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 402 .בבקשה ובתגובות לה אינו מצדיק הימנעות ממינוי בורר מטעם זה

הבוררות מפנה להסכמה עתידית של הצדדים -. העובדה כי תניית15
שפט למנותו, ואין המ-למינוי בורר, אינה מוציאה את סמכותו של בית

בה, כשלעצמה, ללמד כי הפניה להליך בוררות מותנית רק בקיומה של 
 403 ................................................................ הסכמה עתידית לכך

בוררות הכוללת שם נקוב, אינו בגדר -. מינוי בורר, אף בהינתן תניית16
 403 ..................................... דעת-חובה, אלא בגדר סמכות שבשיקול

המשפט מוסמך להטיל עיקול לפי חוק הבוררות גם בטרם -. בית17
מתמנה הבורר ואף טרם הגשת התביעה, כל עוד נשלח לצד שכנגד 

 403 ........................................................ )ב( לחוק8מכתב לפי סעיף 
. בעלי הדין אינם מוסמכים "למנות" בורר המיועד לשמש כערכאת 18

 403 ............................................. ערעור, אלא אך להסכים על זהותו
. שופט בדימוס לא יוכל לשמש כבורר עקב היכרות אישית עם אחד 19

 404 ........................ינה בורר אחר במקומוהמשפט מ-בית -מהצדדים 
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הבוררות לוקה בניסוחה, בהוראותיה, וביישומה בפועל, כך -. תניית20
שלא ניתן להכריע את גורל הבקשה בהסתמך רק על הנוסח הלשוני 

 404 ....................................................................................... שלה
. הוכח, על בסיס הכתוב, כי הצדדים והבורר אימצו נוהל התכתבות 21

המשפט את -כן דחה בית-באמצעות תשדורת דואר אלקטרוני ועל
הבורר היתה חייבת להתבצע בדואר -עמדת המבקשים כי המצאת פסק

 406 ......................................................................................רשום
. הערכאה שתדון בבקשה למינוי בורר, קונה סמכות לדון גם 22

בורר, אם וכאשר, שאו אז תבוא לידי ביטוי -בבקשה לביטול פסק
 406 ..... הדין בנושא משפט העבודה-המומחיות המיוחדת שקנה לו בית

פי הסכמת -על קביעת זהותו של בורר, שנעשתה על . עצם ההחלטה23
בוררות עצמאי -צדדים להסכם בוררות לא הופכת את הקביעה לפסק

           שיש לנקוט בהליך של בקשה לאישור או של בקשה לביטול 
 406 ...................................................................................... לגביו

מעמד צד אחד במצב בו לא הובהר אם ניתנה . אין לתת סעד ארעי ב24
 406 .......................................... )ב( לחוק הבוררות8הודעה לפי סעיף 

. אין טעם כלשהו בגינו יש לסטות מהסכמת הצדדים, ולהורות על 25
 406 .................. )ג( לחוק הבוררות8מינוי בורר מכריע ויחיד לפי סעיף 

-לחוק הבוררות, בורר ימונה עת שוכנע בית 8. בהתאם לסעיף 26
המשפט כי הצדדים הסכימו לברר את הסכסוך שהתגלע ביניהם 

 408 ...................................................................... במסגרת בוררות
לחוק  8המשפט לא יעשה שימוש בסמכותו לפי סעיף -ת. בי27

   הבוררות רק מקום בו קיימים שיקולים כבדי משקל שלא למנות 
 408 ....................................................................................... בורר

-. סעיף הבוררות שנקבע בהסכם שבין הצדדים אינו נוקט בלשון חד28
ין הם, ורק הם, יכהנו כבוררים במחלוקת הד-משמעית לפיה עורכי

 408 .......................................................................... שבין הצדדים
המשפט מוסמך שלא להורות על מינוי בורר במקרים בהם -. בית29

קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ועל המתנגד למינוי הבורר 
ייתית המצביעה על קיומן של אותן להניח תשתית עובדתית ורא

 408 ...................................................................... נסיבות מיוחדות
. בנסיבות חריגות ומיוחדות, כאשר השאלה העומדת על הפרק הינה 30

בעצם חוקיותה של חקיקת הכנסת, לא יהיה זה ראוי למנות בורר 
אזרח -ה, הנוגעת ליחסי מדינהלשם הכרעה בשאלה מן הסוג הז

