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  מיטל בר שלו): רשמת פרלמנטרית
  
  
   
  



  
  
  
  

כ  גדעו& "של חה, 2007'ח"התשס, )ערעור על פסק הבוררות) (2' תיקו& מס (הצעת חוק הבוררות
  . דיו&–הכנה לקריאה שנייה ושלישית ). 1865/פ(כ עמירה דות& "חה, סער

  
  
  

  :ר מנח) ב� ששו�"היו
  

היא , השאלה שתעמוד במרכז הדיו� שלנו היו). אני פותח את ישיבת הוועדה, שלו)  
הטרחנו את השופט שטרוזמ� לש) . רות הערעור לבית המשפטאפש, שאלת ההליכה לבית המשפט

 בחוק שנוגע 24ישנ� עוד שאלות של סעי- , לצדה. וזו השאלה שתעמוד במוקד הדיו� היו), כ,
לצד זה אנו רוצי) לחדד את . עילות ביטול ועילות ערעור שקיימות היו): לעילות כאלה ואחרות

אבל הכוונה , הדי� אני אחטא אולי למונח המקצועיא) אני אגיד סדרי . מה שהוגדר כסדרי הדי�
כמו הכרזה , כמו רישו), כמו הקלטה, היא שהגדרנו לעצמנו סדרי) מסוימי) כמו פרוטוקול

    .אלה ה) הדברי) שנמצאי) על אחד מארבעת הצירי) של הדיו� היו). מראש
  :פר+ סגל

  
כי זו לא רק , לציי�אני רוצה ג) . אני אביא את הדברי) בפני היוע+ המשפטי לממשלה

צרי, . שר המשפטי) מאוד נוטה לכיוו� הזה. עמדת היוע+ המשפטי לממשלה ללכת בכיוו� הזה
  .  שזו המדיניות של שר המשפטי) וג) לו יהיה מה לומר בנושא הזה, להביא בחשבו� את העובדה

  
  :ר מנח) ב� ששו�"היו
  

. לא שאלה ערכית בלבדוההתלבטות שלי היא , אני מתלבט. כל אלה ה� אמירות רקע
ואני מוכ� להסכי) איתה ע) מצב בתי המשפט היה , השופט שטרוזמ� הציג את זה כשאלה ערכית

ולו בהתוויית דר, , שג) א) לא נעשה תיקו� בנוגע לערעור עדיי� יש לחוק מקו), אני חושב. שונה
  .  התנהלות ותיקו� קלקלות שלא היו קוד) בסעיפי הערעור

  
  :ישראל שמעוני

  
שזה מיותר לקחת את , אני חושב. אנחנו התחלנו ע) מסגרת של בוררות הסכמית בלבד

אבל אני מציע , בהחלט שיש עוד רעיונות ועוד תיקוני) לחוק הזה. הקולב הזה ולהעמיס עליו עוד
  . שאנחנו נתמקד בהצעה המקורית של בוררות הסכמית ע) ערכאת ערעור

  
  :ר מנח) ב� ששו�"היו
  

הא) לפי דעתכ) ראוי לפתוח ? הא) יש לכ) דעה ערכית, אני שואל. ליתזו תשובה פורמא
  ?דיו� בסוגיה הזו או לא

  
  :רונ� סטי

  
הנחת . הצעת החוק הלכה בכיוו� של בוררות הסכמית בלבד, 2004כאשר יצאנו לדר, בשנת 

וד) די בכ, שנזכר בדיו� הק. זה לא לעניי�. העבודה היתה שלא נית� להעמיס יותר על בתי המשפט
זה זמ� שאפשר . שבו כולנו הבנו שהזמ� לדיו� בערעור לוקח לפחות שמונה חודשי), שנכחנו בו

שא) המדינה , ר הוועדה"אני מסכי) ע) אדוני יו. לסיי) בו ג) את הבוררות וג) את הערעור
ראוי שבחוק , תעלה על המסלול של בוררות ותסיר את ההתנגדות למסלול הזה, תשנה מדרכה

צרי, לומר שרוב בקשות הביטול המוגשות לבית המשפט , יחד ע) זאת. יתאפשר הערעור המשפטי
  . ובלא מוצא מנסי) לבטל אותו, הסיבה היא שמנסי) לערער על הפסק? מה הסיבה. נדחות

  
  :רונ� סטי

  
 צרי, לצמצ) או להתנות את, שהוא מסלול נכו�, א) כבר הולכי) למסלול ערעור, לדעתי

  . עילות הביטול ברשות
  
  



