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2022אוגוסט -יולי24. ניוזלטר מס

פסיקה אחרונה

'ואחGebr. Heinemann SE' נ39860-12-21Alfa Duty Free Holdingsא "ת

יש להבדיל בין מצב בו טענה מועלית באיחור רק מכיוון שהצד השני העלה את טענתו הוא באחור או שלא כלל אותה בכתבי  

משאין היא עולה בקנה  , בהחלטה מושכלת, בו טענה מסוימת לא מועלית במחשבה תחילה, לבין המקרה דנן, הטענות מטעמו

שאז לא ילין אלא על עצמו בלבד אם ייתקל במחסום של מניעות או , אחד עם קו הטיעון המרכזי אותו בחר בעל הדין להעלות

.שינוי חזית

https://www.dropbox.com/scl/fi/jymazwbf0avciekvewnq6/GEDR-HEINEMANN-SE-Alfa-Duty-Free-Holdings-SARL-39860-12-21.doc?dl=0&rlkey=jei202wuzfwni8sjyzs9cno3u
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'יהודה ואח' שאר נ38686-05-21א "ת

ונוסח גורף זה מאפשר לדון במסגרת  " כל מקרה של חילוקי דעות בנוגע להסכם זה"תניית הבוררות מתייחסת ל
.  לרבות בעניין תוקפו או תוקפו כלפי התובעים, הבוררות בכל חילוקי הדעות בקשר עם ההסכם

'מ ואח"חן השקעות בע. מ.מ' מ נ"עמית בניה ויזום בע. פ.מ58229-11-21א "ת

בהסכםהצדדיםלהסכמותבהתאםהוחלטההסכםעלחתוםשאינוצדומצורףלחוק8'סעלפיבוררממונה
ההסכםעלחתומהלאשהיאהגם,3המשיבהאתגםולצרףבבוררותהסכסוךאתלהפנותישכי,שביניהם

.הבוררותתנייתאתהמכיל

מ"גל ביתר שירותי פרסום והפקות בע' מ נ"חברת פריימן הפקות בע2389/22א "רע

ועל כן השימוש בהם ייעשה  , פלילי-בעלי אופי מעין, הליכים מכוח פקודת בזיון בית משפט נחשבים להליכי אכיפה נוקשים
ניתן לאכוף בהליכים מכוח הפקודה רק פסקי דין  , מאותם טעמים. לאחר מיצוי של דרכי אכיפה שחומרתן פחותה, במשורה

.  חד משמעי וברור, הכוללים ציווי אופרטיבי

בסאם שואהנה' חוסיין שואהנה נ26539-05-22א "ת

בתביעה העיקרית מבוקש סעד  . בהתאם להסכם גישור שנחתם בין המשיב לבין המחזיק וקיבל תוקף של פסק דין
י המבוקשת הטלת "ד ע"לשם הבטחת ביצוע פסה. הצהרתי בדבר זכותו של המבקש במחצית מהמקרקעין האמורים

דרישות ספציפיות שצריכות להתקיים על  , בנוסף לקריטריונים הכלליים למתן סעד זמני, לעיקול זמני יש. עיקול זמני
.  יסוד ההכבדה–הדרישה המרכזית . מנת שיינתן

https://www.dropbox.com/scl/fi/x0hahphx2qnkcelcy6wwo/38686-05-21.doc?dl=0&rlkey=aa3diqdt1azmua2rwg9ckt605
https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxwt0jlrts0cnnn20t1u/2389-22.doc?dl=0&rlkey=j63zrq7kwio9znujkagtnhoqp
https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxwt0jlrts0cnnn20t1u/2389-22.doc?dl=0&rlkey=j63zrq7kwio9znujkagtnhoqp
https://www.dropbox.com/scl/fi/ei7su87uxvw0ugstyj4yn/26539-05-22.doc?dl=0&rlkey=hj21ak7doqgzavzgl18dpkohb
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'משה רביד ואח' נ' דורון אברהמי ואח54216-11-20ב "הפ

₪ 100,800מדובר בשכר כולל של , (מ"בתוספת מע)לשעת עבודה של הבורר ₪ 1,600בתעריף שנקבע בשיעור של 
סכום זה שווה ערך  . ועל שני הצדדים להליך הבוררות לשאת בו במשותף בחלקים שווים, 117,936₪–מ "ובתוספת מע

