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סעיף בוררות מומלץ
"כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם חוזה זה ,ביצועו ,פירושו,
תחולתו או תוקפו ,יימסרו לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית
על-פי כלליו".

כללי המוסד הישראלי
לבוררות עסקית
צדדים המסכימים למסור סכסוך להכרעה בבוררות שתיערך במוסד הישראלי
לבוררות עסקית ,ייראו כמסכימים לכך שהבוררות תתנהל על-פי הכללים של
המוסד לבוררות כפי שיהיו בתוקף ביום תחילת הבוררות.

כלל  :1הגדרות
בכללים אלו יהיה למושגים שלהלן הפירוש המופיע לצדם:
הנשיא -

נשיא המוסד לבוררות עסקית.

הבורר -

בורר שימנה הנשיא בהתאם לכללים אלה ,לרבות במסגרת
הליך ערעור.

תובענה -

תביעה המוגשת למוסד לבוררות לרבות תביעה שכנגד.

בקשה -

לרבות בקשה למתן סעד זמני.

החלטה -

החלטת בורר לרבות בבקשה למתן סעד זמני.

סעד זמני -

סעד שניתן ע"י בורר להבטחת קיומו של הליך בוררות ו/או
להבטחת קיומו של פסק בוררות ,במסגרת החלטה ו/או
במסגרת פסק הבוררות והכול כקבוע בפרק "סעדים זמניים"
לכללים אלו.

פסק הבוררות -

הפסק שניתן ע"י הבורר; במקרה שהפסק נתון לערעור ,פסק
הבוררות יהיה הפסק שניתן ע"י ערכאת הערעור או פסק
הבורר בערכאה ראשונה אם לא הוגש ערעור בחלוף המועד
להגשתו.

ערעור -

ערעור על פסק בוררות בפני ערכאת ערעור של המוסד
לבוררות ,והכול כקבוע בפרק "ערכאת ערעור" לכללים אלה.

כלל  :2בקשה לקיום בוררות
2.1

כתב בקשה לקיום בוררות
המבקש יעביר למוסד לבוררות בקשה לקיום בוררות ,שתהא מודפסת
ותפרט כדלהלן:

2.1.1

שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים לסכסוך.

2.1.2

שמו וכתובתו של בא-כוח המבקש ,אם הוא מיוצג.

2.1.3

נושא הסכסוך והסעדים המבוקשים.

2.1.4

המבקש רשאי לציין העדפה באשר לתחום התמחות הבורר.

2.2

צירוף הסכם בוררות ומסמכים נוספים
לכתב הבקשה יצורף העתק של המסמך ,שבו כלולה ההסכמה הנטענת של
הצדדים להכרעת הסכסוך בבוררות )כגון :הסכם בוררות ביחס לסכסוך,
סעיף בוררות בהסכם ,פרוטוקול מישיבת בית-משפט הכולל הסכמה של
הצדדים למסור את הסכסוך לבוררות ,סעיף בוררות בתקנון של תאגיד,
החלטת בית-משפט המפנה את הצדדים לבוררות וכו'( .כן תצורף כל
תכתובת שהוחלפה בין הצדדים בנוגע לקיום הבוררות – אם הוחלפה כזו.

2.3

כתבי טענות קיימים ומסמכים נוספים
הוגשה תובענה בבית-משפט והוסכם בין הצדדים למוסרה להכרעה
במוסד לבוררות ,לאחר שהוגשו בבית-המשפט כתבי בי-דין ,יעביר
המבקש למוסד לבוררות את כתבי בי-דין ,נספחיהם ,המסמכים שהוגשו
לתיק בית-המשפט ופרוטוקולי הדיון בבית-המשפט ,הכול בנוסף לאמור
לעיל.

2.4

הודעה לצדדים האחרים
המבקש יעביר למי שעתידים להיות הצדדים האחרים בבוררות עותק של
הבקשה לקיום בוררות ונספחיה.

כלל  :3הבורר
3.1

בחירה ע"י הנשיא
הנשיא ימנה את הבורר מתוך רשימת הבוררים של המוסד לבוררות.
בבחירתו יתחשב הנשיא בנושא המחלוקת ובמשאלות הצדדים לגבי
תחום ההתמחות של הבורר ,אם היו כאלה.

3.2

בחירה ע"י הצדדים
בפנייה משותפת של הצדדים לקיום בוררות ,רשאים הצדדים לבקש
מהמוסד לבוררות רשימה של מספר בוררים ,על מנת שמתוכם ימליצו
במשותף לנשיא על הבורר המוסכם עליהם.

3.3

מינוי בורר
לאחר בירור עם הבורר ,בדבר יכולתו ,כשירותו והסכמתו לכהן כבורר -
ימונה הבורר ע"י הנשיא.

3.4

הצהרת הבורר
הבורר שימונה יצהיר בכתב שאין לו דעה קדומה ,משוא פנים או מעורבות
בעניין שבמחלוקת .כמו כן יתחייב לכבד את כללי המוסד לבוררות ולפעול
על-פיהם.

3.5

מינוי בורר חליף
נבצר מהבורר למלא את תפקידו  -ימונה בורר אחר תחתיו על-פי כללים
אלה ,אלא אם הסכימו הצדדים אחרת .מונה בורר אחר  -תימשך
הבוררות מהשלב שהגיעה אליו ,אלא אם יחליט הבורר אחרת ,לאחר
שנתן לצדדים זכות להשמיע טענותיהם בנושא.

3.6

השגה על מינוי הבורר לפני תחילת הבוררות
3.6.1

קודם לתחילת הבוררות ,רשאי צד להשיג על מינויו של הבורר
בפני נשיא המוסד לבוררות בגין היעדר כשירות הבורר לדון
בנושא הסכסוך ,חשש מפני דעה קדומה ,משוא פנים ,או כל סיבה
אחרת ,אשר לדעת הפונה שוללת מהבורר המיועד את האפשרות
לכהן כבורר.

 3.6.2ההשגה על מינוי הבורר תימסר למוסד לבוררות מיד לאחר מועד
ההודעה על המינוי ,ולא יאוחר מ 10-ימים לאחר קבלת ההודעה
על מינוי הבורר .ההשגה תהא חתומה ותציין את העילות להשגה,
כאמור לעיל.
 3.6.3הנשיא יחליט בהשגה לפי שיקול דעתו.

