המשפט על כל

"רצים לבית

שטות"

ערד ישראל שמעוני ,שהיה שותף למהפכה האחרונה בחוק הבוררות (חובת הנמקה בפסק בורר ומתן אפשרותערעור),
אלהלוי־וינריב
חדשה :בוררות חובה בסכסוכים עד  100אלף שקל.״הישראלים אוהביםלהילחם .צריךלשנות להם אתההרגלים״
מריץ יוזמה
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הנתון הזה כבר לא מפתיע :ישראל
mmm$1ST$רעמה $1ST$המער־
נמצאת במקום השני בעולם

עמה $2ND$בי
mmm

מבחינת

העומס על

בתי

אנשים לגשתלהליר
שתצמח
התועלת

להם

אלה בעיות

להאמין שאנשים יתנגדולהצעה.
להסתכל על כר שכופים על בעל דיןלעשות
משהו ,אלא לראות מה טובלו .לבעל דין טוב

המשפט.

הבעייתי

להביא,

רה
$DN2

שבה

לסיים םכםוד בזמן קצר ,חצי שנה לכל
ושידע שמאחורי ההחלטה יש נימוקיםושיקול
דעת .נכון ,זהיעלה לו כמהלירות ,אבל הוא
היותר,

גומר את הסכסור בדרר הטובהביותר״.

מהמציאות שלנו.

הזה כגזירה

כמעט

את המצב

נגד הצעתו .״גם בתחילת התה־
$TS1$התהליר$TS1$

ומנסהלפעול

עם ערכאת ערעור,

נות
$DN2$ולטענות$DN2$שיעלו
$DN2$התהליר $DN2$לתיקון חוק הבוררות
ליר
למקצוע טענו כיזו
חבריי

לשינוי .הזי־
$TS1$הזירה$TS1$
בכוחות עצמו,

בחרלהתמקד :בוררות .לאחר

שאומצה

רונן סטי

ממשרד אוהדגדעון פישר)

ערעור על הליך

משימה בלתי אפש־
$TS1$אפשרית$TS1$,

ולא ניתןלתקנו.

רצה

המחוקק ב־ 1968

כשחוקקו את החוק?להוריד את העומס
המשפט.

בפסק

בורר ,שמעוני ממשירליוזמה
הצעת חוק נוספת ,שתשלים
מבקשליצור בתחום בוררות חובה בסכסוכים
משפטיים עד  100אלףשקל.
החוק החדש ,לויתקבל ,יחייב לפתור סכסו־
$TS1$סכסוכים$TS1$
המשפט באמ־
$TS1$באמצעות$TS1$
 $DN2קטנים מחוץ לכותלי בית
כים
 $DN2$בוררות ,כדילהוריד את העומס מבתי
צעות

ומה

הצעת החוק עברה בעזר־
$TS1$בעזרתו$TS1$

והספקות,

ח״כ גדעון סער .גם עתה יהיו

המהפכה שהוא

מבתי

קרה? לאכלום׳ .למרות המכ־
$TS1$המכשולים$TS1$

$DN2$המכשולים$DN2$
שולים
$DN2$בעזרתו $DN2$של
תו
לגבי החוק

הבאה ,והיום יציג

את

מנדטורי

ואני שאלתי אותם ׳מה

לאפשר

הנמקה

שהחוק הוא

רית,
$DN2$אפשרית$DN2$,

בחוק הבוררות הצעת החוק שיזם(יחד עםעו״ד
בוררות וחובת

מוכן להתנגדויות ולטע־
$TS1$ולטענות$TS1$

כבר

שמעוני

משמיים,

מהחיוב הזה,

קשה לי

לא צריר

 3.1מיליון
 600שופטים אמורים להתמודד עם
תיקים לשופט.
003,2
תיקים בשנה .קרוב ל־
ומתקוממים נוכח
ה״קטםטרופה׳/
כולםזועקים
להיפר .המצב
אבל דבר לא השתנה כבר שנים.
הולך ומחמיר
דיונים נמשכים שנים ,עומס
למתדיינים,
בלתי סביר על שופטים,עינוי דין
עו״דישראל שמעוני לא מוכן לקבל

הזה ,אר

כשבוחנים

את

ספקנים

בתחום

החדש ,אר אני בטוח שזה צו השעה
המשפט,ולכן הוא יעבור בכנסת״.

