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דין, אף שלא הוזכרו במפורש בהסכם הפשרה, אם בהסכם קיימות 
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 283 פרק א': הדין
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847 

 849 הבורר-. צורתו של פסק8

 849 . הוספת חתימות הבוררים מאוחר יותר9

הבוררות בשלב מאוחר לנתינתו אינה -על פסק . הוספת החתימה10

מביאה לביטולו, נוכח תיקון הפגם בסמיכות למתן הפסק ובהתחשב 

 בהסבר שניתן לכך

 

 

 

850 

 853 לחוק( 21בוררות )סעיף -פרק ב': דין פסק

 853 . הדין1

 853 . כללי2

 866 דין בהליכי בוררות-בית-. תחולת הדוקטרינה של מעשה3

בורר מול הליך לקיום צוואת הצד להליך הבוררות -ק. הוראות פס4

צד שלא טען  -הבוררות מאיין את הצוואה -מבקשים טענו, כי פסק -

לפני בורר, טענה הנוגעת לעניין שהבורר כלל לא היה מוסמך לדון 

 הבקשה נדחתה -מכן -בו, אינו מושתק מלהעלות טענה זו לאחר

 

 

 

868 



 תוכן עניינים

 לב 

בטלותו של חוזה למראית עין, למרות  -. מיהו "חליפו" של צד 5

עדיין אין פירוש הדבר, כי לא קיים חוזה אמיתי בין הצדדים 

פי חוזה אמיתי -האמיתיים, ואכן, ניתן לפעול במישור המשפטי על

זאת, חוזה כזה טעון הוכחה, ואין די בטענה בדבר -עם-כזה. יחד

 בקשת רשות הערעור, נדחתה -קיומו 

 

 

 

 

871 

צד לדיון כ"חליף" למי שחתם הסכם בוררות, . אימתי יש לראות 6

המשיבים אינם "חליפים"  -לצורך החלת סעיף הבוררות על החליף 

 הערעור התקבל -

 

 

874 

סוגיית כפל התרופה  -הבורר -. עילת תביעה שלא היתה נשוא פסק7

-הועלתה בדיון שנערך בפני הבורר, והבורר אף הכריע בה, אך בפסק

התביעה  -רר, סוגיה זו נותרה פתוחה הבו-הדין שאישר את פסק

 התקבלה בחלקה

 

 

 

 

877 

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

 881 . הדין1

 881 . כללי2

בקשת רשות ערעור על החלטה שלא  -הבורר -. המצאת פסק3

הלב הדיוני הנדרש לצורך -לא התגבש חוסר תום -למנות בורר 

בקשת רשות הערעור,  -ההמצאה  החלת כלל הידיעה במקום כלל

 התקבלה

 

 

 

885 

 887 א לחוק21סעיף  -. קביעה בהסכם בדבר זכות ערעור 4

בוררות, שניתן לעתור לביטולו רק מכוח -. בקשה לביטול פסק5

 -( לחוק הבוררות 10) -( ו 9)24עילות הביטול הקבועות בסעיף 

 הבקשה נדחתה

 

 

 

889 



 תוכן עניינים

 לג 

 895 לחוק( 22ף בוררות )סעי-פרק ד': תיקון פסק

 895 . הדין1

 895 . כללי2

. "לאחר שניתנה לבעלי הדין האחרים הזדמנות נאותה לטעון 3

 טענותיהם"

 

899 

 902 . הבורר יחליט בפניה בתוך שלושים יום 4

 906 דין -טרחת עורך-בוררות לגבי הוצאות שכר-. אישור פסק5

 906 הבוררות הוראה בדבר תשלום ריבית" -. "אין בפסק6

גם טעות הנובעת  -( 1א) 22. "טעות בחישוב" מהי לעניין סעיף 7

בקשת  -התאמה חשבונאית בין סעיפיו השונים של הפסק -מאי

המשפט המחוזי שקיבל בקשה -דינו של בית-רשות ערעור על פסק

 הערעור נדחה  -בוררות -לתיקון טעות חישוב בפסק

 

 

 

907 

 911 להגשת בקשה לביטול לב והארכת מועד-. בקשת תיקון בתום8

לא כל בקשה הנחזית להיות בקשה  -בוררות -. בקשה לביטול פסק9

לחוק הבוררות נושאת עמה את האפקט של הארכת  22לפי סעיף 

 הבקשה נדחתה -בורר -המועד להגשת בקשה לביטול פסק

 

 

912 

בוררות בעניין -פסק -בקשת רשות ערעור  -. תיקון בשאלת רבית 10

 הבקשה נדחתה  -טרחה -הסכמי שכר

 

