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תלונות על עומס ושיהוי במערכת המשפט אינן חדשות. 
נדחים  ארוכות,  שנים  במשך  להתנהל  יכולים  משפטים 
ישיבה  בין  זמן ארוכים  מרווחי  יש  ולעיתים  ושוב,  שוב 
לישיבה. דברים אלה ידועים ומקובלים, ואין מחלוקת על 

הנזק שנגרם מכך לצדדים ולציבור כולו.

בהגדלת  נעוץ  אלה  לבעיות  הפשוט  הפתרון  לכאורה, 
)מזכירויות,  אליהם  הנלווה  העזר  וכוח  השופטים  תקני 
הטענה  וכו'(.  יעיל  מחשוב  משפטיים,  ועוזרים  עוזרות 
שיפוטיים",  ב"משאבים  מחסור  יש  כי  היא  הבסיסית 
וממילא הדרך לפתרון היא תגבור של אותם משאבים. כל 
עוד לא נעשית ההגדלה הזו ולא מוקצים לכך המשאבים 

הדרושים, כל פתרון יהיה חלקי וזמני בלבד.

עם זאת, כאשר מדברים על מחסור באופן כללי, צריך 
לזכור שיש כמה סוגי 'מחסור'.  הדברים נכונים לכל שוק 
שהוא, כמו גם לשוק העבודה. כך למשל, כשמדברים על 
מחסור במהנדסים בישראל, מדובר על כך שאין בישראל 
מהנדסים מתאימים. לפיכך, לא יעזור להעלות את שכר 
המהנדסים, או להציע תנאי עבודה טובים יותר, מהסיבה 

הפשוטה שאין מהנדסים מהסוג הנדרש בישראל.   

משאבים  על  כשמדובר  לחלוטין  שונה  המצב  ואולם, 
נגלה שאין  נסתכל על התמונה הכללית  שיפוטיים. אם 
בישראל מחסור, כי אם עודף עצום במשאבים שיפוטיים. 
בסך הכל פועלים בישראל 14 בתי ספר שוקקים ללימוד 
משפטים, ובכולם יש מרצים טובים ובעלי ידע רב. מספר 
עורכי הדין בישראל, יחסית לגודל האוכלוסייה, הוא בין 
הגבוהים בעולם )אם לא הגדול שבהם(. ביניהם יש רבים 
ייחודיים בארץ  בנושאים  כאלה שהתמחו  כולל  וטובים, 

שבקלות  בדימוס,  רבים  שופטים  יש  בנוסף,  ובחו"ל. 
יכולים לעשות את העבודה שעשו קודם לכן. הרי כיום 
לנהל  כדי  ייחודיים  מנהלתיים  במשאבים  צורך  כל  אין 
או  קלדן  צדדים,  שני  הוא  שצריך  כל  שיפוט.  הליך 
קלדנית, ומחשב. לא מדובר לפיכך במחסור עקרוני של 
משאבים שיפוטיים, שכן המשאבים הללו קיימים בשפע. 

הבעיה היא שלא נעשה במשאבים האלה כל  שימוש.

השאלה שיש לשאול היא כיצד והיכן ניתן לעשות שימוש 
במשאבים אלה על מנת לפתור את הבעיה הכאובה של 
לדעתי,  נעוצה,  לכך  התשובה  והדיונים.  התיקים  עומס 
בהליך הבוררות.2 לנוכח כמה מיתרונותיו הידועים של 
הליך הגישור נראה כי אין חילוקי דעות על כך שמדובר 
בהליך שיכול להביא לשינוי משמעותי אם ינוהל כיאות.
מהם. להתעלם  שקשה  יתרונות  כמה  מציעה  הבוררות 
ראשית, הצדדים יכולים להסכים על הליכים מצומצמים 
ויעילים, כגון סדרי דין וראיות שיחסכו זמן וכסף בהליך 

לגופו.

