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סדר היו:
הצעת חוק הבוררות )תיקו מס' ) (2ערעור על פסק בוררות( ,התשס"ח2007
הצעת של חברי הכנסת גדעו סער ועמירה דות
הכנה לקריאה שנייה ושלישית – דיו

נכחו:
חברי הוועדה:
מנח בששו – היו"ר
עמירה דות
אברה מיכאלי
גדעו סער
דוד רות
מוזמני:
עו"ד פר" סגל ,ראש תחו ייעו" ,משרד המשפטי
אבישי קליי ,מתמחה ,משרד המשפטי
עו"ד לאה רקובר ,היועצת המשפטית ,הנהלת בתי המשפט
עו"ד שירי לנג ,הלשכה המשפטית ,הנהלת בתי המשפט
ד"ר דפנה קפליוק ,הפקולטה למשפטי ,המרכז הביתחומי ,הרצליה
עו"ד עודד לופט ,המכו הישראלי לחוות דעת מומחי ובוררי
עו"ד יעקב פרידגוט
ריקי שחרפורת ,נציגת המשכ לבוררות ופתרו סכסוכי
עו"ד רונ סטי
רו"ח אבי פרידמ ,מנכ"ל לשכת רואי החשבו בישראל
יאיר לנג ,עוזר נשיא לשכת רואי החשבו בישראל
עדי גרינבאו ,יועצת פרלמנטרית ,לשכת רואי החשבו בישראל
עו"ד עירי נשב ,הלשכה המשפטית ,ההסתדרות הרפואית בישראל
עו"ד ישי לויט ,שופט בדימוס ויושבראש ועדת הבוררות של לשכת עורכי הדי
ייעו %משפטי:
תמי סלע
מנהלת הוועדה:
דורית ואג
רשמה וערכה:
אהובה שרו – חבר המתרגמי בע"מ
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היו"ר מנח בששו:
אני פותח את ישיבת ועדת החוקה ,חוק ומשפט .אנחנו עוסקי בחוק הבוררות ואנחנו
מקווי להשלי היו את העבודה.
אני לא רוצה להקדי דברי אלא להתחיל לקרוא את הסעיפי .אנחנו בסעי'  21על
נספחיו.

היו"ר מנח בששו:
אני רוצה לומר מילה מיוחדת לשני עורכידי שליוו אותנו עוד לפני שהיינו כא ,עור)
הדי שמעוני ועור)הדי סטי .במקרה הזה יש לנו טקסט וכאשר יש טקסט על השולח ,ג ניסיו
וג תבונה ,היה לנו נוח מאוד בעבודה הזאת .דוקטור קפליוק ,העבודות של) אתנו היו נוחות לנו
ואני מניח שאני אמצא דר) ג לומר את זה עת נביא את החוק בקריאה שנייה ושלישית ונצליח
לשכנע את חברי הבית שזה ג כ בהסכמות כלליות.

