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  יאיר אלוי, עו"ד /מה עושים? מסרב לשמש כבורר. הבורר המוסכם 

ישמש כבורר בכל סכסוך עתידי שיפרוץ אדם כלשהו מגיעים להסכמה כי שי צדדים להסכם 

מסרב לקחת על עצמו את המיוי.  הוא אך  לאותו אדםבייהם.  עם פרוץ הסכסוך, הצדדים פוים 

  ת הבוררות?האם משסירב לשמש כבורר פקעה לה תיי

סכסוך קיים או עתידי בין הצדדים להסכם יוכרע בהליך שהסכם בוררות הוא הסכם בכתב הקובע 

כי אם  ,קובעהישראלי ות רחוק הבור בוררות, בין אם קוב בהסכם שמו של הבורר ובין אם לאו. 

בית רשאי תפתה כהותו של בורר, אם עקב התפטרותו או פטירתו ואם עקב העברתו מתפקידו, 

  משתמעת מהסכם הבוררות. "כווה אחרת"כשאין וזאת  בורר חליף המשפט למות

עדי בכל חילוקי הדעות בורר בלעל אדם מסוים שישמש "צדדים סיכמו בייהם  בו במקרה מסוים

 בוררההצדדים סיכמו באופן מפורש על זהותו של מאחר וקבע בית המשפט ש "בין הצדדים

    .אחרלמות בורר לא יתן  ב לקבל את התפקידמסראם הוא  בורר בלעדי""כ

שאי או מדובר ב"בורר בלעדי" כי  באופן מפורש מסכמיםלא מקרים רבים הצדדים להבדיל, ב

 בהכרח תביאאו הימעותו מכל סיבה שהיא לשמש כבורר  מסויםבורר  על ידיקבלת המיוי 

    כוות הצדדים.היתה פרש מה במקרה כזה על בית המשפט ל  הבוררות.לפקיעת הסכם 

 עצם העובדהכי  קבע בית המשפט של בורר מוסכם בשמו קבוהצדדים בו במקרה כך, למשל, 

אילו וכי לבורר זה בלבד התכווו שהם אין בה כשלעצמה כדי ללמד של בורר  םשהצדדים קבו בש

  .  זאת מפורשות לכתובהיה עליהם התכווו הצדדים שעם סירובו של הבורר יפקע הסכם הבוררות, 

לאותו בורר יכול כמובן להיות מקרה שבו הצדדים במפורש מתכווים לבורר מסוים.  למשל, אם 

עם זאת, מכיוון   .פייה למוסד הבוררותהמעצם היותר  ייחודיות שהיו חשובות לצדדים תכוות

יהיה קשה  היא לקיים את ההסכם בין הצדדים טיית בית המשפט להסכמי בוררותבכל הוגע ש

  . ע שהסכם הבוררות פקעלשכ

סיבות טובות לכך (למשל, בדרך כלל קיימות מכיוון שכשצדדים בוחרים בוררות על פי בית משפט 

מהירות ההליכים, היכולת להל ההליך בשפה שאיה עברית או הרצון לבחור אדם בעל מומחיות 

להקדים תרופה למכה ), חשוב םהמסויחום בעל יסיון מעשי בתעסקית במקום שופט שאיו 

להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם חתימה על הסכם הכולל ובדיוק כבכל הסכם חשוב 

  תית בוררות וזאת כדי להימע ממצבים עתידיים לא רצויים.

                                                 
 ) 'ו עורך דין במשרד עורכי הדין אפיק ושותי היעו"ד יאיר אלוwww.afiklaw.com המתמקד בכל קשת התחומים של המשפט (

אין האזרחי והמסחרי, לרבות בתחום המקרקעין, ליווי משפטי למוכרים ורוכשים, יהול משא ומתן ויסוח הסכמי מכר ורכישה.  
בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים 
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The agreed arbitrator refuses to accept the nomination. What to do? / Yair Aloni, Adv.  

Parties to an agreement agree that a specific person is to serve as an arbitrator in any 
future disputes between them.  Upon a conflict, the parties turn to such person, but he 
refuses to take upon himself the position. By refusing to serve as an arbitrator has the 
arbitration clause expired? 

An arbitration agreement is a written agreement determining that existing or future 
dispute will be resolved in arbitration proceeding, whether the agreed arbitrator is 
named in the agreement or not.  The Israeli Arbitration Law states that if the position 
of an arbitrator has been vacated, whether due to resignation, death or dismissal, the 
Court may appoint a substitute arbitrator absent "other intention" implied from the 
arbitration agreement. 

In a particular case in which the parties agreed on a specific person to serve as the 
"exclusive arbitrator in any dispute between the parties" the Court held that becuase 
the parties expressly named the arbitrator and reffered to it as an "exclusive 

arbitrator,” if the arbitrator refuses the nomination one may not appoint another 
arbitrator . 

By contrast, in many cases parties do not agree on a specific person to serve as an 
"exclusive arbitrator” or that non-acceptance of the appointment or a failure to serve 
as an arbitrator for any reason will inevitably lead to the expiration of the arbitration 
agreement.  In such case the Court is to interpret the original intention of the parties. 

For example, in a case where the parties specificlly named the agreed arbitrator the 
Court held that the mere fact that the parties stated the arbitrator’s name does not, by 
itself, mean that they intended to appoint that, and only that, specific arbitrator.  The 
Court held that if the original intent of the parties was that an arbitrator's refusal will 
lead to expiration of the arbitration agreement, they had to explicitly so write . 

The parties may expressly intend to a particular arbitrator. For example, if the 
arbitrator has unique characteristics that are important to the parties more than the 
actual arbitration proceeding. However, because the Court's tendency when it comes 
to arbitration agreements is to enforce the agreement between the parties it will be 
difficult to convince the Court that the arbitration agreement expired. 

Because the parties often chooses arbitration over Court usually there are good 
reasons for this (for example, relatively quick proceedings, the ability to conduct 
proceedings in language other than Hebrew or the intest to choose a person with 
expertise in business instead of a judge who does not have the practical experience in 
that field), it is important to take preventive measures and, as any agreement, it is 
important to consult with a lawyer specializing in the field prior to signing an 
agreement that includes an arbitration clause, to avoid future unwanted situations. 

                                                 
 Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil 
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