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  :לכבוד

  לפתרון סכסוכיםד המוס – "יתרו"
  ר שמעוני"לידי ד

   1מרכז עזריאלי 
   33קומה 

  תל אביב

  
  ,ר נכבד"ד
  
  

  הבוררות מוסד חשיבותומכתב תודה : הנדון         
  

  
כקובלת המייצגת את , כעורכת דין, בוררתכ, "יתרו"בהתייחס לקורס להכשרת בוררים שמפעיל מוסד 

  : הריני לפנות אליכם כדלקמן, מן המניין בקורס וכתלמידה כאזרחית מדינת ישראל, לשכת עורכי הדין
  
אשר מהווים אף דוגמא , על הרמה המקצועית הגבוהה של מרצי הקורס, ברצוני להודות ולשבח אתכם .1

המועברות בקורס באופן , אישית בהישגיהם המקצועיים וכן תודה על ההרצאות החשובות והחיוניות
  .והפסיקה הרווחתחוק הבוררות סעיפי תוך שימת דגש על , מרתק

  
בייחוד בימים אלו , אשר הפך להיות נחוץ מאוד והכרחי, ברצוני לציין את חשיבותו של מוסד הבוררות .2

 . לאור העומס הרב המוטל על בתי המשפט
  

מועדים לדיוני הוכחות בבתי . נאלצים להמתין שנים עד לקבלת פסק דין, אותם אני מייצגת, התובעים .3
  .נה לפחות ממועד קדם המשפט האחרוןהמשפט נקבעים דרך קבע כש

  
נאלצים פעמים רבות להתפשר מחוץ לכותלי בית המשפט בסכום שווה ערך למחצית מהפיצויים  תובעים .4

 .כ לפסק דין"המגיעים להם ובלבד שלא יאלצו לנהל הוכחות ולהמתין אח



וללא , ן כלאחר ידמוציאים החלטות ופסקי דיהם אשר ניכר כי , בישראל כי קיימים שופטים ,עוד יאמר .5
ללא התמצאות בפרטי התיק וללא התחשבות בפסיקת בית המשפט העליון המתייחסת , מחשבה מעמיקה

לאותם המקרים הנדונים בפניהם ולפיכך האמון במערכת המשפט הולך ונחלש בקרב ציבור האזרחים 
 .ציבור עורכי הדיןגם בקרב התובעים ובכלל זאת 

  
י "עהתנהלה הבוררות  .בסכסוך אישי לבוררותפניתי אני עצמי . לא כך הוא הדבר באשר לבוררות .6

הגשת , באופן יסודילימוד פרטי המקרה והסכסוך , תוך תשומת לב לפרטים, באופן מהיר ויעילהבורר 
 .שמיעת הטענות כולן והקפדה על הקלטת הדיונים ותמלול, י הצדדים"כתבי טענות ע

  
יוכל הבורר להשתמש גם בניסיון , מאחר שהבוררות יכולה אף להתנהל באופן גמיש ובלתי פורמאלי .7

מהם " בין השורות"תוך שימוש בכלים המשפטיים שעומדים לרשותו ולהבין ולקרוא , החיים שרכש
 להתחשביוכל הבורר  ,העסקי מניעיו של כל צד ובמידה וקיימים מניעים בלתי כשרים או זרים לסכסוך

 .חוזהכריתת הבעת  או לקבוע את אומד דעתם האמיתי של הצדדיםובבואו ליתן פסק בוררות ובב הםב
  

, ואישימסחרי , הינו הכרחי בכל הנוגע לסכסוכים על רקע עסקיככלי לפתרון סכסוכים שימוש בבוררות  .8
, התשלום גובה ,המגיעים למי מהצדדים בנוגע לתשלום או לאי תשלום כספים, הכרעה בעובדותלצורך 

 אינו מונע את המשךניהול הבוררות , דבר נוסף .ואומד דעת הצדדיםשנחתמו פרשנות החוזים 

 .הצדדיםהעסקית בין ההתקשרות 
  

להם באופן מהיר ויעיל וימנע מהצד המגיעים השימוש בבוררות יאפשר לתובעים לקבל את הפיצויים  .9
להתחמק מתשלומים אותם הוא מחויב  ובכךללא גבול של ניהול ההליכים " סחבת"הנתבע ליהנות מ

 .לתובע לשלם
  

שכן צד שתובע ומופנה לבוררות ידע כי יהא עליו לשלם לבורר , תמנע הבוררות תביעות סרק, מאידך .10
  .  ניהול התיקעת עבור זמנו ב

  
, יסייע בהפחתת העומס על בתי המשפט, פתרון סכסוכיםאמצעי לכבהליך הבוררות הולך וגובר שימוש  .11

יפחית את רתיעתם של תובעים מלנהל הליך , מהיר יותרבתוך פרק זמן לקבל פסקי דין תובעים אפשר לי
על העבודה הפחתת עומס  בעקבותבכך ש ,ויחזיר את האמון שאבד במערכת בתי המשפט הוכחות

והדבר , ם גרידא ולהתעמק בתיקים שבפניהם באופן יסודי יותרייוכלו לדון בעניינים משפטי, השופטים
 .פסקי הדיןרמתם המקצועית של לידי ביטוי גם ביבוא 

  
מהווה עמוד תווך , המכשיר בוררים באופן הטוב והמקצועי ביותר" יתרו"ברצוני להדגיש כי מוסד  .12

סעיף הפנייה בחוזים שהם עורכים ל וכלל אנשי עסקיםיגרום ל, בהעצמת מוסד הבוררות, ליצירת שינוי
הפניית סכסוכים לבוררות תגרום  .סד הבוררות ובבורריםחיזוק אמון הציבור במויתרום ללבוררות ו

  .לרווחת כלל האזרחים ,במערכת בתי המשפטגם חיזוק אמון הציבור ל

  
  
  

  ,בכבוד רב                                                                                            
  

             ד"עו, שרונה גונן                                                                                            