 409 ...................................................................... בתחום החקיקה
בעת ההתקשרות בהסכם היה ידוע לצדדים, כי  -. מינוי בורר 31

מעורבים גם גורמים נוספים בפרוייקט וביניהם המועצה האזורית. 
     ומאליו לתניית הבוררות גורמים אלו, במודע, לא צורפו להסכם 

 409 ........................................................................................ שבו
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 411 ........ לחוק 9סעיף  -המשפט -ידי בית-פרק ב': מינוי בורר יחיד על
                  סעיף  -המשפט -תידי בי-פרק ג': מעמד בורר שנתמנה על

 413 ............................................................................ לחוק 10
 415 .......................... לחוק 11סעיף  -פרק ד': העברת בורר מתפקידו 

 415 ................................................................................... . הדין1
 415 ................................................................................... . כללי2
 416 ..................... המידה לבחינת העברתו מתפקיד של בורר-. אמות3
 419 ..................................... צדדים. חובת הגילוי של הבורר כלפי ה4
הבוררות? ומה  . האם חובת הגילוי מוטלת גם על הצדדים להליך5

 422 ..................................... דורשת חובת הגילוי, ככל שהיא קיימת?
 422 ...ו בדיקת תוכנו של הפסק או ההחלטה?. האם תנאי לפסלות הינ6
. העיתוי להגשת בקשה להעברת הבורר מתפקידו מחמת הפרת חובת 7

 423 .....................................................................................הגילוי
 423 ............................................................................. כללי 7.1
הלב החלה על צדדים לבוררות מחייבת בדיקה -חובת תום 7.2

סבירה שתמנע הצורך להעביר את הבורר מתפקידו בשלב מאוחר 
 423 ................................................................................... יותר
שיהוי ישתיק  -עם היוודע הפגם למבקש  מייד -הודעה על הפגם  7.3

 423 ..................................................... את הצד מלהעלות הטענה
מעורבותו  -קשרים בין הבורר לאחד הצדדים  -. משוא פנים 8

 423 ........ הפרתה ותוצאותיה -חובת הגילוי  -בפרוייקט נשוא הסכסוך 
העברת הבוררים  -הבאת ראיות נוספות  -. מאבקי כוח בישיבה 9

 425 ................................................................................ מתפקידו
 426 .. . המבקשים לא נשאו בנטל החל עליהם להוכיח את טענותיהם10
. בנסיבות אלה כאשר התמשכות ההליך נובעת, כפי שקבע הבורר, 11

מהתנהגות המבקש אין מקום להעביר את הבורר מתפקידו ולמנוע 
 427 ....................................................... ממנו להשלים את מלאכתו

נדון התקיימו הנסיבות המצביעות על "חשש ממשי כי . במקרה ה12
     דעתו של מקבל ההחלטה נעולה, וכי הוא אינו פתוח לשכנוע 

 428 ................................................................................. ולשינוי"
 431 ................................. לחוק 12סעיף  -פרק ה': מינוי בורר חליף 

 431 ................................................................................... . הדין1
 431 ................................................................................... . כללי2
)א( 12סעיף  -. "אם אין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות" 3

 431 ...................................................................................... לחוק
 432 ........................................... )ב( לחוק12סעיף  -. "טעם מיוחד" 4
. האם נדרשת הסכמת הצדדים להליך הבוררות לחזרתו של הבורר 5

 432 ............................................................................ מהתפטרותו
 433 .................... . מינוי בורר חליף לאחר התפטרות הבורר המוסכם6
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. מינוי בורר חלופי לאחר התפטרות הבורר המוסכם מחמת השיהוי 7
 433 ........................................ עומס במשרד וחדלות הפרעון -בהליך 

 434 ............................................................... . מינוי אקסקלוסיבי8

 437 ............................................... שער ד': מהלך הבוררות
 437 ...................................... לחוק 13סעיף  -פרק א': הזמנת עדים 

 437 ................................................................................... . הדין1
 437 ............................. ידי הבורר-הזמנת עדים על-. טענות בדבר אי2
 437 ................ . בקשה לעיכוב הליכי בוררות והוראות להזמנת עדים3
 437 ......................................... . בקשה לביטול זימונו של עד להעיד4
מסמכים של צד זר להליך . האם מוסמך בורר להורות על חשיפת 5

 438 ............................................................................... הבוררות?
 439 ................................. לחוק 14סעיף  -פרק ב': דרכי גביית עדות 