917 

פניית  -המשפט המחוזי -ידי בית-. תיקון לאחר אישור הפסק על11

-בקשת רשות ערעור על פסק -הבורר באבעיה לאחר אישור הפסק 

-המשפט המחוזי, בו נקבע, כי לאחר שאושר פסק-דינו של בית

 -משפט, אין הבורר רשאי לתקן את הפסק -בוררות בידי בית

 הבקשה נדחתה

 

 

 

 

919 

 לחוק 22. מתן הבהרה איננה נכנסת בגדרו של סעיף 12

 

922 



 תוכן עניינים

 לד 

המשפט המחוזי, -דינו של בית-. בקשת רשות ערעור על פסק13

בורר בעניין -בגדרה נדחתה בקשת המבקשת לאישור ולתיקון פסק

 הבקשה התקבלה -הפרשי הצמדה 

 

 

923 

ות, בוררות שדן בתביעות הצדדים ההדדי-. בקשה לביטול פסק14

 הבקשה התקבלה בחלקה -להפרת ההסכם  

 

925 

. דרך המלך היא להפנות בקשה ראשונית לתיקון טעות 15

 חשבונאית לבורר

 

928 

-. פגיעה בזכות הטיעון של צד לבוררות תצדיק את ביטול פסק16

הבוררות רק כאשר יהיה מדובר בפגיעה מהותית בכללי הצדק 

-בקשה לביטול פסקה -הטבעי ולא בפגיעה פורמאלית בלבד 

 הבוררות, נדחתה

 

 

 

928 

 -טענה לטעות חישובית  -בוררות ותיקונו -. בקשה לאישור פסק17

 הבוררות אושר ותיקונו נדחה-פסק

 

929 

 -לחוק הבוררות  22בורר ותיקונו בהתאם לסעיף -. אישור פסק18

 הבקשה התקבלה

 

930 

בוררות, -סקאין לראות בבקשה לתיקון פ -בוררות -. ביטול פסק19

כגורם העוצר את מניין הימים ומאריך את המועד להגשת בקשת 

 הבקשה נדחתה -בוררות -ביטול פסק

 

 

931 

-חוק הבוררות מסמיך את בית -בוררות ותיקונו -. אישור פסק20

הבקשה התקבלה  -בורר, בשני מישורים  -המשפט לתקן פסק

 בחלקה

 

 

 

933 

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

 935 . הדין1

 935 . כללי2



 תוכן עניינים

 לה 

 941 בורר-. סדרי דין לאישור פסק3

-מסמכים הנחזים כ"פסק -)ב( 23בורר" מיצוות סעיף -. מהו "פסק4

 פרשנות -בורר" 

 

944 

 945 פרשנות -בורר סופי או פסק ביניים -. פסק5

 946 המשפט לענייני משפחה-ידי בית-בורר על-. אישור פסק6

 950 ת צד לבוררות ואישור הפסק טרם קבלת צו ירושה. פטיר7

ואינם  23פי סעיף -חוץ מחייבים הליך של אישור הפסק על-. פסקי8

 מאושרים אוטומטיית מכוח האמנה

 

952 

-ביקורת השיפוטית בישראל על פסקי - יורק-אמנת ניו 8.1

 חוץ עליהם חלה האמנה-בוררות-חוץ ועל פסקי-בוררות

 

952 

-לאי קביעת מועד להגשת בקשה לאישור פסק התכלית 8.2

 הבורר אכיפתו של פסק חוץ

 

959 

הוספת או הפחתת רכיב מע"מ  -בוררות -. בקשה לתיקון פסק9

הבקשה  -ידי הבורר אינה עניין טכני -מסכום הפיצוי שנפסק על

 נדחתה

 

 

967 

חשיבות העמידה בזמנים שנקבעו בחוק   -בוררות -. אישור פסק10

 הבקשה התקבלה  -ובתקנות 

 

969 

. במקרה בו לא פעל המשיב בדרך של בקשה לביטול הפסק או 11

 בדרך של ערעור, דבר זה כשלעצמו מספיק לשם דחיית התנגדותו

 

 

970 

 973 לחוק( 24בוררות )סעיף -פרק ו': ביטול פסק

 973 . הדין1

 973 הבוררות-. ההתערבות המשפטית בפסקי2

 973 כללי 2.1

 975 ת הפסקהשלמ 2.2



 תוכן עניינים

 לו 

אינה נמנית על עילות  -"טעות גלויה על פני הפסק"  2.3

קיומה מכוח חוק ההסדרים  -לחוק  24הביטול לפי סעיף 

 בלבד ובסוגיות ספציפיות בלבד

 

