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 דור-ע"י ב"כ עוה"ד מטרי, גבע ובן

 דלק מערכות אנרגיה בע"מ .2
 קבוצת דלק בע"מ .2
 ( בע"מ2012דלק תמלוגים ) .3

 בחסרובין, פליישר, וייס ו "דהע"י ב"כ עו
 

 החלטה

 2"חוק  )להלן: 1968 -לחוק הבוררות התשכ"ח  5בקשה לעיכוב הליכים מכוח ס'  .1

 3 . (הבוררות"

 4מוגבלת הנסחרת "( היא שותפות השותפותדלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: " .2

 5ערך, העוסקת בחיפושים, פיתוח והפקה של גז טבעי. השותפות מחזיקה -בבורסה לניירות

 6מכוח הסכם )להלן:  1.7.1993-נוסדה ביום הותפות ממאגר תמר. הש 22%-בין היתר ב

 7"( לבין דלק השותף הכללי"(  בין דלק ניהול קידוחים בע"מ )להלן: "הסכם השותפות"
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 14מתוך  2

 1בעלות )שיכונו יחד: " 4-ו3הנתבעות "(. השותף המוגבלנאמנויות קידוחים בע"מ )להלן: "

 2 "( שולטות בשותף הכללי. התמלוג

 3היחידות )להלן: ת ההשתתפות בנאמנות עבור מחזיקי השותף המוגבל מחזיק את יחידו

 4שותפות, מינה מחזיקי יחידות ההשתתפות בבאישור "(. מחזיקי יחידות ההשתתפות"

 5מטעם מחזיקי יחידות  מפקחיםכ( "המפקחים)להלן: "השותף המוגבל את המבקשים 

 6 ההשתתפות. 

 7בין  )"הזכויותהסכם העברת נחתם הסכם העברת זכויות )להלן: " 2.8.1993ביום 

 8השותפות לבין בעלות התמלוג. הסכם זה הסדיר תשלום תמלוגים בין השותפות לבין 

 9 בעלות התמלוג. 

 10לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של התביעה הנוכחית הוגשה על ידי המפקחים  .3

 11המפקחים לפיה השותפות ובעלות התמלוג ועניינה בטענת מחזיקי יחידות ההשתתפות, 

 12 קיפחו את מחזיקי יחידות ההשתתפות. ותף הכללי השולטות בש

 13הוגשה על ידי אחד ממחזיקי יחידות  29.11.2018למען שלמות תמונה יצוין כי ביום 

 14ההשתתפות בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם השותפות נגד בעלות התמלוג )תנ"ג 

 15"(. המבקשות הגישו ביום הבקשה לאישור תביעה נגזרת, להלן: "68243-11-18

 16בקשה לסילוקה של בקשה זו על הסף, בקשה שטרם הוכרעה על ידי המותב  27.12.2018

 17 שדן בה. 

 18אין חולק כי קודם להגשת הבקשה לאישור תביעה נגזרת, התנהלו בין הצדדים מגעים  .4

 19שעניינם באפשרות להעביר את המחלוקת נושא התביעה דנן להליך של בוררות. בסופו של 

 20לאישור תביעה נגזרת ומטעמים שהצדדים חלוקים דבר, לאחר הגשתה של הבקשה 

 21ביניהם אודותיהם, מהלך זה לא עלה יפה ובין הצדדים לא הושגה הסכמה. לכן הגישו 

 22 המפקחים את התביעה הנוכחית לבית המשפט.  

 23"( פנו לבית המשפט המבקשות)שיכונו בהחלטה זו להלן: "בתביעה  2-ו 1הנתבעות  .5

 24המשפט יורה על עיכוב ההליכים בתביעה מכוח הוראות  בבקשה הנוכחית ועתרו כי בית

 25דיון בו  23.6.2019אחר הגשת הבקשה והתגובות, התקיים ביום )א( לחוק הבוררות. ל5ס' 
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 14מתוך  3

 1נחקר העד מטעם המפקחים, עו"ד גיסין. לאחר מכן סיכמו הצדדים את טענותיהם 

 2 פה. -בבקשה בעל

 3 

 4 בקשה לעיכוב הליכיםטענות בצדדים ב

 5 המבקשותטענות 

 6)א( לחוק 5המבקשות טענו כי על בית המשפט לעכב את ההליכים בתביעה מכוח סעיף  .6

 7)שיכונה  להסכם העברת הזכויות 9.2הקבועה בסעיף הבוררות ולאור תניית הבוררות 

 8 "(.תניית הבוררותלהלן גם: "