 441 ............................. לחוק 15סעיף  -פרק ג': דיון בהיעדר בעל דין 
 441 ................................................................................... . הדין1
 441 ................................................................................... . כללי2
ות מכוח סעיף ט' )א( והסמכ15סעיף  -. דיון בסכסוך בהיעדר צד 3

 442 ......................................................................... לתוספת לחוק
 445 ............... לחוק 16סעיף  -המשפט -פרק ד': סמכויות עזר של בית

 445 ................................................................................... . הדין1
 445 ................................................................................... . כללי2
 446 .................................................. . סמכות למתן סעדים זמניים3
 446 .................................... ( לחוק1)א()16 -. סמכות להזמנת עדים 4
 447 .................... המשפט על החלטות ביניים בבוררות-. ביקורת בית5
 447 .................................. היעדר סמכות אכיפה -. סמכות האכיפה 6
 447 .................. ( לחוק5)א()16סעיף  - . מינוי מנהל/כונס נכסים זמני7

 449 ........................... לחוק 17סעיף  -פרק ה': הארכה של סעד זמני 
 451 .... לחוק 18סעיף  -המשפט אינה מעכבת הדיון -יתפרק ו': פניה לב

 453 .............. לחוק 19סעיף  -פרק ז': הארכת תקופות לפעולות הבורר 
 453 ................................................................................... . הדין1
 453 ................................................................................... . כללי2
 454 ....... בורר הנובעת מהתנהגות הצדדים-. הארכת מועד למתן פסק3

 455 ............................................... וררותהב-שער ה': פסק
 455 .............................. לחוק 20סעיף  -בוררות -פרק א': צורת פסק

 455 ................................................................................... . הדין1
 455 ................................................................................... . כללי2
 456 ......................................................... חתימת הבורר על הפסק3
 457 ............................. . דחיית בקשת אישורו של פסק שאינו חתום4
 458 ................................................................... . "דרישת הכתב"5
 458 ................................................. בורר או "טיוטה" בלבד-. פסק6
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. נטל הראיה להוכחת סדר החתימות או מועדן הוא על המבקש 7
 458 ............................................... תמך על טענת פגם בחתימותלהס

 459 .......................................................... הבורר-. צורתו של פסק8
 459 ................................... . הוספת חתימות הבוררים מאוחר יותר9

 461 ................................. לחוק 21סעיף  -בוררות -פרק ב': דין פסק
 461 ................................................................................... . הדין1
 461 ................................................................................... . כללי2
 463 ............. דין בהליכי בוררות-בית-. תחולת הדוקטרינה של מעשה3
 -בורר מול הליך לקיום צוואת הצד להליך הבוררות -. הוראות פסק4

ד שלא טען צ -הבוררות מאיין את הצוואה -המבקשים טענו, כי פסק
לפני בורר, טענה הנוגעת לעניין שהבורר כלל לא היה מוסמך לדון בו, 

 464 ......... הבקשה נדחתה -מכן -אינו מושתק מלהעלות טענה זו לאחר
למרות בטלותו של חוזה למראית עין, עדיין  -. מיהו "חליפו" של צד 5

ן פירוש הדבר, כי לא קיים חוזה אמיתי בין הצדדים האמיתיים, אי
-עם-פי חוזה אמיתי כזה. יחד-ואכן, ניתן לפעול במישור המשפטי על

בקשת  -זאת, חוזה כזה טעון הוכחה, ואין די בטענה בדבר קיומו 
 466 .............................................................. רשות הערעור, נדחתה

 469 ................................ א לחוק21סעיף  -פרק ג': ערעור בפני בורר 
 469 ................................................................................... . הדין1
 469 ................................................................................... . כללי2
 471 .................. א לחוק21סעיף  -. קביעה בהסכם בדבר זכות ערעור 3

 475 ..............................לחוק 22סעיף  -בוררות -פרק ד': תיקון פסק
 475 ................................................................................... . הדין1
 475 ................................................................................... . כללי2
. "לאחר שניתנה לבעלי הדין האחרים הזדמנות נאותה לטעון 3

 478 ............................................................................. טענותיהם"
 480 .................................... . הבורר יחליט בפניה בתוך שלושים יום4
 481 ............ דין-טרחת עורך-בוררות לגבי הוצאות שכר-. אישור פסק5
 482 ................... דבר תשלום ריבית"הבוררות הוראה ב-. "אין בפסק6
התאמה חשבונאית בין סעיפיו השונים של -. גם טעות הנובעת מאי7