כולל  הבוררות,  הליכי  כי  להסכים  יכולים  גם  הצדדים 
הרבה  כי  לזכור  יש  חשאיים.  יישארו  עצמה,  הבוררות 
מאוד עסקים מעדיפים לשמור על דיסקרטיות בעניינים 
אלה, שכן  סכסוך מתוקשר לא  תורם ליציבות העסק 
הם  שבמחלוקת  הנושאים  לעתים  שלו.  למוניטין  או 
בגבול האפור, כך שאיש מהצדדים אינו מעוניין שאלה 
ייחשפו. בנוסף, הצדדים יכולים להחליט על זהות הבורר, 
ועצם העובדה שיבחרו בוררת או בורר שמקובל על שני 

הצדדים, יכולה רק לעזור.

בהשוואה  רבה  במהירות  תסתיים  יעילה  בוררות  שנית, 

הבוררות כפתרון חלקי לעומס במערכת המשפט

* ד"ר אברהם טננבוים הוא שופט בדימוס של בית משפט השלום בירושלים ומרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה.
2 איננו מתייחסים כאן להליך הגישור שהוא שונה לחלוטין משום שגם אחרי ההחלטה עליו, יש צורך בהסכמת שני הצדדים.  בישראל הוא משמש לעיתים כ-"מבוא" להליך 

השיפוטי.  דהיינו, הצדדים צריכים לנסות גישור לפני שיגיעו למשפט. איננו משוכנעים ש"מבוא"  הוא אכן המקום הנכון, שכן לעיתים כך נסחב ההליך עוד יותר, במיוחד אם אחד 
הצדדים מנסה לדחות ככל האפשר.

אברהם טננבוים

השופט בדימוס ד״ר 
אברהם טננבוים*

הליכים אלטרנטיביים  בעיני עורך הדין
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להליך משפטי רגיל. כיום, למשל, רוב השופטים עמוסים להפליא, 
כך שכל דחייה תהיה בת כמה חודשים )במקרה הטוב(, פשוט כי 
יומנם של השופטים עמוס. בוררות, לעומת זאת, תסתיים בזמן 
קצר יותר, ומראש ניתן יהיה לראות מי הבוררים העמוסים ולנווט 
את הבוררויות אל אלה שיוכלו לסיים את ההליך  במהירות יחסית.

מחייבים  בתקדימים  מעוניינים  אינם  הצדדים  לעיתים  שלישית, 
)לפחות אחד מהם(.  במקרים אלה הבוררות מאפשרת לסיים את 
לנוכח  לעתיד.  השלכות  כל  ללא  פעמי  החד  הספציפי  הסכסוך 
כיום  נעשה  לא  מדוע  השאלה  נשאלת  אלה  ברורים  יתרונות 

שימוש רחב יותר בהליך הבוררות?

הבוררות בישראל הפכה ללא רלוונטית עבור רוב התביעות, והיא 
מזוהה כיום עם 'משפט לעשירים', וזאת מכמה  סיבות.  

הבעיה העיקרית בהליך הבוררות, לדעתי, נעוצה בכך שהבוררות 
אינה מובנית בהליך המשפטי כעצם מבשרו, אלא תלויה ברצון 
הצדדים. שופטים יכולים להציע, לרמוז, ואף ללחוץ על ההליך 
ובראשונה  בראש  נתונה  הזה  החלופי  בנתיב  הבחירה  אבל  הזה, 

להחלטת הצדדים וליוזמתם.

חושדים  לערכאות  שהגיע  בסכסוך  כשמדובר  הדברים,  מטבע 
הצדדים זה בזה, ואינם נוטים להסכמות, כך שאם אין סעיף בוררות 
מחייב בחוזה בין הצדדים, הרי שאין להם סיבה מיוחדת להסכים 
לכך. אם ידו של הנתבע על התחתונה, הוא ישאף להרחיק ממנו 
את ההליך המשפטי ככל הניתן. מטרתו תהיה לדחות את הדיונים, 
יותר לעשות בהליך משפטי. בנסיבות אלה הנתבע  זה קל  ואת 
ספק  ללא  והוא  ויעיל,  מהיר  בוררות  להליך  יסכים  לא  בוודאי 
הבוררות,  להליך  עלות  יש  שבהם  במקרים  במיוחד  לכך  יתנגד 

שבדרך כלל מתחלקת בין שני הצדדים.  

