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 פסק דין
 

 

בקשה שלפני, ה עליה נסבה הקשה למינוי בורר כערכאת ערעור? זוהי השאלמהו המועד להגשת ב

בה עותרים המבקשים למינויו של בורר שישמש כערכאת ערעור על פסק בוררות שניתן ע"י הבורר 

  עו"ד משה גליקו, עת המשיבה טוענת כי הוחמץ המועד.

 

 ובע  כי:ק 21.3.12להסכם הבוררות שנכרת בין בעלי הדין ביום  15סעיף  .1

 " ערעור לפני בורר

  –)א( הצדדים קבעו והסכימו כי פסק הבוררות ניתן לערעור לפני בורר 

 ( ינמק הבורר את פסק הבוררות הניתן לערעור;1) 

( יחולו הוראות התוספת השניה נוסף על הוראות התוספת הראשונה ככל שאינן סותרות 2)

 הצדדים אחרת. את הוראות התוספת השניה, והכל אלא אם כן קבעו

חלות על הבורר, על הליך לפני הבורר ועל פסק הבוררות, יחולו בשינויים  חוק הבוררות)ב( הוראות 

המחויבים על בורר בערעור, על הליך הערעור לפני בורר ועל פסק הבוררות בערעור, ובלבד שפסק 

רה 'פסק הבוררות' יהיה פסק הבוררות של הבורר הראשון, אם לא הוגש הבוררות לעניין ההגד

 ערעור או בחלוף המועד להגשתו.

( בלבד 10)24-( ו9)24)ג( ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות על פי העילות האמורות בסעיף 

 ;חוק הבוררותל

 ש בקשת רשות ערעור לבית המשפט על פסק הבוררות".( לא ניתן להגי2)
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חוק )להלן: " 1968-, התשכ"חחוק הבוררותל א21סעיף בכך אימצו למעשה בעלי הדין את הוראת 

 "(.הבוררות

חתם  5.1.15. ביום 24.12.14והומצא לצדדים ביום  14.12.14ת ניתן ביום פסק הבוררו  .2

הבורר על פסיקתא ובה פירט את החיובים הכספיים שהטיל על המבקשים כלפי המשיבה. ביום 

כוונתם לממש את זכותם להגשת ערעור... בהתאם פנו המבקשים למשיבה והודיעו על " 28.1.15

הציעו שמות בוררים. המשיבה סירבה לכך, בטענה כי המועד חלף, " אף להסכם הבוררות... 15לסעיף 

, בקשה לאישור פסק הבוררות שניתן בערכאת 22.1.15אף ציינה כי כבר הגישה עוד קודם לכן, ביום 

. סוגיית המועד הינה איפוא 5.2.15הבוררות הראשונה. המבקשים הגישו את הבקשה נושא הדיון ביום 

 במוקד ההליך הנוכחי.

 

 שבסעיף ב' לתוספת השנייההמחלוקת העיקרית בין הצדדים נסבה על פרשנותה של ההוראה  .3

לבעלי הערעור יוגש בתוך שלושים ימים מיום שפסק הבוררות הומצא המורה כי: " חוק הבוררותל

 .", לרבות אופן יישומההדין או מיום שהתמנה הבורר בערעור, לפי המאוחר, ויהיה מנומק

 

המבקשים טוענים כי על פי פשוטו של מקרא, יש למנות את הימים רק מיום מינוי הבורר שידון  .4

קצוב, בערעור, שהרי, בלא שידוע מיהו הבורר, ממילא לא ניתן להגיש לו הודעת ערעור במסגרת הזמן ה

באין למי להגיש. פרשנות אחרת פוגעת באינטרס ההסתמכות של המבקשים על האמור בהסכם 

 התוספת השנייההבוררות המאמץ את ההוראה שבתוספת. לשיטתם, עמדת המשיבים סוטה מהוראת 

חוק ל א21בסעיף , ומשמעותה קביעת מועד חדש שלא עוגן בה. גם לשון ההוראה חוק הבוררותל

בערעור בפני בורר,  וכי , כפי שאומצה בהסכם, מניחה כנקודת מוצא כי פסק הבוררות ידון הבוררות

תוקפו מושעה עד לחלוף המועד להגשת הערעור וההכרעה בו. לחלופין נטען כי יש למנות את הימים 

 ממועד המצאת הפסיקתא. 