3.7

העברת בורר מתפקידו
לנשיא תהיה סמכות להעביר בורר מתפקידו לאחר שהחלה הבוררות
לבקשת צד או לפי שיקול דעתו של הנשיא ,לאחר שמצא הצדקה לכך,
ומנימוקים שיירשמו.

כלל  :4ישיבה מקדמית
4.1

עם מינוי הבורר ישלח המוסד לבוררות הודעה לצדדים בדבר מינויו של
הבורר ובדבר המועד שנקבע לקיום הישיבה המקדמית.

4.2

בישיבה המקדמית יהיו לבורר סמכויות לקביעת סדרי הדין בבוררות
על-פי הכללים וכן על פי שיקול דעתו ,לרבות סמכות להורות על גילוי
ועיון במסמכים ,שאלונים ,מינוי מומחים וכו'.

כלל  :5החלפת כתבי טענות
5.1

כללי
הצדדים יחליפו ביניהם כתבי טענות כמפורט בכלל זה והבוררות תתנהל
על יסוד כתבי טענות אלו.

5.2

בקשה לקיום בוררות ללא החלפה של כתבי טענות
הסכימו הצדדים על מסירת ההכרעה בסכסוך שביניהם למוסד לבוררות
בלא החלפה של כתבי טענות ,יחתמו על טופס הסכם בוררות בצירוף
בקשה לניהול בוררות ללא החלפה של כתבי טענות.

5.3

כתב תביעה
תוך  20ימים ממועד מינוי הבורר ,יגיש התובע כתב תביעה שיפרט ,בנוסף
לפרטים שבכלל  2.1לעיל ,גם את העובדות והטענות הנדרשות לתביעתו.
לכתב התביעה יצורפו המסמכים המצויים ברשות התובע והדרושים לו
להוכחת התביעה.

5.4

כתב הגנה
תוך  20ימים מקבלת כתב התביעה ימסור הנתבע למוסד לבוררות את
כתב הגנתו ,תוך ציון פרטי בא-כוחו ,אם בחר להיות מיוצג .כתב ההגנה
יפרט באילו עובדות או טענות משפטיות הוא מודה ובאילו אינו מודה.
לכתב ההגנה יצורפו המסמכים המצויים ברשות הנתבע והדרושים לו
להוכחת ההגנה.

5.5

כתב תשובה
תוך  10ימים מקבלת כתב ההגנה יהיה רשאי התובע להגיש כתב תשובה
לכתב ההגנה .לכתב התשובה יצורפו המסמכים המצויים ברשות התובע
והדרושים לו להוכחת התשובה.

5.6

כתב תביעה שכנגד
נתבע המבקש להגיש כתב תביעה שכנגד ,כחלק מכתב הגנתו ,יכתירו
בכותרת "כתב תביעה שכנגד".
האמור בכלל  5.3לגבי כתב התביעה יחול גם על כתב תביעה שכנגד.

5.7

כתב הגנה לכתב תביעה שכנגד )כתב תשובה שכנגד(
תובע המבקש להתגונן בפני כתב התביעה שכנגד ,יעשה כן במסמך
שכותרתו "כתב תשובה שכנגד" שיוגש תוך  20יום מתאריך קבלתו את
כתב התביעה שכנגד .האמור בכלל  5.4לגבי כתב הגנה יחול גם על כתב
תשובה שכנגד.

5.8

כפירה בסמכות הבורר
מבקש הנתבע לכפור בסמכות הבורר ,לגבי התביעה או חלק ממנה ,או
מבקש התובע לכפור בסמכות הבורר לגבי התביעה שכנגד או חלק ממנה,
יועלו טענות אלו במסגרת כתב ההגנה או כתב התשובה שכנגד לפי העניין.
טענת חוסר סמכות תידון בפני הבורר בישיבה המקדמית או בישיבת
הבוררות הראשונה אם לא תתקיים בבוררות ישיבה מקדמית.

5.9

הוראות מיוחדות לגבי כתבי טענות
הבורר רשאי להורות כי כתבי הטענות יאומתו בתצהיר של בעל הדין או
מי מטעמו הבקיא בעובדות הרלבנטיות .הבורר יהיה רשאי להורות
לצדדים מי יהיה זה שיאמת את כתבי הטענות באופן שתצהיר האימות
ישמש במסגרת הבוררות כתצהיר בחקירה ראשית.

כלל  :6המצאת מסמכים
6.1

מסמכים
כל המסמכים שיוגשו במסגרת הבוררות ,יוגשו בשני עותקים למוסד
לבוררות )ובמקרה של ערעור במספר עותקים השווה למספר חברי המותב
ועותק אחד נוסף( וכן עותק נוסף עבור כל בעל דין ,אלא אם כן קבע
הבורר אחרת.

6.2

המצאת מסמכים
6.2.1

המצאת מסמכים לבורר או לבוררים תיעשה באמצעות המוסד
לבוררות ,אלא אם כן יורה הבורר אחרת.

6.2.2

המצאת מסמכים בין הצדדים תיעשה ישירות ביניהם ,במקביל
להמצאתם למוסד לבוררות ,לפי הכתובת המפורטת בכתבי
הטענות ,אלא אם הורה הבורר לצדדים להעביר את המסמכים
באמצעות המוסד לבוררות:

א .מסמך שיימסר בכתובתו של הנמען ,ייחשב כמתקבל בעת
מסירתו.
ב .מסמך שיישלח לצדדים בדואר רשום ,ייחשב כמתקבל 3
ימים לאחר שנשלח ,וכראיה ישמש אישור המשלוח.
ג .מסמך שיועבר באמצעות הפקסימיליה ,ייחשב כמתקבל יום
לאחר שנשלח ,וכראיה ישמש תדפיס הפקסימיליה.
ד .בהסכמת הצדדים רשאי הבורר להורות על המצאת מסמכים
באמצעות דוא"ל.
6.3

הגשת בקשה בצירוף תגובה
בקשה בעניינים פרוצדורליים תוגש יחד עם תגובת הצד האחר לבוררות,
ואם הדבר אינו אפשרי לטענת המבקש  -תוך ציון הסיבה לכך.

כלל  :7ניהול הבוררות
7.1

ראיות וסדרי דין
7.1.1

הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי ,בדיני הראיות ובסדרי הדין
הנהוגים בבתי-המשפט ,אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

7.1.2

הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת
ומהירה של חילוקי הדעות.