 9של  פורסם דו"ח מידי בדבר תוצאות האסיפה הכללית 12.9.2018המבקשות ציינו כי ביום 

 10מחזיקי יחידות ההשתתפות בה אושר תקציב ליווי עבור המפקחים לשם נקיטת הליך 

 11משפטי או בוררות. לאחר מכן, לטענתן, באו המפקחים בדברים עם בעלות התמלוג וועדת 

 12הביקורת של השותפות בנוגע לחתימת הסכם בוררות מפורט. מכאן שעמדת המפקחים 

 13. בכלל זה היא עם התנהלותםאיננה מתיישבת  לפיה הם אינם צד להסכם העברת הזכויות

 14אינה מתיישבת עם העובדה שהמפקחים ניהלו כאמור מגעים לחתימה על הסכם בוררות, 

 15ועם העובדה שהם שהודו כי אלמלא הגשת הבקשה לאישור תביעה נגזרת, הם היו 

 16 מנהלים את ההליך בבוררות.

 17ם ולא הראו כל "טעם מיוחד" המבקשות טענו כי המפקחים לא עמדו בנטל המוטל עליה .7

 18שלא להעביר את הדיון לבוררות. לטענתן של המבקשות, המפקחים הם צד להסכם 

 19הבוררות. הן טענו כי המפקח מייצג את מחזיקי היחידות בשותפות, ולכן לא ניתן לומר 

 20 שהוא איננו כפוף להסכמים עליהם חתומה השותפות. 

 21זה התיקונים שנעשו בו לאחר חתימתו, צורף  עוד נטען כי הסכם העברת הזכויות ובכלל .8

 22כנספח להסכם השותפות. לכן הסכם העברת הזכויות מחייב את הצדדים להסכם 

 23השותפות. המבקשות הוסיפו כי אין "לפלג" בין הטענות והקביעות המהותיות בהסכם 

 24 9.2העברת הזכויות לבין הסעיף הקובע את דרך יישוב הסכסוכים בהתאם להסכם זה )ס' 

 25 ו(. ב
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 14מתוך  4

 1היה על המפקחים להקדים פקודת השותפויות,  כי מכוחהוסיף וטען ב"כ המבקשות 

 2בה פנייה מוקדמת לבעלות התמלוג לפני הגשת התביעה. המפקחים אכן עשו כן ואף העלו 

 3 את האפשרות להפנות את הסכסוך להליך בוררות. לאחר שהשותפות נעתרה לדרישתם

 4 לאפשר את הגשת התביעה על ידי המפקחים. , אין עוד מקום והסכימה לקיום בוררות

 5 טענות בעלות התמלוג

 6בעלות התמלוג השיבו לבקשה לעיכוב הליכים והסכימו למבוקש בה. הן הוסיפו וציינו כי  .9

 7אף שלגישתן המפקחים אינם צד ישיר להסכם העברת הזכויות, יש להחיל עליהם את 

 8ם נכללים ב"מעגלי ההרחבה" תניית הבוררות שנקבעה בהסכם זה. זאת מאחר שהמפקחי

 9שהוכרו בפסיקה המאפשרים את צירופו של צד להליך הבוררות אף אם הוא אינו צד 

 10 להסכם הבוררות.  

 11בעלות התמלוג מנו מספר טעמים לכך. בכלל זה הן ציינו כי המפקחים הם חלק אינטגרלי 

 12זר  מהשותפות ומהמערכת ההסכמית שבין הצדדים. עוד נטען כי המפקחים אינם צד

 13להליך אלא הם מעין אורגן של השותפות ומעין חליפים של חלק מבעלי יחידות 

 14תביעת הקיפוח שקולה הלכה למעשה לבקשה . בעלות התמלוג אף ציינו כי ההשתתפות

 15לאישור תביעה נגזרת נגד בעלות התמלוג. לגישתם, אילו השותפות הייתה מבקשת לנקוט 

 16יא ודאי הייתה מחויבת לפנות להליכי ה -בהליכים משפטיים כנגד בעלות התמלוג 

 17הבוררות. לבסוף נטען כי המגעים שהתנהלו בעבר בין המפקחים לבין בעלות התמלוג 

 18מובילים למסקנה לפיה גם המפקחים ראו את עצמם בעבר כמי שקשורים בתניית 

 19 הבוררות, והם אינם יכולים להתנער מעמדה זו בשלב זה. 

 20 טענות המפקחים

 21כי דין הבקשה לעיכוב הליכים להידחות. לטענתם, המפקחים כמו גם המפקחים טענו  .10

 22מחזיקי היחידות אינם צד להסכם העברת הזכויות, ואינם נכללים באף אחד מ"מעגלי 

 23ההרחבה". לכן הם אינם כבולים בתניית הבוררות הקבועה בהסכם שאינה מחייבת 

 24 אותם. 

