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פרק א' :מינוי בורר על-ידי בית-המשפט (סעיף  8לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3אי-מינוי בורר רק בהתקיים נימוקים כבדי משקל
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603
603
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 .4מינוי בורר חליף בעטיה של פרישת הבורר הקודם  -יש להעתר
לבקשה ולמנות בורר חלופי
 .5קיום הליך שיפוטי מקביל אינו מונע בהכרח מינוי בורר
 .6כאשר הבקשה מופנית נגד החלטה שניתנה מכוח סעיף  8לחוק
הבוררות ,נקודת המוצא היא כי לערכאה הראשונה מסור שיקול-
דעת רחב בהפעלת הסעיף ,ועל-כן התערבות ערכאת הערעור
בהחלטה כאמור שמורה רק למקרים בהם נפלה בהחלטה טעות
מהותית
" .7בוררות המשך"  -מינוי בורר על-ידי בית-המשפט

611
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 .8בוררות מול רשות מקומית  -מינוי בורר

628

כב

606
607

תוכן עניינים

 .9אפשרות הפנייה להליך בוררות בהקשר לסכסוך כבר הועלתה
במכתב האמור באופן שהתמלאו דרישות סעיף  8לחוק הבוררות
 .10מינוי בורר  -בקשות רשות ערעור המופנות נגד החלטות ופסקי-
דין של בתי-המשפט המחוזיים בענייני בוררות ינתנו במקרים
חריגים בלבד ,כאשר מתעוררת שאלה עקרונית ,משפטית או
ציבורית ,החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים ,או במקרים שבהם
נדרשת התערבות משיקולי צדק או לשם מניעת עיוות דין
 .11שיקול-הדעת של בית-המשפט חל לא רק לגבי ההחלטה את מי
למנות כבורר ,אלא אם בכלל למנות בורר שידון בסכסוך שבין
הצדדים
 .12השיהוי בהגשה והיעדרן של טענות במסגרת הטיעון המקורי
בבקשה ובתגובות לה אינו מצדיק הימנעות ממינוי בורר מטעם זה
" .13ייתכן שאי-תקיפת פסק הביניים מיידית  -עוד בטרם הסתיים
תהליך הבוררות  -עלולה להביא לאובדן הזכות"

633

634
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 .14העובדה כי תניית-הבוררות מפנה להסכמה עתידית של הצדדים
למינוי בורר ,אינה מוציאה את סמכותו של בית-המשפט למנותו,
ואין בה ,כשלעצמה ,ללמד כי הפנייה להליך בוררות מותנית רק
בקיומה של הסכמה עתידית לכך
 .15מינוי בורר ,אף בהינתן תניית-בוררות הכוללת שם נקוב ,אינו
בגדר חובה ,אלא בגדר סמכות שבשיקול-דעת
 .16בית-המשפט מוסמך להטיל עיקול לפי חוק הבוררות גם בטרם
מתמנה הבורר ואף טרם הגשת התביעה ,כל עוד נשלח לצד שכנגד
מכתב לפי סעיף (8ב)

645

 .17המועד האחרון לפנייה לבית-המשפט ייקבע ,כברירת המחדל,
לפי כלל ההמצאה ולא על-פי כלל הידיעה

645

כג

640
643

תוכן עניינים

 .18המשיבה זנחה את הליך הבוררות והסכם הבוררות בטל ועבר
מן העולם עקב זניחתו
 .19בעלי הדין אינם מוסמכים "למנות" בורר המיועד לשמש
כערכאת ערעור ,אלא אך להסכים על זהותו
 .20משלא התקיים בין הצדדים הליך בוררות ,הרי שהמסמך שיצא
תחת ידיו של הבורר וכונה "פסק-בורר" אינו בגדר פסק-בוררות
ואין מקום לאשרו
 .21בהיעדר טענה לגופה של בקשה ,ומשלא נמצא ממש בטענה
הפרוצדוראלית ,אין מניעה להיעתר לבקשה ולמנות בורר לסכסוך
 .22שופט בדימוס לא יוכל לשמש כבורר עקב הכרות אישית עם
אחד מהצדדים ,בית-המשפט מינה בורר אחר במקומו
 .23לא נכונה הטענה כי לו רצו הצדדים לקבוע תניית-בוררות,
חזקה עליהם שזו היתה חלה על כלל הסכסוכים ביניהם ,וכי היו
מבקשים למנות כבורר בעל מקצוע ולא את המשיב הפורמלי
 .24תניית-הבוררות לוקה בניסוחה ,בהוראותיה ,וביישומה בפועל,
כך שלא ניתן להכריע את גורל הבקשה בהסתמך רק על הנוסח
הלשוני שלה
 .25משהסתדרות פועלי אגודת ישראל ,לא מינתה בורר כמבוקש
במכתב בא-כוח המבקשים מיום  - 28.10.14על-פי פסק-הדין מיום
 - 28.09.14יש מקום למינוי בורר להכרעה בסכסוך בין הצדדים
 .26הוכח ,על בסיס הכתוב ,כי הצדדים והבורר אימצו נוהל
התכתבות באמצעות תשדורת דואר אלקטרוני ועל-כן דחה בית-
המשפט את עמדת המבקשים כי המצאת פסק-הבורר היתה חייבת
להתבצע בדואר רשום
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תוכן עניינים

