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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הבוררות )תיקון מס' 4( )סמכות השיפוט בעניין הליכי בוררות(, 
התשע"ח-2018

בחוקהבוררות,התשכ"ח-68ו11,בסעיף1,במקוםההגדרה"ביתהמשפט"יבוא:1עתיקוןסעיף1

בענייןשהוסכםלמסרו כלדין, לפי -ביתהמשפטהמוסמךלדון, המשפט" ""בית
לבוררותע"

ליצור היא זה בחוק המוצע התיקון של תכליתו
התאמהביןסמכותהשיפוטלגביהליכיבוררותלנושא
הבוררותולקבועכיביתהמשפטהמוסמךלדוןבענייני
בוררותהואביתהמשפטשלונתונההסמכותהעניינית

לדוןבסכסוךנושאהבוררותע

חוקהבוררות,התשכ"ח-68ו1)להלן-חוקהבוררות(,
מקנהלערכאותהשונותאתהסמכותלהפנותאתבעלי
הדיןלהליכיבוררות,לפקחעלהליכיהבוררות,לתתסעדי
ביניים,לאשראולבטלאתפסקיהבוררות,סמכויותערעור
שונותועודעואולםבמצבהמשפטיהחלכיום,קייםחוסר
התאמהבכלהנוגעלסמכותהשיפוטהנתונהלערכאות

שדנותבענייניבוררות,זאתכפישיפורטלהלןע

ככלל,הפנייהלהליךבוררותיכולשתהיהביוזמת
המשפטע בית ביוזמת שתהיה ויכול לסכסוך, הצדדים
לחוקהבוררותולפיו 1 עלהמקרההראשוןחולשסעיף
הסמכותהענייניתלדוןבענייניבוררותמוקניתככלללבית
המשפטהמחוזיעלעומתזאת,עלהמקרההאחרון-שבו
ביתהמשפטהואשמעביראתהענייןלבוררות-חולש
סעיףו7ב)ג(לחוקבתיהמשפט,התשמ"ד-84ו1)להלן-חוק
בתיהמשפט(,ולפיואותוביתמשפטשהעביראתהעניין

לבוררותהואהמוסמךלדוןבענייניםהקשוריםלכךע

כלומר,כאשרהצדדיםפוניםמיוזמתםלבוררות,הרי
שלפיחוקהבוררות,ביתהמשפטהמוסמךלדוןבאותועניין
יהיהביתהמשפטהמחוזישלונתונהסמכותייחודית)זאת
גםאםהתובענהשנדונהלפניואיננהנכללתבגדרסמכותו
הענייניתלפיחוקבתיהמשפט(,ואילוכאשרביתהמשפט
הואשהעביראתהענייןשלפניולבוררות,אזיביתהמשפט
את שהעביר משפט בית אותו למעשה הוא המוסמך
התיקעהלכהלמעשה,בבתיהמשפטהמחוזייםמתנהלים
הליכיםבענייניבוררותשבבסיסםסכסוכיםשמצוייםבגדר

סמכותםהענייניתשלבתימשפטהשלוםע

זאתועוד,השוניהקייםבענייןהערכאההמוסמכת
לדוןבענייניהבוררותמקוםשבוהצדדיםהופנולהליך
כאמור המוסמכת הערכאה לעומת המשפט בית בידי