לחוק  ( א)32בית המשפט דחה את בקשת המבקשים להפחתת שכר בורר מכוח סעיף . שעות עבודה של המשיב63-כאמור ל
והאם  , האם קבע המשיב את שכרו שלא על דעת הצדדים: המחלוקת בין הצדדים עניינה בשתי שאלות עיקריות. הבוררות

.בנסיבות תיק זה מדובר בשכר מוגזם

ד"אושרת שוקר עו' ד נ"עו, שגיא בנתאי4869-22א "רע

מקנה לבורר סמכות להורות על מחיקת כתבי טענות של בעל דין מקום בו הוא  חוק הבוררותלתוספת הראשונה ל' פרט ט
למנוע מצב שבו אחד  , סמכות זו נועדה לאפשר את ניהולו התקין של הליך הבוררות. לא מילא אחר צו שנתן הבורר

.  י הבורר ולהגביר את ההגינות הדיונית בין הצדדים"י חוסר היענות לצווים שניתנו ע"הצדדים להליך יסכלֹו ע

כהן אפרת רחל' אליהו מנשה נ420-21המפקח על רישום מקרקעין 

במרכז הדיון . המפקח על רישום מקרקעין קיבל את בקשת הנתבעת והורה על עיכוב ההליך שבפניו מחמת הליך בוררות
?לבין התובע בהליך הבוררות, עומדת השאלה האם מתקיימת קרבה משפטית וזהות אינטרסים בין התובע בהליך זה

https://www.dropbox.com/scl/fi/6ccnuhh1iblex7xkg0jq2/54216-11-20.doc?dl=0&rlkey=4aad1m1j57xrpvljw9tl17x5c
https://www.dropbox.com/scl/fi/9ktsokbw6zoou2qkc3xif/4869-22.doc?dl=0&rlkey=tyyou2ntp5eyf6w32l2ophqnh
https://www.dropbox.com/scl/fi/3lywvi09zpy31yjo1pi0y/420-21.doc?dl=0&rlkey=244wqxkcg6z6aia3q14373ikv


4

ניסים מאיר אוזן' שלמה חדד נ4796-03-21( יפו-תל אביב)א "ת

מקרה זה נמנה על המקרים החריגים בהם מוצדק להורות על ביטול פסק הבורר מחמת פגיעה מהותית באפשרותו של  
.חוק הבוררותל( 4)24בהתאם לעילת הביטול המעוגנת בסעיף , ניסים לשטוח את טענותיו ולהביא את ראיותיו

'ואחAMAZON.COM.INC' ברק נ12859-12-19צ "ת

אינה ישימה ואף מהווה תנאי מקפח  –אף שהיא רצויה בתובענות צרכניות פרטיות –ההפניה למוסד הבוררות המקוון 
כי בית המשפט בישראל  , בוודאי נוכח הקביעות בדבר תחולת החוק הישראלי, ממילא נלמד. בחוזה אחיד שיש לבטלו

.  הוא הפורום הנאות לדון בתביעה
התובענה הייצוגית  . שלילת אפשרות בתנית בוררות להגיש תובענה ייצוגית בישראל היא תנאי מקפח מובהק בחוזה אחיד

אך לא ניתן להשקיף עליה באופן זה לבדו שכן מדובר באחד הכלים המרכזיים לאכיפת זכויותיו , היא אמנם מכשיר דיוני
.  ובהעדרה תגרם פגיעה בצרכנים באשר הם, "האזרח הקטן"המהותיות של 

מ"השקעות ונכסים בע. י.י.ע.ר' שטרן נ43232-04-22א "ת

המבקשת לא העלתה את הטענה לעיכוב הליכים בהזדמנות . לחוק הבוררות5נדחתה בקשה לעיכוב הליכים מכוח סעיף 
לחוק  ( ב)5כנדרש על פי סעיף , "לראשונה לגופו של עניין התובענה"וגם לא בפעם הראשונה שבה טענה , הראשונה
או שהיא  " כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה"נימוק נוסף לדחיית הבקשה הינו משום שהחברה לא עשתה את . הבוררות