 7.1.3במהלך כל הבוררות ,יפעל הבורר כדי לקדם הסכמה בין
הצדדים.
7.1.4

כפוף להתניה אחרת של הצדדים ולכללים ,יקבע הבורר ,לפי
העניין ,את סדרי הדין בניהול הבוררות ,לרבות סדר הבאת
הראיות.

7.2

שפת הבוררות
הבוררות תתנהל בשפה העברית ,אלא אם כן ביקשו כל הצדדים לנהל
הבוררות או חלק ממנה בשפה זרה ,וניתנה לכך הסכמת הבורר .הצדדים
יישאו בהוצאות ניהול הבוררות בשפה הזרה.

7.3

ראיות בשפה זרה
ביקש אחד הצדדים להמציא את ראיותיו או חלק מהן ,בשפה זרה ,ידאג
לתרגום ואימות המסמכים והעדויות על חשבונו ,אלא אם כן יסכימו
הצדדים והבורר לקבלם באותה שפה זרה בלא תרגום ו/או אימות.

7.4

מקום עריכת הבוררות
ישיבות הבוררות תתקיימנה במוסד לבוררות ,אלא אם כן הסכימו
הצדדים ,באישור נשיא המוסד ,לניהול הבוררות במקום אחר.

7.5

רישום פרוטוקול/הקלטת הדיונים
7.5.1

במהלך ישיבות הבוררות יירשם פרוטוקול ,אם בכתב יד ואם
בהקלדה ,אולם בהסכמת הצדדים או על-פי הוראת הבורר,
הדיונים יוקלטו ,ולאחר מכן יתומללו .בעלויות ההקלטה
והתימלול יישאו הצדדים בחלקים שווים ,וזאת כל עוד לא
החליט הבורר אחרת.

7.5.2

במידת הצורך ,בהסכמת הצדדים והבורר ,ניתן יהא לקיים
ישיבת בוררות ו/או לגבות עדויות באמצעות שיחת ועידה בטלפון
או בוידיאו או בכל אמצעי מוסכם אחר.

7.6

7.7

7.8

מועדי הישיבות
7.6.1

ישיבות הבוררות תתואמנה ע"י המוסד לבוררות עם הבורר
והצדדים ,במטרה לקיימן במועדים סמוכים עד כמה שניתן.

7.6.2

הבורר רשאי ,מיוזמתו או לבקשת צד ,לדחות את מועדי
הישיבות.

7.6.3

התבקש הבורר לדחות ישיבה לבקשת צד ,רשאי הבורר ,אם
יחליט להיעתר לבקשה ואם ימצא זאת לנכון ,לחייב את הצד
המבקש לשאת בהוצאות ,או ליתן כל הוראה אחרת כפי שימצא
הבורר לנכון בנסיבות העניין.

לוח זמנים
7.7.1

הבורר יקבע את לוח הזמנים והמועדים לניהול הבוררות.

7.7.2

הורה הבורר על ביצוע פעולה תוך פרק זמן קצוב ,תהא לבורר
סמכות להאריך אותו מועד ,לפי שיקול דעתו או על-פי בקשה
שתוגש לו ע"י אחד הצדדים.

7.7.3

הנשיא מוסמך להאריך כל מועד הקבוע בכללים אלה.

7.7.4

ימי פגרה יובאו בחשבון המועדים הקבועים בכללים אלה.

עדות בכתב
עדותו של עד בחקירה ראשית יכולה להיות בתצהיר )ועדות מומחה -
בחוות דעת בכתב( ,בין מיוזמת הצדדים ובין על-פי קביעת הבורר.

7.9

7.10

הזמנת עדים
7.9.1

הבורר רשאי להורות על הזמנת עדים למתן עדות ,והוא רשאי
לפסוק להם שכר עדות והוצאות.

7.9.2

עד המעיד בבוררות ,יהיו חובותיו וחסיונותיו כשל עד המעיד
בבית-המשפט.

7.9.3

צד לבוררות לא יזמין עד אך ורק לשם המצאת מסמכים ,אלא
ברשות מראש מהבורר .במקרה שניתנה רשות ,כאמור ,רשאי
הבורר לפסוק שכרו והוצאותיו של העד שהוזמן.

אזהרת עדים
עד המעיד בבוררות יוזהר כי עליו להעיד אמת ,שאם לא כן יהא צפוי
לעונש הקבוע בחוק על עדות שקר.

7.11

חקירת עדים
הבורר וכל אחד מהצדדים רשאים לחקור כל עד ,לרבות מומחה מטעם
אחד הצדדים.

7.12

מומחה מטעם הבורר
 7.12.1הבורר רשאי למנות מומחה שיתן חוות דעת בעל-פה או בכתב,
בין אם הוזמן מומחה מטעם הצדדים ובין אם לאו.
 7.12.2הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה שמונה ע"י הבורר ויעמידו
לרשותו כל מידע הנחוץ לשם גיבוש חוות דעתו.
 7.12.3הבורר רשאי להתיר חקירתו של מומחה שמונה על ידיו או
מומחה מוסכם ,וכן לשלוח אליו שאלות הבהרה ע"י כל צד
שיבקש זאת.

7.13

סיכומים
הסיכומים בבוררות יהיו בעל-פה ,אולם הבורר רשאי להתיר הגשת
סיכומים בכתב .הבורר יקצוב מועד לשמיעת הסיכומים או להגשתם,
בהתאמה.

7.14

אי-הופעת בעל דין או אי-קיום צו
במקרה של אי-קיום צו של הבורר או אי-הופעה של בעל דין לישיבת
בוררות שאליה הוזמן או אי-עמידה במועדים שנקבעו בכללים אלה לגבי
הגשת כתבי טענות ,רשאי הבורר להורות ,לאחר מתן התראה והקצבת
זמן לתיקון המחדל ,על דחיית התביעה או קבלתה ,לפי העניין ,בחלקה
ו/או בשלמותה ,או על קיום הדיון חרף היעדרו של צד ו/או ליתן כל
החלטה ו/או פסק לפי שיקול דעתו.

7.15

חשאיות הדיונים
כפוף לאמור בכלל  7.14לעיל ,ישיבות הבוררות תתקיימנה בנוכחות
הצדדים ומי שנוכחותו דרושה לניהול הבוררות בלבד ,עפ"י שיקול דעת
הבורר ,ותישמר חשאיות הדיונים.