  :ר מנח) ב� ששו�"היו
  

אתה אומר לחסו) את דלתי בית המשפט . זאת הצעת החוק של החברי) שבה אנחנו מדברי)
  .24באמצעות סעי- 

  :מרדכי מירוני
  

אני רוצה לומר שני . א29כפי שזה מנוסח בסעי- , אני תמכתי במסלול של ערעור ברשות
אנחנו . שערעור בזכות זו הליכה קיצונית מדי, אני חושב. דברי) לגבי ההערות שנשמעו כא�

לבי� זה שרוצי) לתת יותר אימו� , צריכי) להשיג פשרה בי� הסופיות של פסק הבורר והמהירות
הערעור ברשות הוא פשרה נכונה כדי להשיג את שתי המטרות האלה ואת , לכ�. במוסד הבוררות

שאני לא מבי� את , אני חייב לומר. דבר מאוד בעייתיפתח לערעור בזכות יהיה . שני הצרכי) האלה
 10שנית� יהיה לערער רק על פסיקת בורר שעסק לפחות , ההערה השנייה של משרד המשפטי)

  . שני) בעריכת די�
  
   

  :השופט אורי שטרוזמ�
  

כא� . שאני מתכוו� לתת זכות ערעור ג) כשלא מסכימי) על  די� מהותי, אני לא מעז לומר
  .ולכ� אני רק רוש) את זה לטובת הנצח, ט מבודד לחלוטי�אני במיעו
  :גדעו� סער

  
שהעובדה , במהל, הדיו� היתה לי תחושה. מערכת בתי המשפט נמצאת בקריסה מוחלטת

כמה היא חשובה במשפט , אנו מקיימי) דיו� תיאורטי על זכות הערעור. הזו לא נלקחת בחשבו�
  . ג) אני חושב שהיא חשובה.הקונטיננטאלי וכמה היא חשובה בשיטה הזו

  
כאשר הייתי פרקליט צעיר . אתמול פגשתי עיתונאי מרשות השידור. אני אתחיל ע) סיפור

אתמול הוא סיפר לי שיש .  התחלתי לנהל תיק תביעת דיבה שהוגש נגדו ונגד הרשות1997בשנת 
ת דיבה בבית  שני) ניהלו תיק בתביע11, כלומר. פסק די� בערכאה ראשונה בבית המשפט המחוזי

  . המשפט המחוזי בתל אביב
  :דליה רבי�

  
והמדינה , מתו, גישה שאי� אימו� במוסד הבוררות, אבל זו הנחיה של היוע+ המשפטי

אני נותנת את ברכת הדר, : א) המדינה תבוא ע) מסר חדש. מאמינה רק במערכת הפורמאלית
, יכה לבוררות לפרקליטי המחוזללכת לבוררות ולצור, זה אנו נותני) את הסמכות להחליט על הל

  . זה יוריד עומס מבתי המשפט
  

  :תמי סלע
  
שג) היו) סדרי הדי� לגבי ההלי, והערכאה , זה ג) תוא) את המבנה של חוק הבוררות   

שא) צדדי) קבעו כ, אז פסק , כרגע מוצע. הראשונה של הבוררות מופיעי) בתוספת הראשונה
חייב להיות ,  יהיה להגיש את הערעור לבורר הנוס-זה שעליו אפשר, הבורר בערכאה הראשונה

ברירת המחדל היו) לגבי פסק . על כ, לא היתה מחלוקת בהכנה לקריאה הראשונה. מנומק
שזו תהיה , פה מוצע. אלא א) הצדדי) קבעו אחרת, היא שהוא לא חייב להיות מנומק, בוררות
  . חייבת

  
  :ישראל שמעוני

  
  .קוגנטי  

  
  :תמי סלע

  
שבמקרה , בהצעה של משרד המשפטי) מוצע. ) ה) הסכימו שיש ערעור פנימיקוגנטי א  

  . כזה ג) הפסק של הבורר בערעור יהיה מנומק
  :השופט אורי שטרוזמ�

  
  



ההתרשמות . לבורר ולמי שיושב וכותב, אי� לכ) מושג כמה  הנמקה היא חשובה לשופט
כאשר הוא מתחיל לחטט מסתברת אחרת , שהיתה נדמית לו בהלי, הראשו� תו, כדי שמיעה
   .בניירות בחיפוש אחר התארי, הנכו� של המכתב

 