לכפות

בוררות זה צעדנכון?
אתהתהליר של הפי־
$TS1$הפיכת$TS1$

״הכי נכון .זה משלים
$DN2$הפיכת $DN2$הבוררויות לדבר נגיש ושל
כת
שקולגה אמר לוש׳חבל על הכסף׳ והוא השת־
$TS1$השתכנע$TS1$
שגבו היו גבוהים ,עד  500דולרלשעה.לכן,
הבוררות הייתה נחלתם של העשירים בלבד.
$DN2$השתכנע $DN2$שזה מאבק עקר .את היוזמה שלו הפנה לבתי המשפט העמוסים .אנשים לאהלכולבו־
$TS1$לבוררויות$TS1$
כנע
המשפט באופן משמעותי וגם ייצור תעסוקה
החוק היה דרקו־
$TS1$דרקוני$TS1$.
$DN2$לבוררויות $DN2$בעבר מסיבה פשוטה
ררויות
העוול .״אמרתי לעצמי שאני חייב
אפשרות הערעור וחובת ההנמקהעל־פי החוק לתיקון
רכי־הדין.להערכת שמעוני ,בוררות חובה
$DN2$דרקוני $DN2$.היום החוק הרבה יותר ׳ידידותי לסביבה׳,
ני.
לעשות מעשה שישנה את החוק הזה״.
מאפשרת לכל בעלי הדיןלפנות לבו־
$TS1$לבוררים$TS1$
החדש
התיקים הנדונים בבתי
את
תפחית בכ־<
%02
להילחם,
אוהבים
הישראלים
אבל
לבוררות
ללכת
אנשים
לחייב
שמאים,
דין,
בתחומם
ררים
$DN2$לבוררים$DN2$
וצריר
עדיין
הצעתך
עורכי
מקצועיים
מרחיקת לכת כי היא תחייבלפנות לשנות להם גם את ההרגליםהללו.
מהנדסים ועוד לערוך את הבוררות מול
לפעמים,
היא
אוכלוסייה ,על מדינה ,חוק
מומחה בתחום הסכסור,בעלות נמוכה בהר־
$TS1$בהרבה $TS1$,להליך שאינופופולרי בציבור הרחב ,שלא צריד לכפות על
שיועיללהם .הרי בסופו של דבר זה יהיה טוב
ההתנגדויות לשכר הבורר.
בה,
$DN2$בהרבה 200 150 $DN2$,דולר ופחות .לא צריר ללכת לדברעל
עליון כי הצדדים מוגנים
לבוררות אצל שופט
״אמנם זו הצעה מרחיקת לכת בגלל שיחייבו לכולנו״.
אופציה ראויה

מטעויות בזכות אפשרותהערעור״.
$TS1$לנגישה$TS1$
לנגי־
הבוררות
אם התיקוןלחוק הפך את
חרש נוסף
וללילה יותר ,למה צריך חוק
שה
$DN2$לנגישה$DN2$
לבוררות חובה?
״בגלל האופי שלהישראלי הממוצע ,שאוהב
משפט ,אוהב סכסו־
$TS1$סכסוכים$TS1$.
הידיינויות ,ללכת לבתי

אוציאלד

$DN2$סכסוכים $DN2$.הוא אומר ׳אני
כים.

את המעיים גם

ייצאו לי
המעיים׳ .על

אם בירר

כלעניין קטן

הישראלים רצים לבתי משפט .ומה קורה לנו
תיקיםלשופט.
003,2
בבתי משפט? יש כמעט
איר שופטיםמסוגלים לתפקד בתנאים האלה?

עו״ד
ישראלי
שמעוני מריץ

זה אבסורד״.

יודמה
אישית
השוואתי

ממחקר

שמעוניעולה,

שבמדינות המערביות 1000
כ־  80תיקים

בוררות חובה

מבוררות
שערר

תושבים מייצרים

מנגד,בישראל,

משפטיים בשנה.

תושבים מייצרים  180תיקים בשנה .״זה

1000

״,

יותר מפי

הוא

מזדעק.״וזה מלמד

אותנו

שאופיו של הישראלי שונה משל אנשים החיים

במערב״.
הציג היום

שמעוני

את

פרטי

״המהפכה׳׳

המתוכננת בתחום הבוררות בפאנל
$TS1$שנעדר$TS1$
שנע־
השקת ספרו ״אופק חדש בבוררות
$DN2$שנעדר $DN2$לרגל
דר
ערעור״,
דיני בוררות עם ערכאת
נושא הבוררות על כל גווניה בוערבעצמותיו.
שיצא השנה.

הסיבהלכד,
מבוררות

להשקיע

בין היתר :שמעוני נפגע

שלא
את

אישית

עליה.
היהלערער

ניתן

״הדחף

מרב זמני ומרצי בשינוי חוק הבו־
$TS1$הבוררות$TS1$

$DN2$הבוררות $DN2$וכתיבת הספר,
ררות

שארכה שנים ,נבע מהח־
$TS1$מהחלטה$TS1$

$DN2$מהחלטה $DN2$שנתן
לטה
ז״ל,
אברהםחלימה
שחייב אותי לשלם סכום מסוים ,אד כמו בסיפור
של אליארור ,הבורר לא נימק את פםה״ד ולא
לו״.
לחוות־דעת מומחה שהוגשה
התייחס
שופט בית

המשפט
העליוןלשעבר,

בפסק בוררות שבו הייתי צד.

פנה לערער על

כששמעוני
מצויד בחוות־דעת

אוהדת

פסק־הבוררות,

ובטוח

נסגרו בפניוהדלתות .״הגשתי

בצדקתו,

בקשהלביטול

פסק הבורר עקב טעות לבית
המשפט המחו־
$TS1$המחוזי$TS1$,
זי,
$DN2$המחוזי$DN2$,

המתנתי

אבל

בית

אמר לי ׳אדוני,לבורר מותר
לטעות׳.

המשפט
אף

שנה עד שהגיע התור,

שבפסק הבוררות הייתה טעות יסודית,

היה ניתן

לטעות

לבטל

וכי

ערעור על

אותו,

בית

בטענה כילבורר

המשפט לא

יושב

חדשה:

לא

מותר

כערכאת

פסקי בוררות .ובנוסף ,חייבו אותי

בהוצאות משפט בסר  25אלףשקל״.
לעליון,
שמעוני לא ערער על ההחלטה

אחרי

31

בסכסוכים

אלף

עד

שקל

עבו 11

100