7.16

תיק הבוררות
 7.16.1במהלך הבוררות יישמר תיק הבוררות במשרדו של הבורר.
 7.16.2בסיום הבוררות יועבר תיק הבוררות לארכיון המוסד לבוררות,
ויישמר לתקופה שיש לשמרו על-פי דין.

כלל 7א לכללי המוסד הישראלי לבוררות עסקית :בוררות בהליך מקוצר
7.1א

הגדרות

"בוררות בהליך מקוצר" – בוררות בהליך מקוצר עם כתבי טענות )להלן –
"בוררות בדיון מהיר"( ובוררות בהליך מקוצר ללא כתבי טענות )להלן – "בוררות
ללא כתבי טענות"(;
"המוסד" – המוסד הישראלי לבוררות עסקית;
"כללי הבוררות" – כללי הבוררות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית;
"ימי עבודה" – ימי חול ,למעט ימי ו' ,ערבי חג וימי חול המועד סוכות
ופסח;
"נשיא" – נשיא המוסד;
"תצהיר" – כהגדרתו בתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד.1984-
7.2א

סוגי ההליך המקוצר
בוררות בהליך מקוצר תנוהל על פי אחת משתי החלופות הדיוניות
הבאות:
) (1בוררות בדיון מהיר;
) (2בוררות ללא כתבי טענות.

7.3א

סוגי העניינים שינוהלו בבוררות בהליך מקוצר

אלה העניינים שינוהלו בבוררות בהליך מקוצר:
תביעות שעיקרן סעד כספי
7.3.1א
) (1תביעה של יחיד או של תאגיד עד סכום של ;₪ 200,000
) (2תביעה בגין נזקי רכוש לרכב בתאונת דרכים )"תביעת פח"( ,בין ניזוק
לבין מזיק ,וכן תביעת שיבוב של חברת ביטוח הנובעת ממנה ,וכל אלה
ללא הגבלת סכום.
7.3.2א

תביעות שעיקרן סעד שאינו כספי

) (1סכסוך בין עוסק לבין צרכן;
) (2סכסוך בין שותפים עסקיים;
) (3סכסוך בענייני שכירות;
) (4סכסוך בענייני משפחה וירושה;
) (5סכסוך בענייני עבודה;
) (6סכסוך בין שכנים.
7.3.3א

תביעות בעניין ליקויי בנייה

תביעות בעניין ליקויי בנייה ינוהלו על פי הליך מיוחד ,כמפורט בכלל 7ב לכללי
הבוררות.
עניין בעל דחיפות מיוחדת
7.3.4א
ידון בהליך מקוצר גם אם אינו נמנה עם אחד העניינים המנויים לעיל ,בכפוף
לאישור הנשיא.
7.4א
7.4.1א

הסכמת הצדדים בהליך מקוצר
ניהול בוררות בדיון מהיר מותנה בהסכמת הצדדים.

על אף האמור בסעיף 7.4.1א ,אם הסכים אחד הצדדים לניהול
7.4.2א
בוררות בדיון מהיר וצד אחר מבקש לנהלה בהליך רגיל ,יכריע הנשיא
במחלוקת זו.
בהסכמת הצדדים והבורר ,ובאישור הנשיא ,ניתן להעביר הליך
7.4.3א
בוררות בדיון רגיל להליך בוררות בדיון מקוצר וזאת גם אם אינו נמנה עם
העניינים המפורטים בסעיף 7.3א.
7.4.4א

בוררות ללא כתבי טענות מותנית בהסכמת הצדדים.

הסכימו הצדדים לבוררות בהליך מקוצר ,אך מי מהם מתנגד
7.4.5א
לחלופה של בוררות ללא כתבי טענות – תתנהל הבוררות על פי החלופה של
דיון מהיר.

7.5א

סמכות הבורר לשנות את סוג ההליך
מצא הבורר שההליך המקוצר אינו מתאים לבירור המחלוקת רשאי הוא
להחליט שהבוררות תתנהל בהליך רגיל ,ואם החלה ההתדיינות כבוררות
ללא כתבי טענות רשאי הוא להחליט שהיא תתנהל בדיון מהיר; החלטות
אלה טעונות אישור הנשיא.

7.6א

אופן ניהול הליך בוררות בדיון מהיר

בבוררות בדיון מהיר יחול הדין המהותי ודיני הראיות וסדרי
7.6.1א
הדין האזרחי לא יחולו ,וכל זאת אלא אם הסכימו הצדדים אחרת.
הדיון המהיר יתקיים על פי כתבי טענות שאליהם יצורף תצהיר
7.6.2א
אחד של בעל הדין העיקרי או מי מטעמו .לתצהיר יצורפו המסמכים
המהותיים הנדרשים לתמיכה בעובדות המפורטות בו.

7.6.3א

כתב תביעה יוגש תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת התובע את

ההודעה על מינוי הבורר .כתב ההגנה יוגש תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת
כתב התביעה .בעל דין המבקש להגיש תביעה שכנגד יגיש אותה ביחד עם כתב
ההגנה .כתב ההגנה לתביעה שכנגד יוגש תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת
כתב התביעה שכנגד.
מועד הדיון ייקבע לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום הגשת כתב
7.6.4א
הטענות האחרון.
בישיבת הבוררות יציג התובע את טענותיו ומגיש התצהיר
7.6.5א
מטעמו יעמוד לחקירה נגדית על תצהירו .לאחר מכן יציג הנתבע את טענותיו
ומגיש התצהיר מטעמו יעמוד לחקירה נגדית על תצהירו .מקום שיש בעלי דין
נוספים ,יקבע הבורר את סדר הצגת טענותיהם והחקירות הנגדיות של
המצהירים מטעמם.
בנסיבות מיוחדות ,וככל שהדבר חיוני לחקר האמת ,רשאי
7.6.6א
הבורר לקבוע כי צד יהיה רשאי להביא עדים ותצהירים נוספים ,או להציג
חוות דעת מומחה מטעמו.

בתום פרשת הראיות ,יסכמו הצדדים את טענותיהם בעל-פה,
7.6.7א
תחילה התובע ואחריו הנתבע .התובע יהא רשאי להשיב בקצרה בעל-פה
לטענות הנתבע .מקום שיש בעלי דין נוספים ,יקבע הבורר את סדר הבאת
סיכומי טענותיהם בעל-פה.
7.6.8א

הבורר ינהל פרוטוקול תמציתי של הדיון.