 25ררות. תניית הבוררות קבועה המפקחים ציינו כי בהסכם השותפות עצמו אין תניית בו

 26 בהסכם העברת הזכויות המאוחר להסכם השותפות, הסכם שהמפקחים אינם צד לו.
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 14מתוך  5

 1עוד הוסיפו המפקחים וטענו כי לא ניתן לכפות עליהם לברר את תביעתם למניעת הקיפוח  .11

 2במסגרת הליך בוררות גם מאחר שההסדר הסטטוטורי בדבר סמכויות המפקחים לנקוט 

 3לחוק  3בות הליך למניעת קיפוח, הוא הסדר קוגנטי. לכן, ובהתאם לסעיף בהליכים לר

 4 הבוררות, לא ניתן למנוע מהם לנקוט בהליך כזה באמצעות החלתה של תניית הבוררות. 

 5המפקחים טענו גם כי היה על המבקשות להוכיח כי כלל הצדדים להסכם הבוררות היו 

 6קיום הבוררות. הם ציינו כי בעלות מוכנים, ועדיין מוכנים, לעשות את כל הנדרש ל

 7התמלוג הן צד הכרחי להסכם הבוררות, ולכן על היה על המבקשות להרים את הנטל 

 8 שהוטל עליהן ולהוכיח כי הן אכן מוכנות לעשות את כל הדרוש לשם קיום הליך הבוררות. 

 9לעשות לטענת המפקחים, המבקשות לא עמדו בנטל זה: הן לא טענו שהן עצמן היו נכונות 

 10את כל הדרוש לקיום הבוררות וכי הן עדיין נכונות לעשות כן, ולא הגישו תצהיר לתמיכה 

 11בבקשתן, בו הן מצהירות כך. בעלות התמלוג כלל לא הגישו בעצמן בקשה לעיכוב 

 12הליכים. בעלות התמלוג אף התנו את קיומו של הליך הבוררות בהכרעה בבקשה לסילוק 

 13ה נגזרת. לגישתם של המפקחים, הצבת התנאי האמור על הסף של הבקשה לאישור תביע

 14הנוגע לסילוק הבקשה לאישור תביעה נגזרת על הסף כתנאי לפתיחת הליך הבוררות 

 15 איננה לגיטימית ועולה כדי סיכול הבוררות.

 16המפקחים התייחסו לטענה לפיה הם נכללים במעגלי ההרחבה שנקבעו בפסיקה. הם  .12

 17א טענו כי הם חליפים של אחד הצדדים להסכם הבוררות, הדגישו כי גם בעלות התמלוג ל

 18אלא טענו לכל היותר כי הם מהווים "מעין חליף", ואורגן מבין האורגנים של השותפות. 

 19קושי נוסף שמעוררות טענותיהן של  בעלות התמלוג, נובע מהעובדה שהשותפות היא צד 

 20ור כיצד ניתן לטעון כי להליך הנוכחי ועמדתה מנוגדת לזו של המפקחים. משכך, לא בר

 21חד הם. לגישת המפקחים, השותפות הייתה יכולה להימנע  -המפקחים והשותפות 

 22מלנקוט עמדה ביחס לשאלת תחולת הסכם הבוררות. בפועל השותפות הייתה זו שהגישה 

 23 את הבקשה לעיכוב הליכים ולא בעלות התמלוג. 

 24לוג ביחס לאפשרות של בהתייחס למשא ומתן שהתנהל בין המפקחים לבין בעלות התמ

 25קיום הליך בוררות )משא ומתן שלגישת המבקשות היווה אינדיקציה להסכמת המפקחים 

 26לכך שתניית הבוררות מחייבת אותם(, טענו המפקחים כי קיומו של המשא ומתן מביא 

 27למסקנה הפוכה. לגישתם, אילו היו בעלות התמלוג רואות במפקחים כמי שתניית 
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 14מתוך  6

 1כך  –ן לא היו מנהלות משא ומתן להסכם בוררות מולם. זוהי ה –הבוררות חלה עליהם 

 2 ראיה נוספת לכך שהמפקחים אינם צד להסכם הבוררות והוא אינו מחייב אותם.  –נטען 

 3 ןדיו

 4 לחוק הבוררות 5ס' הבקשה הנוכחית הוגשה מכוח סמכותו של בית המשפט בהתאם ל .13

 5 הקובע: 

 6כם למסרו הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוס )א("

 7דין שהוא צד להסכם הבוררות -לבוררות וביקש בעל

 8לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את 

 9ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה 

 10מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה 

 11 ועדיין הוא מוכן לכך.

 12בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או  )ב(

 13חרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש בדרך א

 14 לראשונה לגופו של ענין התובענה.

 15בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה  )ג(

 16 ".טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות.

