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 1 
 בפני כב' השופט  ארז שני

 

 , עו"ד, .מ .צ המבקש:
 )מנהל העיזבון(

 

 נגד

 

 .מ י.. 1  המשיבים:

 .מ .נ. 2 
 ידי ב"כ עו"ד אמנון בנישתי-על

 2 
 3 

 פסק דין
 4 

 5"(, הבוררידי כבוד השופט )בדימוס( גל גוטזגן )להלן: "-בפני בקשה לביטולו של פסק בורר שניתן על

 6להורות על ביטול פסק בורר, מאחר ו"הבורר חרג "(. נתבקשתי פסק הבורר)להלן: " 11/2/2/11ביום 

 7רם פי הדין המהותי והיותו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור תוך שהוא גו-מסמכותו, לא פסק על

 8 למבקש כמנהל העיזבון )ולמעשה ליורשות( עיוות דין".

 9 

 10 המסכת העובדתית שקדמה להליך

 11 "(, לבין המנוחיםז"ל )להלן:  .מ ז.ו .רי המשיבים, בנחתם הסכם בין הו 22/1/1222ביום  .1

 12 .1המשיב 

 13 

 14 הינו  1"(, המשיב המבקשהמבקש כאמור הינו מנהל עיזבונם של ההורים המנוחים )להלן: " .2

 15הינה ביתם של המנוחים )להלן:  2"( ואילו המשיבה המשיבהמנוחים )להלן: " בנם של

 16 "( .המשיבה"

 17 

 18 "(,העבירו המנוחים שהיו בעלי הזכויות בנחלה שבמושב ההסכםלפי ההסכם הנ"ל )להלן: " .3

 19", למשיב ורעייתו את מלוא זכויותיהם במשק החקלאי שלהם, הידוע כמשק )נחלה ...."ג

 20 "(.המשק(, )להלן: "1מספר 

 21 

 22 יצויין כי המשיבה ובת נוספת של המנוחים לא היו צד להסכם זה. .4

 23 

 24 העברת המשק הנ"ל לבן הממשיך ורעייתו נעשית ללא כל בהסכם נקבע בין היתר כי: " .5
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 1 ".תמורה כלשהי, למעט התחייבות הבן הממשיך ורעייתו כפי שיפורטו בהסכם זה

 2בגין ניצול ו/או הפשרה של חלקות כל תמורה שתתקבל מכל מוסד ו/או גוף כלשהו עוד, "

 3 ". בחלקים שווים .מ .ונ .ק .י האחיות: עתחולק בין שת -ב', 

 4הבן הממשיך מתחייב שלא לנקוט כל פעולה שיש בה כדי לפגוע ו/או (, " 2)ד()1בסעיף 

 5ובמידה ויעשה כן  .ונ ."ל וחלוקת התמורה בין האחיות עלערב בקבלת תמורת חלקות ב' הנ

 6 ".לקבלת המבנהתפקע זכותו  –

 7 

 8 בעקבות ההסכם, נרשמו הזכויות במשק ע"ש המשיב. .6

 9 

 10 לבית משפט זה הגישה המשיבה תובענה כנגד ההורים ונגד המשיב  19/1/1221ביום  .7

 11עקב עושק וכפייה. ובמסגרתה, היא עתרה למתן פסק דין הצהרתי שיורה על ביטול ההסכם 

 12 תובענה זו נדחתה, ותוצאתה חלוטה היא.

 13 

 14 , כשש שנים לאחר חתימת ההסכם, הגישו ההורים תובענה נגד המשיב 9//21/9/2ביום  .8

 15 לבית המשפט בה עתרו הם לביטול ההסכם בטענה שהמשיב הפר אותו הפרה יסודית.

 16 

 17 קיבל בית המשפט את טענתו של המשיב, כי יש להעביר את הסכסוך  1//2/1/2ביום  .9

 18מונה כבורר השופט  2//12/9/2וביום  לבוררות מכוח תניית בוררות הקבועה בהסכם,

 19 )בדימוס( גל גוטזגן.

 20 

 21 ז"ל, ותוך כדי מהלכה של  .מ .ה לבית עולמה האם, הגב' בבטרם החלה הבוררות, הלכ .11

 22 ז"ל.  .מ .ת הלך לבית עולמו האב, זהבוררו

 23 

 24 "( .עעל פי צוואת המנוחים, הזוכות היחידות של העיזבון הן המשיבה  ובת נוספת )להלן: " .11

 25 קים שווים, אשר הודיעה לבורר כי אינה רוצה להיות צד בהליך.בחל

 26 

 27 , ניתן פסק הבורר אשר קבע כי ההסכם בין ההורים למשיב בטל עקב הפרתו 2//1/1/2ביום  .12

 28, ולמשיב  לא תהיינה כל .ך המשק יעבור על שם המשיבה  ועהיסודית על ידי המשיב,  ולפיכ

 29 זכויות במשק.

 30 

 31 יום. /1לפנות את המשק ולסלק ידו ממנו בתוך בפסק הבורר נדרש המשיב  .13
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 1 

 2ידי כבוד השופט נ. -הוגשה בקשה לביטול פסק הבורר, אשר נדחתה על 2//2/11/2ביום  .14

 3 שילה, 

 4 ./11/2/2/1ובמעמד זה אישר הוא את פסק הבורר ביום 

 5 

 6 עניינו של ההליך שבפני

 7עיזבון( תביעה , הגיש המבקש )כמנהל ה9-11/-11111, במסגרת תמ"ש 9/2/11//2ביום  .15

 8 כספית 

 9  -"(, אשר עניינה התביעהבצירוף הפרשי הצמדה, כנגד המשיבים )להלן: "₪  ///,/21על סך 

 10זבונם של המנוחים מאת מושב ידי המשיבה, כמנהלת עי-על₪  ///,/21קבלת צ'ק על סך 

 11 , בעבור זכויות נחלת המנוחים......ג

 12 

 13 -במסגרת דיון שקיים, כי משעה שהוסכם עלשילה נ. החליט כבוד השופט  1/2/11//1ביום  .16

 14ידי הצדדים כי המחלוקת היחידה שנותרה להכרעה בהליך היא לעניין שייכות הכספים 

 15)שנמצאים אצל המשיב  כפי שהצהיר ₪  ///,/21על סך  1/2/2/11שהתקבלו ביום 

 16מחלוקת ידי הבורר. יצויין כי שורשה של ה-לפרוטוקול הדיון(, ההכרעה בעניין זה תיעשה על

 17 .2//1/1/2ידי אותו בורר ביום -"נעוץ וקשור" בפסק הבוררות הקודם שניתן על

 18 

 19 בהסכם שנחתם בין המנוחים למשיב,  נקבע כי הבורר יהיה פטור מדיני הראיות ומהדין  .17

 20המהותי, הכרעתו סופית ותחייב את הצדדים ללא זכות ערעור. במסגרת הבוררות 

 21ר ידון ויפסוק בהתאם לדין המהותי אך לא יהא כפוף הראשונה, סוכם בין הצדדים כי הבור

 22לסדרי הדין ולדיני הראיות. באותו דיון בפני כבוד השופט שילה, סוכם כי סמכויותיו של 

 23 הבורר יהיו כפי שהיו בבוררות המקורית, הראשונה.

 24, באשר לסמכויות הבורר, 2/1/2/11וכך נקבע בהסכם הבוררות שנערך ונחתם ביום 

 25 :1-2בסעיפים 

 26 ( הצדדים מסכימים בזה למסור להכרעתו של הבורר את ההכרעה במחלוקת 2"

 27המשפט ולבורר.  -הטענות שהגישו לבית-שביניהם, כפי שהועלתה בכתבי

 28למניעת ספק, המחלוקת היחידה הטעונה הכרעה הינה: האם הכספים 

 29-פי פסק-על –שייכים ₪  209,999בסך  .לידיה של נ 1/0/2944קבלו ביום שהת

 30רורן של מחלוקות במסגרת בי 9/0/2990בוררות קודם שנתן הבורר ביום 

 31 זבון הוריו המנוחים?יאו לע .שייכים לי –ואחרים  .לבין י .שנתגלעו בין נ

 32 ( הצדדים מסכימים בזה, כי הבורר יהא כפוף להוראות הדין המהותי, אך לא 3 
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 1 הראיות.-ין ולדיניהד-יהא כפוף לסדרי    

 2 הבוררות וכי ייתן -. הצדדים מסכימים בזה, כי הבורר יהא חייב לנמק את פסק1 

 3 בוררות תמציתי ובהקדם האפשרי".-פסק    

 4 להסכמות אלו ניתן תוקף של פסק דין.  