המשפט המחוזי -דינו של בית-בקשת רשות ערעור על פסק -הפסק 
            הערעור  -בוררות -שקיבל בקשה לתיקון טעות חישוב בפסק

 482 ...................................................................................... נדחה
בוררות בעניין -פסק -בקשת רשות ערעור  -. תיקון בשאלת ריבית 8

 485 .......................................... הבקשה נדחתה -טרחה -הסכמי שכר
פניית  -המשפט המחוזי -ידי בית-ק על. תיקון לאחר אישור הפס9

דינו -בקשת רשות ערעור על פסק -הבורר באבעיה לאחר אישור הפסק 
בוררות בידי -המשפט המחוזי, בו נקבע, כי לאחר שאושר פסק-של בית

 487 .... הבקשה נדחתה -משפט, אין הבורר רשאי לתקן את הפסק -בית
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 488 ................. לחוק 22. מתן הבהרה איננה נכנסת בגדרו של סעיף 10
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בורר בעניין הפרשי -נדחתה בקשת המבקשת לאישור ולתיקון פסק
 488 ....................................................... בקשה התקבלהה -הצמדה 

. דרך המלך היא להפנות בקשה ראשונית לתיקון טעות חשבונאית 12
 489 ..................................................................................... לבורר

 -עות חישובית טענה לט -בוררות ותיקונו -. בקשה לאישור פסק13
 489 ............................................ הבוררות אושר ותיקונו נדחה-פסק

 -לחוק הבוררות  22בורר ותיקונו בהתאם לסעיף -. אישור פסק14
 490 ..................................................................... הבקשה התקבלה

 491 ...................................................... ות עובדתית מהותית. טע15
 493 ............................ לחוק 23סעיף  -בוררות -פרק ה': אישור פסק

 493 ................................................................................... . הדין1
 493 ................................................................................... . כללי2
 496 .................................................. בורר-. סדרי דין לאישור פסק3
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 498 ....................................................................... ותפרשנ -בורר" 
 498 ................................ פרשנות -בורר סופי או פסק ביניים -. פסק5
 498 .............. המשפט לענייני משפחה-ידי בית-בורר על-. אישור פסק6
 498 ........... . פטירת צד לבוררות ואישור הפסק טרם קבלת צו ירושה7
-בוררות חוץ עליו חלה אמנת ניו-. התנגדות לבקשה לאישור פסק8

 499 .... לחוק הבוררות 27יורק אינה כפופה לסד הזמנים הקבוע בסעיף 
הוספת או הפחתת רכיב מע"מ מסכום  -בוררות -. בקשה לתיקון פסק9

 499 ..... הבקשה נדחתה -ידי הבורר אינה עניין טכני -הפיצוי שנפסק על
חשיבות העמידה בזמנים שנקבעו בחוק  -בוררות -. אישור פסק10

 501 .................................................... הבקשה התקבלה  -ובתקנות 
. במקרה בו לא פעל המשיב בדרך של בקשה לביטול הפסק או בדרך 11

 501 ........... התנגדותו של ערעור, דבר זה כשלעצמו מספיק לשם דחיית
 503 .............................. לחוק 24סעיף  -בוררות -פרק ו': ביטול פסק

 503 ................................................................................... . הדין1
 503 .................................. הבוררות-. ההתערבות המשפטית בפסקי2

 503 ............................................................................. כללי 2.1
 504 ............................................................... השלמת הפסק 2.2
אינה נמנית על עילות הביטול לפי  -"טעות גלויה על פני הפסק"  2.3

קיומה מכוח חוק ההסדרים בלבד ובסוגיות  -לחוק  24סעיף 
 505 .................................................................... ספציפיות בלבד

-בוררות בר-כם"לא היה הס -( לחוק 1)24פי סעיף -. עילת ביטול על3
 505 .................................................................................... תוקף"
 505 ............................................................................. כללי 3.1
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-הופעה בפני הבורר חוסמת טענה להיות ההסכם חסר תוקף על 3.2
 508 .............................................................. ( לחוק1)24פי סעיף 

        בוררות בהסכם שהוא בבחינת הסדר -תוקפה של תניית 3.3
 508 ................................................................................... כובל
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