 .27הערכאה שתדון בבקשה למינוי בורר ,קונה סמכות לדון גם
בבקשה לביטול פסק-בורר ,אם וכאשר ,שאו אז תבוא לידי ביטוי
המומחיות המיוחדת שקנה לו בית-הדין בנושא משפט העבודה
 .28אין בדברי המבקשת בסעיף האמור כדי ללמוד על דרישה
ספציפית ועכשווית למינוי בורר תוך הצעת הבורר שיש למנות,
לאחר שמאמציה להשיג את המינוי בדרכים הקבועים בהסכם לא
צלחו
 .29עצם ההחלטה על קביעת זהותו של בורר ,שנעשתה על-פי
הסכמת צדדים להסכם בוררות לא הופכת את הקביעה לפסק-
בוררות עצמאי שיש לנקוט בהליך של בקשה לאישור או של בקשה
לביטול לגביו
 .30אין מדובר בסכסוך מסחרי מורכב ,ונראה כי הליך גישור יוכל
לחסוך לצדדים זמן ועלויות
 .31לא התקיים תנאי הסף למינוי בורר
 . 32אין לתת סעד ארעי במעמד צד אחד במצב בו לא הובהר אם
ניתנה הודעה לפי סעיף (8ב) לחוק הבוררות
 .33לא מתקיימים במקרה דנן טעמים מיוחדים להארכת המועד
להגשת ערעור
 .34הסכם בוררות חייב שיהיה ברור ומוסכם על הצדדים מאחר
שיש בו ,בהתקיימו ,משום הגבלת זכות הגישה לערכאות
 .35לא מדובר על הסכם המכיל תניית-בוררות
 .36אין טעם כלשהו בגינו יש לסטות מהסכמת הצדדים ,ולהורות
על מינוי בורר מכריע ויחיד לפי סעיף (8ג) לחוק הבוררות
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 .37בהתאם לסעיף  8לחוק הבוררות ,בורר ימונה עת שוכנע בית-
המשפט כי הצדדים הסכימו לברר את הסכסוך שהתגלע ביניהם
במסגרת בוררות
 .38בית-המשפט לא יעשה שימוש בסמכותו לפי סעיף  8לחוק
הבוררות רק מקום בו קיימים שיקולים כבדי משקל שלא למנות
בורר
 .39סעיף הבוררות שנקבע בהסכם שבין הצדדים אינו נוקט בלשון
חד-משמעית לפיה עורכי-הדין הם ,ורק הם ,יכהנו כבוררים
במחלוקת שבין הצדדים
 .40בית-המשפט מוסמך שלא להורות על מינוי בורר במקרים בהם
קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ,ועל המתנגד למינוי
הבורר להניח תשתית עובדתית וראייתית המצביעה על קיומן של
אותן נסיבות מיוחדות
 .41הותרת החלטת מינוי הבורר על כנה
 .42דחיית בקשה למינוי בורר
 .43בנסיבות חריגות ומיוחדות ,כאשר השאלה העומדת על הפרק
הינה בעצם חוקיותה של חקיקת הכנסת ,לא יהיה זה ראוי למנות
בורר לשם הכרעה בשאלה מן הסוג הזה ,הנוגעת ליחסי מדינה-
אזרח בתחום החקיקה
 .44מחיקה על-הסף של בקשה למתן סעדים זמניים
 .45הצדדים התכוונו לבורר שהינו מהנדס מתניית השיפוט
שבהסכם התכנון
 . 46בנסיבות העניין התקיימו תנאי התקנה ונסללה הדרך לפניה
לרשם האגודות השיתופיות על-מנת שימנה בורר
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 . 47הבורר לא יוכל לכהן כבורר אובייקטיבי ונטול פניות בסכסוך
בין הצדדים עקב משקלן של הראיות
 .48מרכז הכובד בשטר-הבוררות עליו חתמו הצדדים אינו זהות
הבורר ,על-אף שציינו את שמו
 .49ההכרעה בבקשה מצריכה לפרש את הסכם הבוררות על-פי