 5 

 6 ניתן פסק הבורר, במסגרתו בין היתר נפסק: 11/2/2/11ביום  .18

 7או  .הכספים שבמחלוקת שייכים ליהאם "אמנם, בעלי הדין הסמיכוני לקבוע, 

 8 –לעיזבון ההורים המנוחים. משקבעתי, כי אין הם שייכים לעיזבון המנוחים 

 9. ואולם, החלטתי .ופן פוזיטיבי, כי הם שייכים ליצריך הייתי, לכאורה, לקבוע, בא

 10הטעונה הכרעה והן  .עם שאין בפני תביעה נגדית של ישלא להכריע בכך, הן מהט

 11 בעניין זכויות של צדדים נוספים...... מהטעם שכרוכות

 12בכל מקרה לא מוקנות לעיזבון זכויות הכספים שבמחלוקת, ומכאן שדין .......

 13 להדחות". –התובענה 

 14 

 15 ידי המבקש בקשה לביטול פסק הבורר.-הוגשה על 2/11//1/1ביום  .19

 16 

 17 הבקשה הועברה אלי לאחר מינויו של כבוד השופט נ. שילה לבית המשפט המחוזי. .21

 18 

 19 ידי הצדדים, -במסגרת דיון שהתקיים בפני, הורתי על הגשת סיכומים על 1/1/2/12ביום  .21

 20 תוך שרשאים הם להתייחס לכתבי טענותיהם כחלק מן הסיכומים.

 21 

 22 טענות המבקש )מנהל העיזבון(

 23  21, מהעילות הקבועות בסעיף 11/2/2/11המבקש עותר לביטול פסק הבורר שניתן ביום  .22

 24 "( וכן מוסיף הוא טענות נוספות כלליות החוק)להלן: " 1211 –לחוק הבוררות תשכ"ח 

 25 באשר לצורך בביטולו של פסק הבורר.

 26 

 27 לחוק, טוען המבקש כי צווי קיום הצוואה שניתנו בעניין המנוחים,  (3)21באשר לסעיף  .23

 28דין חלוטים, והבורר פסק בניגוד להם, בכך חרג הוא מסמכותו, שכן -נחשבים הם כפסדי

 29 דין אשר קם מתוקף פסק דין של בית המשפט.-לפסוק בניגוד למעשה ביתאינו רשאי 

 30 

 31 לחוק, המבקש טוען כי הצדדים לא הותירו את ההכרעה שבמחלוקת ( 7)21באשר לסעיף .24

 32 פי הדין -לשיקול דעתו של הבורר, אשר התעלם לחלוטין, במכוון, מההסכמה לפעול על
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 1ק או ציטוט של פסק דין המתייחסים המהותי. אין בפסק הבורר הוראת דין אחת, סעיף חו

 2למחלוקת שהועברה לפסיקתו, כמו גם אין ניתוח לדין ולפסיקת בית המשפט העליון. לו היה 

 3הבורר בודק את הוראות הדין, היה הוא קובע כי לעניין ביטול החוזה אין כל השפעה על 

 4שייכים  קביעת זכויות מהותיות בין הצדדים, ומכאן כי הכספים נשוא המחלוקת אינם

 5 . .בון המנוחים או למשיבה  ולעלמשיב  אלא לעיז

 6 

 7 לחוק, המבקש טוען כי יש לבטל את פסק הבורר, מחמת שתוכנו מנוגד  (0)21באשר לסעיף  .25

 8פי פסק הבורר עלול -לתקנת הציבור. המשיב מעולם לא היה זכאי לכספים שבמחלוקת ועל

 9לקבלם, וזאת מבלי שאיש העביר או הוריש לו אותם, שכן צוואותיהם של המנוחים מורות 

 10במפורש כי עקב התנהגותו הרעה כלפיהם, הם שוללים ממנו כל זכות בעיזבונם. תוצאת 

 11שניטלו ללא דין ישארו בידיו של המשיב. המבקש מפנה הפסק עלולה להביא לכך שכספים 

 12לעיקרון "כיבוד מצוות המת" המעוגן בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מקום בו הוראות 

 13יסוד, ואף אם נפסקו בניגוד לחוק, יש לבטלן, מחמת -הפסק סותרות את העקרונות בחוקי

 14דין המהותי, שנותן תוקף היותן נוגדות את תקנת הציבור. בורר המחוייב לפסוק לפי ה

 15 להסכם שתוכנו נוגד את תקנת הציבור, עשוי אף להיחשב כמי שחורג מסמכויותיו. 

 16 

 17 פיו הכספים -המבקש טוען טענות באשר לביטול ההסכם שנחתם בין המנוחים למשיב, על .26

 18שנובעים מחלקות ב' לא הוקנו למשיב, אלא נותרו במכלול הזכויות של המנוחים או 

 19עליהם זכאים הם גם לפירותיהם בתקופה שעד לביטול ההסכם. בפסק הבורר יורשיהם, וכב

 20הראשון, שביטל את ההסכם, כל הדיון התמקד בעניין ה"משק", שעה שחלקות ב' לא נידונו 

 21 ולא הוכרעו ולכן הפסק מתייחס לביטול העברת המשק בלבד. 

 22 

 23 אן ולהבא" אינה עוד מוסיף המבקש וטוען, כי הכרעת הבורר לעניין ביטול ההסכם "מכ .27

 24משליכה כלל על המחלוקת בתיק זה, שכן לא הכריע הוא בגורלם של הכספים שהועברו למי 

 25 מבעלי העניין טרם בטלות החוזה, ודי בכך כדי שהעיזבון יזכה בכספים נשוא המחלוקת.

 26 

 27 המבקש טוען לעיוות דין שנגרם לו, ולמעשה ליורשות המנוחים, כתוצאה מפסק הבורר.  .28

 28 נהג בצורה מבישה ולא ראויה כלפי הוריו )המנוחים(, עשוי לזכות בכספיהם  המשיב אשר

 29וזאת בניגוד לרצונם. תוצאות הבורר, אין לה כל בסיס בדין, לא בהגיון ולא בהגינות, תוצאה 

 30 המעוותת את כל עקרונות היסוד, כללי ההגינות הבסיסית, הצדק ותום הלב.

 31 

 32 פט שלא לתת את פסק הדין אלא להחזירו עוד טוען המבקש, כי באם יחליט בית המש .29
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 1להמשך בוררות, משעה שהבורר גילה כבר את דעתו ועמדתו "נעולה", יש להעביר המחלוקת 

 2 לבורר אחר.

 3 

 4 לבסוף טוען המבקש באשר לסמכותו כמנהל עיזבון להגשת התובענה: .31

  5 – 1/2/11//1מינויו הוסכם )והוארך( במסגרת דיון בפני כבוד השופט נ. שילה ביום 

 6להסכמה זו ואחרות ניתן תוקף של פסק דין. על פסק הדין לא הוגש ערעור ולכן הוא 

 7 חלוט. 

  8בנוסף, עניינה של המחלוקת עלה עוד בדיונים קודמים בהם ניתנה סמכות רחבה לכונסי 

 9יינים שונים )בין היתר גם המחלוקת שבפנינו(, כונסי הנכסים להגיש תובענות בענ

 10 הנכסים הפכו ברבות הימים למנהלי עיזבון והמבקש בא בנעליהם. 

  11יתרה מזאת, גם אם לא היתה סמכות שכזו, הרי ש"פגם" )ככל שישנו(, אינו מוביל כלל 

 12 לדחיית הבקשה לביטול פסק הבורר. 

 13ב  בדבר שיהוי ו/או התיישנות, וכן דחיית הבקשה עלולה  להוביל לטענות מצד המשי 

 14לעובדה כי זכויות היורשות תיפגענה )שכן לא תוגש תביעה על ידן מחשש ואלימות מצד 

 15 המשיב(, ומן הטעם הזה התביעה צודקת לגופה.

