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תאריך12.9.2011:
לכבוד ד"ר ישראל שמעוני
"יתרו" מוסד לבוררות עסקית
מרכז עזריאלי – ת"א
סה"כ  1עמודים )כולל עמוד זה(
שלום רב,
הנדון :בוררות עסקית
ראשית ,תודה על הקורס הנפלא והמועיל של "מוסד ייתרו ליישוב סכסוכים".
 .1ברצוני להקדים ולציין ,שלפני שהגעתי לקורס הבוררות ,הייתי סקפטי לגבי מוסד הבוררות ,ובעובדה
שלמרות שהיה קיים חוק הבוררות ,מוסד הבוררות לא הרים ראש ולא היווה חלופה מתאימה לבתי המשפט.
 .2מאז חוק הבוררות החדש ,ובשל קורס הבוררות אותו הנך מפעיל ,ובהצלחה רבה ,ולאחר ששמעתי את
המרצים המקצועיים בתחום ,ברצוני לומר לך ששיניתי דעתי בנושא .כיום הנני תומך נלהב של מוסד
הבוררות ,וסבורני שמוסד הבוררות הכרחי לאור עומס התיקים הרב שבבתי המשפט ולאור כמות התיקים
הרבה שעל שולחנו של כל שופט.
 .3כעורך דין ותיק בתחום האזרחי מסחרי ,בו אני מייצג בעלי עסקים רבים ,סבורני שיש חשיבותו רבה למוסד
הבוררות ,וזאת משום שלקוחות רבים שתבעו חברות ביטוח בנזיקין ,ממתינים תקופה ארוכה לפסקי דין
והחלטות ,ובשל אי הוודאות ,הם נאלצים להתפשר מחוץ לכותלי בית המשפט ובסכומים זעומים .חברות
הביטוח שנסמכות על העומס של בתי המשפט ,דוחות תביעות מוצדקות ,רק כדי להביא לידי כך שבשל
עומס התיקים שבבתי המשפט ,יאלצו התובעים להתפשר עימם על סכומים קטנים מהמגיע להם על פי
הפוליסה.

_______________________________________________________________________________________
המידע הכלול בפקס זה ובנספחיו הינו סודי וכפוף לחיסיון עו"ד לקוח .המידע נועד לשימוש הנמען בלבד.
אם אינך הנמען ,הננו מודיעים לך בזאת ,כי כל פרסום ,העתקה ,או הפצה או כל שימוש אחר בפקס זה ו/או בנספחיו אסורים בהחלט.
אם קיבלת שיגור זה בטעות ,נא הודיעני מיד טלפונית ,ונא החזירו באמצעות הדואר לכתובת שלעיל.

 .4ברשותך אוסיף ואציין ,שבשל עומס התיקים ,נאלצים שופטים להוציא החלטות שלעתים אינן קשורות
לעובדות שבתיק ,ואף אינם במחלוקת שבין הצדדים  -והכל רק כדי לסיים את התיק .לעיתים ההחלטות גם
אינן בקנה אחד עם החלטות בתי המשפט המחוזי או העליון ,ולכן האמון במערכת המשפט נחלש עם הזמן.
 .5אסכם ואמר ,שבוררות יכולה להתנהל ביעילות ובורר מקצועי ובעל נסיון יביא לידי ביטוי מהיר של
מחלוקת בין הצדדים לחוזה או למחלוקת עסקית .ועליו גם לקחת בחשבון שהצדדים מעוניינים להמשיך
ולעבוד כבעבר .הדברים נכונים בכל הנוגע לסכסוכים על רקע עסקי ,מסחרי ואישי ,לצורך הכרעה בעובדות
השנויות במחלוקת או לכספים המגיעים למי מהצדדים ,או בנוגע לפרשנות שיש לתת לחוזה מסובך וכיו"ב,
ולכן בהליך בוררות אפשרי שהצדדים ימשיכו לנהל את עסקים ביחד.
 .6סיכום :הליך הבוררות הינו אמצעי יעיל ומהיר לפתרון סכסוכים ,ואף יוריד את העומס הקיים על בתי
המשפט ,תוך מתן פסק בורר בזמן קצר.

בברכה והצלחה
דויד עובדיה ,עו"ד