 17המבקשות מבססות את טענתן בנוגע לקיומו של הסכם בוררות על תניית הבוררות כפי 

 18 :. הסעיף קובע כיהזכויותלהסכם העברת  9.2בסעיף שהיא נקבעה 

 19"חילוקי דעות בין הצדדים ידונו בבוררות בפני בורר יחיד אשר 

 20ימונה בהסכמת הצדדים ובהיעדר הסכמה על ידי נשיא לשכת 

 21רואי החשבון בישראל או מי שהוא ימנה לצורך זה. הוראות 

 22הסעיף מהוות הסכם בוררות בין הצדדים כמשמעותו בחוק 

 23 הבוררות". 

 24יש לבחון את השאלה  ראשיתמספר עניינים טעונים הכרעה במסגרת הבקשה הנוכחית.  .14

 25האם המפקחים מחויבים בתניית הבוררות, בין כצד להסכם העברת הזכויות ובין מכוח 
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 14מתוך  7

 1היותם נכללים באחד מ"מעגלי ההרחבה" אשר הוכרו בפסיקה המאפשרים את צירופם 

 2הבוררות מחייבת את המפקחים, יהיה  , ככל שייקבע כי תנייתשניתלהליך הבוררות. 

 3האם המבקשות מקום לדון בבקשה לעיכוב הליכים לגופה, בין היתר תוך בחינת השאלה 

 4  .עדיין מוכנות לעשות את כל הדרוש לשם קיום הבוררותכי הן הוכיחו כי הן היו מוכנות ו

 5 הנושאים הללו יידונו בפירוט להלן.

 6 ?צד להסכם הבוררות הםהמפקחים האם 

 7מעגן את סמכותו של בית המשפט לעכב הליכים לחוק הבוררות שנזכר לעיל,  5 סעיף .15

 8כי הסכסוכים  של הצדדים את רצונםמבטא הקיים הסכם בוררות כאשר בתובענה 

 9 . בבית המשפטביניהם יידונו בפני בורר ולא 

 10מקורו של הליך הבוררות הוא בהסכמתם המפורשת של הצדדים למסור את ענייניהם 

 11להכרעת הבורר. לכן הכלל הוא שהסכם הבוררות מחייב רק את הצדדים החתומים עליו, 

 12חן רונן נ' עו"ד יובל כהן )ר' רע"א  והוא אינו יכול לחייב את מי שאינו צד לו

 13( בע"מ 1975יות לביטוח )אלייד סוכנו 8113/09רע"א  ;(""עניין רונן()להלן: 17.06.2013)

 14((. מאחר שהמקור להפניית סכסוך 2.11.2010) בע"מ 2001נ' מוניות ישיר סוכנות לביטוח 

 15לבוררות הוא בהסכמת הצדדים, הרי שכדי שסכסוך יועבר להליך בוררות, נדרש מפגש 

 16 רצונות מלא של הצדדים לקחת חלק בהליך כזה.

 17וררות היא כאמור חלק ממנו, הם השותפות הצדדים להסכם העברת הזכויות שתניית הב .16

 18מצד אחד ובעלות התמלוג מהצד השני. הסכם זה מבטא אם כן את הסכמתם המפורשת 

 19של השותפות ושל בעלות התמלוג להעביר את המחלוקות ביניהן להכרעת הבורר, חלף 

 20המפקחים אינם צד להסכם העברת  -המשפט. ואולם -בירורן של מחלוקות אלה בבית

 21: הם אינם חתומים עליו ואף בעלות התמלוג אינן חולקות על כך שהמפקחים הזכויות

 22 (.22.1.2019לתגובת בעלות התמלוג מיום  30אינם צד ישיר לו )ר' ס' 

 23לכן, אני סבורה כי נקודת המוצא היא שהמפקחים אינם צד להסכם העברת הזכויות 

 24 ומכאן שהם אינם צד לתניית הבוררות שהיא חלק ממנו.  

http://www.nevo.co.il/case/6121169
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 14מתוך  8