 16 

 17 טענות המשיב

 18 המשיב טוען כי פסק הבוררות השני לא פסק בניגוד לצווי קיום צוואות המנוחים, אלא  .31

 19 בוררות הראשון, אשר פסיקתו נתנה תוקף לצוואות המנוחים, ומכאן פסק בהתאם לפסק ה

 20 שהבורר לא חרג מסמכותו.

 21 

 22המשיב טוען כי הבורר לא התעלם מן הדין המהותי, שכן התבסס הוא על קביעה עובדתית  .32

 23וחד משמעית ופסק בהתאם להסכמת הצדדים. הבורר לא נדרש לפנות לפסיקה חיצונית 

 24נשענת על פסק הבוררות הראשון, קרי, קביעתו לגבי הכספים  לגבי הכרעה פשוטה, שברובה

 25נשענת על נתונים עובדתיים, ומשכך, הישענות על הדין המהותי והפסיקה הופכת להיות 

 26פחות משמעותית. גם אם לא הביא הבורר מובאות לשביעות רצונו של המבקש, הרי שאין 

 27נשוא המחלוקת, והזכות  הדבר מוריד מהקביעה הברורה כי לעיזבון אין חלק בכספים

 28 לקבלתם התגבשה עוד בטרם מתן פסק הבוררות הראשון.

 29 

 30המשיב  טוען כי פסק הבורר אינו מנוגד לתקנת הציבור, שכן תוכנו הוא זה הצריך להיות  .33

 31נוגד את תקנת הציבור ולא תוצאתו. מנהל העיזבון מלין על התוצאה שבה המשיב ממשיך 

 32 ולכן יש לדחות את הטענה. –להחזיק כספים, ולא על התוכן 
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 1 

 2 המשיב טוען כי פסק הבוררות הראשון ביטל את ההסכם וקבע כי הזכויות בעיזבון המנוחים  .34

 3דין לעניין -יתגבשו רק ממתן הפסק ואילך. פסק הבוררות הראשון מהווה מעשה בית

 4 הקביעה לבטלות ההסכם. 

 5 

 6וטל, הרי שקביעתו זו המשיב טוען כי משפסק הבורר בפסק הבוררות הראשון כי ההסכם ב .35

 7הינה לביטול ההסכם כולו ולא קבע הוא חלוקה בין המשק עצמו לחלקה ב', ומשכך לא ניתן 

 8לטעון מחדש לתחולה של סעיף מתוך ההסכם, רק בשל העובדה כי לא אוזכר או כי מהווה 

 9 כר נוחות למבקש. 

 10ין הצדדים עוד טוען המשיב כי פסק הבוררות הראשון לא השאיר פתח להשבה כלשהיא ב .36

 11לאחר ביטולו של ההסכם. ההסכם בוטל כולו, נקבע כי תחולת הפסק היא מכאן והלאה, 

 12יד כל צד מעבר להשבת -נקבעה בו התייחסות לסכומים ספציפיים שאמורים להתקבל על

 13המשק. שני פסקי הבוררות שניתנו, הצמיחו טובת הנאה, היא קבלת המשק לידיו חזרה, 

 14 פי חוזה.-ת העיזבון לגבי חובת ההשבה עלוסגרו באופן הרמטי את טענ

 15 

 16המשיב טוען כי העיזבון העלה טענה חדשה בסיכומיו )שלא הועלתה טרם בקשתו לביטול  .37

 17הפסק(, באשר לזכות חוזית של האחיות. העיזבון אינו רשאי להעמיד עצמו כתובע בנעלי 

 18אלא היא זכות  ן הזכות החוזית, אשר אינה חלק מזכויות עיזבון המנוחים,יהיורשות לעני

 19עצמאית שלהן ורק הן רשאיות לתבוע בגין זכות זו. הימנעותן מלפעול להשבת הכספים, 

 20מצביעות על כך כי אינן מעוניינות לפעול והן ויתרו על השבת הכספים. בנוסף, המועד בו 

 21, ומכאן חלה התיישנות על זכותן לתבוע את 2//91/1/2הוגדרה הזכאות לכספים חלה ביום 

 22פי ההסכם, קל וחומר -ים. באם האחיות אינן יכולות לתבוע את זכויותיהן עלאותם כספ

 23שהעיזבון אינו רשאי לעשות כן בשמן. בכל מקרה מדובר במחלוקת חוזית בין האחיות 

 24 למשיב  שאינה חלק מסמכות העיזבון.

 25 

 26בפני  2/1/2/11המשיב טוען כי באשר להימנעותו להעיד בהליך הבוררות, הרי שבדיון מיום  .38

 27כבוד השופט שילה סוכם שהשאלה בבוררות אינה מצריכה את עדותם של בעלי הדין. מנהל 

 28 העיזבון  יכול היה לבקש לחקרו אך לא עשה כן. 

 29 

 30המשיב טוען כי טענות מנהל העיזבון הינן בעצם טענות ערעוריות על פסק הבורר, ולא טענות  .39

 31 לחוק הבוררות באשר לביטולו.  21הנובעות מסעיף 

 32 

 33מכותו של המבקש בהגשת התביעה, טוען המשיב כי המבקש פועל תוך חריגה באשר לס .41

 34מסמכותו בהגשת תביעה בגין כספים בהם אין לו כל זכות, שכן סמכותו היא באשר לכספי 
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 1המנוחים ועיזבונם בלבד. טענת המבקש כי סמכותו נובעת מסמכות שהעניק לו בית המשפט 

 2 דינה להידחות. ומנהלי עיזבון קודמים, טענה סתמית היא ו

 3 

 4לעניין טענות המשיבה באשר לגניבת הצ'ק ממנה, טוען המשיב כי ביקש לראות את הצ'ק  .41

 5ואז נמסר הוא לידיו ללא כל התנגדות. אם הצ'ק היה נגנב על ידו, מדוע לא פנתה היא 

 6למשטרה בגין הגניבה או להליכים משפטיים? זאת ועוד, במועד בו ניתן הצ'ק למשיב, 

 7כמנהלת העיזבון והיה זה מחובתה למנוע את העברתו כחלק מחובותיה  שימשה המשיבה

 8 כמנהלת העיזבון. אין המדובר בהתנהגות סבירה של אדם ממנו נגנבים כספים.

 9 

 10 

 11 טענות המשיבה

 12למשיב  את הצ'ק נשוא המחלוקת, והוא נלקח ממנה  לטענת המשיבה, לא התכוונה ליתן .42

 13ידו לטובתו באמצעות חתימת ידו בגב הצ'ק ולא בשמו המלא, תוך זיוף -במרמה והוסב על

 14 והונאה.

 15 

 16עוד טוענת המשיבה  כי משך שנים פעלה להשבת הנחלה והעיזבון לטובת הוריה המנוחים,  .43

 17תיה הנפשיים והפיזיים, נוצלה ולאור העובדה שעברה טיפולים קשים ששאבו את כל כוחו

 18 ידי המשיב, שפעל כפי שפעל.-עובדה זו על

 19 

 20 דיון והכרעה

 21הן המבקש והן המשיב העלו בכתבי טענותיהם ובסיכומים טענות רבות באשר לביטולו של  .44

 22ההסכם בין המנוחים למשיב, אגב התייחסותם לפסק הבוררות הראשון. אין בכוונתי לדון 

 23שמתייחסות הן לפסק הבוררות הראשון ולבקשה לביטולו שנדחתה, שכן בטענות אלו, ככל 

 24 דין חלוט.-עסקינן בפסק

 25 

 26, התעוררה סוגיית סמכותו של מנהל העיזבון 1/1/2/12מאחר ובדיון שהתקיים בפני ביום  .45

 27 להגשת תובענה זו, מצאתי מקום להתייחס אליה בפתח דברי.

 28 

 29 קבעו את תפקידיו של מנהל עזבון: 1211-תשכ"ח חוק הירושהל 22סעיף הוראות  .46

 30 

 31"מנהל עזבון חייב בכפוף להוראות בית המשפט לכנס את נכסי העיזבון, לסלק את חובות 

 32העיזבון, לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות 

 33 . כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת"
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 1ראות ואישורו של בית המשפט, בוודאי לעניין כלל פעולות אלו, כמצויין, מחייבות את הו

 2 פעולה מהותית והגשת תובענה למען יורש אחד כנגד צד ג' או יורש אחר, קל וחומר.