לניהול  שתתייחס  מובנית  דרך  אין  בהסכמה  לצורך  מעבר 
הבוררות. נתחיל בשאלה המרכזית והיא זהות הבוררים. אין כיום 
נבחרים  כלל  בדרך  הבורר.  זהות  לקביעת  ומובנית  ברורה  דרך 
הבוררים על פי המלצות השופטים, לעיתים על ידי ראש המחוז 
בלשכת עורכי הדין או ראש לשכת עורכי הדין, ולעיתים על ידי 
הסכמת עורכי הדין של הצדדים. בכל המקרים האלה הדבר נעשה 
בהליכים מסורבלים, לא פורמליים, לא שקופים מספיק ולא תמיד 

יעילים.

שנתונות  נוספות  שאלות  יש  הבוררים  זהות  על  נוסף  אבל 
הדין  סדרי  יהיו  מה  הבוררות?  שטר  תנאי  יהיו  מה  במחלוקת: 
בוררות,  על  להסכים  רק  לא  הרי הצדדים מתבקשים  והראיות? 
אלא גם לנהל מו"מ על תנאיה, מחיריה, עורכיה, וכו'. אפילו אם 

תהיה הסכמה עקרונית, הרי היא יכולה ליפול בדרך, בעת הדיון 
על הפרטים. דרך מובנית הייתה חוסכת רבות.

שאלת המחיר של הליך הבוררות כוללת שני רכיבים. לצד המחיר 
לשעת בוררות, שנע בין 1,000 ל-2,000 שקל ויותר בממוצע )לא 
או קלדנית, שירותי  כגון קלדן  נלווים,  מנהליים  כולל שירותים 
כך  מראש,  ידוע  לא  הבוררות  שעות  מספר  גם  וכו'(,  מזכירות, 
לשלם.  יצטרכו  הסופי שהם  הסכום  מה  יודעים  אינם  שהצדדים 
יש לזכור שמחיר הבוררות כולל לא רק את הישיבות עצמן, אלא 
גם את שעות ההכנה שלפני ואת הכתיבה שאחרי. אם יוזמנו כמה 
עשרות  לעלות  יכול  בכללותו  ההליך  תימשך,  והבוררות  עדים 
של  הטרחה  שכר  לפני  עוד  וזה  מאות(,  לא  )אם  שקלים  אלפי 
עורכי הדין, שגם הוא גבוה. ייתכן, כמובן, שהליך הבוררות יסתיים 
בישיבה קצרה אחת, אך הצדדים אינם יכולים לדעת  זאת מראש.

בסכומים  מסתכמים  מהתביעות  ל-90%  קרוב  הנתונים,  פי  על 
של עד 300 אלף שקל. במקרים אלה פשוט לא משתלם כלכלית 
גדול מהתביעה  יגזלו סכום  לפנות להליך הבוררות, שהוצאותיו 
עצמה, אף שסיכוייה לא תמיד ברורים מראש, ושגם אם התובע 

זוכה בתביעה לא תמיד ניתן לגבות את הפיצוי.

לא  כלל  הנוכחית  במתכונתו  הבוררות  שמוסד  היא  התוצאה 
רלוונטי להורדת העומס ממערכת המשפט. רק כמה מאות תיקי 
גדולים,  בתיקים  רובם  שנה,  מדי  בישראל  מתנהלים  בוררויות 
כמו  שוליים.  שלהם  הבוררות  הוצאות  הכספי  להיקפם  שיחסית 
כן, מספר הבוררים בישראל נמוך מאוד ומורכב מכמה שופטים 
עליונים או מחוזיים בדימוס, מכמה עורכי דין בעלי שם, ותו לא.