 

976 

 978 סימנים לזיהויה של בוררות 2.4

-בוררות בר-"לא היה הסכם -( 1)24פי סעיף -. עילת ביטול על3

 תוקף"

 

980 

 980 יכלל 3.1

הופעה בפני הבורר חוסמת טענה להיות ההסכם חסר  3.2

 (1)24פי סעיף -תוקף על

 

999 

בוררות בהסכם שהוא בבחינת הסדר -תוקפה של תניית 3.3

 כובל

 

1000 

 1002 בוררות-ביטולו של הסכם 3.4

 1004 הבוררות בשל נטישת הליכים-פקיעת הסכם 3.5

 1006 לחוק  1יף סע -בוררות" ודרישת הכתב -"הסכם 3.6

אדם עשוי להיחשב צד  -בוררות -בקשה לביטול פסק 3.7

 -בוררות גם אם לא חתם עליו כצד פורמאלי -להסכם

 הבקשה נדחתה

 

 

1014 

תוקף, חרף היעדרות -בוררות בר-מדובר בהסכם 3.8

 חתימת הגזבר וחותמת רשמית של המועצה

 

1016 

ידי בורר שלא -יתן על"הפסק נ -( 2)24פי סעיף -. עילת ביטול על4

 נתמנה כדין"

 

1017 

( הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות 3)24סעיף  .5

 הבוררות-הנתונות לו לפי הסכם

 

1025 

 1025 כללי 5.1

 1028 דוגמאות ותקדימים 5.2



 תוכן עניינים

 לז 

ההליך שהתנהל בין הצדדים לא שיקף הליך בוררות  5.3

 הבקשה התקבלה  -תקין 

 

1065 

הדין -ידי בית-בוררות שניתן על-טול פסקבקשה לבי 5.4

צ "בג -הרבני בחוסר סמכות ובניגוד ברור להלכה שנקבעה ב

 הבקשה התקבלה -אמיר 

 

 

1067 

הבורר לא התעלם מהדין  -בוררות -בקשה לביטול פסק 5.5

-הבוררות המשלים, כי פסק-המהותי וציין מפורשות בפסק

 הבקשה נדחתה -הבוררות החלקי עומד בתוקפו 

 

 

1070 

. יש ליתן לבעל דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא 6

 ( לחוק4)24סעיף  -ראיותיו 

 

1076 

 1076 כללי 6.1

אין בה כדי להטיל את  -ידי צד -הבאת ראיות על-אי 6.2

 ( לחוק4)24המחדל על הבורר ולהקים את עילת 

 

1077 

 המשפט לא-דעת בית-מתן זכות תגובה ושיקול-אי 6.3

  לבטל הפסק

 

1077 

יביא לביטולו של  -מתן זכות לחקירת מומחה -אי 6.4

 ( לחוק4)24הפסק בעילת 

 

1078 

 1079 דוגמאות ותקדימים 6.5

 1123 ( הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו5)24. סעיף 7

הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים -( הותנה בהסכם6)24. סעיף 8

 עשה כן לפסק והבורר לא

 

1141 

 1141 כללי 8.1

 1143 דוגמאות ותקדימים 8.2

הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם -( הותנה בהסכם7)24. סעיף 9

 לדין והבורר לא עשה כן

 

1170 



 תוכן עניינים

 לח 

 1170 כללי 9.1

 1172 דוגמאות ותקדימים 9.2

 1196 ( הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו8)24. סעיף 10

 1196 כללי 10.1

 1197 דוגמאות ותקדימים 10.2

 1204 ( תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור9)24. סעיף 11

 1204 כללי 11.1

 1205 דוגמאות ותקדימים 11.2

-משפט מבטל פסק-פיה היה בית-( קיימת עילה שעל10)24. סעיף 12

 דין סופי שאין עליו ערעור עוד

 

1219 

 1219 כללי 12.1

 1220 וספת השניה לחוק הבוררותחריגה מהוראות הת 12.2

בורר עקב הפרת חובת הגילוי של צד -ביטול פסק 12.3

 (10)24פי סעיף -עילת ביטול על -להליך 

 

1221 

 1236 דוגמאות ותקדימים 12.4

לחוק  4. היחס בין טענות קיזוז בתביעה שכנגד לפי סעיף 13

-"ח, לבין הוראות חוק הבוררות, התשכ1958-ההתיישנות, התשי"ח

 בוררים-באשר לביטול פסק 1968

 

