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 3מספר בקשה: 
 אביגדור דורות  שופטה כבוד פני ב

 
 
 ת:מבקשה

 
נס הרים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית 

 בע"מ
 

 נגד
 
 
 :משיביםה

 
  מקרקעי ישראל רשות .9
 ירון סולימני .2
 מיכל מזרחי .3
 יונה שמואל .1
 דרור מזרחי .5
 כרמית אליהו .0
 אופיר אליהו .7

 
 

 כהן -עו"ד ש. תוסייה ב"כ המבקשת:
 עו"ד מ' ענבל :9ב"כ המשיבה 

 עו"ד א' סריאל :2ב"כ המשיב 
 עו"ד ר' דובר :3-5ב"כ המשיבים 
 י' ג'ברעו"ד  :0-7ב"כ המשיבים 

 
 החלטה

 
 1 6-7והמשיבים  3-5המשיבים  ,1 הלפניי בקשה לעיכוב הליכים והעברת הסכסוך לבוררות. המשיב

 2 )שהינו התובע( תומך בבקשה. 2מתנגדים לבקשה, בעוד המשיב 

 3 

 4 תמצית הסכסוך

 5 

 6-)להלן 2בפטור ממכרז. המשיב במושב נס הרים הסכסוך נוגע להקצאת מגרש מסוים  . 1

 7שהוא ₪,  202,222לרכוש את המגרש תמורת הסכום של "( טוען כי הוא הזכאי התובע"

 8המכרז "-)להלן המבקשת שפרסמהבמסגרת מכרז פנימי  2212בשנת על ידו  עהסכום שהוצ

 9את הסכום הגבוה ביותר עבור "הוצאות הפנימי . לטענתו, הוא הציע במכרז "(הפנימי

 10מרשות מקרקעי פיתוח" ולכן הפך להיות זכאי להמליץ על מועמד לקבלת זכויות חכירה 
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 1התובע המליץ על אחיו, אולם רמ"י סירבה  "(.9המשיבה "או  "רמ"י"-ישראל )להלן

 2 לבקשתו להקצאת המגרש.

 3 

 4להעביר אליו את הזכות להמליץ על  4למשיב  2211בשנת התובע הציע  3-5לטענת המשיבים  . 2

 5שילם  4בתמורה לאותו סכום ששילם התובע למבקשת. נטען כי המשיב  ,מועמד מטעמו

 6למבקשת את הסכום הנ"ל והמבקשת החזירה לתובע את הכספים. בעקבות כך, פנו 

 7( לרמ"י וביקשו 3של המשיבה  שהינו אביה ,4)שהומלצו על ידי המשיב  5-ו 3המשיבים 

 8 נענתה רמ"י בחיוב לבקשתם להקצאת המגרש. 2213בשנת  להקצות להם את המגרש.

 9 

 10דרשה להעביר מבקשת ול 2214פנתה בשנת , אשר השתתפה במכרז והפסידה,  6המשיבה  . 3

 11כתוצאה מפניה  כלל לא השתתף במכרז הפנימי. 4אליה את הזכויות במגרש הואיל והמשיב 

 12, אין בדעתה לחתום על 6כי לאור פנייתה של המשיבה  2214זו, הודיעה המבקשת בקיץ 

 13 .5-ו 3למשיבים המסמכים הדרושים לשם הקצאת המגרש 

 14 

 15הגישה האחרונה לחתום על המסמכים כאמור,  3המשיבה  לאחר שהמבקשת סירבה לבקשת . 4

 16וכן  6-ו 3אשר הצדדים לו הם המשיבות ( 34645-20-14תובענה לבית משפט זה )ת"א 

 17 המחלוקת בין הצדדים הועברה לבוררות בפני כב' השופט )בדימוס( מ' רביד.האגודה. 

 18עתר התובע, שאינו צד בבוררות הנ"ל, לבית משפט זה בבקשה למתן צו  2216בחודש יוני 

 19הואיל  6למשיבה  3שהתנהלו בין המשיבה  מניעה זמני המורה על הפסקת הליכי הבוררות

 20ולטענתו, יש בפיו טענות כבדות משקל באשר לזכותו על המגרש ויש חשש לפסיקה סותרת 

 21 .14.6.17הבקשה נמחקה ביום . בכל הנוגע לזכאי למימוש הזכות להקצאת המגרש

 22 

 23 טענות הצדדים

 24 

 25)א( לתקנות האגודה, הקובעת כי סכסוכים הנובעים 32המבקשת מסתמכת על הוראת סעיף  . 5

 26מחברות באגודה או מעסקי האגודה, אשר יתגלעו בין חברי האגודה, חברים לשעבר, 

 27יימסרו מצד שני, ד, לבין האגודה או חברי הנהלתה, יורשיהם או נציגיהם החוקיים מצד אח

 28 לבוררות זבל"א.