 1כי הסכם השותפות בנוסחו העדכני מפנה אל  23.6.2019בקשות ציינו בישיבת יום המ .17

 2הסכם העברת הזכויות. הם הבהירו כי הסכם השותפות תוקן לאורך השנים מספר 

 3 הסכם העברת הזכויות הוא נספח להסכם השותפות.  -פעמים, ובהתאם לתיקונים הללו 

 4לו( "מוכפפים" להסכם העברת  למעשה הסכם השותפות )והצדדים -כך נטען  -לכן 

 5הזכויות ולנאמר בו. המבקשות טענו גם כי המפקחים הם צד לתניית הבוררות מאחר 

 6שהם מבססים את טענותיהם בתובענה על הסכם העברת הזכויות. לגישתן, אין מקום 

 7לפלג בין ההוראות "המהותיות" בהסכם העברת הזכויות שעניינן בהסדר התמלוגים, 

 8 עניין אופן יישוב הסכסוכים מכוח הסכם זה, קרי תניית הבוררות.לבין ההוראות ל

 9מנגד, וכפי שעלה גם מחקירתו של עו"ד גיסין בבית המשפט, לשיטת המפקחים, היותו של 

 10הסכם העברת הזכויות נספח להסכם השותפות איננה מכפיפה את הצדדים להסכם 

 11כל קביעה גורפת  השותפות לכלל הקביעות בהסכם העברת הזכויות. לשיטתם, אין

 12בהסכם השותפות לפיה נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, אלא יש התייחסות 

 13 ספציפית להסכם זה ביחס למספר עניינים בלבד.  

 14אני סבורה כי אין לקבל את טענותיהן של המבקשות בהקשר זה. ראשית, אינני מקבלת  .18

 15נספח להסכם השותפות את טענת המבקשות לפיה היותו של הסכם העברת הזכויות 

 16מכפיפה את הצדדים להסכם השותפות לכל הקביעות וההסדרים שבהסכם העברת 

 17 הזכויות. זאת בהיעדר קביעה מפורשת או משתמעת הקובעת כך. 

 18מעבר לכך, אני סבורה כי אין זה מן הנמנע כי המפקחים יהיו זכאים להסתמך על 

 19שאין מקום להידרש אליו הוראותיו המהותיות של הסכם העברת הזכויות )נושא 

 20במסגרת הבקשה הנוכחית( בלא שתניית הבוררות תחייב אותם. הסתמכות על הוראות 

 21מהותיות בהסכם העברת הזכויות, איננה מחייבת מיניה וביה להחיל גם את מנגנון יישוב 

 22הסכמה של המפקחים  תוכחמהסכסוכים על המפקחים, ואין מקום לעשות כן אם לא 

 23 לתניית הבוררות. 

 24 האם ניתן להחיל את הסכם הבוררות על המפקחים מכוח מעגלי ההרחבה?

 25בעלות התמלוג, אשר לא טענו כאמור כי המפקחים הם צד לתניית הבוררות, טענו כי יש  .19

 26לראותם ככפופים לתנייה זו לאור העובדה שהם נכללים ב"מעגלי הרחבה" שהתנייה 

 27של  ןכי ישנו קושי בקבלת טענותיה - בטרם נדון בטענות אלה -מחייבת גם אותם. יוער 
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 14מתוך  9

 1בעלות התמלוג אשר לא הגישו בקשה לעיכוב הליכים מטעמן. לכן ספק אם היה מקום 

 2לבחון את הטענות שהועלו על ידיהן במסגרת בקשתן של המבקשות. חרף האמור, נדון 

 3 בטענות גם לגופן. 

 4אינו חתום על הפסיקה הכירה במספר "מעגלי הרחבה" המאפשרים את צירופו של צד ש

 5מפרשנות הסכם הבוררות כולל צדדים אשר  המעגל הראשוןהסכם הבוררות להליך: 

 6 ;חלק מהליך הבוררותהסכימו להיות הם ומערכת היחסים החוזית בין הצדדים עולה כי 

 7לחוק  4חליפי הצדדים להסכם הבוררות מכוח הוראות סעיף כולל את  המעגל השני

 8שקשורים בקשר הדוק לאחד מן הצדדים החתום  ת מיכולל א והמעגל השלישי ;הבוררות

 9 –. מעגל זה על הסכם הבוררות, אך עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת מפריד ביניהם

 10נועד למעשה למנוע ממי שנתן את הסכמתו המהותית להליך  -היינו המעגל השלישי 

 11מעגלי  –דוק (. ו12-14, פס' רונןעניין ר' ) הבוררות לחמוק ממנו בטענות פורמליסטיות

 12רק את אך וההרחבה הם בבחינת החריג לכלל, כאשר הכלל הוא שהסכם הבוררות יחייב 

 13 .הצדדים החתומים עליו

 14לאחר שנקבע כי המפקחים אינם צד ישיר להסכם הבוררות, יש לבחון את מעמדם לאור  .20

 15. זאת, כדי לקבוע האם ניתן לראותם כמי רונןהלכת מעגלי ההרחבה שנקבעה בעניין 

 16 שכלולים באחד מהמעגלים הללו. אני סבורה כי התשובה לכך היא שלילית. 