685
687

לשונו ועל-פי תכליתו
 .50אין טעם מיוחד לדון בבקשת המבקש לפי פקודת בזיון בית-
משפט ,אשר הינה צופה פני עתיד
 .51במחלוקת נושא בקשה זו  -אין די כדי להביא לסיכול תניית-
הבוררות עליה הסכימו הצדדים

690

פרק ב' :מינוי בורר יחיד על-ידי בית-המשפט (סעיף  9לחוק)

693

פרק ג' :מעמד בורר שנתמנה על-ידי בית-המשפט (סעיף  10לחוק)

695

פרק ד' :העברת בורר מתפקידו (סעיף  11לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3אמות-המידה לבחינת העברתו מתפקיד של בורר הינן כאלה
הקיימות בבקשה לפסילת שופט
 .4חובת הגילוי של הבורר כלפי הצדדים
 .5האם חובת הגילוי מוטלת גם על הצדדים להליך הבוררות? ומה
דורשת חובת הגילוי ,ככל שהיא קיימת?
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712

 .6האם תנאי לפסלות הינו בדיקת תוכנו של הפסק או ההחלטה?

719

כז
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 .7העיתוי להגשת בקשה להעברת הבורר מתפקידו מחמת הפרת
חובת הגילוי
 7.1כללי
 7.2חובת תום-הלב החלה על צדדים לבוררות מחייבת
בדיקה סבירה שתמנע הצורך להעביר את הבורר מתפקידו
בשלב מאוחר יותר
 7.3הודעה על הפגם  -מיד עם היוודע הפגם למבקש  -שיהוי
ישתיק את הצד מלהעלות הטענה
 .8משוא פנים  -קשרים בין הבורר לאחד הצדדים  -מעורבותו
בפרוייקט נשוא הסכסוך  -חובת הגילוי  -הפרתה ותוצאותיה
 .9סכסוך ירושה  -העברת הבורר מתפקידו  -התנהלות הבוררים
מלאת פגמים רבים
 .10מאבקי כוח בישיבה  -הבאת ראיות נוספות  -העברת הבוררים
מתפקידו
פרק ה' :מינוי בורר חליף (סעיף  12לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3סעיף (12א) " -אם אין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות"
 .4סעיף (12ב) " -טעם מיוחד"
 .5סמכות בית-המשפט לכפות על הבורר להמשיך ולנהל את
הבוררות (מכוח סעיף )12
 .6האם נדרשת הסכמת הצדדים להליך הבוררות לחזרתו של הבורר
מהתפטרותו
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 .7מהן הנסיבות המצדיקות השבת הבורר לתפקידו לאחר שחזר בו
מהתפטרותו לאור הלכת לויץ לעיל?
 .8מינוי בורר חליף לאחר התפטרות הבורר המוסכם
 .9מינוי בורר חלופי לאחר התפטרות הבורר המוסכם מחמת
השיהוי בהליך  -עומס במשרד וחדלות הפרעון

771

שער ד' :מהלך הבוררות

775

765
767

פרק א' :הזמנת עדים (סעיף  13לחוק)
 .1הדין
 .2טענות בדבר אי-הזמנת עדים על-ידי הבורר
 .3בקשה לעיכוב הליכי בוררות והוראות להזמנת עדים
 .4בקשה לביטול זימונו של עד להעיד

775
775
775
778
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פרק ב' :דרכי גביית עדות (סעיף  14לחוק)

783

פרק ג' :דיון בהיעדר בעל דין (סעיף  15לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3דיון בסכסוך בהיעדר צד  -סעיף (15א) והסמכות מכוח סעיף ט'
לתוספת לחוק

785
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786

פרק ד' :סמכויות עזר של בית-המשפט (סעיף  16לחוק)
 .1הדין

793
793

 .2כללי
 .3סמכות למתן סעדים זמניים

793
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 .4סמכות להזמנת עדים (16 -א)()1
 .5ביקורת בית-המשפט על החלטות ביניים בבוררות
 .6סמכות האכיפה  -היעדר סמכות אכיפה
 .7סעיף (16א)( - )5מינוי מנהל/כונס נכסים זמני