 29 

 30נמסרה להכרעת בורר והיא  6כנגד המשיבה  3לטענת המבקשת, מאחר ותביעת המשיבה  . 6

 31נוגעת לזכויות באותו המגרש נשוא ההליך שבפניי, יש להעביר גם את הסכסוך בתובענת 

 32 התובע להכרעת הבורר שמונה כאמור.
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 5מתוך  3

 1 

 2אינם חברי האגודה )וכן אינם  5-ו 3המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם,  3-5המשיבים  . 7

 3 ולכן הוראת הבוררות אינה נוגעת אליהם. חברים לשעבר, יורשיהם או נציגיהם החוקיים(

 4 

 5מתנגדת לבקשה. לטעמה, תקנות האגודה אינה חלות עליה ולא ניתן לחייבה  1המשיבה  . 0

 6ין המגרש נגבו על ידי לנהל את הסכסוך בבוררות. בפיה טעם נוסף. לטענתה, התברר כי בג

 7ש בפטור רעבור הזכות להיכלל ברשימת המומלצים לקבלת מגכספים אסורים,  בקשתהמ

 8ממכרז, מעבר להוצאות הפיתוח המאושרות על ידי רמ"י. האיסור על גביית כספים כאמור 

 9וחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה א'  החלטות מועצת מקרקעי ישראלקבוע  ב

 10אין להקצות את המגרש בפטור ממכרז. בדעת רמ"י להקצות כך, נטען ש רובינשטיין. משום

 11 את המגרש בהליך של מכרז פומבי בהתאם לנהלי הרשות.

 12 

 13התובע תומך בבקשה לעיכוב ההליכים והעברת הסכסוך לבוררות. בהקשר זה ראוי לציין כי  . 9

 14ת אינה חלה התובע מכהן כיושב ראש ועד האגודה. אשר לטענת רמ"י, כי הוראת הבוררו

 15עליה, טוען התובע, כי אינו מבקש את נוכחות רמ"י בהליך הבוררות. לדידו, טענות רמ"י 

 16 בדבר כספים אסורים יתבררו בהליך נפרד, מול הזכאי למגרש, מכוח הכרעת הבורר.

 17 

 18מתנגדים לבקשה. לטענתם, הליך הבוררות מחוץ לירושלים גורם להם  6-7המשיבים  .12

 19 לטרחה, שאין הם יכולים לעמוד בה. 

 20 

 21 דיון והכרעה 

 22 

 23לתקנות האגודה אינו חל עליהם ואין  32, כי סעיף 1וכן המשיבה  3-5צודקים המשיבים  .11

 24אינם חברים באגודה  3-5אפשרות לכפות עליהם לנהל את הסכסוך בבוררות. המשיבים 

 25אף היא איננה חברה  1לא חלה עליהם. המשיבה  32ומשום כך הוראת סעיף השיתופית 

 26 ך של בוררות.באגודה ואין לכפות עליה הסכמה להלי

 27הינו חבר האגודה.  4מעוררת תהיות. המשיב  3-5יחד עם זאת, עמדתם של המשיבים  

 28ביחס לאותו מגרש בבוררות, אף שלא  6הסכימה לברר את תביעתה נגד המשיבה  3המשיבה 

 29ממש, נאחזת  הייתה מחויבת להסכים להליך הבוררות. עתה, בסכסוך ביחס לאותו מגרש

 30ה חברה באגודה, כדי למנוע את בירור המחלוקת ביחס לאותו מגרש משיבה זו בעובדה שאינ

 31 בפני הבורר שמונה כאמור.

 32 
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 5מתוך  4

 1נוגע לטענת רמ"י בדבר גביית כספים אסורים. ראשית, הואיל  במקרה זה, המכריעטעם ה .12

 2 ,ועמדת רמ"י הינה שאין להקצות את המגרש בפטור ממכרז אלא באמצעות מכרז פומבי

 3בכל הנוגע לזכות  6והמשיבה  3איני רואה טעם בניהול בוררות בין התובע, המשיבה 

 4להקצאת המגרש בפטור ממכרז, כאשר ידועה מראש עמדת רמ"י, לפיה המגרש לא יוקצה 

 5 בפטור אלא במכרז פומבי. 