 17כפי שפורט לעיל, מעגל זה מתייחס לצדדים שניתן  – אשר למעגל ההרחבה הראשון .21

 18להסיק מפרשנות ההסכם וממערכת היחסים החוזית בין הצדדים כי הם הסכימו להיות 

 19 ך הבוררות. חלק מהלי

 20אני סבורה כי המבקשות לא הרימו את הנטל שהוטל עליהן ולא הוכיחו כי המפקחים 

 21לא שוכנעתי כי אומד הסכימו באופן מפורש או משתמע להיות צד להסכם הבוררות. כך, 

 22הדעת של הצדדים להסכם הבוררות מצביע על כוונתם לאפשר הוספה של צדדים 

 23ה כי די באומד דעת שכזה כדי לחייב צד שלישי שאיננו . על כל פנים, אינני סבורלבוררות

 24 צד להסכם הבוררות להפוך לחלק ממנו. 

 25מעבר לכך, הסכם השותפות בין השותף המוגבל לבין השותף הכללי אינו כולל תניית  .22

 26בוררות, ועל כך אין כאמור חולק. מחזיקי יחידות ההשתתפות אשר הסמיכו את המפקח 

 27ם השותפות. הסכם השותפות הוא גם ההסכם שהגדיר את לפעול בשמם הם צד להסכ
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 1לכתב התביעה(.  2להסכם השותפות, נספח  10חובות המפקח, סמכויותיו ואחריותו )ר' ס' 

 2כפי שהובהר לעיל, תניית הבוררות קבועה בהסכם העברת הזכויות שהוא הסכם מאוחר 

 3ולא המפקחים או  -להסכם השותפות, והצדדים לו הם כאמור השותפות ובעלות התמלוג 

 4 מחזיקי יחידות ההשתתפות. 

 5הפסיקה עמדה לא אחת על הצורך לפרש הסכמי בוררות בדרך שיש בה כדי לתרום  .23

 6למדיניות משפטית החותרת לוודאות ויעילות, תוך העברת מסר לצדדים עתידיים 

 7ם יעשו אם יבהירו באופן ברור ומפורש על אילו צדדיכי טוב העורכים הסכמי בוררות "

 8עו"ד אורי ברימר  2639/14רע"א  למשל " )ר'ועל אילו סכסוכים חל הסכם הבוררות

 9אמנון מדובר נ'  6489/09רע"א ר'  ;15, פ' (09.12.2015) אח' 357-)נאמן( נ' מאיר עטר ו

 10פרשנותו של חוזה מאוחר ביחס לשהדברים נאמרו אף (. (18.01.2011) קרן קיימת לישראל

 11 גם לענייננו. אני סבורה כי הם יפים , לה תניית בוררותנכל לובחוזה המוקדם כאשר 

 12לכן, אם הצדדים היו מעוניינים כי לא רק מחלוקות בין השותפות לבין בעלות התמלוג, 

 13אלא גם מחלוקות בין השותף הכללי לבין השותף המוגבל או מחלוקות בין מחזיקי 

 14היה עליהם להבהיר  –היחידות בשותפות או המפקחים לבין השותפות יופנו לבוררות 

 15 ולהגדיר זאת במפורש בהסכם שהמפקחים הם צד לו.  

 16העובדה שהסכם השותפות תוקן במהלך השנים עשויה לחזק דווקא את  -זאת ועוד  .24

 17המסקנה ההפוכה לזו שהועלתה על ידי המבקשות. העובדה שהסכם השותפות תוקן 

 18ניית בוררות ומבלי שנוספה ושונה לאחר הסכם העברת הזכויות וזאת מבלי שנקבעה בו ת

 19עשויה דווקא להעיד על  –התייחסות לתניית הבוררות הקבועה בהסכם העברת הזכויות 

 20כך שהצדדים להסכם השותפות לא רצו להפנות את הסכסוכים ביניהם, לרבות לעניין 

 21הייתה להם הזדמנות לקבוע זאת.  –הסדר התמלוגים, לבוררות. אילו חפצו בתוצאה זו 

 22ככל שנותר ספק בהקשר זה, הוא פועל לחובת המבקשות הטוענות כי  - על כל פנים

 23 המפקחים הסכימו שתניית הבוררות תחול עליהם. 

 24, ובכלל התנהלות המפקחיםלפיהן את טענות המבקשות ובעלות התמלוג גם אינני מקבלת  .25

 25לבין בעלות התמלוג בנוגע לפנייה להליך  זה המשא ומתן שהתקיים בין המפקחים

 26ם העברת , מעידה על כך שהמפקחים ראו עצמם כבולים בתניית הבוררות שבהסכרותבור

 27 הזכויות. 
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 14מתוך  11

 1קיימו הידברות עם בעלות העובדה שהמפקחים כך, אינני סבורה כי ניתן להסיק מ

 2התמלוג, תוך ניסיון להגיע להסכמה ביחס לאפשרות להפנות את הסכסוך להליך של 

 3חויבים בתניית הבוררות. קיומו של משא ומתן בוררות, כי המפקחים היו סבורים שהם מ

 4ביחס לאפשרות של פנייה לבוררות עשוי להעיד דווקא על ההיפך. על כל פנים, גם מטעמי 

 5מדיניות אינני סבורה כי יש לייחס למי שבא בדברים עם צד אחר לסכסוך בדבר אפשרות 

 6 של הסכמה, כמי שמכיר בטענות הצד האחר ומודה בהן. 