798
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פרק ה' :הארכה של סעד זמני (סעיף  17לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
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807
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פרק ו' :פניה לבית-המשפט אינה מעכבת הדיון (סעיף  18לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3נטל מוגבר מוטל על המבקש עיכוב הליכי הבוררות
 .4הגשת בקשה להעברת בורר מתפקידו אין בה כדי לעכב את

809
809
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הבוררות
 .5סעד זמני ועיכוב הליכי הבוררות
 .6קיומו של ערעור כשיקול בהכרעה לטובת קבלת סעד זמני לעיכוב

812
814
815

פרק ז' :הארכת תקופות לפעולות הבורר (סעיף  19לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3הארכת מועד למתן פסק-בורר הנובעת מהתנהגות הצדדים
 .4הארכת המועד למתן פסק-בורר  -פרשנות הסכם הבוררות

819
819
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822

 .5הארכת המועד בסכסוכי עבודה

827
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שער ה' :פסק-הבוררות
פרק א' :צורת פסק-בוררות (סעיף  20לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3חתימת הבורר על הפסק
 .4דחיית בקשת אישורו של פסק שאינו חתום  -חתימת הבורר
איננה מחסום בפני אישורו בנסיבות המתאימות
" .5דרישת הכתב"
 .6פסק-בורר או "טיוטה" בלבד
 .7נטל הראיה להוכחת סדר החתימות או מועדן הוא על המבקש
להסתמך על טענת פגם בחתימות
 .8צורתו של פסק-הבורר
 .9הוספת חתימות הבוררים מאוחר יותר
 .10הוספת החתימה על פסק-הבוררות בשלב מאוחר לנתינתו אינה
מביאה לביטולו ,נוכח תיקון הפגם בסמיכות למתן הפסק ובהתחשב
בהסבר שניתן לכך
פרק ב' :דין פסק-בוררות (סעיף  21לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תחולת הדוקטרינה של מעשה-בית-דין בהליכי בוררות
 .4הוראות פסק-בורר מול הליך לקיום צוואת הצד להליך הבוררות
 מבקשים טענו ,כי פסק-הבוררות מאיין את הצוואה  -צד שלא טעןלפני בורר ,טענה הנוגעת לעניין שהבורר כלל לא היה מוסמך לדון
בו ,אינו מושתק מלהעלות טענה זו לאחר-מכן  -הבקשה נדחתה
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 .5מיהו "חליפו" של צד  -למרות בטלותו של חוזה למראית עין,
עדיין אין פירוש הדבר ,כי לא קיים חוזה אמיתי בין הצדדים
האמיתיים ,ואכן ,ניתן לפעול במישור המשפטי על-פי חוזה אמיתי
כזה .יחד-עם-זאת ,חוזה כזה טעון הוכחה ,ואין די בטענה בדבר
קיומו  -בקשת רשות הערעור ,נדחתה

871

 .6אימתי יש לראות צד לדיון כ"חליף" למי שחתם הסכם בוררות,
לצורך החלת סעיף הבוררות על החליף  -המשיבים אינם "חליפים"
 הערעור התקבל .7עילת תביעה שלא היתה נשוא פסק-הבורר  -סוגיית כפל התרופה
הועלתה בדיון שנערך בפני הבורר ,והבורר אף הכריע בה ,אך בפסק-
הדין שאישר את פסק-הבורר ,סוגיה זו נותרה פתוחה  -התביעה
התקבלה בחלקה

877

פרק ג' :ערעור בפני בורר (סעיף 21א לחוק)

881

 .1הדין
 .2כללי
 .3המצאת פסק-הבורר  -בקשת רשות ערעור על החלטה שלא
למנות בורר  -לא התגבש חוסר תום-הלב הדיוני הנדרש לצורך
החלת כלל הידיעה במקום כלל ההמצאה  -בקשת רשות הערעור,
התקבלה
 .4קביעה בהסכם בדבר זכות ערעור  -סעיף 21א לחוק
 .5בקשה לביטול פסק-בוררות ,שניתן לעתור לביטולו רק מכוח
עילות הביטול הקבועות בסעיף  )9(24ו  )10( -לחוק הבוררות -