 

1281 

 1290 . ביטולו של פסק משקם14

 1290 פסק המשקם 14.1

 1291 ביטול פסק 14.2

 1291 כללי 14.2.1

לבטלו, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או  14.2.2

  להחזירו למשקם

 

1293 

 1293 "המשקם חרג מסמכותו" 14.3



 תוכן עניינים

 לט 

( 10) -( ו9(, )5(, )4)24עיף "עילה מהעילות המנויות בס 14.4

 לחוק הבוררות"

 

1294 

 1294 כללי 14.4.1

"לא ניתנה לבעל דין הזדמנות נאותה לטעון  14.4.2

 טענותיו או להביא ראיותיו"

 

1294 

"הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו  14.4.3

 להכרעתו"

 

1297 

משפט מבטל -"קיימת עילה שעל פיה היה בית 14.4.4

 ין סופי שאין עליו ערעור עוד"ד-פסק

 

1297 

 1298 "טעות גלויה על פני הפסק" 14.5

פי המועדים הקבועים -המשפט תהיה על-"הפניה לבית 14.6

 בחוק הבוררות"

 

1304 

 ערעור 14.7

 

1308 

 1311 לחוק( 25פרק ז': החזרת הפסק לבורר )סעיף 

 1311 . הדין1

 . כללי2

 

1311 

 1315 לחוק( 26)סעיף  ל הפסקפרק ח': סייגים לביטו

 1315 . הדין1

 1315 )א( לחוק26סעיף  -. "אם היה סבור שלא נגרם עיוות דין" 2

)א( לחוק על כל עילות הביטול לרבות חוסר 26. תחולת סעיף 3

 סמכות או חריגה מסמכות   

 

1322 

 . "אם ניתן לבטלו בחלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר"4

 

1324 



 תוכן עניינים

 מ 

"אלא אם שמר לעצמו בהודעה בכתב לפני מתן הפסק, את הזכות  .5

 לטעון טענה זו"

 

1328 

 1330 . דוגמאות ותקדימים6

מעמדו של פסק  -בוררות -בקשות לאישור וביטול פסק 6.1

הבקשה  -המשפט -ידי בית-הביניים לאחר שאושר על

לביטול התקבלה רק בנוגע לסוגיית ההתחשבנות שבין 

 לגובה החוב וסכום התשלומים הצדדים בנוגע 

 

 

 

1339 

-ביטול פסק -בוררות ביניים -בקשה לביטול פסק 6.2

-משפט היה מבטל פסק-הבוררות מחמת עילה, לפיה בית

 הבקשה נדחתה -דין סופי שאין עליו ערעור עוד 

 

 

1341 

הבקשה  -בוררות שאינו ברור דיו -בקשה לביטול פסק 6.3

 התקבלה

 

1343 

בוררות אשר התבססה על העילות -ול פסקבקשה לביט 6.4

 הבקשה נדחתה -לחוק הבוררות  24שבסעיף 

 

 

1344 

 1349 לחוק( 27)סעיף  פרק ט': המועד לבקשת הביטול

 1349 . הדין1

לתקנות סדרי הדין בענייני  9תקנה  -. בקשה לביטול הפסק 2

 בוררות

 

1350 

 1351 )א( לחוק27סעיף  -. בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול 3

 1351 כללי 3.1

 1355 נימוקים נוספים 3.2

 1357 הבוררות-מועד הידיעה למול מועד קבלת פסק 3.3

 1358 ימי פגרה 3.4

 1358 . החובה להגיש בקשה להארכת מועד4



 תוכן עניינים

 מא 

 1359 )א( לחוק27סעיף  -חוץ -בוררות-. פסק5

)ב( 27סעיף  -. "מהיום שנתגלו העובדות המשמשות יסוד לבקשה" 6

 לחוק

 

1360 

)ב( לחוק 27סעיף  -לחוק הבוררות  22. פניה לבורר לפי סעיף 7

 הבוררות

 

1362 

 1363 )ד( לחוק הבוררות27סעיף  -בוררות מאושר -. ביטול פסק8

 1365 . בקשה לעיון מחדש9

-בוררות איננו פסק-. ניתן לטעון שהמסמך שהוגש לאישור כפסק10

 לחוק 27פה למועדים הקבועים בסעיף טענה זו איננה כפו -בוררות 

 