 

מנגד, טוענת המשיבה כי יש למנות את הימים מהמועד בו הומצא למבקשים פסק הבוררות.  .5

א דחייה בלתי מוגבלת בזמן להגשת ערעור על לגישתם, פרשנות כפי שיטת המבקשים אין משמעה אל

להביא לסופיות הדיון בדרך של הגבלת  חוק הבוררותפסק הבוררות, באופן הנוגד את תכליתו של 

ם ימי 30המועד להשגה על פסקי הבוררות, ובאי הגבלת המועד לאישורם. נטען כי במשך תקופה של 

לא נקטה המבקשת כל צעד שיש בו להביא למינויו של בורר בערעור: לא נעשתה פנייה למשיבה, 

וממילא לא הוגשה בקשה לבית המשפט. לגישתה, הפסיקתא אינה מהווה פסק בורר, כי אם פירוט טכני 

של החיובים שהטיל הבורר במטרה לפשט את אכיפת הפסק ומבלי לשנות דבר ממנו. המשיבה מעירה 

המבקשים לא שילמו את חלקם בשכר הבורר, כך שהיא נשאה בו במלואו, וטרם זכתה להשבה, דבר  כי

 המעיד על חוסר תום לבם של המבקשים.

 

 דיון והכרעה

חוק ל א21 סעיףבית המשפט העליון הגדיר את  הליכי הבוררות הכפופים למנגנון ההשגה לפי  .6

", בה בעצם מתן פסק הבוררות על ידי הבורר הראשון, אין כדי להקנות שלבית-בוררות דוכ" הבוררות
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בוררות תלוי ועומד. רק עם מיצוי הליך לבית המשפט סמכויות מעבר לאלו הנתונות לו ביחס להליך 

 7115/11רע"א הערעור או ויתור עליו, יהיה פסקו של הבורר הראשון "פסק בוררות" לכל דבר ועניין )

 (. 24.11.11-, ניתן ביערי נ' מנוסביץ

 

שלושים ימים המועד הקבוע להגשת הערעור הוא " התוספת השנייהכאמור, בהתאם להוראות  .7

". המחוקק מיום שפסק הבוררות הומצא לבעלי הדין או מיום שהתמנה הבורר בערעור, לפי המאוחר

לנקוב מראש בזהותו של  א21סעיף לא חייב את הצדדים לבוררות המחילים על עצמם את הוראות 

הבורר שלערעור, אף לא קבע הוראות מפורשות בדבר אופן מינויו של בורר כאמור והמועדים לכך, אלא 

הפנה להוראות החלות על מינויו של בורר "רגיל". ייתכן שהסיבה לכך נעוצה בכך שראה לנגד עיניו 

דר לבוררות, הקובע כללים באשר לאופן מינויו של בורר לצורך ערעור: הליכים המתנהלים במוסד מסו

בין קיומה של "ערכאת ערעור" קבועה, בין דרישה לזיהויו מראש, ובין קביעתו לאחר מכן בידי המוסד 

יש לקבוע עצמו בהתייעצות עם הצדדים או מיוזמתו שלו. יוער כי ההמלצה בספרות המקצועית היא כי "

דיני " )ישראל שמעוני, ההסכם מהו הרכב הבוררים שידון בערעור ולציין את זהותםכבר בעת ניסוח 

(. גם עיון בפסיקה מעלה כי הוראות בנושא 630, מהדורה שניה, עמ' בוררות: אופק חדש בבוררות

36167-ם( -הפ"ב )ישלב הערעור נקבעות בפועל עוד במסגרת הסכמי הבוררות המקוריים )לדוגמה: 

 .(17.7.14-, ניתן בשחף השרון נ' מבוא חורון 14-06

 

ומה ייעשה עת הבוררות לא מתקיימת באכסניה של מוסד בוררות מסודר, ועת הצדדים לא  .8

קבעו מראש בהסכם הבוררות שנערך ביניהם, הגם שהכפיפו עצמם לזכות ערעור, מיהו הבורר בערעור 

צד ימונה? ולמי יוגש הערעור? שתיקת המחוקק בהקשר זה הינה לקונה שיש עמה פוטנציאל וכי

להארכת הליכי ההכרעה בבוררות, שהרי, סיכוייו של צד לדיון, שאינו מרוצה מתוצאת הפסק, להביא 