881
881

הבקשה נדחתה

874

885
887

889

לב
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פרק ד' :תיקון פסק-בוררות (סעיף  22לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
" .3לאחר שניתנה לבעלי הדין האחרים הזדמנות נאותה לטעון
טענותיהם"
 .4הבורר יחליט בפניה בתוך שלושים יום
 .5אישור פסק-בוררות לגבי הוצאות שכר-טרחת עורך-דין
" .6אין בפסק-הבוררות הוראה בדבר תשלום ריבית"
" .7טעות בחישוב" מהי לעניין סעיף  22א( - )1גם טעות הנובעת
מאי-התאמה חשבונאית בין סעיפיו השונים של הפסק  -בקשת
רשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי שקיבל בקשה
לתיקון טעות חישוב בפסק-בוררות  -הערעור נדחה
 .8בקשת תיקון בתום-לב והארכת מועד להגשת בקשה לביטול
 .9בקשה לביטול פסק-בוררות  -לא כל בקשה הנחזית להיות בקשה

895
895
895
899
902
906
906

907
911

לפי סעיף  22לחוק הבוררות נושאת עמה את האפקט של הארכת
המועד להגשת בקשה לביטול פסק-בורר  -הבקשה נדחתה
 .10תיקון בשאלת רבית  -בקשת רשות ערעור  -פסק-בוררות בעניין
הסכמי שכר-טרחה  -הבקשה נדחתה
 .11תיקון לאחר אישור הפסק על-ידי בית-המשפט המחוזי  -פניית
הבורר באבעיה לאחר אישור הפסק  -בקשת רשות ערעור על פסק-
דינו של בית-המשפט המחוזי ,בו נקבע ,כי לאחר שאושר פסק-
בוררות בידי בית-משפט ,אין הבורר רשאי לתקן את הפסק -
הבקשה נדחתה

919

 .12מתן הבהרה איננה נכנסת בגדרו של סעיף  22לחוק

922

לג

912
917

תוכן עניינים

 .13בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי,
בגדרה נדחתה בקשת המבקשת לאישור ולתיקון פסק-בורר בעניין
הפרשי הצמדה  -הבקשה התקבלה
 .14בקשה לביטול פסק-בוררות שדן בתביעות הצדדים ההדדיות,
להפרת ההסכם  -הבקשה התקבלה בחלקה
 .15דרך המלך היא להפנות בקשה ראשונית לתיקון טעות
חשבונאית לבורר
 .16פגיעה בזכות הטיעון של צד לבוררות תצדיק את ביטול פסק-
הבוררות רק כאשר יהיה מדובר בפגיעה מהותית בכללי הצדק
הטבעי ולא בפגיעה פורמאלית בלבד  -הבקשה לביטול פסק-
הבוררות ,נדחתה
 .17בקשה לאישור פסק-בוררות ותיקונו  -טענה לטעות חישובית -
פסק-הבוררות אושר ותיקונו נדחה
 .18אישור פסק-בורר ותיקונו בהתאם לסעיף  22לחוק הבוררות -

923
925
928

928
929

הבקשה התקבלה
 .19ביטול פסק-בוררות  -אין לראות בבקשה לתיקון פסק-בוררות,
כגורם העוצר את מניין הימים ומאריך את המועד להגשת בקשת
ביטול פסק-בוררות  -הבקשה נדחתה
 .20אישור פסק-בוררות ותיקונו  -חוק הבוררות מסמיך את בית-
המשפט לתקן פסק-בורר ,בשני מישורים  -הבקשה התקבלה
בחלקה

933

פרק ה' :אישור פסק-בוררות (סעיף  23לחוק)

935

 .1הדין
 .2כללי

935
935

לד

930

931
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 .3סדרי דין לאישור פסק-בורר
 .4מהו "פסק-בורר" מיצוות סעיף (23ב)  -מסמכים הנחזים כ"פסק-
בורר"  -פרשנות
 .5פסק-בורר סופי או פסק ביניים  -פרשנות
 .6אישור פסק-בורר על-ידי בית-המשפט לענייני משפחה
 .7פטירת צד לבוררות ואישור הפסק טרם קבלת צו ירושה
 .8פסקי-חוץ מחייבים הליך של אישור הפסק על-פי סעיף  23ואינם
מאושרים אוטומטיית מכוח האמנה
 8.1אמנת ניו-יורק  -ביקורת השיפוטית בישראל על פסקי-
בוררות-חוץ ועל פסקי-בוררות-חוץ עליהם חלה האמנה
 8.2התכלית לאי קביעת מועד להגשת בקשה לאישור פסק-
הבורר אכיפתו של פסק חוץ
 .9בקשה לתיקון פסק-בוררות  -הוספת או הפחתת רכיב מע"מ
מסכום הפיצוי שנפסק על-ידי הבורר אינה עניין טכני  -הבקשה