 3 

 4 כמכוון לתפקידים וסמכויות מעבר  הירושהחוק ל 12סעיף הפסיקה פירשה את הסיפא של  .47

 5לאלה המפורטים בהוראות חוק הירושה, ובין היתר נקבע כי חובתו של מנהל העיזבון לייצג 

 6את העיזבון בתובענות שהוגשו נגד העיזבון, או שיש צורך לתבוע בשם העיזבון, ונקבע עוד כי 

 7כן, משום האינטרס של מחובתו להגיש תובענות נגד צדדים שלישיים מקום שיש לעשות 

 8איצקוביץ  1212/21רע"א העיזבון, גם אפילו אם הזוכים או היורשים מתנגדים לכך. )ראה: 

 9 {(. אך שוב, לטעמי זקוק הוא טרם התובענה לקבל אישור.1/12/1221 –}פמ"מ  נ. איצקוביץ

 10 

 11 

 12 פירוש לחוקי בספרו " פרופסור שילהזבון הוא, כפי שמגדיר זאת תפקידו המוגדר של מנהל ע .48

 13 : 111", כרך שלישי עמ' 4090-הירושה, תשכ"ה

 14בהקשר זה מעמדו של מנהל העיזבון עדין באופן מיוחד משום שמחד ניצבת חובתו "... 

 15חובתו לפעול כנאמן לאינטרסים של היורשים; מנהל העיזבון  –לדאוג לנושים, ומאידך 

 16רשאי לפעול לטובת הנושים בהתעלם מהאינטרסים של היורשים, אם לדעתו צדק כל אינו 

 17אחר ייעשה ע"י פעילות כלשהי, עליו לבצעה אף אם מי שדואג לאינטרסים של הנושים 

 18 ...". בלבד היה נוהג אחרת

 19 

 20מנהל עיזבון משמש כזרועו הארוכה של בית המשפט. הוא משמש  –מעמדו של מנהל עיזבון  .49

 21כפקיד בית המשפט, חייב נאמנות ראשונה לבית המשפט שמינה אותו ובציות להוראותיו,  

 22וחייב הוא איפוא במידת האובייקטיביות במילוי תפקידו ולא כלפי האינטרסים של שולחיו. 

 23 {(.1/2/1229 –}פמ"מ  111( 9מז) נ' רייף, וןאדלס 2/22/22)ראה: ע"א 

 24 

 25נפסק כי על מנהל עיזבון לאמץ אמות מידה נאותות ולהניח את דעתו של בית המשפט כי  .51

 26 {(.1/1229//2 –}פמ"מ רמות זכרון נ' וולף  1/91/22פעל כדין ולטובת העיזבון )ראה: ע"א 

 27 

 28בקשה למתן הוראות  הפסיקה הוסיפה וקבעה מהם הכללים בהם יידרש ביהמ"ש במסגרת .51

 29בסכסוך שבין העיזבון לצד שלישי, ולפי מבחן זה במידה שהשאלה היא פרשנית או אין בה 

 30מחלוקת עובדתית, ייטה ביהמ"ש לכלול את נשוא הבקשה למתן הוראות בדיון המתקיים 

 31בפניו, אך אם יש מחלוקת עובדתית במקום בו נדרש לכאורה ממנהל העיזבון להגיש תביעה 

 32צד שלישי, אשר כך עליו לבקש הוראות קודמות מביהמ"ש )היינו לעצם הגשת  נגד אותו

 33 התביעה(. 
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 1( 91/9/1221 –)פמ"מ  221( 1)מט הולנדר נ. החברה לנאמנות של בל"ל 9222/21רע"א וראה: 

 2 ושם נקבע כדלקמן:

 3 -, תשכ"החוק הירושהלמנהל עיזבון לפי סמכויותיו ב"בית המשפט, בתתו הוראות    

 4 , פועל כמפקח על פעולות מנהל העיזבון. המדובר הוא ברכוש שבעליו איננו, 1965   

 5 והפיקוח דרוש כדי להבטיח שלא יבולע לרכוש והוא יכונס ויישמר בדרך הטובה    

 6 והיעילה לטובת הזכאים לו...... בדרך כלל אין בית המשפט, בתפקידו זה, מכריע    

 7בסכסוכים שבין העיזבון לבין אחרים, אלא מנחה את מנהל העיזבון איך לנהוג    

 8 ולטפל 

 9 בסכסוכים כאלה: לתבוע או להתגונן או להתפשר וכל כיוצא בזה....".   

 10 מנהל העיזבון לנהוג הגינות וחוסר משוא פנים. המשפט, נדרש-ואסביר כי בהיותו שליח בית  

 11 

 12הדברים הם אך טבעיים כיוון שעיזבון אינו אישיות משפטית, ודווקא משום כך נחוץ מנהל  .52

 13עיזבון כדי שייצג את העיזבון בין בתביעה נגד צדדים שלישיים ובין במסגרת הגנה בתביעה 

 14 כזו, אך עליו לעשות זאת בתום לב ובחוסר פניות.

 15 

 16יש לזכור שקיים כפועל יוצא מדברים אלו, קיים לעיתים ניגוד עניינים ובעניין זה,  ואכן, .53

 17מעין "ניגוד אינטרסים" בין תפקידו של בית המשפט, גם באמצעות מנהל העיזבון, כמפקח 

 18על העיזבון לבין תפקידו כמכריע בסכסוך שהעיזבון צד לו. כמפקח, בית המשפט דואג שלא 

 19דין, והוא פועל אפוא "לטובת" העיזבון, ואילו בסכסוך בין העיזבון ייגרע מן העיזבון שלא כ

 20 .לבין צד שלישי בית המשפט חייב להיות אובייקטיבי לחלוטין

 21 

 22לסיכום דבריי אלו, אין חולק שמתפקידו של המבקש כמנהל עיזבונם של המנוחים היה  .54

 23בפסק הבוררות  לדאוג בין היתר להשבת כספיהם של המנוחים לעיזבון. אך משעה שנקבע כי

 24הראשון כי ביטולו של ההסכם היא מכאן והלאה, ומשעה שפסק זה הפך לפסק חלוט, 

 25תפקידו של מנהל העיזבון לעניין זה תם ונשלם. אין זה מתפקידו של מנהל העיזבון לבוא 

 26ולהיכנס בנעלי היורשים לבין צדדים שלישיים, במקרה זה המשיב, ולתבוע את תביעותיהם. 

 27 ו זאת בעצמם.באם ירצו, יעש

 28 

 29רואה אני טעם לפגם בהתנהלות זו של מנהל העיזבון בהגשת תביעה זו, פגם שאף הולך  .55

 30ומתעצם יחד עם הגשת בקשה לביטולו של פסק הבוררות אשר קבע כי הכספים אינם 

 31המשפט. די בכך כדי -שייכים לעיזבון המנוחים, והכל, ללא היתר או בקשת הוראות מבית

 32 לדחות את הבקשה.
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 1 עם זאת, אמשיך ואדון בבקשה לביטול פסק הבורר מטעמים עניינים לגופה.יחד 

 2 

 3 ( קובע: 1211 –לחוק הבוררות )תשכ"ח  (3)21סעיף  .56

 4בקשת  –דין )בחוק זה -"בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל 

 5ביטול(, לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או 

 6 להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:

 7הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי  (3)    

 8 הסכם הבוררות".

 9 

 10לחוק, לפיה חרג הבורר מהסמכות  (9) 21סעיף המבקש מציין עילת ביטול מכח הוראת  .57

 11, ובשאלה שהיה עליו לפסוק שהוקנתה לו בהסכם הבוררות, משלא פסק על פי הדין המהותי

 12 שופט הינו אשר, הבורר כי טענה כל איןומשכך, הרי שהוא חרג מהסמכות שהוקנתה לו. 