פסק הבורר יינתן בסמוך לאחר תום סיכומי הטענות ,ולא יאוחר
7.6.9א
משבעה ימי עבודה לאחריהם ,ויכלול את תמצית נימוקי הפסק.
 7 .7א

אופן ניהול הליך בוררות ללא כתבי טענות

בבוררות ללא כתבי טענות לא יחולו הדין המהותי ,דיני הראיות
7.7.1א
וסדרי הדין האזרחי .הכרעת הבורר תתבסס על ערכי הצדק וההגינות.

לא יוגשו מטעם הצדדים כתבי טענות בכתב .הצדדים יעלו את
7.7.2א
טענותיהם בעל-פה ותחת אזהרה ,ויורשו להגיש לבורר מסמכים מהותיים
בלבד לתמיכה בעובדות הנטענות.
7.7.3א

בנסיבות מיוחדות ,וככל שהדבר חיוני לחקר האמת ,רשאי

הבורר להתיר הבאת עדים וחקירתם לצורך הבירור העובדתי.
7.7.4א

הבורר ינהל פרוטוקול תמציתי של הדיון.

פסק הבורר יינתן לאחר שמיעת טיעוני הצדדים ובתום ישיבת
7.7.5א
הבוררות ,ויכלול את תמצית נימוקי הפסק .בנסיבות חריגות ומנימוקים
מיוחדים ,יהיה הבורר רשאי לתת את פסקו לא יאוחר משלושה ימי עבודה
לאחר הישיבה.
7.8א

ערעור
ערעור על פסק בורר בדיון מהיר

הסכימו הצדדים שפסק הבורר בדיון מהיר יהיה נתון לערעור
7.8.1א
במסגרת הליכי הבוררות ,יישמע הערעור בפני בורר דן יחיד.
7.8.2א

כתב הערעור יוגש תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת פסק

הבורר ,וכתב התשובה יוגש תוך שבעה ימי עבודה לאחר מכן.
פסק הבורר בערעור יינתן על פי החומר בהליך הדיוני וכתבי
7.8.3א
טענות הצדדים בערעור ללא קיום ישיבת ערעור ,אלא אם מצא הבורר לנכון,
מטעמים מיוחדים ,לקיים ישיבה לצורך שמיעת טיעוני הצדדים בעל-פה.
החליט הבורר לקיים ישיבת ערעור ,ייקבע מועדה לא יאוחר
7.8.4א
משבעה ימיעבודה לאחר הגשת כתב הטענות האחרון בערעור.
7.8.5א

הטיעונים והסיכומים בישיבת הערעור יובאו בעל-פה בלבד.

7.8.6א

הבורר יערוך פרוטוקול תמציתי של הדיון.

הבורר בערעור ייתן את פסקו לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום
7.8.7א
הגשת כתב הטענות האחרון בערעור ,ואם התקיימה ישיבת ערעור – לא
יאוחר משבעה ימי עבודה לאחר אותה ישיבה.
ערעור על פסק בורר בבוררות ללא כתבי טענות

הסכימו הצדדים בבוררות ללא כתבי טענות כי פסק הבורר יהיה
7.8.8א
נתון לערעור במסגרת הליך הבוררות ,יישמע הערעור בפני בורר דן יחיד.
הערעור יישמע בתוך  7ימים מיום שהודיע צד לבוררות על
7.8.9א
בקשתו לקיים ערעור.
הצד המערער יעביר לבורר את פרוטוקול הדיון ופסק הבורר
7.8.10א
מהערכאה הדיונית.
הערעור יתברר בישיבה שאליה יזומנו הצדדים ,וטענותיהם
7.8.11א
בערעור יישמעו בעל פה.
7.8.12א

הבורר יערוך פרוטוקול תמציתי של הדיון.

בתום ישיבת הערעור ייתן הבורר פסק שיכלול את תמצית
7.8.13א
הנימוקים .בנסיבות חריגות ,רשאי הבורר לתת את פסקו לא יאוחר מ 3 -ימי
עבודה לאחר ישיבת הערעור.
7.9א

סעדים זמניים
כללי הדיון החלים על בוררות בהליך מקוצר יחולו ,בשינויים המחויבים,

גם על הליכים לסעדים זמניים המתקיימים במסגרתה.
7 .10א תעריף מיוחד לבוררות בהליך מקוצר
המוסד יקבע תעריף תשלומים מופחת לבוררות בהליך מקוצר במטרה
להקל על נגישות הליכי הבוררות לציבור הרחב ותוך התחשבות בצורכי המוסד.
7 .11א רשימת בוררים מיוחדת
המוסד יערוך רשימת בוררים מיוחדת לצורך ניהול בוררויות בהליך
מקוצר .רשימה זו תכלול אנשי מקצוע בעלי רמה מקצועית ואישית גבוהה בתחום
המשפט ובתחומים רלבנטיים אחרים ,אשר הסכימו לנהל בוררויות בהליך מקוצר
ובתעריף שכר טרחה מופחת .רשימת בוררים זו תעמוד לרשות המוסד לצד רשימת
הבוררים המיועדת לבוררויות בהליך רגיל.
7 .12א תחולת כללי הבוררות
כללי הבוררות יחולו על בוררות בהליך מקוצר בכל עניין שאין לגביו
הוראות מיוחדות בפרק זה.
7.13א תחילת תוקף

תחילת תוקפם של כללים אלה ביום .1.12.16

כלל 7ב לכללי המוסד הישראלי לבוררות עסקית:
בוררות בענין ליקויי בנייה
7.1ב

הגדרות

"בוררות בעניין ליקויי בנייה" – תביעות בגין ליקויי בנייה לרבות ירידת
ערך ,איחורים בביצוע העבודה ובאכלוס וכן התחשבנות כספית בין צדדים
הקשורה לבנייה;
"מומחה מלווה" – מהנדס ,שמאי ורואה חשבון מומחים במקצועם;
"תצהיר" – כהגדרתו בתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד;1984-
"בוררות בהליך מקוצר"" ,המוסד"" ,כללי הבוררות"" ,ימי עבודה",
"נשיא" – כהגדרתם בכלל 7א לכללי הבוררות.
7.2ב

