתהתשתית:שלביםלשניהדיוןאתלמעשהמחלק(3)
בדברההחלטהשלכפונקציההצדדיםאתלצרףואז-מסךלהרמתמקוםישאםבבדיקהלהקדיםלכאורהיש-המשמעות

.מסךהרמת

."שומרוןלפיתוחהמרכזיתהחברה"בעניןבהחלטהיה'פרוקצהשופטתי"עאובחןזהד"פס:הערה(4)
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:כהןיובלד"עו.נרונןחן3925/12א"רע.2

אוזובדרךמחוייביםהיווסגלכהןלמעטהצדדיםכל.שבשליטתםוחברותוסגלכהןלבין,שלווחברהרונןביןמחלוקת:העובדות

.בוררותהסכמישניי"עאחרת

שלכוונתםעלוכן,הבוררותלהליךלחבורוסגלכהןאתלחייבשלאברורהכוונהעלמלמדיםהבוררותהסכמישני":המחוזי

."ובלבדמראששהוגדרולנושאיםבבוררותההתדיינותגבולותאתלתחוםהצדדים

:דנצינגריורםהשופט'כבהעליוןהמשפטבית

.המפורשתהצדדיםבהסכמתהצורףשלהבסיסילעיקרוןהחריגיםשהםההרחבהמעגלישלושתאתמנסח(1)

שלוגםהצדדיםשלגםצמצוםשישלהסיקניתןהבוררותהסכםמניסוחכי,המחוזיהמשפטביתשלעמדתםמאמץבענייננו(2)
.הבוררותנושאי

כדינדרש"הדברכאשרמסךהרמתעללהורותמוצדקזהיהאלעיתיםלפיההטענהעלימקובלת,אכן"–העקרוניתברמה(3)
בדברטענהכילזכוריש,ואולם.............החברהשלהנפרדתהמשפטיתאישיותהניצולתוךבוררותהסכםעקיפתלמנוע

."..כךלשםהנדרשתההוכחהבחובתועמידהראויהעובדתיתתשתיתהנחתמצריכהמסךלהרמתעילהשלקיומה

.בקביעתולהתערבלנכוןרואהואינני,הבוררותבהסכםהצדדיםכוונתאתבחןהמחוזיש"ביהמ–הפרקטיתברמה(4)

.(ד"לפסה20סעיף)המשפטלביתההתדיינותכלאתלהעביריש-נוספיםצדדיםמצורפיםשלאבמקרההאם-נוספתשאלה
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'כב)(10.2.77)214(2)לא,מ"בעושירותיםמפעליםשלולביצועלייזום'חב"עידן"'נבלמןאלכסנדר363/76א"ע

:(אשרהשופט

:'ד+'גמנהליהבאמצעות'בחברהלבין'אחברהביןהסכם:העובדות

.'ד-ו'גהמנהליםחתימות+החברהחותמת:'בחברהבחתימת

.להסכםסעיפיםמתוכןוהןחתימתםמכוחהן,אישיבאופן'ד–ו'גהמנהליםגםבהסכםחייבים:נטען

:נפסק

.אישיתהמנהליםלחיובכוונהכלאין–המנהליםחתימת+החברהחותמתהיאכשהחתימה

.המנהליםשלאישיחיובמתוכםלהסיקשישהטענהונדחתהההסכםסעיפינותחובנוסף

(.1973-ג"התשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק34סעיףבמשמעות"שלישייםצדדים"שהםיתכן–בהסכםזכויותיהםלגבי)
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:מ"בעומערכותמחשביםטאקט'נרגביהודה32177-05-13(א"ת)ב"הפ.2

:העובדות•

."סחרטאקט"חברתלביןואחריםרגבביןבהסכםבוררותסעיף(1)

שילובטאקט'וחבתכנהטאקטחברתאתגםהכוללתטאקטמקבוצתחלקהינהסחרטאקט"נכתבלהסכםברישא(2)

.(ועמיתאפרת)ז"ת+סחרבטאקטמנהליםשניומצד'ואחרגבאחדמצדחתמוההסכםעל"...מערכות

:נטען•

.מערכותשילובוטאקטתוכנהבדיקותטאקטכולל"החברותאשכול"כלאתגםלבוררותלצרף(1)

.ועמיתאפרתהמנהליםאתלבוררותלצרף(2)

:נפסק•

."למשתמשוידידותיתמסכמתמשוואה"–"ההרחבהמעגלישלושת"לנוסחתמפנה(1)

:צורפולאהנוספותהחברותשתי(2)
;אותםכוללתלאההסכםכותרת.(1)
;זיקהיוצרתאינה–"בהואיל"השםהזכרת(2)
:"בטבורןהקושרת"משפטיתקרבהאוזיקהאין(3)