 13 עצמו" ניער" אלא, בפניו שבאו העובדתיים בנתונים הדין הוראות שגוי באופן יישם, בדימוס

 14 .חקיקה או/ו פסיקה דברי, הדין מהוראות שהתעלם בכך המהותי מהדין במכוון

 15 

 16עוד טוען המבקש בהקשר לעילה זו, כי צווי קיום הצוואה שניתנו בעניין המנוחים, נחשבים  .58

 17דין חלוטים, והבורר פסק בניגוד להם, שהרי המנוחים שללו מהמשיב כל זכות -כפסדי

 18בעיזבונם, בכך פסק בניגוד לרצון המנוחים וחרג הוא מסמכותו שכן אינו רשאי לפסוק 

 19 קם מתוקף פסק דין של בית המשפט. דין אשר -בניגוד למעשה בית

 20 

 21מנגד, טוען המשיב כי הבורר לא חרג מהסמכויות הנתונות לו בהסכם הבוררות. הוא הכריע  .59

 22בשאלות השונות העולות מכתבי הטענות ובפרט את אשר הוטל עליו לעניין הכספים נשוא 

 23 המחלוקת. 

 24 

 25( נקבע בהתייחס 1221//91/1 – )פמ"מ 111( 1, מה)נתיבי איילון נ' שטאנג 119/12בע"א  .61

 26 ( כך:9)21לעילה לפי סעיף 

 27 "סעיף זה הינו סעיף כללי, הדן במקרה של פעולה ללא סמכות או בחריגה מסמכות   

 28 ידי הבורר. בטענה המתייחסת לפסיקה ללא סמכות או בחריגה מסמכות, -על  

 29  (7)21סעיף עוסק  -כשהותנה שכך ייעשה  -פי הדין -המבוססת על פסיקה שלא על  

 30 דן בהם.  (3)21שסעיף של החוק, סעיף אשר אינו אלא התייחסות מיוחדת לעניינים   

 31 , שהינו דין (7)21לסעיף פי הפירוש שיש לתת -כן, יש להכריע בעניין על-על  
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 1 פי הדין המהותי, והוא טעה בהפעלתו או -מיוחד.......משהותנה, שהבורר יפסוק על  

 2בפירושו, אין הטעות מהווה חריגה מסמכות. מי שיש לו סמכות, אינו חורג   

 3 מסמכותו 

 4 רק משום שטעה בהפעלתה.   

 5עניין זה ראוי להוסיף, שלדיבור "סמכות" יש משמעויות רבות, ויש לפרש דיבור ל  

 6 זה 

 7 בחוק פירוש התואם את המגמה לקיים את פסק הבורר. כפי שאומר השופט ש' לוין   

 8משמעותו של  אכן, אם בסוגיות מסוימות יש צידוק להרחיב את 27/223ע"א ב  

 9 הדיבור 

 10 סמכות, אין הדבר כן בדיני בוררות, שבהם מגמת בתי המשפט היא לקיים את פסק   

 11  הבוררות ככל שהדבר ניתן ולצמצם את התערבותו של בית המשפט בהכרעותיו של  

 12 ."הבורר  

 13 

 14קופת חולים מאוחדת נ'  2//2211רע"א יפים הם גם דבריה של כבוד השופטת פרוקצ'יה ב .61

 15 ( לעניין אשר בפני:2//1/11/2 –)פמ"מ  ג'נח

 16 

 17הטענה כי הבורר טעה בהחלת הדין המהותי אינה יכולה בדרך כלל להוות עילת "

 18. החלת הדין על חוק הבוררות( ל3) 21ביטול בשל חריגה מסמכות בהתאם לסעיף 

 19המחלוקת נשוא הבוררות היא, כשלעצמה, פעולה בגדר הסמכות הנתונה לבורר, 

 20והשאלה כיצד הוחל הדין הלכה למעשה, אינה פוגעת בגדר הסמכות שבתחומה 

 21 ".פועל הבורר

 22 

 23ולפיכך, אין לראות בפסק הבוררות משום  אני  סבור כי אין מקום להתערב בנימוק זה .62

 24חריגה מסמכות הבורר. גם אם משפטית טעה הבורר בדין, ואיני מביע כל עמדה בעניין, 

 25 אין זו עילה של חריגה מסמכות, ואסביר.

 26 

הגדירו הצדדים את המחלוקת שבה יכריע הבורר. מדובר במחלוקת  בהסכם הבוררות .63

האם אלו שייכים למשיב כפי שהוא טוען, או  –באשר לכספים הנמצאים בידיו של המשיב 

נתן להסכמתם  11/1/2/11שילה, בדיון שנערך ביום נ. שהם שייכים לעיזבון, וכבוד השופט 

דין. על רקע הגדרה זו של גדר המחלוקת, קשה לראות את הבסיס לטענת -תוקף של פסק

כות כאשר פסק כפי המבקש בעניין הסמכות, ולכן לא ניתן לטעון כי הבורר פעל בחוסר סמ

 שפסק.
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אוסיף עוד, כי במקרה של ספק, בתי המשפט פסקו כי יש לפרש את סמכותו של הבורר על  .64

 1/1( 1, מב)דניה נ' רינגל 129/12דרך ההרחבה, וראה כדברי כבוד השופט לוין בע"א 

 (:2/2/1212 –)פמ"מ 

ולות בין "ככל שהגדרת נושא הבוררות רופפת ו"עמומה" יותר, כן ייטשטשו הגב

"טעות" לבין "חריגה מסמכות", ויהיה עלינו לעמת מעין "מעגל פנימי", שבגדרו 

מותר לבורר לטעות, לבין מעין "מעגל חיצוני", שבגדרו אסור לבורר לחרוג מגדר 

סמכותו. אכן, בשלב מסוים של המסע בין הקטבים יחפפו המעגלים, ובמקרה כזה 

ר לטעות כדי לשלול טענה בדבר חוסר יהא במסקנה חיובית בדבר כוחו של הבור

 סמכותו". 

 

 1פי -נשוא המחלוקת, והרי לכך נדרש הוא על –הנה כעת, משקבע הבורר באשר לכספים אלו  .65

 2המשפט, כיצד ניתן לטעון כי ההליך שנועד להכריע בשאלה זו, -החלטה בהסכמה של בית

 3בשאלה זו ולכן אין נעשה שלא בסמכות. ברור לחלוטין כי הבורר היה מוסמך להכריע 

 4 לראות בבורר כמי שחרג מסמכותו.

 5 

 6 רובן נסמכות, דופי כל בו נפל לא כי נראה אשר, הבוררות פסק כנגד המבקש של טענותיו .66

 7 אותו שהביאו הן, המבקש לטובת היו שלא הבוררות תוצאות ורק, הפסק של תוכנו על ככולן

 8 .הבורר מסמכות כלשהי חריגה להוות כדי בהן אין אלו ובטענות, הבטלות בקשת את להגיש

 9 

 10לטעמי, כשם שהבורר היה מוסמך להורות במידת הצורך על החזרת הכספים לעיזבון כפי  .67

 11העולה בתובענה, לו קיבל את תביעת המבקש במלואה, קל וחומר שהיה מוסמך הוא להורות 

 12 לפני שהתנהל בהליך פוגם אינו, בדין הפסד כי אלו אינם שייכים לעיזבון, כפי שעשה בפועל.

 13 .הבוררות לביטול סיבה, כשלעצמו מהווה ואינו, הפסק מתן

 14 

דין, -טענת חוסר הסמכות של המבקש נסבה גם בהקשר להיות הפסק מנוגד למעשה בית .68

כאשר פסק בניגוד לצוואות המנוחים, אולם משמצאתי, שבסופו של דבר אין הפגמים 

דעתי מקום לקבוע שפגמים נטענים הנטענים עולים כדי עילת ביטול פסק הבוררות, אין ל

לחוק. ובכל מקרה, החלטת  (9)21בסעיף אלה מקיימים את העילה של חוסר סמכות כאמור 

 המשפט.-המשפט הסמיכה את הבורר, והכרעתו נוגעת בליבת ההפנייה של בית-בית
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הוסיף הבורר והתייחס בפסק כי נדרש הוא להכריע במחלוקת זו בלבד ולא באשר להשארת  .69

הכספים בידיו של המשיב, שכן אילו היתה מונחת בפניו תובענה שכזו מצד כזה או אחר, כך 

 או אחרת היה נדרש הוא לסוגייה. 