עיקרי הליך הבוררות בענין ליקויי בנייה

)א( הליך הבוררות ינוהל בידי בורר משפטן ,אשר ימונה על ידי הנשיא על פי
כללי הבוררות;
)ב( הבורר יהיה רשאי על פי שיקול דעתו ,ולאחר ששמע את טענות הצדדים,
לצרף להליך הבוררות מומחה מלווה .המומחה המלווה ימונה מתוך
רשימת מומחים שתיערך על ידי המוסד;
)ג( המומחה המלווה יסייע לבורר בהליך הבוררות ,ובמידת הצורך יגיש חוות
דעת מקצועית בהליך;
)ד( מונה מומחה מלווה באחד או יותר מהתחומים הרלבנטיים ,לא יהיו
הצדדים רשאים להגיש חוות דעת מקצועיות מטעמם באותם תחומים,
אולם תישמר זכותם לחקור את המומחה המלווה על חוות דעתו.
7.3ב

סדרי דין

)א( התובע יגיש למוסד כתב תביעה הכולל את עיקרי טענותיו בעניין ליקויי
בנייה ויצרף אליו תצהיר אחד .לתצהיר יצורפו המסמכים המהותיים
התומכים בעובדות הנטענות;

)ב( לא יאוחר מ 10-ימי עבודה לאחר הגשת התביעה ,יגיש הנתבע כתב הגנה
הכולל את עיקרי טענותיו ויתמוך אותן בתצהיר אחד ובמסמכים
מהותיים התומכים בעובדות הנטענות;
)ג( לא יאוחר מ 10-ימי עבודה מהגשת כתב ההגנה ,יקבע הבורר ישיבה
מקדמית בנוכחות הצדדים .הבורר רשאי לקיים ישיבה זו בשטח הבנייה
נשוא התביעה;

)ד( בישיבה המקדמית יעלו הצדדים את טיעוניהם העיקריים ,והבורר יפעל
למיקוד השאלות העיקריות שבמחלוקת וימצה את האפשרות להביא את
הצדדים לידי פשרה בהתאם לנסיבות העניין;
)ה( לא הושגה התקדמות לקראת פשרה ,יחליט הבורר במהלך הישיבה
המקדמית ,ולא יאוחר מ 7-ימי עבודה לאחריה ,בעניינים הבאים:
) (1האם הליך הבוררות יתנהל כהליך רגיל או כהליך מקוצר במסגרת
כלל 7א לכללי המוסד;
) (2האם נדרש למנות מומחה מלווה באחד או יותר מהתחומים
הרלבנטיים ,וזאת לאחר ששמע את טיעוני הצדדים בעניין זה;
בנסיבות מתאימות ,רשאי הבורר להחליט על מינוי מומחה מלווה
עוד לפני הישיבה המקדמית ובלבד שניתנה לצדדים הזדמנות להציג
את טענותיהם לעניין זה;
) (3האם נדרשים תיקונים לכתבי הטענות שהוגשו על ידי הצדדים לאור
טיעונים שעלו בישיבה המקדמית;
) (4נדרשו כתבי טענות מתוקנים  -התובע יגיש את כתב התביעה המתוקן
בתוך  7ימי עבודה מהחלטת הבורר והנתבע יגיש את כתב ההגנה
המתוקן בתוך  7ימי עבודה לאחר מכן.
7.4ב תחולת כללי המוסד
כללי הבוררות החלים על דיון רגיל ועל "הליך מקוצר" יחולו בשינויים
המחויבים גם על בוררות בעניין ליקויי בנייה בהתחשב בסוג ההליך שהוחל עליה.

7.5ב תעריפים ותשלומים למוסד
תשלומי הצדדים לבוררות בעניין ליקויי בנייה ,ובכלל זה – אגרות ,שכר
טרחת בורר ,ותשלומים למומחה המלווה ,ייקבעו בהתאם לכללי התעריפים של
המוסד על פי סוג ההליך המתנהל.

7.6ב

תחילת תוקף
תחילת תוקפם של כללים אלה ביום .1.12.16

כלל  :8סעדים זמניים
8.1

מתן סעד זמני
בורר יהיה מוסמך ליתן סעד זמני ,לרבות ,צו מניעה זמני ,צו עשה זמני,
צו הצהרתי זמני ,עיקול ,עיכוב יציאה מהארץ ,צו חוסם ,צו תפיסת
נכסים ומסמכים ,צו כינוס נכסים זמני ,צו כינוס נכסים לביצוע פסק
בוררות ,הוראות בדבר חקירות או חשבונות ובדיקת נכסים וכל סעד אחר
אשר בורר יחליט ליתן לפי שיקול דעתו.

8.2

8.3

אכיפת סעד זמני
8.2.1

החלטה בעניין סעד זמני אשר ביצועו או אכיפתו אינם טעונים
הסכמה או שיתוף פעולה של צד שלישי ,כגון ,צו מניעה זמני ,צו
עשה זמני ,יבוצעו ע"י הצד נגדו מופנה הצו .במקרה של אי-קיום
הצו יחולו הוראות סעיף  7.14לכללים אלו.

8.2.2

היה והחלטה בעניין סעד זמני טעונה הסכמה או שיתוף פעולה
של צד שלישי ,כגון ,עיקול ,עיכוב יציאה מן הארץ ,תוגש
ההחלטה לאישור בית-המשפט ,על-פי סעיף  16לחוק הבוררות,
והצד שכנגדו ניתנה ההחלטה לא יתנגד לבקשה ,כאמור ,אלא
בנסיבות ומטעמים המנויים בחוק.

בקשה למתן סעד זמני
8.3.1

בקשה למתן סעד זמני ,תוגש לאחר הגשת תובענה למוסד או
במקביל אליה.

8.3.2

נתבע רשאי אף הוא להגיש בקשה למתן סעד זמני ואף לפני הגשת
כתב הגנה ,בהתאם לכללים אלה.

8.3.3

בקשה למתן סעד זמני תכלול את כל הנימוקים שמבקש בעל דין
לטעון ,כל המסמכים הרלבנטיים לבקשה וכן לקיומה של עילת
תביעה בתובענה העיקרית ותיתמך בתצהיר של המבקש .הבקשה
תכלול טיעונים משפטיים והפניה לאסמכתאות .מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל יתייחס המבקש:
 8.3.3.1לצורך במתן הסעד המבוקש לפני בירור התובענה
ולמידת דחיפותו.
 8.3.3.2לנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד
המבוקש לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד
המבוקש.
 8.3.3.3לסיכוי ההצלחה בתובענה.