הדרך להתמודד עם כל הבעיות שהוזכרו היא בראש ובראשונה 
לפנות  חובה  ולקבוע  הדין,  בסדר  הבוררות  מוסד  את  להבנות 

לבוררות בסוגי הליכים מסוימים, גם ללא הסכמת שני הצדדים.

במבט ראשון אכן נראה כי השינוי הזה עלול להיות בעייתי, ובעלי 
דין יכולים לטעון כי הם מעוניינים בהליך משפטי מלא. מסיבה זו 

אנו מציעים ליישם זאת בהליכים שקל יהיה להשיג 

גם מבנה הבוררות צריך להשתנות. המבנה 
המקובל כיום מחייב תשלום על פי שעות, 
ולפיכך הוא מרתיע בעלי דין רבים, שלא 

יכולים לחשב את עלות הבוררות וחוששים 
מבוררות מתמשכת שתעלה סכום כסף גדול 



גיליון 48 | דצמבר 2021 | עורך הדין| 86

לשים  כדאי  המהלך.  את  להרחיב  מכן  לאחר  ורק  הסכמה,  בהם 
כלל  בדרך  מעורבים  המשפטיות  מהתביעות  גדול  בחלק  כי  לב 
"תובעים סדרתיים", כלומר חברות ביטוח, חברות סלולר, בנקים, 
תביעות  ואלפי  מאות  שמנהלים  אלו,  מעין  גדולים  גופים  ושאר 
במקביל, ולמעשה משתמשים במשאבי ושירותי המדינה. אין כל 
בעיה, לטעמי, לדרוש כי בכל מקרה שבו גופים אלה נתבעים על 
ידי מאן דהוא, והתובעים מבקשים הליך בוררות, תחול על גופים 
בהתחשב  לאו.  אם  ירצו  אם  הזה,  בהליך  להשתתף  חובה  אלה 
בעובדה שהם משתמשים דומיננטיים במערכת הציבורית אין בכך 
כפייה או פגיעה בזכויותיהם, ונראה כי הדרישה הזו תתקבל על 

ידי הציבור.3

ניגשת  אינה  המדינה  הנוכחי  הכלל  לפי  המדינה.  הוא  נוסף  גוף 
במקרים  כי  לקבוע  ניתן  זאת  עם  הבוררות.  להליך  כלל  בדרך 
שבהם המדינה נתבעת בנקודות עובדתיות בלבד, ולא יהיה בכך 
כדי לקבוע כל תקדים משפטי, תסכים המדינה לבוררות, וזאת אם 
הצד השני רוצה בכך, הן כאשר המדינה היא התובעת והן כאשר 

המדינה היא הנתבעת.  

שתי דוגמאות אלה למקרים שבהם ניתן לדרוש גישה לבוררות, די 
בהן כדי ליצור גוף מספיק של תביעות שיועבר להליך בוררות. 
הבוררות  לתפיסת  שיוביל  מומנטום  ממילא  תיצור  הזו  הדרישה 
יהיה להגדיל את השימוש בהליך  ניתן  ואפשרי.  כהליך לגיטימי 
באותו  יעילותו.  שתוכח  וככל  בציבור  יתקבל  שהוא  ככל  הזה 
אופן יש לבנות את תנאי הבוררות, כך שתהיה 'ברירת סל' שבה 
הבורר,  לבחירת  הדרך  הבוררות:  של  המחדל  ברירות  ייקבעו 
סדרי הדין והראיות, גובה התשלום וכו'. במקביל יוכלו הצדדים 
להסכים ביניהם על תנאים ייחודיים ונרחבים לבוררות שביניהם. 
אם הצדדים לא יסכימו, יחולו עליהם התנאים של ברירת המחדל 

שייקבעו בתקנות.