 

ן חריגה דעתי היא אפוא כי פסק הבורר ניתן בסמכות, ולא נתקיימה עילה לביטולו בגי .71

 .חוק הבוררות( ל9)21פי סעיף -מסמכות על

 

 ( קובע: 1211 –לחוק הבוררות )תשכ"ח  (7)21סעיף  .71

 1בקשת ביטול(, לבטל  –דין )בחוק זה -"בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל 

 2להחזירו לבורר, מאחת העילות פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או 

 3 האלה:

 4הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה  (7)    

 5 כן".

 6 

 7 ( נקבע:1221//91/1 –)פמ"מ  111( 1, מה)נתיבי איילון נ' שטאנג 119/12ברע"א  .72

 8 

 9 לחוק דן בהתנאה בהסכם בוררות, על פיה "על הבורר לפסוק  (7)21סעיף "סעיף  

 10בהתאם לדין...". האם מתייחס האמור בסעיף למקרה בו לא פסק הבורר בהתאם 

 11פי -ידי כך ששקל שיקולי פשרה או שיקולים של מה שצודק וראוי על-לדין, על

 12ים דעתו, אף שסותר הוא את הדין, וכיוצא באלה שיקולים אשר אינם נשענ-שיקול

 13על הדין; או שמא די בכך שתוצאות הפסק אינן עולות בקנה אחד עם יישומו של 

 14הדין המהותי על עובדות המקרה. ובמלים אחרות, האם בכל מקרה שהבורר טעה 

 15טעות בדין המהותי ייחשב הוא כמי שפסק שלא בהתאם לדין, או שמא הוא ייחשב 

 16ליו בפסקו? דומה, כאמור רק כשהתעלם מהדין המהותי והלה לא היה נר לרג

 17הפירוש לפי האפשרות  שנוסח הסעיף בוודאי "סובל", מבחינה לשונית, את

 18השנייה. הסעיף אינו גורס מפורשות שמתקיימת עילת ביטול, כשה"פסיקה אינה 

 19תואמת את הדין" או "אינה מתישבת עם הדין" או סותרת אותו וכיוצא באלה 

 20עשהו, תקום עילת ביטול, אמירות. הסעיף מתייחס למעשה הבורר, שאם לא 

 21דהיינו, הדגש הוא על פעולותיו  .והמעשה שעליו לעשות הוא לפסוק לפי הדין

 22 ומעשיו ולא על תוצאתם של אלה". 

 23 
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 1 לחוק להוכיח, בין היתר, מה היתה (2)21סע' על הטוען לבטלות פסק בורר מכוח הוראת  .73

 2צריכה להיות החלטת הבורר על פי הדין, וכן מהי סטייתו של הבורר מהדין המהותי. )ראה: 

 3 (.1//2 –, כרך ב', מהדורה רביעית מיוחדת, תשס"ה בוררות דין ונוהל"פרופסור אוטולנגי, "

 4 

 5 , שם:נתיבי איילוןעוד נקבע בפרשת  .74

 6סכם הבוררות טעויות בפירוש הדין וביישומו מצד הבורר, אשר לגביו הותנה בה"

 7 21שיפסוק בהתאם לדין, אין בהן כדי להוות עילה לביטול  הפסק על יסוד סעיף 

 8 ."( לחוק7)

 9 

 10 שנקבע לאחר, בדין הבורר טועה שבו במקרה אם השאלה על בשלילה השיבה הפסיקה .75

 11. (2)21 סעיף לפי ביטול עילת לקום עשויה, הדין לפי לפסוק מחויב הוא כי הבוררות בהסכם

 12 . רבות פעמים ונתאשרה חזרה בהמשך זו עמדה

 13 

 14עליו חובה לנמק את  בפסיקה נידון מקרה, בו נדרש בורר לפסוק לפי הדין, מבלי שהוטלה .76

 15 פסקו. נקבע שם, שהבורר היה רשאי לציין את "החלטותיו האופרטיביות בלבד" ללא כל

 16הנמקה, אם לא הותנה על כך במפורש. עוד נקבע שם,  כי בהעדר תניה המחייבת את הבורר 

 17היכולת להוכיח, כי הדרכים והטעמים,  בהנמקת פסקו, שוללים מעצמם בעלי הדין את

 18שהוליכו את הבורר מן הדין המהותי אל הפתרון הקונקרטי, הינם בניגוד לדין. נימוק זה 

 19 211( 9, מב)כוכבי נ' גזית 911/11הביא לדחיית הבקשה לביטול באותו מקרה. )ראה: ע"א 

 20 {(. 12/1/1211 –}פמ"מ 

 21 

 22וכן שהבהיר על סמך אילו עובדות  אין מחלוקת, שהבורר פירט את הנימוקים לפסקו .77

 23ומסקנות משפטיות הגיע לממצאיו. עם זאת, לטענת המבקש, התעלם הבורר מהסכמת 

 24פי הדין המהותי, לא התבסס הוא על הוראות דין או פסיקה ומשעה שלא -הצדדים לפעול על

 25 עשה כן טעה הוא בפירוש הדין המהותי וביישומו, ומכאן הטעויות בפסקו לעניין שייכות

 26 (. 2)21הכספים, ובשל טעויות אלו, עומדת לו עילת הביטול לפי סעיף 

 27 

 28הרי שפסק דינו צריך היה  ,כי ככל שהבורר היה פוסק על פי הדין המהותיבאשר לטענה  .78

 29להיות שונה ולא היה קובע הוא כי הכספים אינם שייכים לעיזבון, לאמור כי תוצאת פסק 

 30 הבורר סטה מן הדין המהותי בפסיקתו. הבורר היה משתנה, אף בכך לא שוכנעתי כי

 31 

http://www.nevo.co.il/law/74417/24.7
http://www.nevo.co.il/law/74417/24.7


 
 יפו -משפחה בתל אביב  בית משפט לענייני

  

 ואח' .נ' מ .מ 8351-81-81ת"ב 

 

  

 22מתוך  11

 1כשמקבלים הצדדים על עצמם למסור את חילוקי הדעות שביניהם לבוררות, מקבלים הם  .79

 2דעתו ואת הבנתו את החוק ואת העובדות, ואינם יכולים לקבול, כי אלה -עליהם את שיקול

 3אומר שכך, כן, אף אם טעה הבורר בדבר הלכה או בשיקול הדעת, ואינני -מוטעים היו. על

 4 אין בכך כדי לבטל את הכרעתו.

 5 

 6מעיוני בפסק הבורר, אני מוצא פסק יסודי ומעמיק, בוודאי סביר,  ועולה כי הבורר בדק  .81

 7פי הדין המהותי, וכי הדין -היטב את הראיות. אין מחלוקת שהבורר התכוון לפסוק על

 8הנימוקים המשפטיים הבוררות המפרט את  המהותי הנחה אותו במסקנותיו ובפסקו. פסק

 9 .ומציין את האסמכתאות שהנחוהו, אינו יכול להותיר ספק בעניין זה

 10 

 11הבורר לא התעלם מהראיות שהובאו בפניו וניכר כי התעמק מאוד בחומר ולא מצאתי כי  .81

 12היה כל דופי בהתנהלותו. העובדה כי הבורר לא התייחס בפסק לאזכורי פסיקה או הוראות 

 13על פגם בפסק ואין הדבר מהווה עילה לפסילתו. הרי משסוכם כי דין, אין בה כדי להצביע 

 14 הפסק יהיה תמציתי, אין מקום להאריך ולהתבסס על הוראות דין או אזכורי פסיקה.

 15 

עיון בפסק הבוררות מעלה, כי הכרעתו של הבורר ניתנה במסגרת הדין המהותי, תוך יישום  .82

את עצמו להוראות הדין המהותי ולא כללים משפטיים מקובלים. ניכר לעין, כי הבורר כפף 

התיימר לפסוק בדרך אחרת. במצב דברים זה, אין זה מתפקידו של בית המשפט לבחון אם 

נכונה הכרעתו על פי הדין, אם לאו. כאמור לעיל, טעות אינה מקימה עילה לביטול פסק 

חה את בוררות. משכך, ולאור הפסיקה הקובעת כי יש לפרש ביתר צמצום סעיף זה, אני דו

 ( לחוק הבוררות.2)21טענת המבקש הנוגעות לסעיף 

הדין לצטט מתוך -פי הדין המהותי, אינה כוללת חיוב כלפי כותב פסק-ודוק, פסיקה על

הדין. די בכך שפסיקתו תואמת את הדין, ואם בעניין עובדתי עסקינן, קל וחומר שאין חובה 

פוסל את הפסק רק בשל אי הפנייה למקורות, כאילו  המשפט בכאן-לצטט מן הדין, ואין בית

 אי ההפנייה כמוה כזריית הדין לכל רוח.
 16 

 17 ( קובע: 1211 –לחוק הבוררות )תשכ"ח  (0)21סעיף  .83

 18בקשת ביטול(, לבטל  –דין )בחוק זה -"בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל 

 19מאחת העילות פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, 

 20 האלה:

 21 תוכנו של הפסק נוגד את תקנת הציבור".....  