941
944
945
946
950
952
952
959

נדחתה
 .10אישור פסק-בוררות  -חשיבות העמידה בזמנים שנקבעו בחוק
ובתקנות  -הבקשה התקבלה
 . 11במקרה בו לא פעל המשיב בדרך של בקשה לביטול הפסק או
בדרך של ערעור ,דבר זה כשלעצמו מספיק לשם דחיית התנגדותו

970

פרק ו' :ביטול פסק-בוררות (סעיף  24לחוק)
 .1הדין
 .2ההתערבות המשפטית בפסקי-הבוררות

973
973
973

 2.1כללי
 2.2השלמת הפסק

967
969

973
975

לה
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" 2.3טעות גלויה על פני הפסק"  -אינה נמנית על עילות
הביטול לפי סעיף  24לחוק  -קיומה מכוח חוק ההסדרים
בלבד ובסוגיות ספציפיות בלבד
 2.4סימנים לזיהויה של בוררות
 .3עילת ביטול על-פי סעיף " - )1(24לא היה הסכם-בוררות בר-
תוקף"
 3.1כללי
 3.2הופעה בפני הבורר חוסמת טענה להיות ההסכם חסר
תוקף על-פי סעיף )1(24
 3.3תוקפה של תניית-בוררות בהסכם שהוא בבחינת הסדר
כובל
 3.4ביטולו של הסכם-בוררות
 3.5פקיעת הסכם-הבוררות בשל נטישת הליכים
" 3.6הסכם-בוררות" ודרישת הכתב  -סעיף  1לחוק
 3.7בקשה לביטול פסק-בוררות  -אדם עשוי להיחשב צד
להסכם-בוררות גם אם לא חתם עליו כצד פורמאלי -
הבקשה נדחתה
 3.8מדובר בהסכם-בוררות בר-תוקף ,חרף היעדרות
חתימת הגזבר וחותמת רשמית של המועצה
 .4עילת ביטול על-פי סעיף " - )2(24הפסק ניתן על-ידי בורר שלא
נתמנה כדין"
 .5סעיף  )3(24הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות
הנתונות לו לפי הסכם-הבוררות
 5.1כללי
 5.2דוגמאות ותקדימים

976
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1016
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1028

לו
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 5.3ההליך שהתנהל בין הצדדים לא שיקף הליך בוררות
1065
תקין  -הבקשה התקבלה
 5.4בקשה לביטול פסק-בוררות שניתן על-ידי בית-הדין
הרבני בחוסר סמכות ובניגוד ברור להלכה שנקבעה ב -בג"צ
1067
אמיר  -הבקשה התקבלה
 5.5בקשה לביטול פסק-בוררות  -הבורר לא התעלם מהדין
המהותי וציין מפורשות בפסק-הבוררות המשלים ,כי פסק-
הבוררות החלקי עומד בתוקפו  -הבקשה נדחתה
 . 6יש ליתן לבעל דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא
ראיותיו  -סעיף  )4(24לחוק
 6.1כללי
 6.2אי-הבאת ראיות על-ידי צד  -אין בה כדי להטיל את
המחדל על הבורר ולהקים את עילת  )4(24לחוק
 6.3אי-מתן זכות תגובה ושיקול-דעת בית-המשפט לא
לבטל הפסק
 6.4אי-מתן זכות לחקירת מומחה  -יביא לביטולו של
הפסק בעילת  )4(24לחוק
 6.5דוגמאות ותקדימים
 .7סעיף  )5(24הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו
 .8סעיף  )6(24הותנה בהסכם-הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים
לפסק והבורר לא עשה כן
 8.1כללי
 8.2דוגמאות ותקדימים

1070
1076
1076
1077
1077
1078
1079
1123
1141
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1143

 .9סעיף  )7(24הותנה בהסכם-הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם
1170
לדין והבורר לא עשה כן

לז
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 9.1כללי
 9.2דוגמאות ותקדימים
 .10סעיף  )8(24הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו
 10.1כללי
 10.2דוגמאות ותקדימים