.עדיין מוכנה לכך

https://www.dropbox.com/scl/fi/gmtueocxthnbtocac8ol4/24-4-4796-03-21.doc?dl=0&rlkey=49swoooejdlnvhtyj6i8mhcus
https://www.dropbox.com/scl/fi/7s1f79gtfcdo5y0m5ka2k/12859-12-19-AMAZON.COM.INC.doc?dl=0&rlkey=weziw6y9rv9erblrhl5lq86of
https://www.dropbox.com/scl/fi/0p27oeo7jk0yhwnqfgylr/5-43232-04-22-.-.-.-..doc?dl=0&rlkey=2458fvp0r65xdxh4ry8wimyrz
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Auheuser-Busch Inbev' נ( מ"בע( 1986)עסקים . ד.י .5259/22Y&D Enterprises (1986) Ltdא "רע International NV/SA

ובהתחשב בכך שהמבקשת ידעה על תניית הבוררות ואישרה אותה ; אין  חולק כי בין הצדדים לא נחתם מסמך אחד כולל המסדיר את התקשרותם החוזית
.  כי תניית הבוררות חלה על מערכת היחסים בין הצדדים בכללותה וממילא גם על התובענה שהגישה, אין להתערב במסקנה, בכל הזמנה והזמנה

'זלמן ליפסקר ואח' ד מושב עובדים של חסידי לובאוויטש להתיישבות חקלאית שיתופית נ"כפר חב59094-01-20א "ת

המדיניות השיפוטית העומדת בבסיס הלכה זו נובעת מהשאיפה לחזק  . 'הלכת אי ההתערבות בפסקי בוררות'בפסיקת בתי המשפט התבססה לא מכבר 
כמו גם על השאיפה ליתן תוקף מרבי וממשי לאוטונומיית הרצון החופשי של  , את מוסד הבוררות כחלופה אטרקטיבית על פני התדיינות בבית המשפט

יתרונותיו אלו של מוסד הבוררות יוגשמו  . הצדדים אשר בחרו להתדיין ביניהם דווקא בהליך בוררות משום היותו הליך מהיר ומזומנות אף יעיל יותר
.  אלא מקום שהוסמכו לעשות כן במפורש על ידי המחוקק ובמקרים חריגים בלבד, רק אם הליך הבוררות יהיה הליך שאין בתי המשפט מתערבים בו

'מ ואח"עידית ייזום והשקעות בע' נ' ציון מימון ואח17670-08-21א "ת

על הטוען לקיומה של עילת פסלות של בורר להוכיח בהתבסס על ראיות אובייקטיביות כי קיים חשש ממשי למשוא פנים המצדיק את העברת  
ובכלל זה החובה לגלות את קשריו למי  , מחובת האמון של הבורר נגזרת בנוסף חובת הגילוי כלפי הצדדים בעניינים שונים. הבורר מתפקידו

.מהצדדים ועובדות העלולות ליצור חשש לניגוד עניינים בו מצוי הבורר

אלמוני' פלוני נ64700-06-22ש "רמ

על פני פרשנות לפיה יש לברר את הסכסוך לפני בית  , עדיפה הפרשנות לפיה על הסכסוך בין הצדדים להתנהל במסגרת בוררות, ככלל
אולם התנהלותו של המבקש מלמדת נכונותו להשתתף בהליך  , בענייננו לשונה של תניית הבוררות אינה חד משמעית. המשפט

.הבוררות

https://www.dropbox.com/scl/fi/2wlxgmxbb8s2jwkjskjhr/5259-22-Y-D-Enterprises-1986-Ltd.-Auheuser-Busch-Inbev-International-NV-SA-5-6.doc?dl=0&rlkey=cbk0j7inxpatish0r47zmnba0
https://www.dropbox.com/scl/fi/mxhjxkx0vmfvimzkmbqnf/59094-01-20.doc?dl=0&rlkey=q6dhtq36wcr661vzvu40lb8ut
https://www.dropbox.com/scl/fi/mnascwhchzas7ewuh9hal/17670-08-21.doc?dl=0&rlkey=0uv10fxy222gkrv9x4f5ts9e0
https://www.dropbox.com/scl/fi/9zoavumf27wlo72sskbf8/64700-06-22.doc?dl=0&rlkey=pgh8c4co0x9up9vu7lxpenan4
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מוחמד עבד אלרזק אחמד משעל' פאיז חוסין אלקטנאוי נ1060-22א "רע