 22 
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 1לחוק, המורה כי בית המשפט  (2)21בסעיף עילת הביטול שעניינה תקנת הציבור קבועה  .84

 2 ". תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבוררשאי לבטל פסק בוררות כאשר "

 3 

 4לתקנת הציבור אין הגדרה מדוייקת, מדובר במושג עמום, שבתי המשפט יוצקים לו תוכן.  .85

 5בשל אותה עמימות, לא יתערבו בתי המשפט בקלות בתוכנו של פסק בוררות בטענה שהוא 

 6 –}פמ"מ פאר  ד נ' חברתהמועצה הדתית יהו 1//1/9רע"א מנוגד לתקנת הציבור )ראה: 

12/2/2//1.)} 7 

 8 

 9לחוק, לפיה פסק  (2)21סעיף טוען המבקש כי מתקיימת אף עילת ביטול נוספת מכח הוראת  .86

 10יסוד: כבוד האדם וחירותו, -הבורר פוגע בערכי יסוד של מוסר, צדק והגינות, סותר את חוק

 11ומקום שכזה בו הפסק סותר את העיקרון בחוק היסוד, יש לבטלו מחמת היותו נוגד את 

 12 1//2912תקנת הציבור. )על הפסול שבהעלאת ריבוי טענות, מן היקב ומן הגורן ראה: עע"מ 

 13 {(./1//21/1 –}פמ"מ  ות השלום בע"מ נ' הועדה המקומיתמשאב

 14 

 15המשיב בתגובתו מציין כי פסק הבוררות אינו נוגד את תקנת הציבור, שכן תוכנו הוא זה  .87

 16הצריך להיות נוגד ולא תוצאתו, ומאחר שהמבקש מלין על התוצאה ולא על התוכן, יש 

 17 לדחות טענה זו.

 18 

 19בנסיבות העניין לא מצאתי כי עלה בידי המבקש להוכיח כי מתקיימת עילת ביטול מכח  .88

 20 וכי עסקינן אנו במקרה בו נפגעו עקרונות הצדק הטבעי.  (2) 21סעיף הוראת 

 21מחלוקת, אין בה כדי קביעת הבורר כי בכל מקרה לא מוקנות לעיזבון הזכויות בכספים שב

 22לפגוע בתקנת הציבור. המחוקק כיוון דברו בעילה זו לתוכן הפסק, ופרופסור אוטולנגי 

 23לשים לב שמדובר בתוכנו של הפסק, לאמור עילה זו מכוונת לתוכן מציינת בספרה, כי יש 

 24הפסק ולא לתוצאתו הסופית. מעטים המקרים בהם התערב בית המשפט בפסק בורר 

 25 (. 1/29-/1/2, שם, בעמ' "בוררות דין ונוהל"וכנו מנוגד לתקנות הציבור )וביטלו בהיות ת

 26זאת ועוד, אם כמו המבקש תאמר שבכל מקום בו אין סך נכלל בעיזבון, מדובר בחוסר צדק, 

 27 כמו שללת זכותו של כל בעל דין להתגונן כנגד תביעת עיזבון.

 28 

 29כידוע, מטרתה של העילה היא מניעת פסקי בורר,  העולים כדי פגיעה באמות הסיפים או  .89

 30, ל.ע.ד "ספר הבוררות"בערכי יסוד ונורמות בסיסיות של השיטה המשפטית )א' שטרוזמן, 

 31 (. 222משפטים בעמ' 

 32 
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 1איני סבור, כי קביעתו של הבורר כי הכספים בכל מקרה אינם שייכים לעיזבון, היא בניגוד  .91

 2גמור להסכם/להוראה חוזית שבין הצדדים, עד כדי שבהחלטתו, יחשב הוא כמי שפסק 

 3משום קביעה הנוגדת באופן מובהק את תקנת הציבור, ומשכך, אין בכך כדי להוות עילה 

 4 לביטול פסק הבוררות.

 5 

 6אוסיף עוד, כי הטענה שפסק הבוררות הקובע כי הכספים אינם שייכים לעיזבון וכי תוצאה  .91

 7ת לצוואות המנוחים בה נישלו את המשיב מכל רכושם תוך אמירה מפורשת, איננה זו מנוגד

 8יכולה לשמש נימוק לביטול פסק הבוררות מחמת היותו מנוגד לתקנת הציבור. שאם תאמר 

 9כן, נמצא שכל אימת שפסק הבוררות לא יניח את דעתו של בעל הדין שנגדו הוא ניתן, 

 10טענותיו, יוכל הוא לטעון שיש לבטלו מחמת היותו ושייכללו בו קביעות העומדות בניגוד ל

 11נוגד את תקנת הציבור. מצב שכזה כאמור, הוא בלתי מתקבל על הדעת, ובכלל נישול המשיב 

 12 מעיזבון המנוחים, אינו נישולו ממה שלא נכלל בעיזבון. 

 13 

 14סיכומם של דברים, אין בידי לקבל גם טענה זו של המבקש, ואני סבור כי פסק הבוררות  .92

 15 נו סותר את תקנת הציבור, ולפיכך נדחית אף טענתו זו של המבקש.אי

 16 

 17חלק ניכר מסיכומי המבקש מוקדש לטענות ברובד ערעורי כלפי נכונות או צדקת המסקנות  .93

 18שבפסק הבורר. מצר אני על כך שאף המשיב נגרר בעקבות כך והקדיש חלק ניכר 

 19 עילה לביטול פסק הבורר. מהסיכומים להתמודדות עם טענות אלו שאינן יכולות להוות

 20 

 21 ( נקבע:9//22/2/2 –)פמ"מ  1/1( 1, נז)גמליאלי נ' מגשימים ////911ברע"א  .94

 22"מוסד הבוררות הוקם על רקע מדיניות משפטית המבקשת לעודד קיומו של 

 23מערך יעיל והוגן לפתרון סכסוכים מחוץ לבית המשפט. מערך זה מקל על העומס 

 24הגדול הרובץ על בתי המשפט, ויש בכך כדי לשרת אינטרס ציבורי חשוב. הוא 

 25ם, ובכך הוא מאפשר לצדדים להיזקק להליך מהיר ויעיל לפתרון המחלוקת ביניה

 26עונה גם לאינטרס פרטי חשוב של בעלי הדין. במסגרת הבוררות יכולים הצדדים 

 27להשפיע במידה רבה על עיצוב תוכן הבוררות ומסגרת הסמכויות הנתונות לבורר 

 28וכן על האופי הדיוני של הבירור, והדבר מאפשר הכרעה בלא כבילות לדין 

 29מאפשרת פתיחת ההכרעה  המהותי, לסדרי הדין ולכללי הראיות. הבוררות

 30לשיקולי צדק והגינות, שאינם נעוצים בהכרח בשיקולי משפט, והיא מאפשרת 

 31השגת פתרונות מעשיים צודקים למחלוקת... . מקומה החשוב של הבוררות 

 32כאמצעי להכרעה בסכסוך אינו מייתר את הצורך בפיקוח שיפוטי על הבוררות, 
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 1. פיקוח זה מבקש להשיג איזון ראוי בין מתן עצמאות חוק הבוררותהמותווה ב

 2מרבית לבורר ולצדדים לעצב את המסגרת הדיון וההכרעה במחלוקת ביניהם, לבין 

 3הצורך לשמור עין שיפוטית בוחנת אשר תבטיח את תקינותם וטוהרם של הליכי 

 4יסוס פסק הבורר על אמות מידה הבוררות, את הפעלתם בדרך דיונית יעילה ואת ב

 5 התואמות מושגי יסוד שבתקנת הציבור.