1170
1172
1196
1196
1197

 .11סעיף  )9(24תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור
 11.1כללי
 11.2דוגמאות ותקדימים
 .12סעיף  )10(24קיימת עילה שעל-פיה היה בית-משפט מבטל פסק-
דין סופי שאין עליו ערעור עוד
 12.1כללי
 12.2חריגה מהוראות התוספת השניה לחוק הבוררות
 12.3ביטול פסק-בורר עקב הפרת חובת הגילוי של צד
להליך  -עילת ביטול על-פי סעיף )10(24

1204
1204
1205

 12.4דוגמאות ותקדימים
 .13היחס בין טענות קיזוז בתביעה שכנגד לפי סעיף  4לחוק
ההתיישנות ,התשי"ח ,1958-לבין הוראות חוק הבוררות ,התשכ"ח-
 1968באשר לביטול פסק-בוררים
 .14ביטולו של פסק משקם
 14.1פסק המשקם
 14.2ביטול פסק
 14.2.1כללי
 14.2.2לבטלו ,כולו או חלקו ,להשלימו ,לתקנו או
להחזירו למשקם
" 14.3המשקם חרג מסמכותו"

לח

1219
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1220
1221
1236

1281
1290
1290
1291
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" 14.4עילה מהעילות המנויות בסעיף  )9( ,)5( ,)4(24ו)10( -
1294
לחוק הבוררות"
1294
 14.4.1כללי
" 14.4.2לא ניתנה לבעל דין הזדמנות נאותה לטעון
1294
טענותיו או להביא ראיותיו"
" 14.4.3הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו
להכרעתו"
" 14.4.4קיימת עילה שעל פיה היה בית-משפט מבטל
פסק-דין סופי שאין עליו ערעור עוד"
" 14.5טעות גלויה על פני הפסק"
" 14.6הפניה לבית-המשפט תהיה על-פי המועדים הקבועים
בחוק הבוררות"
 14.7ערעור
פרק ז' :החזרת הפסק לבורר (סעיף  25לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
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1311
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1315

פרק ח' :סייגים לביטול הפסק (סעיף  26לחוק)
 .1הדין
" .2אם היה סבור שלא נגרם עיוות דין"  -סעיף (26א) לחוק
 .3תחולת סעיף (26א) לחוק על כל עילות הביטול לרבות חוסר
1322
סמכות או חריגה מסמכות
" .4אם ניתן לבטלו בחלקו ,להשלימו ,לתקנו או להחזירו לבורר"

לט

1324
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" .5אלא אם שמר לעצמו בהודעה בכתב לפני מתן הפסק ,את הזכות
1328
לטעון טענה זו"
1330
 .6דוגמאות ותקדימים
 6.1בקשות לאישור וביטול פסק-בוררות  -מעמדו של פסק
הביניים לאחר שאושר על-ידי בית-המשפט  -הבקשה
לביטול התקבלה רק בנוגע לסוגיית ההתחשבנות שבין
הצדדים בנוגע לגובה החוב וסכום התשלומים
 6.2בקשה לביטול פסק-בוררות ביניים  -ביטול פסק-
הבוררות מחמת עילה ,לפיה בית-משפט היה מבטל פסק-
דין סופי שאין עליו ערעור עוד  -הבקשה נדחתה
 6.3בקשה לביטול פסק-בוררות שאינו ברור דיו  -הבקשה
התקבלה
 6.4בקשה לביטול פסק-בוררות אשר התבססה על העילות
שבסעיף  24לחוק הבוררות  -הבקשה נדחתה

1339

1341
1343
1344

פרק ט' :המועד לבקשת הביטול (סעיף  27לחוק)
 .1הדין
 .2בקשה לביטול הפסק  -תקנה  9לתקנות סדרי הדין בענייני
בוררות
 .3בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול  -סעיף (27א) לחוק
 3.1כללי
 3.2נימוקים נוספים
 3.3מועד הידיעה למול מועד קבלת פסק-הבוררות