שאינו יכול  בעניןאין תוקף להסכם בוררות "–קובע כי , (חוק הבוררות: להלן)1968-ח"התשכ, לחוק הבוררות3סעיף 
אין הצדדים להסכם בוררות יכולים למסור לבוררות סכסוך  "כי , מכאן נלמד אפוא". לשמש נושא להסכם בין הצדדים

"  היינו כלפי צדדים שלישיים in rem,שהכרעה בו תהיה בעלת תוקף 

https://www.dropbox.com/scl/fi/me8i43wt666e8o0335non/1060-22.doc?dl=0&rlkey=heprfla83omuj2wwjydizxik2
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גישור

מ"ניו לינאו סינמה  בע' מלי פרידמן נ8411-21א "רע

ואילו המגעים בין המבקשת  , משעה שהמבקשת וסינמה סיטי הגיעו להסדר פשרה. ש מאשר הסדר גישור בין חלק מהצדדים"בימ
גם לא ניתן , לא נמצא נימוק מבורר לכרוך את עניינה של סינמה סיטי עם עניינן של המשיבות הנותרות, למשיבות הנותרות לא צלחו

.נימוק כזה
אלא להמתין לבירור עניינן של  1ש קמא שלא להכריע בעת הנוכחית בהסדר הפשרה שגובש בין המבקשת ומשיבה "החלטת בימ

.חוטאת לרציונל שביסוד הסדר הפשרה, המשיבות הנותרות

טלאל אלעוברה' אסמעיל אלרומילי נ69863-12-20ע  "ע

פשרה לעניין  ", לחוק פיצוי פיטורים29לפי סעיף , 1993–ג "התשנ, (גישור)תקנות בתי המשפט ל( א)9בדומה להוראת תקנה 
".אלא אם נערכו בכתב ונאמר בהם במפורש שהם לגבי פיצויי הפיטורים, פיצויי פיטורים והודאת סילוק לא יהא להם תוקף

מ"יזמות בע.( ל.א.א)אמיר ואלי להב ' שי קרוננברג נ67944-07-20צ "ת

הוגן וסביר בהתחשב בעניינם  , נמצא כי ההסדר ראוי. מתקבלת, שגובש בתום הליך גישור, הבקשה לאישור הסדר הפשרה
הבקשה להשבת החלק  . סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת; של חברי הקבוצה

.ואילו הבקשה לפטור מחובת תשלום חלקה השני של האגרה מתקבלת, הראשון של האגרה נדחית

https://www.dropbox.com/scl/fi/kgr0oqc1wehhxvgtz4mx7/8411-21.doc?dl=0&rlkey=3wzkgn1z2q9j9k4v97erqbgds
https://www.dropbox.com/scl/fi/nd56ei58yd18llmy8xetr/69863-12-20.doc?dl=0&rlkey=6flvqxl4el82f3bi0ag0pasi9
https://www.dropbox.com/scl/fi/9j5ijcrs0n0m35gdvconw/67944-07-20.doc?dl=0&rlkey=t2fafk34asmeg3yrnjck180vu
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מ"בנק הפועלים בע' משרד עורכי דין נ, יובל לפינר50737-01-19צ "ת

ופטר את המשיבה מתשלום כל  , בית המשפט אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה בגביית יתר של עמלות בבנק
.חלקה השני של האגרה

אמיר אבו נימר' מדינת ישראל נ4677-22פ "בש

.  ש עמד על חשיבות מוסד הגישור הפלילי ועל יתרונותיו הרבים"בימ

מ"בנק דיסקונט לישראל בע' ניסנבאום נ29806-02-17צ "ת

סיום  . הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, כי ההסדר ראוי, בית המשפט יאשר הסדר פשרה אם מצא
.ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין

'נילי בורנשטיין ואח' נ' חיים בר דוד ואח8428-06-19א "ת

דעת הצדדים בעת חתימת הסכם הפשרה בתאילנד היה  אומד. במסגרת הסכם הפשרה הוסכם כי התביעה הנדונה תידחה
.  בלא תנאים ובלא דרישות נוספות שלא נכללו בהסכם הפשרה, סיום כל ההליכים בתאילנד ובישראל באופן סופי והדדי

https://www.dropbox.com/scl/fi/a06a7tzcooexhohudc05b/50737-01-19.doc?dl=0&rlkey=g5z3sfxu2wle9ps0723h6d8ar
https://www.dropbox.com/scl/fi/hgtsvogc10vcd86reec66/.doc?dl=0&rlkey=3or20x01s9vjoo94nwhdw6p6e
https://www.dropbox.com/scl/fi/qyx8twkfd7r9rdl9wtsuk/29806-02-17.doc?dl=0&rlkey=l181bkpxymmeeoypqsoazgje6
https://www.dropbox.com/scl/fi/72k5snagqeko0q0utjk64/8428-06-19.doc?dl=0&rlkey=rgicicoxfynzgiod9vul9gxxq
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מידע כללי ותוצרי עבודה

:  מצגת בנושא

ח "רו, שקוביצקיאביגיל , ח "רוד"עו,אריהרמי -" סוף מעשה במחשבה תחילה-חברה משפחתית /עסק"

תכנית הגישור עם יניב שוורצמן ועו״ד יגאל בורוכובסקי

?האם תקף–הסדר גישור מותנה בכפוף להוראת בית המשפט על החזר האגרה 

ניהול הליך גישור טרם פנייה להליך שיפוטי במסגרת בוררות או בית משפט  -יישוב מחלוקות באגודות שיתופיות 

.גילוי דעת משרד הכלכלה והתעשייה האגף לאיגוד שיתופי-

אריה-נועה בן, אייל ברוק, שלמה שהם* על אחדות הניגודים ועל רגשות בעולם המשפט: כשהנעל מתאימה

?מה ההבדל בין בוררות לגישור: בין גירושים לעסקים

ניגוד עניינים בבוררות–פסק דין : גלובס

https://www.dropbox.com/scl/fi/s1ebvknzijfi8v77xag7h/.docx?dl=0&rlkey=s23rbe0jpd3vcc5uvyv3ao9yk
https://www.dropbox.com/scl/fi/s1ebvknzijfi8v77xag7h/.docx?dl=0&rlkey=s23rbe0jpd3vcc5uvyv3ao9yk
https://www.dropbox.com/scl/fi/qy4l7ssj4r31xb9nrt40v/.docx?dl=0&rlkey=6a0fq5686pl86q79dnt4e7rv7
https://www.dropbox.com/scl/fi/nnvk9jktvz4gzsymz2rpm/.doc?dl=0&rlkey=pjas6jxzymq6cdx4eql9d0qfv
https://www.dropbox.com/s/2vz9ero6xp14ate/%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/bhw6tp6wjelwdn09mso9g/.doc?dl=0&rlkey=qavvfsl1kir5nf4x9gl7y5wb0
https://www.dropbox.com/scl/fi/4bvmtt8ey6fa002az0kox/.docx?dl=0&rlkey=2fe051nzvnphmabg938bliigb
https://www.dropbox.com/scl/fi/ob5ge9u3wex0dofuaqfdk/.docx?dl=0&rlkey=cdjhkhjrx05i01j4dmfo6xyzx
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לוח מודעות

פרוטוקול פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות וועדת בוררות וגישור  

,ב"תשפ'באייר ה' ט,2022במאי 10, מיום שלישי

1-קול קורא להעברת תכנים בכנס גישורים ה1

קידום נושא הגישור מול המדינה

עם , משגרת ברכה לעורכת הדין והמגשרת ענת קרב כמו גם לכל הצוות שעובד אתה

-:, הצלחתם המיוחדת בהכפלת מספר הגישורים אליהם מסכימה המדינה

;  אורביטועדה שמיר 

;  אשר-נורית היינריך

;יואב בן סימון

; פריפזד אדוה "עו

;טובביןד שרית "עו

.קביליד ענת "עו

https://www.dropbox.com/s/nup0nmzhfz9ixyz/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%2010.05.2022%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nup0nmzhfz9ixyz/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%2010.05.2022%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bzgnu39476e2e7/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%94-15-1%20%281%29.pdf?dl=0