8.4

8.5

8.3.4

לבקשה למתן סעד זמני תצורף התחייבות של המבקש ,ערוכה
וחתומה כתצהיר על-פי סעיף  15לפקודת הראיות ,להבטחת כל
נזק שייגרם למשיב עקב מתן הסעד המבוקש.

8.3.5

הבורר יהיה מוסמך להתנות את מתן הסעד המבוקש בהפקדת
ערבויות ,לרבות הפקדה במזומן ,ערבות בנקאית ,ערבות צד ג',
עיקול על נכס של המבקש וכן הפקדת בטוחות להבטחת זכויות
צד שלישי אם קיים חשש שזכויות צד שלישי ,לרבות מחזיקים
אצלם יירשם סעד זמני או שיידרשו לבצע פעולה כלשהי בקשר
לסעד הזמני ,ייפגעו כתוצאה ממתן הסעד המבוקש.

דיון בבקשה למתן סעד זמני
8.4.1

דיון בבקשה יתקיים במעמד הצדדים לאחר קבלת תשובת
המשיב.

8.4.2

על בקשה למתן סעד זמני יגיב המשיב תוך  3ימים ,אלא אם קבע
הבורר מועד אחר.

8.4.3

תשובת המשיב תתייחס לכל טענות המבקש ותכלול טיעונים
משפטיים והפניה לאסמכתאות .התשובה תהיה נתמכת בתצהיר
בכל הקשור לנושאים העובדתיים.

8.4.4

בבקשה ובתשובה יודיעו הצדדים אם הם מבקשים לקיים דיון
בעל-פה ,לרבות חקירת המצהירים ,או מוכנים לכך שהחלטת
הבורר תינתן על סמך טיעונים בכתב.

8.4.5

בקשו הצדדים לקיים דיון בעל-פה או החליט כך הבורר ,יתקיים
דיון תוך  7ימים מיום קבלת תשובת המשיב.

8.4.6

החלטה בעניין סעד זמני תינתן תוך  3ימים מיום קבלת תשובת
המשיב או במקרה שיתקיים דיון בעל-פה ,תוך  3ימים מיום
הדיון.

בקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד
8.5.1

צד רשאי לבקש כי סעד זמני יינתן במעמד צד אחד ויפרט את
הצורך במתן הסעד במעמד צד אחד.

8.5.2

הוגשה בקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד ,רשאי הבורר לזמן
את הצדדים לדיון בפניו בתוך יום אחד ממועד הגשת הבקשה
וליתן סעד ארעי עד למועד הדיון .דיון ,כאמור ,יתקיים אף מבלי
שניתנה תשובת המשיב בכתב.

8.5.3

8.6

ניתן סעד זמני במעמד צד אחד ,יקבע הבורר את היקפו
ומגבלותיו ,את תנאי הערבות והבטוחות שעל המבקש להפקיד
וכן את המועד להגשת תשובת המשיב ולקיום דיון במעמד
הצדדים תוך  7ימים ממועד הצו ,אלא אם החליט הבורר אחרת,
או הצדדים הסכימו אחרת.

הוראות שונות
8.6.1

החלטת הבורר בעניין סעד זמני תהא מנומקת.

8.6.2

בורר רשאי לעיין מחדש בכל החלטה למתן סעד זמני ,לבטלה,
לשנותה או לתקנה ויחולו על עיון מחדש ,כאמור ,כללי פרק זה
בדבר בקשה למתן סעד זמני ,בשינויים המחויבים.

8.6.3

בורר רשאי להחליט ,בהחלטה מנומקת ,לאחר שנתן לצדדים
אפשרות להשמיע את טענותיהם ,כי הדיון בתובענה עצמה יוקדם
ויראו את הדיון בבקשה לסעד זמני כאילו הוא דיון בתובענה
עצמה ,בכפוף לכך שיתאפשר לצדדים להביא את מלוא
ראיותיהם ולטעון את מלוא טענותיהם.

8.6.4

סעד זמני יפקע מאליו:
 8.6.5.1אם התנה הבורר את מתן הסעד בתנאי כלשהו ,והתנאי
לא התקיים.
 8.6.5.2אם נקבע בהחלטה מועד לפקיעתו.
 8.6.5.3בעת מתן פסק הבוררות או פסק הערעור ,לפי העניין,
אם לא ניתנה בפסק החלטה בעניין הסעד הזמני.

8.6.5

ניתן סעד זמני ,רשאי הבורר בפסק הבוררות ,לאחר שנתן
לצדדים אפשרות להשמיע את טענותיהם ולהביא ראיות ,ליתן
החלטה בדבר הסעד הזמני ,לרבות החלטה בדבר פיצוי כל צד
שנפגע כתוצאה מהסעד הזמני וכן החלטה בדבר חילוט ערבויות
ובטחונות.

כלל  : 9פסק הבוררות
9.1

פסק הבוררות
בורר יהיה מוסמך ליתן פסק בוררות בהתאם לכללים אלו ,לרבות ,פסק
הצהרתי ,צו עשה וצו לא תעשה .פסק הבוררות יהא בכתב ,יהא מנומק
וייחתם ע"י הבורר .במידה ופסק הבוררות כולל חיוב כספי ,אזי יכלול
פסק הבוררות הוראות בדבר תשלום הפרשי הצמדה ,ו/או ריבית .פסק
הבוררות ,בין שכולל חיוב כספי ובין אם לאו ,יכלול הוראות בדבר תשלום
הוצאות הבוררות ושכ"ט עו"ד ,והכול – לפי שיקול דעתו של הבורר.

9.2

פסק ביניים
הבורר רשאי לתת פסק ביניים.

9.3

מועד מתן פסק הבוררות
פסק הבוררות יינתן תוך  30ימים ממועד קבלת הסיכומים האחרונים.

9.4

מסירת פסק הבוררות
המוסד ישלח את פסק הבוררות לכל אחד מהצדדים ,וזאת לאחר
שהוסדר התשלום המגיע בגין ניהול הבוררות כמפורט בכלל  14להלן.

כלל  : 10פשרה
10.1

פסק בוררות בפשרה
הבורר רשאי ,בהסכמת הצדדים ,לפסוק בחילוקי הדעות שבין הצדדים,
כולם או חלקם ,בדרך של פשרה ,ובמקרה כזה לא יהא חייב לנמק את
הפסק.