 6"פועל יוצא מאיזון זה הוא כי התערבות שיפוטית בפסק הבורר הינה צרה 

 7ומוגבלת לעילות מוגדרות. עילות אלה מוחלות בזהירות ועל דרך פירוש דווקני כדי 

 8ן כערכאת ליתן תוקף לפסק ולא לבטלו. בית המשפט הבוחן את הפסק אינו ד

 9ערעור, ואין הוא אמור לבחון אם צדק הבורר בקביעותיו או טעה בהן על פי הדין, 

 10שהרי עילת הביטול בגין טעות על פני הפסק שוב אינה נמנית על עילות הביטול... 

 11. על אחת כמה וכמה אין הוא בוחן שאלות אלה מקום שהבורר משוחרר מן הדין 

 12ת המשפט גם אינו רשאי להעמיד את המהותי ואף מסדרי הדין והראיות. בי

 13אם צודק הוא או בלתי צודק בהתאם לתפיסתו שלו.  –הפסק במבחן ביקורתו הוא 

 14עליו להעמיד למבחן את פסק הבורר בשאלות יסוד שעניינן, בעיקרן, בחינת 

 15קיומו של הסכם בוררות בר תוקף, מינוי  –תקינותו הבסיסית של הליך הבוררות 

 16ך גבולות הסמכות, שמירה על כללי צדק טבעי, עמידה בורר כדין, פסיקה בתו

 17 באמות מידה של תקנת הציבור ועוד שורה של עניינים".

 18 

 19בית המשפט, בדונו בבקשה לביטול פסק בורר אינו יושב כערכאת ערעור על הבורר. בית  .95

 20המשפט אינו מרבה להתערב, אם בכלל, בפסק בורר, ובמיוחד מכוח טענות הנוגעות לגופו 

 21, בין היתר, נוכח הצמצום הננקט בפירושן של עילות הביטול, המוחלות בזהירות של פסק

 22" אליאב נ' ה"סנה /121/1ומתוך מגמה ליתן תוקף לפסק. וכפי שהובאו הדברים בע"א 

 23 (:22/1/1212 –)פמ"מ  119(, 9לו)

 24שלא כבית משפט לערעורים, המעביר שבט ביקורתו על פסק דין של ערכאה "

 25 נמוכה 

 26מופעלות אמות מידה שונות על ידי בית משפט, הדן באישורו או בביטולו יותר,  

 27של פסק בוררות: במקרה האחרון, מוגבל כוחו של בית המשפט לרשימת העילות 

 28הנ"ל, שהיא רשימה סגורה. עיקרון זה כשלעצמו נכון הוא,  21המפורטות בסעיף 

 29נו בבקשת ביטול או ואין לתקוף פסק בוררים בטענות האופייניות לערעור, שכן בדו

 30 ".אישור אין בית המשפט יושב כבית  משפט לערעורים על פסקו של הבורר

 31 
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 1 לתבשא הינו, הבוררות חוקב 21 בסעיף הקבועות, בורר פסק לביטול העילות של עניינן  .96

 2 ליקוי או פגם על מיוסדות שהן הוא אותן והמאפיין, הבוררות הליך של הבסיסית תקינותו

 3 .מתבקש שביטולו בוררות פסק של תוכנו על ולא הבוררות בהליך שנפל

 4 

 5 פסק של לביטולו בקשה. לערעור ניתן אינו, משפט בית של דין כפסק שלא, בוררות פסק .97

 6 . הפסק תוכן על לערעור תחליף אינה בוררות

 7 בית של דין מפסק להבחין, בורר בפסק שהמדובר לשכוח נוטים דין ובעלי יש"....

 8 לא דחו המשפט בתי. לערעור האופייניות בטענות אותו לתקוף מנסים והם, משפט

 9 משפט כבית יושבים הם אין כי בציינם, כזו בצורה שנוסחו ביטול בקשות אחת

 10 (.219' בעמ, שם", ונוהל דין בוררות": ראה". )הבורר פסק על לערעורים

 11 

 12במקרה דנן, המבקש מבקש לערער תחת עילות הביטול ,אשר לטעמי אינן מתקיימות  .98

 13 בענייננו, ואין בהן בכדי להוות עילה לביטול פסק הבורר.

 14 

 15הבורר קבע בפסק הבוררות קביעה הוגנת ומנומקת  .או ליורשות לא נגרם עיוות דיןלמבקש  .99

 16בשאלה שהועמדה להכרעתו, וכפי שציינתי עוד קודם, העובדה שהמבקש אינו מרוצה 

 17מתוצאת פסק הבוררות, אין הדבר מהווה עילה לביטולו. המשיבה או אחותה יכולות להגיש 

 18הן לא טענו תובענה להשבת הכספים, ככל שיסברו כי כספים אלו שייכים להם. משעה ש

 19 זאת בהליך הבוררות, הבורר לא היה צריך לפסוק בנושא זה.

 20 

 21העילות לביטול פסק בוררות שבחוק צמצמו את אפשרויות הביטול שהיו קיימות קודם  .111

 22חקיקתו. עילות אלו פורשו על דרך הצמצום ובצורה דווקנית ביותר, כשהנטייה הברורה היא 

 23ות. מטרת החוק היא לעשות את מוסד האפשר, מהתערבות בפסק הבורר להימנע, ככל

 24-ולחזק במידה רבה את סופיות פסק הבוררות למכשיר יעיל ומהיר לפתרון סכסוכים

 25 הבוררות.

 26 

 27 מטרתו של מוסד הבוררות הוא להוות תחליף לבית המשפט, ולא מבוא להליכים שיבואו  .111

 28 כך, שכן כאשר צדדים לבוררות, אשר בחרו בורר, סיכמו כי עליו לפסוק על פי הדין, -אחר

 29סומכים הם עליו שיוכל לפסוק כך, ונטלו על עצמם את "הסיכון" שהבורר עלול לטעות, 

 30פי הדין המהותי, ותוצאות פסיקתו עלולה להיות -כשם שבורר שהוסמך לפסוק שלא על

 31שלצד לבוררות תהיה האפשרות לתקוף את פסקו, כך  מוטעית ו/או בלתי צודקת, ללא

 32במקרה שנמסר לבורר להכריע על פי הדין. המקרה האחרון שונה מקודמו רק בהקשר 
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 22מתוך  21

 1ידי הבורר, נטלו -למחוייבותו של הבורר לפסוק על פי הדין, אך את "הסיכון" של טעות על

 2 הצדדים על עצמם גם במקרה האחרון. 

 3 {(.1221//91/1 –}פמ"מ  111( 1, מה)ע"מ נ' שטאנגנתיבי איילון ב 119/12)ראה: 

 4 

 5ביטולו של פסק בורר הוא סנקציה חמורה שההצדקה להפעלתה חייבת להיות ברורה וחד  .112

 6משמעית כעולה מן הטענות באשר למהותו של פסק הבוררות, המייחס לעילות הביטול, ולא 

 7 מצאתי כי כאן המקרה שבפני.

 8 

 9 ולא חרג ממנה, הכריע במחלוקת אשר הובאה  תלסיכום אומר, כי הבורר פעל בסמכו .113

 10להכרעתו, פסק בהתאם לדין המהותי, תוכנו של הפסק לא נוגד את תקנת הציבור ולא 

 11קיימת עילה אחרת שעל פיה בית המשפט היה מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור, כך 

 12 לחוק. 21סעיף פי -שלא מתקיימות החלופות הנטענות כעילות לביטול פסק הבורר על

 13 

 14סעיף לאור האמור, אני דוחה את הבקשה לביטול פסק הבוררות ומורה על אישורו בהתאם ל .114

 15 . חוק הבוררותל 21

 16 

 17בתוספת מע"מ, לכל אחד מן ₪  ///,/2המבקש יישא בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של  .115

 18 המשיבים.

 19 

 20 המזכירות תסגור התיק. .116

 21 

 22 הדין ללא פרט מזהה כלשהו אודות הצדדים.-אני מתיר פרסום פסק .117

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 , בהעדר הצדדים.2947מרץ  41ניתן היום,  ט"ז אדר תשע"ז, 

 31 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 


