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אישור פסק בורר
על מנת לאכוף ביצוע פסק דין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל ,יש לאשר את פסק הבורר בבית
המשפט המחוזי .לאחר מכן ,ניתן להגיש את הפסק לביצוע בהוצאה לפועל.
יש להגיש את הבקשה לאישור פסק הבורר בבית המשפט במחוז בו מתגורר המשיב לבקשה או
בו מתנהל עסקו .ישנם בתי משפט מחוזיים בירושלים ,תל אביב ,חיפה ,באר שבע ,נצרת ובלוד
)מחוז המרכז( .לגבי משיב המתגורר ביהודה ושומרון – ניתן להגיש את הבקשה בבית המשפט
המחוזי בירושלים .כתובות בתי המשפט מצויות באתר בתי המשפט.www.court.gov.il :
לאחר הגשת הבקשה ,יקבל הפונה מספר תיק ואישור הגשה ויהיה עליו להמציא עותק ממנה
לצד השני בדרך הקבועה בתקנות.
אם הצד השני מגיש התנגדות לבקשה ,יקבע דיון בבית המשפט .אם הוא אינו מגיש התנגדות
בתוך הזמן הקבוע בתקנות ,ניתן לבקש מבית המשפט לתת אישור לפסק הדין .עם האישור
ופסק הבורר ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל באחת מלשכות ההוצאה לפועל.

על פי סעיף  8לתקנות סדרי-הדין בעניני-בוררות ,תשכ"ט –  ,1968על מנת לקבל אישור בית
המשפט לפסק בורר ,יש לפעול בדרך הבאה:

 .8בקשה לאישור פסק הבוררות
בעל-דין הרוצה באישור פסק-בוררות על ידי בית-המשפט ,יגיש בקשה על כך בצורת הודעה,
ערוכה לפי טופס  3שבתוספת ,ויצרף עותק של פסק-הבוררות חתום על ידי הבורר ,ומספר
העתקים נוספים כמספר המשיבים לשם המצאה לכל משיב.
בקשה לאישור פסק בורר ,פטורה מאגרה.
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הודעה על בקשה לאישור פסק-בוררות
טופס ) 3תקנה (8
בית-המשפט המחוזי______________

הודעה בדבר אישור פסק-בוררות
המבקש _____________ נגד ________________ המשיב
אל ______________ המשיב.
דע כי המבקש הגיש לבית-משפט זה עותק של פסק-בוררות ,שהעתק ממנו מצורף כאן ,על מנת שבית-המשפט
יאשר את הפסק בהתאם לסעיף  23לחוק הבוררות ,תשכ"ח  .1968 -אם לא הגשת בקשה לביטול הפסק על סמך
אחת העילות האמורות בסעיף  24לחוק הבוררות ,תשכ"ח  ,1968 -וזאת תוך חמישה עשר ימים מיום המצאת
הודעה זו לידיך או תוך המועד האמור בסעיף  27לחוק הבוררות ,תשכ"ח  ,1968 -הכל לפי התאריך המוקדם
יותר ,יהא בית-המשפט רשאי לאשר את הפסק בלי לשמוע אותך.
תאריך __________ חתימה______________
תשומת-לבך מופנית להוראות הבאות:
חוק הבוררות ,תשכ"ח 1968 -
 .23אישור פסק בוררות
א( בית-המשפט רשאי ,על פי בקשת בעל-דין ,לאשר פסק-בוררות;
אושר הפסק-דינו לכל דבר ,פרט לערעור ,כדין פסק-דין של בית -המשפט.
ב( לא ייזקק בית-המשפט להתנגדות לאישור פסק-בוררות אלא בדרך בקשה לביטולו.
 .27המועד לבקשת ביטול
א( לא ייזקק בית-המשפט לבקשת ביטול שהוגשה כעבור ארבעים וחמישה יום מיום מתן הפסק ,אם ניתן בפני
המבקש ,או מהיום שנמסר למבקש ,על ידי הבורר או על ידי בעל-דין ,העתק הפסק ,אם ניתן שלא בפניו; בית-
המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה ,אף אם כבר עברה ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ובכל מקרה
שהוגשה בקשה לאישור של פסק בוררות-חוץ.
ב( היתה פנייה לבורר לפי סעיף  ,22תתחיל התקופה של ארבעים וחמישה יום מהיום שהבורר החליט או צריך
היה להחליט בפנייה; ובבקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף  - (10)24מהיום שנתגלו העובדות
המשמשות יסוד לבקשה.
ג( לא ייזקק בית-המשפט לבקשת ביטול שהוגשה אחרי שפסק -הבוררות אושר.
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(ד( המועדים האמורים בסעיף-קטן )א( לא יחולו על בקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף  (1)24והוראות
סעיף קטן )ג( לא יחולו על בקשת ביטול על-פי העילה האמורה בסעיף ).10)24
תקנות סדרי הדין בעניני בוררות ,תשכ"ט :1968 -
10.אישור הפסק
המשיב רשאי להתנגד לאישור פסק-בוררות בדרך בקשה לביטולו ,תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו
ההודעה האמורה בתקנה  ,8ובלבד שלא יאחר מן המועד הקבוע בסעיף  27לחוק; לא התנגד כאמור ,יאשר בית-
המשפט או הרשם את הפסק ואין צורך לשמוע את בעלי -הדין.
______________________________
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