 7לפיה ב"כ המבקשות ת שיש להתייחס אליה בהקשר זה היא טענתו של טענה נוספ .26

 8במסגרת הפנייה המוקדמת שהוגשה על ידי המפקחים לבעלות התמלוג, העלו המפקחים 

 9לאחר ב"כ המבקשות טען כי את האפשרות להפנות את הסכסוך להליך בוררות. 

 10פשר את הגשת , אין עוד מקום לאוהסכימה לקיום בוררות שהשותפות נעתרה לדרישתם

 11אינני מקבלת גם טענה זו. המפקחים אכן הציעו אפשרות התביעה על ידי המפקחים. 

 12במסגרת הפנייה המוקדמת כי הסכסוך יתנהל במסגרת בוררות. משלא הושגה בין 

 13הצדדים הסכמה בהקשר זה )מטעמים השנויים ביניהם במחלוקת(, המפקחים אינם 

 14 כאמור בהסכם שהם אינם מחויבים בו.  מחויבים לקיים את הליך הבוררות שמקורו

 15אני סבורה כי לא ניתן במקרה דנן לראות במפקחים  – אשר למעגל ההרחבה השני .27

 16כ"חליפיה" של השותפות באופן שיביא לחיובם בתניית הבוררות הגם שהם אינם צד 

 17להסכם העברת הזכויות. המושג "חליף" הוגדר בפסיקה כמי שהוסבה אליו זכותו של בעל 

 18זכות המקורי מכוח חוק או מכוח נסיבות רצוניות כדוגמת חוזה. בנסיבות כאלה ה

 19ע"א " )ר' החליף נכנס באופן מוחלט בנעלי בעל הזכות המקורי, כשהאחרון נעלם ואיננו"

 20 (.16(, ס' 6.6.2005) נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' זיסר 10892/02

 21"נעלמה" אלא לא שותפות השותפות לא המחתה את זכותה למפקחים. הבמקרה דנן, 

 22כך, כניסתם של המפקחים משהיא צד להליך והיא אף זו שהגישה את הבקשה דנן. 

 23לתמונה איננה מעידה על יציאתה של השותפות ממנה, או על כך שהמפקחים הם "ידה 

 24 הארוכה" של השותפות. 

 25בין המפקחים לבין השותף הכללי שכן במקרה דנן נכונים שבעתיים  הדברים אל .28

 26. לכן במקרה דנן והשותפות קיימים חילוקי דעות )אשר הובילו בין היתר להגשת התביעה(

 27שנכנס לנעלי השותפות תוך כי המפקחים הם בבחינת צד שלישי ודאי שלא ניתן לקבוע 

 28   . זהות אינטרסיםשבינו לבינה יש 
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 1 –הבוררות שהן צד להסכם העברת הזכויות נושא תניית  -בנוסף לכך, גם בעלות התמלוג  .29

 2אינן טוענות כי המפקחים הם חליפי השותפות, אלא לכל היותר כי הם "מעין חליפים" 

 3 שלה, וזאת ביחס ל"חלק" מבעלי היחידות בשותפות. כך לשיטתן:

 4לשותפות, אלא בעלי תפקידים  'זרים'ואינם  'עוברי אורח'"המפקחים אינם 

 5של מעין אורגן שקרבתם לשותפות חרותה בחוק ובהסכמים. המפקחים הינם 

 6מבעלי היחידות בשותפות, וזאת בהיותם בעלי  חלקשל  ומעין חליפיםהשותפות, 

 7תפקיד בשותפות, אשר שואבים את סמכותם לפעול בענייני השותפות הן מכוח 

 8( והן 'פקודת השותפויות')להלן:  1975-פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה

 9 ותפות ומחזיקי היחידות".מכוח המערכת הסכמית שנקשרה בינה לבין הש

 10 לתשובת בעלות התמלוג לבקשה לצו מניעה(. 33)ר' ס'  ר.ר(. –)ההדגשות שלי 

 11לכן, אינני סבורה כי ניתן לראות במפקחים חליפים של השותפות, וודאי שלא ניתן 

 12לראותם ככאלה בסכסוך המבטא בין היתר חילוקי דעות הקיימים בתוך השותפות עצמה 

 13 שהם נושא התביעה אותה הגישו המפקחים.   