 6 

 7מושא הבוררות צריך להיות עניין  1960-תשכ"חלחוק הבוררות,  3זאת ועוד. על פי סעיף  .13

 8לחוק החוזים )חלק  32ניתן להעבירו לבוררות והוא אינו יכול להיות בלתי חוקי לפי סעיף ש

 9 אקסטל בע"מ נ' קאלמא ווי תעשיה שיווק אלומניום 6233322. ברע"א 1973-, תשל"גכללי(

 10נדונה השאלה האם  ,"(עניין אקסטל"-)להלן (2224) 634( 2, פ"ד נח )זכוכית ופרזול בע"מ

 11כאשר מועלת טענת אי חוקיות הנוגעת  ,ות סכסוך בין צדדים לחוזהבוררלניתן להעביר 

 12הייתה באותו נאור מ'  (כתוארה אז)להסדר כובל בין הצדדים לחוזה. עמדת כב' השופטת 

 13הואיל והוא נוגע  ,כי מדובר בהסדר כובל ולכן אין הסכם הבוררות יכול להתקיים ,מקרה

 14כי אם בערכאות השיפוט בלבד. כב' השופט י'  לעניין שמעצם טיבו אינו יכול להידון בבוררות

 15כי אין מדובר בהסדר כובל ולכן מוסמך היה הבורר לדון  ,טירקל סבר באותו מקרה

 16פרוקצ'יה סברה כי הבורר היה מוסמך לדון א' במחלוקת בין בעלי הדין. כב' השופטת 

 17חשיבות רבה הייתה במחלוקת אף מבלי להכריע בשאלה אם מדובר בהסדר כובל. לטעמה, 

 18טענת אי החוקיות הועלתה על ידי צד שאינו חפץ לקיים הסכם בוררות שהוא צד לו. לכך ש

 19כי ההכרעה אם מדובר בהסדר כובל מצריכה בחינה מורכבת ומעמיקה,  ,עוד נקבע על ידה

 20לשאלה  )האם מדובר בהסדר כובל( הבאופייאשר הופכת שאלה שהיא אינצידנטלית 

 21 עיקרי, אם לקיים בוררות אם לאו, הופך לשאלה אגבית.ילו העניין ההעיקרית וא

 22 

 23מי שמעלה את טענת אי החוקיות בנוגע לגביית כספים אסורים איננו צד להסכם  ,בענייננו .14

 24בוררות, אשר מבקש להתנער מהסכמתו להתדיין בבוררות. מי שהעלה את עניין אי 

 25הקבוע בתקנות האגודה.  החוקיות בתיק זה הינה רמ"י אשר איננה צד להסכם הבוררות,

 26זאת ועוד, הסוגיה של גביית כספים אסורים בתיק זה איננה "אחת הסוגיות הקשות 

 27והסבוכות במשפט", בשונה מסוגיית ההסדר הכובל כפי שאופיינה על ידי כב' השופטת 

 28שאלת הזכות להקצאת המגרש בפטור ממכרז תמורת  בנוסף,. אקסטל ענייןב פרוקצ'יה

 29מומלצים לקבלת המגרש בפטור עבור הזכות להיכלל ברשימת ה₪,  202,222תשלום סך 

 30 וטענת אי החוקיות יורדת לשורשו של הסכסוך. עומדת בלב הסכסוךממכרז, 

 31 
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 5מתוך  5

 1תוך  6-ו 3איני סבור כי ניתן לקיים בוררות בנסיבות הנ"ל, בין התובע לבין המשיבות  . 15

 2התובע. עמדתה של רמ"י אינה השארת רמ"י מחוץ להליך הבוררות, כפי שמוצע על ידי 

 3שהגיש את תוך בירורה בהליך נפרד. התובע הוא  ,צדדית לסכסוך באופן שניתן להפרידה

 4התביעה נגד רמ"י ונכון עשה כאשר צירפה כנתבעת. שונה היה המצב, לו הייתה שוררת 

 5הסכמה בין כל הצדדים האחרים להתדיין בבוררות, תוך מחיקת רמ"י מן התובענה. לא זה 

 6צב בענייננו. רמ"י נתבעה על ידי התובע כצד דרוש בתובענה ולא קיימת הסכמה בין כל המ

 7 הצדדים האחרים, להעברת המחלוקת להכרעת בורר.

 8 

 9הגעתי למסקנה כי יש לדחות את הבקשה לעיכוב הליכים ולהעברת ההליך  ,האמורכל לאור  .16

 10בהוצאותיהם של ו ₪ 1,522בסך  1וצאותיה של המשיבה ישא בהלבוררות. המבקשת ת

 11  .₪ 1,522בסך  3-5המשיבים 

 12 

 13 .11022בשעה  20.3.17ישיבת קדם משפט ליום נקבעה  .17

 14 

 15 המזכירות תשלח החלטה זו לבאי כוח הצדדים. 

  16 

 17 , בהעדר הצדדים.2217מרץ  29, י"א אדר תשע"זהיום,  נהנית

      18 

             19 
 20 