לתוצאה המועדפת עליו במסגרת הערעור מופחתים משהיו קודם לנתינתו )ואיני מתייחסת בשום פנים 

יי הערעור בתיק הנדון(,  כך שבנסיבות אלו קיים חשש שייתכן ויבקש לעכב ככל האפשר את לסיכו

הבאת פסק הבוררות למעמד של פסק דין סופי. העיכוב יכול להתבטא בהמתנה עד לפתיחת הליך 

האישור בידי הזוכה, ובדחיית הגשת הדרישה למינוי בורר בערעור לשלב זה. הדעת נותנת, איפוא, 

ועד להגשת הערעור לשלושים יום מיום מינוי הבורר בערכאת הערעור, אך בה בעת אי שתחימת המ

אינה  -הגבלת המועד להגשת הבקשה למינוי בורר זה, או הותרתו לשיקול דעתו של המבקש לערער 

 מתקבלת על הדעת, באופן המחייב השלמת הלקונה.

 התוספת לחוקם ואת אלא שאין בכך כדי לקבל את עמדת המשיבה, המפרשת את ההסכ .9

ככאלו התוחמים את מועד הגשת בקשת המינוי לשלושים יום. בענייננו, הצדדים אמנם נמנעו בהסכם 

הבוררות מלמנות בורר לצורך הליך הערעור, וגם אם מן הראוי היה לחייב בהסדר חקוק שבנסיבות אלו 

ן להשיג על פסק הבוררות יחויב לבטא זאת תוך מועד ידוע וקצוב כלשהו, עדיין אין לקרוא הצד המעוניי

ימים דווקא, עת גם  30לחוק את שלא נכלל בה, קרי מגבלה קשיחה של  התוספת השנייהלתוך הוראת 

הימים. באותה מידה  30את בקשת האישור טרם חלפו המשיבה לא עמדה במגבלה זו, שער שהגישה 

יום לצורך הגשת הבקשה, כפי המועד הנקוב בחוק לצורך  45הגיונית גם גישה המאפשרת ארכה של 

הגשת בקשת ביטול, שאף היא נמצאת במתחם האפשרויות הסבירות למילוי החסר. יוער כי בהיעדר 
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בעל הדין המבקש לערער יפנה קודם לכן לצד הסכמה על זהות הבורר בערעור, המצב הרצוי הוא ש

השני על מנת להגיע עמו להסכמה בדבר זהות הבורר, ורק עת ייכשל ניסיון זה תוגש הבקשה לבית 

 המשפט. סדר קדימויות רצוי זה מחייב ארכת זמן סבירה.

 

הדעת נותנת שבהינתן המקרים המתאימים ניתן יהא לראות בצד שעיכב את הגשת הבקשה  .10

נוי בורר בערעור כמי שעשה שימוש שלא בתום לב בזכותו לעתור למינוי שכזה, או כמי שיש לדחות למי

את בקשתו מחמת שיהוי או ויתור, אלא שענייננו אינו נמנה על מקרים אלו. פניית המבקשים  למשיבה 

תה ימים בלבד לאחר המצאת הפסק, והפניה לבית המשפט נעש 35לצורך מינוי בורר בערעור נעשתה 

ימים מיום שהמשיבה דחתה את הצעת המבקשים. בנסיבות אלו, משהצדדים הסכימו לקבל על  6תוך 

לחוק, ומשהמשיבה נמנעה מלהגיב לגופן להצעות המבקשים בדבר זהות  א21סעיף עצמם את הוראת 

 וי.הבורר שימונה, יידרש בית המשפט למינ

 

אביב. -מבית אסיה, רחוב ויצמן בתל בדימוס יעקב שמעוני,אני ממנה כבורר בערעור את השופט 

 בתוספת.הערעור יוגש לבורר בתוך המועד הנקוב 

 הבקשה לאישור פסק הבורר תימחק, משהקדימה את זמנה.

לטובת המבקשים, והמשיבה רשאית לקזז מחיוב זה את חלקם של  ש"ח 7500הוצאות הבקשה בסך 

 המבקשים בשכר הבורר אשר שולם על ידה.
5129371 

02-14189-( והבקשה לביטול )15-01-46978המזכירות תסגור גם את תיקי הבקשה לאישור )54678313

15 .) 

 

     , בהעדר הצדדים. 2015מרץ  01ניתן היום,  י' אדר תשע"ה, 
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 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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