העלות של הליך הבוררות הופכת אותו כיום ללא רלוונטי, אך 
בהן  שיושבים  ועדות  לא מעט  יש  כך.  יהיה  הכרח שהדבר  איך 
כיום שופטים ושופטות, וכן עורכי דין ועורכות דין ותיקים. השכר 
הוא   2020 לינואר  ונכון  גבוה,  לא  אלה  בוועדות  מקבלים  שהם 
וב- ועדה,  )בתוספת מע"מ( לחברי  הסתכם ב-188 שקל לשעה 
206 שקל  ליו"ר הוועדה. אמנם לא כל הוועדות מאוישות, אך 
בכל זאת שופטים ואנשי ציבור רבים מסכימים לשבת בהן ולא 
בשל התמריץ הכספי, אלא משום שהם רואים בכך שליחות, כבוד 
ואפשרות לתרום את חלקם. אין לי ספק שאם הליך הבוררות יהיה 
במחיר  גם  כבוררים  לשמש  שיסכימו  רבים  יהיו  ומוסדי,  מובנה 

הזה. כפי שהדגשנו, יש מספיק שופטים בדימוס, אנשי אקדמיה, 
זאת. לעשות  שירצו  ותק,  בעלי  דין  ועורכות  עורכי  ובוודאי 

גם מבנה הבוררות צריך להשתנות. המבנה המקובל כיום מחייב 
תשלום על פי שעות, ולפיכך הוא מרתיע בעלי דין רבים, שלא 
וחוששים מבוררות מתמשכת  יכולים לחשב את עלות הבוררות 
מראש  לקבוע  יאפשר  המבנה  שינוי  גדול.   כסף  סכום  שתעלה 
סכום כללי לעלות בוררות, והחישוב שלו יכול להיעשות, למשל, 
בהתאם לסכום התביעה, או לנתונים אחרים. לעיתים הקביעה הזו 
תעלה למערכת )או לנותן שירות הבוררות( יותר מכפי שנקבע, 
ולעתים פחות. ואולם הממוצע צפוי להתאזן והוא יאפשר לדעת 

מראש מה העלות הכללית של ההליך, ולפעול בהתאם לכך.

יש לזכור שגם היום עלות ההליך לא נמוכה, ונאמדת  ב-2.5% 
200 אלף שקל האגרה היא  מגובה התביעה,  כך שבתביעה של 
של 5,000 שקל. בוררות, לפיכך, תעלה למדינה פחות. אחרי הכל 
המבנים,  החל מעלות  גבוהות,  הוצאות תקורה  יש  הליך  לניהול 
דרך כוח העזר, וכלה בפנסיות לשופטים. המדינה יכולה להשתמש 

בחלק מהעלויות האלה כדי לסבסד הליכי בוררות.

לאחד  הבוררות  הליך  את  להפוך  היא  המטרה  דבר,  של  בסופו 
זה ישרת  המסלולים המרכזיים ליישוב סכסוכים. מסלול מקביל 
את המערכת ויקטין פלאים את העומס על בתי המשפט. ייחודו 
מספר   את  ולהקטין  להרחיב  יהיה  ניתן  אמת  שבזמן  בכך  יהיה 
שכן  המערכת,  לצורכי  בהתאם  וזאת  אליו,  המנותבים  התיקים 
דיו.  גדול  בו  לעסוק  שיכולים  השיפוטיים"  "המשאבים  מאגר 
ושר  הכנסת  גופים:  שלושה  בין  פעולה  שיתוף  הוא  שצריך  כל 
מכיוון  הדין.  עורכי  ולשכת  המשפט  בתי  מערכת  המשפטים, 
השגה,  בת  שהיא  מאמינים  אנו  לכולם,  משותפת  שהמטרה 

ובמהירות.

הבעיה העיקרית בהליך הבוררות, לדעתי, 
נעוצה בכך שהבוררות אינה מובנית בהליך 
המשפטי כעצם מבשרו, אלא תלויה ברצון 

הצדדים. שופטים יכולים להציע, לרמוז, ואף 
ללחוץ על ההליך הזה, אבל הבחירה בנתיב 

החלופי הזה נתונה בראש ובראשונה להחלטת 
הצדדים וליוזמתם