;ערבותאינן,נשלטותאינן,מניותהחזיקולא,"ארוכהזרוע"לא,חליפיםלא
.הסכסוךפרוץלפניעוד'גלצדנמכרו(4)
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:צורפו-המנהלים-זאתלעומת(3)

;[עידן'נבלמןהשווה][ז.תובתוספתהחברהשםללא].החתימהואופןצורת(1)
.היחידיםהמניותובעליסחרבטאקטהשליטהבעליהם(2)

:שלביםשני-המסךהרמתשאלת(4)

."ראייתיפוטנציאלהמגלמותראיותהכוללתלכאוריתעובדתיתבתשתית"די–לצרוף(1)

.[מ"בעהשומרוןלפיתוחהמרכזיתהחברהד"פס–השווה].הראיותשמיעתאחרי–מסךלהרמת(2)
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הצטרפות המדינה כצד לבוררות

ש"היועמ):"לבוררותלוצדשהמדינהסכסוךהעברת"-14.3.03מיום6.1204מספרש"היועמהנחיית.1

:(רובינשטייןאליקים

בדרךסכסוךליישובתפנהלאוהמדינהשיפוטיתערכאהבפנילהתבררלוצדשהמדינהסכסוךעל,ככלל"
לנהל,הדיוניותזכויותיהמיצוילהמאפשרשיפוטישהליך,המדינהשעלהגישהמתוך,זאת.בוררותשל

מקום,לערעורניתניםהמשפט-בתישלדין-פסקי,בנוסף.אחידיםראיותודינידיןסדריפי-עלהליכים
מצומצמותהןבוררותפסקעללהשגה1968-ח"התשכ,הבוררותחוקלפישהעילותבעוד,דרוששהדבר

."ביותר
(.ג.א:במקורההדגשות)

:והמדיניותהנימוקיםעלביקורת.2

?"הדיוניותזכויותיומיצוי"לזכותאיןלפרטהאם(1)

?אחידיםראיותודינידיןסדריפיעלהליכיםלנהלזכותאיןלפרטהאם(2)

[1968-ח"התשכ,הבוררותלחוק2'מסתיקוןכיום]?ערעורלערכאתזכותאיןלפרטהאם(3)



21

–12.10.09מיום6.1205מספרש"היועמהנחיית.3
,2008–ט"התשס,(2'מסתיקון)הבוררותבחוקגםהמתחשב,פונקציונלימבחן
.הערעוראפשרותלגבי

:בוררותהשוללותנסיבות

.שלטוניתסמכויותשלהפעלתהאוהיקפהשעניינוסכסוך.1

.בשקיפותשתידוןאינטרסשישתקדימיתעקרוניתמשפטיתשאלה.2

.בהירותאיאוסותרותפסיקותבשלמוסמכתשיפוטיתבהכרעהצורךיש.3

.(רביםאנשיםעםשנכרתהסכםפרשנות)מסויםבלתירחבציבורעלהשפעה.4

.הבוררותמתהליךחלקשאינםשלישייםצדדיםעלהשפעה.5

:בוררותהמצדיקותנסיבות

.טכנימקצועיאועסקיאזרחיסכסוך.1

.(חוץיחסיאולביטחוןהקשורמידעחשיפת)פומביותלאיאינטרסישמטבעו.2

.היחסיםהמשךלצורךמהירההכרעההמחייביםמתמשכיםיחסיםשלקיומם.3

.מקצועיגורםי"עהכרעהיעילותשיקולי.4
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?אז מה היה לנו ...... 

:השיקולים החוזרים  על עצמם

:צראורחב–ההסכמה/הבוררותסעיףנוסח1.
.הצדדיםזהותמבחינתהן(1)
.הסוגיותהיקףמבחינתוהן(2)

.עליוחתוםשלאמיעלגםיחולכיההסכםתנאימניתוחללמודניתןהאם–המחלוקתנשואההסכםתוכן2.

..הסכמהעלחתוםשלאמיגםצירוףמחייבותשבמחלוקתהשאלותהאם-שבמחלוקתהשאלותאופי3.

?הנוסףהצדצרוףללאלבוררותטעםאיןהאם4.

?הפרטיבשמםאוהחברהבשם-המניותבעלי/המנהליםחתימתאופן5.

.שליטהמבחינתזהות6.

:מסךהרמתלעילותהיחס7.
.השאלותביןתלותכדיעדחזקהזיקהשישמחלוקתאין(1)
.שבבדיקה"שלביות"-לשונותגישות(2)


