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הוספת סעיף 21א .2

התשס"ט–*2002

בחוק הבוררות ,התשכ"ח–( 11691להלן – החוק העיקרי) ,בסעיף  ,2אחרי
"שבתוספת" יבוא "הראשונה".
אחרי סעיף  21לחוק העיקרי יבוא:
"ערעור בפני בורר 21א( .א) קבעו צדדים להסכם בוררות כי פסק
הבוררות ניתן לערעור בפני בורר –
( )1ינמק הבורר את פסק הבוררות
הניתן לערעור;
( )2יחולו הוראות התוספת השנייה נוסף
על הוראות התוספת הראשונה ככל שאינן
סותרות את הוראות התוספת השנייה,
והכל אלא אם כן קבעו הצדדים אחרת.
(ב) הוראות חוק זה החלות על בורר ,על הליך
בפני בורר ועל פסק בוררות ,יחולו בשינויים
המחויבים על בורר בערעור ,על הליך הערעור בפני
בורר ועל פסק הבוררות בערעור ,ובלבד שפסק
הבוררות לעניין ההגדרה "פסק בוררות" יהיה
פסק הבוררות בערעור או פסק הבוררות של
הבורר הראשון ,אם לא הוגש ערעור או בחלוף
המועד להגשתו.
(ג)

קבעו צדדים כאמור בסעיף קטן (א) –
( )1ניתן להגיש בקשה לביטול פסק
הבוררות על פי העילות האמורות בסעיף
 )6(22ו )11(-בלבד;
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( )2לא ניתן להגיש בקשת רשות ערעור
לבית המשפט על פסק הבוררות".
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בסעיף (29ב) לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "או במסגרת ערעור על פסק הבוררות
לפי סעיף 26ב".
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בסעיף  21לחוק העיקרי ,אחרי "נדחתה" יבוא "או נדחה ערעור שהוגש לפי
סעיף  26ב" ,במקום "בחלקה" יבוא "או את הערעור בחלקם" והמילה
"בבקשה" – תימחק.

הוספת סעיף 26ב
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אחרי סעיף 26א לחוק העיקרי יבוא:

תיקון התוספת

.9

הוספת התוספת
השנייה

.2

"ערעור ברשות
לבית המשפט על
פסק בוררות

26ב( .א) צדדים להסכם בוררות אשר התנו שעל
הבורר לפסוק בהתאם לדין ,רשאים להסכים כי
ניתן לערער על פסק הבוררות ,ברשות בית
ה משפט ,אם נפלה בו טעות יסודית ביישום הדין
אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין; ערעור כאמור
י ידון בשופט אחד ,ויחולו עליו ההוראות החלות
על ערעור בפני בית המשפט.
(ב) הסכימו צדדים להסכם בוררות כי פסק
הבוררות ניתן לערעור בפני בית משפט כאמור
בסעיף קטן (א) ,יתועדו ישיבות הבוררות
בפרוטוקול והבורר ינמק את פסק הבוררות.
הוגש ערעור לבית המשפט על פסק
(ג)
הבוררות ,לא ייזקק בית המשפט לבקשה לביטול
פסק הבוררות ,והצדדים יהיו רשאים להעלות
בערעור טענות בעניין ביטול פסק הבוררות על פי
אחת העילות שבסעיף  22לחוק".

בתוספת לחוק העיקרי –
() 1

בכותרת ,אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה";

() 2

אחרי פרט טו יבוא:
"טו .1הבורר ינמק את פסק הבוררות.".

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:
"תוספת שנייה
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(סעיף 21א)
ישיבות הבוררות יתועדו בפרוטוקול או בדרך אחרת שקבעו הצדדים
א.
בהסכם הבוררות; הפרוטוקול ישקף את מהלך הדיון ואת דברי בעלי הדין.
הערעור יוגש בתוך שלושים ימים מיום שפסק הבוררות הומצא לבעלי
ב.
הדין או מיום שהתמנה הבורר בערעור ,לפי המאוחר ,ויהיה מנומק; בעלי
הדין האחרים רשאים להגיש תגובה מנומקת לערעור בתוך שלושים ימים
מיום שהומצא להם הערעור; המערער רשאי להגיש תגובה לתשובה בתוך 15
ימים מיום המצאתה.
הוגש ערעור ,רשאים בעלי הדין האחרים להגיש ערעור שכנגד בתוך
ג.
שלושים ימים מיום שהומצא להם הערעור; בעלי הדין האחרים רשאים
להגיש תגובה מנומקת לערעור שכנגד בתוך  15ימים מיום שהומצא להם
הערעור שכנגד.
הבורר בער עור רשאי לקיים ישיבות בנוכחות הצדדים ,לשמוע טיעונים
ד.
ולבקש סיכומים בכתב ,אך אינו רשאי לשמוע עדים; ההכרעה בערעור תהיה
על סמך החומר שהיה בפני הבורר הראשון ,ועל סמך כתבי הטענות
והסיכומים בכתב שהוגשו בערעור.
על הבורר בערעור לתת את פסק הבוררות בתוך חודשיים ממועד
ה.
הסיום של הליך הערעור.
ו.

הבורר בערעור ינמק את פסק הבוררות".
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