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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' ( )3ערעור לפני בורר),
תיקון התוספת
השנייה

.1

התשע"ח–2018*

בחוק הבוררות ,התשכ"ח–1968 ,1בתוספת השנייה –
()1

בפרט ב –
(א) האמור בו יסומן כפסקה "( ,")1ובה ,במקום "שלושים ימים" יבוא " 45ימים",
המילים "או מיום שהתמנה הבורר בערעור ,לפי המאוחר" – יימחקו ,ואחרי "ויהיה
מנומק" יבוא "לא הגיעו הצדדים להסכמה על זהות הבורר בערעור ,רשאי כל
אחד מהם להגיש לבית המשפט ,בתוך התקופה האמורה ,בקשה למינוי בורר לפי
סעיף  ,8והערעור יוגש בתוך  15ימים מיום מינוי הבורר";
(ב)

הסיפה החל במילים "בעלי הדין האחרים" תסומן כפסקה "(;")2

( )2בפרט ה ,במקום "בתוך חודשיים ממועד הסיום של הליך הערעור" יבוא "בתוך
שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת תגובה לתשובה לפי פרט ב(;")2
()3

אחרי פרט ו יבוא:
הוראות שנקבעו בהסכם הבוררות ,ובכלל זה הוראות בדבר הגבלת סמכות
"ז.
הבורר להאריך מועדים ,יחולו גם על הערעור לפני בורר ,אלא אם כן הסכימו בעלי
הדין אחרת".

דברי הסבר

דברי הסבר

סעיף 21א לחוק הבוררות ,התשכ"ח–1968
כללי
(להלן – החוק) ,מאפשר לצדדים להסכם בוררות
לקבוע כי פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור לפני בורר.
הסעיף קובע כי במקרה כזה יחולו הוראות התוספת
השנייה לחוק ,שבה נקבעו הסדרים בדבר הגשת הערעור,
ניהול הבוררות בערעור ופסק הבוררות בערעור .מוצעים
כמה תיקונים בתוספת השנייה שנועדו להקל את יישומו
של ההסדר האמור ,כמפורט להלן.
לפסקה ()1
פרט ב לתוספת השנייה לחוק קובע כי ערעור על פסק
בוררות יוגש בתוך שלושים ימים מיום שפסק הבוררות
הומצא לבעלי הדין או מיום שהתמנה הבורר בערעור,
לפי המאוחר .יש בהוראה זו משום פתח להימשכות
ההליכים ,שכן מי שהפסיד בהליך יכול למנוע את מינוי
הבורר בערעור ובינתיים פסק הבורר הראשון אינו ניתן
לאישור על ידי בית המשפט .לפיכך ,מוצע לקבוע כי ניתן
יהיה להגיש ערעור על פסק בוררות בתוך  45ימים מיום
שפסק הבוררות הומצא לצדדים ,וכי אם הצדדים לא יגיעו

להסכמה על זהות הבורר בערעור ,יהיה רשאי כל אחד
מבעלי הדין להגיש לבית המשפט בקשה למינוי בורר לפי
סעיף  8לחוק בתוך אותה תקופה .לאחר מינוי בורר על ידי
בית המשפט ,ניתן יהיה להגיש את הערעור לבורר שמונה
בתוך  15ימים מיום מינויו.
לפסקה ()2
פרט ה לתוספת השנייה לחוק קובע שעל הבורר לתת
את פסק הבוררות בערעור בתוך חודשיים ממועד הסיום
של הליך הערעור .כדי לקבוע מועד מדויק יותר ולתחום
בזמן את הליכי הבוררות ,מוצע לקבוע כי פסק הבוררות
יינתן בתוך שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת
תגובת המערער לתשובה שהגישו בעלי הדין האחרים.
לפסקה ()3
מוצע לקבוע כי הוראות שהצדדים הסכימו עליהם
במסגרת הסכם הבוררות ,ובכלל זה הוראות בדבר הגבלת
סמכות הבורר להאריך מועדים ,יחולו גם במסגרת הליך
הערעור לפני בורר ,אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת.

יוזמים :חברי הכנסת ניסן סלומינסקי ,מרדכי יוגב
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