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  2007–( )ערעור על פסק בוררות(, התשס"ח2הצעת חוק הבוררות )תיקון מס' 
 (.[191]רשומות )הצעות חוק, חוב' כ/

 )קריאה ראשונה(
  

 היו"ר עתניאל שנלר:
  

( )ערעור על פסק בוררות(, 2אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק הבוררות )תיקון מס' 
, בקריאה ראשונה, של חברי הכנסת גדעון סער ועמירה דותן. אני מזמין את חבר הכנסת 2007–התשס"ח

 ער להציג את הצעת החוק. בבקשה. גדעון ס
  

 גדעון סער )הליכוד(:
  

ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, תכלית הצעת החוק שהגשנו, חברת הכנסת עמירה -תודה. אדוני היושב
דותן ואנוכי, היא לעודד שימוש בהליכי בוררות. לשם כך צריך לנסות ולהבין מהם אותם המכשולים אשר 

מכירים, יש עדיין חשש רב   משפט, שכולנו-ררויות. אף שיש עומס דיונים בבתימונעים מאנשים ללכת לבו
דין לא ממליצים ללקוחותיהם ללכת לבוררויות. אפילו יש הנחיה שאוסרת -מהתדיינות בפני בוררים. עורכי

ככלל על המדינה ללכת לבוררויות, והליכה לבוררויות במקרים חריגים נעשית באישור היועץ המשפטי 
 ה.לממשל

  
, בא 24היכולת לערער על פסק הבורר, נושא אשר בחוק הבוררות, בסעיף -פעמים החשש הוא מפני אי 

לידי ביטוי בנושא של הבקשות לביטול פסק הבוררות. אין הבקשות הללו מתייחסות לטעות משפטית 
אשר על כן,  שנפלה בפסק הבוררות; הן מוגבלות לעילות מאוד מסוימות: תקנת הציבור או דברים אחרים.

 משפט.-אנשים רוצים לצמצם את מרווח הטעות והולכים לבתי
  

משפט, מסלול של ערעור על פסק בורר בפני בורר -בית-מה שאנחנו מציעים במקרה הזה הוא מסלול חוץ
עם מכשירים נוספים שיש כאן, אשר בהיעדרם יש  –או בוררים, שהוא, כך אנו מקווים, בראייה הכוללת 

 יגרום למתדיינים ללכת לבוררויות.  –רוצדורות דומות בעיה ללכת לפ
  

המשפט כי אחת העילות לביטול -פסקו בתי –שנה  40וזה קרה לפני כמעט  –בטרם נחקק חוק הבוררות 
פסק בורר היא טעות בולטת על פני פסק הבוררות. חוק הבוררות הנוכחי סתם את הגולל על האפשרות 

דין נרתעים מלפנות -ופיות של הליך הבוררות, ולכן מתדיינים ועורכיהזאת, בשל הסברה שזה פורץ את הס
אליו. היום יש לנו פרספקטיבה לבוא ולומר שאותו שינוי לא הביא להזדקקות רבה להליך הבוררות, ואולי 

 אפילו הביא את ההיפך. 
  

תקנן. אחת היום בעיני המשפטנים הליך הבוררות נתפס כהליך שמאפשר טעויות מהותיות, שלא ניתן ל
ואני מנצל הזדמנות זו להודות לו על  –ששון -השאלות שעמדה בפני הוועדה בראשות חבר הכנסת בן

המשפט. מצאנו שהעניין -היא אם אנו צריכים לפתוח פתח לערעורים בפני בתי –עבודתו על הצעת החוק 
-סת עומס נוסף על בתיהזה, שעלה במהלך דיוני הוועדה, יביא את ההיפך ממה שאנו רוצים. דהיינו, העמ
 –למי שבוחר את זה  –המשפט. לכן רצוי ליצור את אותו מסלול קוהרנטי, שבו הערעור על פסק הבורר 

 מתבצע בפני הבורר או בפני הרכב של בוררות. 
  