מעורר אף מיוזמתם, לבוררות פנו הצדדים שבו מקום
התדיינותמיותרתבשאלתהסמכותעכךלדוגמה,ברע"א
2000בע"מ)פורסם נ'מטיל 463/04סלקוםישראלבע"מ
הסכסוךשבין אם השאלה התעוררה 2014ע4ע1(, באר"ש,
הצדדיםהועברלבוררותבשלהסכמתהצדדים,שכןאזחל
סעיףו7בלחוקבתיהמשפטוהסמכותנתונהלביתמשפט
בהתאםלהסכם לבוררות השלום,אושהסכסוךהועבר
בוררותשביןהצדדים,שאזהסמכותנתונהלביתהמשפט
יורוישראל)פורסם נ' ז'אנו 6435/05 המחוזיעאףברע"א
שלסעדים התעוררהשאלתתוקפם 2006ע4ע10( באר"ש,
הליכים לעיכוב עובר השלום משפט בית שנתן זמניים
בשלהפנייתהצדדיםלבוררותבהתאםלהסכםבוררות
שהיהקייםביניהםעבאותוענייןקבעביתהמשפטהעליון
סמכותה מכוח בתובענה הדנה השיפוטית לערכאה כי
עוד כל ביניים סעדי לתת כוחשיפוטי נתון השיפוטית
הניתנים ביניים סעדי גם זה ובכלל לפניה, נדון העניין
לחוק 5 סעיף הליכיםלפי עםההחלטהלעכב במשולב
את עיון בצריך הותיר העליון המשפט בית הבוררותע
השאלהאםההחלטהבדברצמצוםצוויהעיקולבהסכמת
הצדדים,שנתןביתמשפטהשלוםלאחרהעברתהמחלוקת
או סמכותו, בגדר ניתנה התנהלותה, ובמהלך לבוררות
שמאמשלבהעברתהענייןלבוררות,כלשינויאוביטול
שלצוויםשניתנובידיהערכאההמעבירהמצויאףהוא
בסמכותוהייחודיתשלביתהמשפטהמחוזיכבעלסמכות

בלעדיתלדוןבענייניבוררותלפיחוקהבוררותע

לאורהאמורלעיל,ומאחרשאיןטעםעניינילהבחנה
ביןצדדיםשהסכימומראשעלבוררותלפתרוןסכסוכים
רק לבוררות לפנות הסכמתם את שנתנו דין בעלי לבין
לאחרשהתגלעהסכסוךוהוגשהתביעהמשפטית,מוצע
לקבועכללאחידולפיוהליךהמתנהללפיחוקהבוררות
קרי, הרגילים, העניינית הסמכות לכללי בהתאם יוגש
אילולא התובענה מוגשת היתה שאליו המשפט לבית
נדונהבהליךבוררותעתיקוןכאמוריוביללוודאותוימנע
התדיינויותמיותרותבבתיהמשפטבשאלתהסמכות,שכן
בכלמקרה,גםלאחרהעברתמחלוקתלבוררות,הסמכות
מבחינה המוסמך המשפט לבית נתונה תהיה בה לדון
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תיקוןחוקבתי
המשפט

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-84ו21,בסעיףו7ב)ג(,הסיפההחלבמילים2ע
"אולם"ביתהמשפט""-תימחקע

חוקזהיחולעלתובענהשנפתחהביוםפרסומואולאחריוע3עתחולה

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-84ו21,בסעיףו7ב)ג(,הסיפההחלבמילים2ע
"אולם"ביתהמשפט""-תימחקע

תיקוןחוקבתי
המשפט

תחולהחוקזהיחולעלתובענהשנפתחהביוםפרסומואולאחריוע3ע

חוקאחרהמקנה כל או חוקבתיהמשפט )לפי עניינית
סמכותלערכאותמשפטיות(ולאתהיהעודסמכותייחודית

לביתהמשפטהמחוזיע

המלצות עם אחד בקנה עולה זה תיקון כי יצוין
בראשות חדש בוררות חוק לחקיקת המייעצת הוועדה
דב המשפטים שר בידי מונתה אשר ברנזון צ' השופט
65ו1,ועם יוסףוהגישהאתהמלצותיהבחודשנובמבר

הרגילים המשפט בתי מבנה לבדיקת הוועדה המלצות
בישראלבראשותהשופטת'אוראשרמונתהבידינשיא
ביתהמשפטהעליוןהשופטאהרןברקושרהמשפטיםדוד

ליבאיוהגישהאתהמלצותיהבחודשאוגוסט7וו1ע

תובענות על המוצע החוק יחול המוצע, פי על
שנפתחומיוםפרסומושלהחוקברשומותואילךע
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