1350
1351
1351
1355
1357

 3.4ימי פגרה
 .4החובה להגיש בקשה להארכת מועד

1358
1358

מ

1349
1349
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1359

 .5פסק-בוררות-חוץ  -סעיף (27א) לחוק
" .6מהיום שנתגלו העובדות המשמשות יסוד לבקשה"  -סעיף (27ב)
1360
לחוק
 .7פניה לבורר לפי סעיף  22לחוק הבוררות  -סעיף (27ב) לחוק
1362
הבוררות
 .8ביטול פסק-בוררות מאושר  -סעיף (27ד) לחוק הבוררות
 .9בקשה לעיון מחדש
 .10ניתן לטעון שהמסמך שהוגש לאישור כפסק-בוררות איננו פסק-
בוררות  -טענה זו איננה כפופה למועדים הקבועים בסעיף  27לחוק
 .11אישור הפסק  -תקנה  10לתקנות סדרי הדין בענייני בוררות
 .12שיהוי בהגשת פסק-בוררות לאישור
 .13אין זה אפשרי ואף לא רצוי שבית-משפט זה יתפקד כערכאה
דיונית דה-פקטו
 .14בקשה להארכת המועד להגשת בקשה לביטול פסק-בוררות -
הבקשה נדחתה
 .15הבקשה לביטול פסק-בוררות ,הוגשה באיחור  -הבקשה נדחתה

1363
1365
1365
1366
1368
1371
1372
1375
1379
1379
1379
1380

פרק י' :בקשת ביטול ואישור הפסק (סעיף  28לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3דוגמאות ותקדימים
 3.1בקשה לביטול הבהרה של בורר בשל חריגה מסמכות -
1384
הבקשה נדחתה
 .4היעדרות בורר מבוררות שאמורה להיות בהרכב של שלושה -
1385
פסק-הבוררות בוטל

מא

תוכן עניינים

פרק י"א :צו עיקול וכו' (סעיף  29לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3עיכוב יציאה
 .4מתן ערובה

1389
1389
1389
1391
1396

 .5הטלת עיקול

1407

פרק י"ב :פסק-בוררות-חוץ (סעיף 29א לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3דוגמאות ותקדימים

1417
1417
1417
1422

פרק י"ג :ערעור ברשות לבית-המשפט על פסק-בוררות (סעיף 29ב
1435
לחוק)
1435
1435

 .1הדין
 .2כללי

שער ו' :חיובי הבורר ושכרו

1451

פרק א' :אחריות הבורר (סעיף  30לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3המבחן להעברת בורר מתפקידו
 .4נטל ההוכחה על הטוען להעברת הבורר מתפקידו

1451
1451
1451
1454
1458

 .5הפרת חובת הגילוי  -הפרת חובת האמון הנקובה בסעיף  30לחוק

1458

מב

תוכן עניינים

 .6חסינות הבורר בפני תביעת נזיקין למעט זו הנובעת מהפרת חובת
1464
האמון האמורה בסעיף 30
 . 7תביעת נזיקין נגד בורר עקב הפרת החובות המוטלות עליו מכוח
1465
סעיף 30
פרק ב' :שכר הבורר (סעיף  31לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1469
1469
1469

פרק ג' :הפחתת שכר הבורר (סעיף  32לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3תביעת שכר-טרחה שלא שולם

1473
1473
1473
1475

פרק ד' :זכות עיכוב (סעיף  33לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1489
1489
1489

פרק ה' :שכרו של בורר שהועבר מתפקידו (סעיף  34לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

1497
1497
1497

פרק ו' :מעמד הבורר ובעלי הדין (סעיף  35לחוק)

1499

 .1הדין

1499

מג

תוכן עניינים

שער ז' :הוראות שונות

1501

פרק א' :דין המדינה (סעיף  36לחוק)
 .1הדין

1501
1501

פרק ב' :סמכויות הרשם (סעיף  37לחוק)

1503

 .1הדין

1503
1505
1505
1505

פרק ג' :ערעור (סעיף  38לחוק)
 .1הדין
 .2פרשנותו של סעיף  38לחוק
 .3בית-הדין האזורי לעבודה  -ענייני בוררות  -ערעור בזכות או
1509
ברשות
1513
 .4החלטות ביניים וסעיף  38לחוק
1513
 .5ערעור בזכות או ברשות
1521
1521
1521

פרק ד' :שמירת זכויות וחיובים (סעיף  39לחוק)
 .1הדין
 .2תביעה על-סמך עילת הפסק  -כללי
 .3תביעה על-פי הפסק אינה מהווה "מקצה שיפורים" להליך
1523
הבוררות
1525
 .4תביעה על-פי הפסק הינה חלופה לאישור הפסק
1525
 .5תביעה על יסוד עילת הפסק  -טענות הגנה

מד

תוכן עניינים

שער ח' :תוספת ראשונה לחוק הבוררות (תיקון
התשס"ט) (סעיף )2

1527

שער ט' :תוספת שניה לחוק הבוררות (תיקון התשס"ט)
1531
(סעיף 21א)

מה