גם היום הדבר הזה הוא אפשרי, במקרה שהוא מוזכר במפורש בהסכם הבוררות. אנחנו מציעים ליצור 
 שהדבר יגביר את המודעות לכך ויפחית את הרתיעה מהליך הבוררות.מסלול, מתוך הנחה 

  
שתביא לתוצאה הזאת. כיום חוק הבוררות יש עוד שינויים כאן, אשר הם חלק מאותה חבילה שאנו מקווים 

לא מחייב את הבורר לנמק את פסק הבוררות. אנו מציעים שאם הצדדים הסכימו ללכת למסלול שלנו, של 
פסק בוררות שניתן לערעור, תחול על הבורר הראשון חובת הנמקה על ההכרעה. אם לא כן, הרי ברור 

החלטה המקורית. כאשר הם לא מסכימים שפסק שיקשה מאוד על הבורר בערעור לערוך ביקורת על ה



הבוררות יהיה ניתן לערעור, חלה אותה חובת הנמקה אך ורק אם הצדדים החליטו להתנות זאת במפורש 
 בהסכם הבוררות. 

  
נוסף על כך, אנחנו מציעים להוסיף לחוק הבוררות תוספת, ולקבוע בה הסדרים שיחולו אם הצדדים 

. למשל, מוסדות המקיימים הליכי בוררות נוהגים לקבוע הוראות מפורטות הסכימו על ערעור בפני בורר
לעניין ערעור בפני בורר. הוראות המצויות בתוספת מסדירות עניינים אלה: חובת תיעוד של ישיבות 
בוררות, הרכב הבוררים בערעור, המועדים להגשת הערעור, אופן הגשתו, התגובות על ערעור וערעור 

   ההליך וההכרעה בו, המועד למתן פסק הבוררות בערעור וחובת הנמקתו. שכנגד, דרך ניהול
  

סוכם במהלך הדיונים שהתקיימו לקראת הקריאה הראשונה כי בעת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה 
ושלישית תבחן הוועדה את ההצדקה, כאשר אנחנו מדברים על אותו מסלול, לצמצם את העילות לביטול 

, שהרי יש כאן מסלול כפול. ברור לחלוטין שיש עילות שלא ניתן 24ת בסעיף פסק בוררות שמפורטו
 לבטלן, כמו נושא תקנת הציבור, אבל הדברים הללו ייבחנו לקראת קריאה שנייה ושלישית. 

  
ראש, אנחנו מאוד מקווים שהמכלול שמוצע יעודד אנשים ויתמרץ אותם ללכת -כאמור, אדוני היושב

 40לחוק הבוררות, שהוא חוק שחוקק לפני כמעט  2כשיו שזה בעצם תיקון מס' לבוררויות. ראיתי רק ע
שנה, וזה כבר אומר דרשני. איך יכול להיות שיש הסכמה כל כך נרחבת בקהילייה המשפטית, והמוסד 
הזה של בוררות לא מנוצל. ביחס לכל מדינה אחרת יש ריבוי כל כך גדול של הליכים משפטיים בערכאות 

ט אין שימוש במסלולים אלטרנטיביים. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך ולבחון זאת, ואני המשפט, וכמע
בטוח שוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת תמשיך ותבחן במהלך הקדנציה עוד אפשרויות לתמרץ 

 צדדים ללכת למסלולים אלטרנטיביים להליכים הרגילים של מערכת המשפט. 
  

הוועדה, לחברת הכנסת עמירה דותן, שותפתי לאורך כל הדרך, לאותם ראש -אני רוצה להודות ליושב
הדין אשר סייעו בידינו, ואף היו מאלה שהעלו את הרעיונות בפנינו. אגב, אלה -גורמים בלשכת עורכי

רעיונות שהיו גם בהצעת חוק בקדנציה הקודמת, רק שלא קודמו בקדנציה הקודמת. אני רוצה להודות 
הדין תמי סלע. אני רוצה להודות לכל מי שנטל חלק במלאכה. אני מבקש את -כתליועצת המשפטית, עור

 תמיכת הבית בהצעה בקריאה הראשונה. 
  

 היו"ר עתניאל שנלר:
  

 אנחנו נעבור להצבעה בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
  

 6הצבעה מס' 
  

 9 –בעד ההצעה להעביר את החוק לוועדה 
 אין –נגד 

 אין  –נמנעים 
, 2007–( )ערעור על פסק בוררות(, התשס"ח2ההצעה להעביר את הצעת חוק הבוררות )תיקון מס' 

 לוועדת חוקה חוק ומשפט נתקבלה. 
   

( )ערעור על פסק 2נגד אין, נמנעים אין, אני קובע בזאת שהצעת חוק הבוררות )תיקון מס'   ,9 –בעד 
והיא תעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט  , התקבלה בקריאה ראשונה,2007–בוררות(, התשס"ח

 לשם הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יישר כוח למציעים.