1365 

 1366 לתקנות סדרי הדין בענייני בוררות 10תקנה  -. אישור הפסק 11

 1368 בוררות לאישור-. שיהוי בהגשת פסק12

משפט זה יתפקד כערכאה -אין זה אפשרי ואף לא רצוי שבית. 13

 פקטו-דיונית דה

 

1371 

 -בוררות -טול פסק. בקשה להארכת המועד להגשת בקשה לבי14

 הבקשה נדחתה

 

1372 

 הבקשה נדחתה -בוררות, הוגשה באיחור -. הבקשה לביטול פסק15

 

1375 

 1379 לחוק( 28)סעיף  פרק י': בקשת ביטול ואישור הפסק

 1379 . הדין1

 1379 . כללי2

 1380 . דוגמאות ותקדימים3

  -בקשה לביטול הבהרה של בורר בשל חריגה מסמכות  3.1

 בקשה נדחתהה

 

1384 

 -. היעדרות בורר מבוררות שאמורה להיות בהרכב של שלושה 4

 הבוררות בוטל -פסק

 

1385 



 תוכן עניינים

 מב 

 1389 לחוק( 29פרק י"א: צו עיקול וכו' )סעיף 

 1389 . הדין1

 1389 . כללי2

 1391 . עיכוב יציאה3

 1396 . מתן ערובה4

 . הטלת עיקול5

 

1407 

 1417 (א לחוק29עיף חוץ )ס-בוררות-פרק י"ב: פסק

 1417 . הדין1

 1417 . כללי2

 . דוגמאות ותקדימים3

 

1422 

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

 לחוק(

 

1435 

 1435 . הדין1

 . כללי2

 

1435 

 1451 שער ו': חיובי הבורר ושכרו

 1451 לחוק( 30פרק א': אחריות הבורר )סעיף 

 1451 . הדין1

 1451 . כללי2

 1454  . המבחן להעברת בורר מתפקידו3

 1458 . נטל ההוכחה על הטוען להעברת הבורר מתפקידו4

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

 

1458 



 תוכן עניינים

 מג 

. חסינות הבורר בפני תביעת נזיקין למעט זו הנובעת מהפרת חובת 6

 30האמון האמורה בסעיף 

 

1464 

. תביעת נזיקין נגד בורר עקב הפרת החובות המוטלות עליו מכוח 7

 30סעיף 

 

 

1465 

 1469 לחוק( 31פרק ב': שכר הבורר )סעיף 

 1469 . הדין1

 . כללי2

 

1469 

 1473 לחוק( 32פרק ג': הפחתת שכר הבורר )סעיף 

 1473 . הדין1

 1473 . כללי2

 טרחה שלא שולם-. תביעת שכר3

 

1475 

 1489 לחוק( 33ד': זכות עיכוב )סעיף  פרק

 1489 . הדין1

 . כללי2

 

1489 

 1497 לחוק( 34פרק ה': שכרו של בורר שהועבר מתפקידו )סעיף 

 1497 . הדין1

 . כללי2

 

1497 

 1499 לחוק( 35)סעיף  פרק ו': מעמד הבורר ובעלי הדין

 הדין. 1

 

1499 



 תוכן עניינים

 מד 

 1501 שער ז': הוראות שונות

 1501 לחוק( 36ן המדינה )סעיף פרק א': די

 הדין. 1

 

1501 

 1503 לחוק( 37פרק ב': סמכויות הרשם )סעיף 

 הדין. 1

 

1503 

 1505 לחוק( 38פרק ג': ערעור )סעיף 

 1505 . הדין1

 1505 לחוק 38. פרשנותו של סעיף 2

ערעור בזכות או  -ענייני בוררות  -הדין האזורי לעבודה -. בית3

 ברשות

 

1509 

 1513 לחוק 38. החלטות ביניים וסעיף 4

 . ערעור בזכות או ברשות5

 

1513 

 1521 לחוק( 39)סעיף  פרק ד': שמירת זכויות וחיובים

 1521 . הדין1

 1521 כללי -סמך עילת הפסק -. תביעה על2

פי הפסק אינה מהווה "מקצה שיפורים" להליך -. תביעה על3

 הבוררות 

 

1523 

 1525 סק הינה חלופה לאישור הפסקפי הפ-. תביעה על4

 טענות הגנה  -. תביעה על יסוד עילת הפסק 5

 

 

 

1525 



 תוכן עניינים

 מה 

שער ח': תוספת ראשונה לחוק הבוררות )תיקון 

 (2התשס"ט( )סעיף 

 

 

1527 

שער ט': תוספת שניה לחוק הבוררות )תיקון התשס"ט( 

 א(21)סעיף 

 

1531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