 14אינני סבורה כי המקרה דנן נכנס לגדרי מעגל ההרחבה  -באשר למעגל ההרחבה השלישי  .30

 15למנוע מצדדים . הרציונל מאחורי מעגל ההרחבה השלישי הוא "רונןהשלישי שנקבע בענין 

 16 "לחמוק מהשתתפות בהליך בוררות לו הסכימו מבחינה מהותית בטענות פורמליסטיות

 17למעגל זה הם מקרים בהם  םנייצוין כי המקרים האופיי רונן(. בעניין 14, פ' רונן עניין)ר' 

 18מתבקש צירוף של בעל שליטה בחברה שהיא צד להליך בוררות, או צירוף של חברה 

 19הנמצאת בשליטתו המלאה של הצד השני להסכם הבוררות ואשר מסתתרת מאחורי 

 20 –ישות משפטית נפרדת )שם(. המקרה דנן הוא מקרה שונה, וכפי שהובהר לעיל 

 21קחים "הסכימו מבחינה מהותית" להפנות את המחלוקות המבקשות לא הוכיחו כי  המפ

 22לבוררות. זאת ועוד, אינני מקבלת את טענת בעלות התמלוג לפיה העובדה  מול השותפות

 23שהמפקחים בחרו לנקוט בצעד משפטי של הגשת תביעה שעניינה קיפוח, מהווה עקיפה 

 24 של הסכם הבוררות בטענות פורמליסטיות. 

 25משום את טענת בעלות התמלוג לפיה יש לעכב את ההליכים  אינני מקבלת גםלבסוף  .31

 26תביעת הקיפוח שהוגשה על ידי המפקחים שקולה למעשה להגשת בקשה לאישור ש

 27מבקשת לנקוט  שותפותתביעה נגזרת. בהקשר זה טענו בעלות התמלוג כי אילו הייתה ה

 28תניית אין חולק כי היא הייתה מחויבת ב –בהליכים משפטיים נגד בעלות התמלוג 
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 1הבוררות. ואולם, ההליך הנוכחי  איננו בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם השותפות. מבלי 

 2הרי שההליך דנן הוא תביעת קיפוח אשר  –להידרש לשאלת הזהות בין ההליכים השונים 

 3כנגד השותפות עצמה. גם הוגשה על ידי המפקחים, וזאת כנגד בעלות התמלוג אך כאמור 

 4 לעיל, לא קיימת זהות אינטרסים בין השותפות לבין המפקחים.מכאן, וכפי שגם הובהר 

 5 האם הוכיחו המבקשות כי יש לעכב את ההליכים?

 6כפי שציינתי בראשית הדברים, המפקחים טענו כי גם אם יקבע בית המשפט כי הם  .32

 7כפופים לתניית הבוררות הקבועה בהסכם העברת הזכויות )למרות שהם אינם צד לו(, לא 

 8לקבל את הבקשה לעיכוב הליכים. זאת מאחר שסמכותם של המפקחים היא  יהיה מקום

 9ובשל  ;סמכות סטטוטורית קוגנטית שלא ניתן להעביר את הדיון בתביעה מכוחה לבוררות

 10כך שהמבקשות לא הוכיחו כי כלל הצדדים להסכם הבוררות היו מוכנים לעשות את כל 

 11 הדרוש לקיום הבוררות והם עדיין מוכנים לכך. 

 12לפיה ממילא אין לחייב את המפקחים בתניית הבוררות  –לאור התוצאה אליה הגעתי  .33

 13אינני מוצאת לנכון להידרש לטענות אלה. יחד עם זאת  -הקבועה בהסכם העברת הזכויות 

 14מכבידה  -יובהר כי העובדה שהבקשה לעיכוב הליכים הוגשה ללא שהיא נתמכת בתצהיר 

 15הנכונות האמורה לעשות את כל הדרוש לקיום מאוד על המבקשות לטעון כי הוכחה 

 16 הבוררות, וזאת בעיקר על רקע טענותיהם של המפקחים הכופרים בכך.   

 17 לכן, לאור כל האמור לעיל, הבקשה לעיכוב הליכים נדחית.  .34

 18וזאת ללא ₪  7,500המבקשות ישאו בהוצאותיהם של המפקחים בקשר עם הבקשה בסך 

 19 קשר לתוצאות ההליך.

 20 . 11:30בשעה  11.9.2019ע לישיבת קדם משפט ביום התיק נקב

 21 

 22 , בהעדר הצדדים.2019יוני  24, כ"א סיוון תשע"טהיום,  נהנית

      23 
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