10.2

הצעת פשרה
במהלך הבוררות רשאי הבורר להציע לצדדים הצעות פשרה מבלי שהדבר
ייחשב כהבעת דעה כלשהי לגופה של הבוררות .במקרה שהצדדים הגיעו
להסכם ביניהם ,יוכלו הצדדים לעתור לבורר ליתן תוקף של פסק בוררות
להסכם אליו הגיעו.

10.3

היעדר זכות ערעור
פסק בוררות בפשרה אינו נתון לערעור גם אם בחרו הצדדים במסלול
בוררות הכולל ערכאת ערעור.

כלל  :11ערכאת ערעור
11.1

זכות ערעור
צדדים הפונים לבוררות רשאים לבחור במסלול לפיו פסק הבורר יהיה
נתון לערעור בפני הרכב של בורר דן יחיד או שלושה בוררים ,לפי
בחירתם ,ולחתום על הסכם בוררות הכולל זכות ערעור בנוסח המצורף
בנספח .פסק הבורר יהיה ל"פסק בוררות" ,כמשמעו בחוק הבוררות ,רק
בחלוף המועד להגשת ערעור ובלבד שלא הוגש ערעור .הוגש ערעור – פסק
הערעור יהיה ל"פסק בוררות" ,כמשמעו בחוק.

11.2

הגשת ערעור
 11.2.1ערעור יוגש למוסד לבוררות תוך חמישה עשר ימים מיום מסירת
פסק הבורר לצדדים.
 11.2.2ערעור יוגש בכתב ויפרט את שמות וכתובות הצדדים לסכסוך
ובאי-כוחם ,נימוקי הערעור ,טיעוני הערעור ומועד מסירת פסק
הבורר .נימוקי הערעור וטיעוניו יסתמכו על מסמכים ו/או מידע
המצויים בתיק הבוררות בלבד .פסק הבורר יצורף לערעור ויהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.

11.3

כתב תשובה
המשיב יגיש כתב תשובה לערעור תוך חמישה עשר ימים מיום שנמסר לו
הערעור ויפרט את נימוקיו וטענותיו ,בהסתמך על מסמכים ו/או מידע
המצויים בתיק הבוררות .במסגרת תשובתו ,רשאי המשיב להגיש ערעור
שכנגד.

11.4

מותב הערעור
 11.4.1הבורר או הרכב הבוררים ,לרבות יו"ר ההרכב ,ייקבע ע"י נשיא
המוסד לבוררות מקרב רשימת הבוררים ,תוך שבוע ימים מיום
הגשת הערעור.
 11.4.2בערעור בפני הרכב בוררים ,הכרעת המותב תהא לפי רוב.
 11.4.3ערכאת הערעור תהא מוסמכת לקיים דיון ולקבל החלטות
בהרכב חסר ,בהסכמת הצדדים בלבד.
 11.4.4נבצר מבורר למלא את תפקידו מוסמך נשיא המוסד למנות בורר
חליף במקומו.

 11.4.5יו"ר ההרכב מוסמך לדון בעניינים פרוצדורליים ולהחליט בהם
בעצמו.

11.5

ניהול הערעור
 11.5.1הבורר או הרכב הבוררים הדנים בערעור יהיו רשאים לעיין בתיק
הבוררות ולהסתמך על כל מסמך ו/או מידע המצוי בו .ערכאת
הערעור תהא מוסמכת לקבל ראיות ועדויות חדשות ,לפי שיקול דעתה.
 11.5.2ערכאת הערעור תכריע בערעור על סמך כתבי הטענות.
 11.5.3על אף האמור ,ערכאת הערעור ,לפי שיקול דעתה ,רשאית לקיים
ישיבות בנוכחות הצדדים ,לשמוע טיעונים בעל-פה ו/או לדרוש
לקבל סיכומים בכתב ולהכריע בערעור על סמך כתבי הטענות
והטיעונים הנוספים.

11.6

סמכויות ערכאת הערעור
 11.6.1ערכאת הערעור ,לפי שיקול דעתה ,מוסמכת לדחות את הערעור
כולו או חלקו או לקבלו כולו או חלקו ובכלל זאת מוסמכת לאשר
את פסק הבורר ,להשלימו ,לתקנו ,לשנותו ,לבטלו או להחזירו
לבורר שנתן אותו בצירוף הוראות.
 11.6.2פסק הבוררות של ערכאת הערעור יהא מנומק.
 11.6.3ערכאת הערעור ,לפי שיקול דעתה ,מוסמכת ליתן סעדים זמניים.

11.7

11.8

פסק הערעור
א.

ערכאת הערעור תכריע בערעור תוך תשעים ימים מיום שהוגש
הערעור .במקרים מיוחדים ,נשיא המוסד לבוררות מוסמך להאריך
תקופה זו.

ב.

פסק הערעור הוא "פסק בוררות" כמשמעו בחוק הבוררות.

תחולת כללי הבוררות
כללי הבוררות יחולו על הליך הערעור בשינויים המחויבים.

כלל  :12סירוב לבוררות /הפסקת בוררות
12.1

סירוב לקבל תיק בוררות
הנשיא רשאי לסרב לקיים בוררות במסגרת המוסד לבוררות
ויודיע על כך לצדדים ,בסמוך לאחר קבלת פנייה לקיום הבוררות
במסגרת המוסד.

12.2

הפסקת הליכי בוררות
הנשיא מוסמך להורות על הפסקת הליכי הבוררות במסגרת
המוסד ,וזאת לאחר שאיפשר לצדדים לטעון בעניין זה.

כלל  :13סמכויות עזר של מזכירות המוסד לבוררות
13.1

סמכות כללית
 13.1.1למזכירות המוסד לבוררות תהיינה סמכויות עזר כפי
שיורה הנשיא.
 13.1.2מזכירות המוסד לבוררות תדאג לביצוע כל הפעולות
המינהליות כמפורט בכללים אלה.
 13.1.3מזכירות המוסד לבוררות תפקח אחר קיום המועדים
שנמנו בכללים אלה.
 13.1.4מזכירות המוסד לבוררות תדאג לגביית תשלומי הוצאות
הבוררות ,כאמור בכלל  14לכללים שלהלן ,ותודיע לנשיא
במקרה של פיגור צד בתשלום.

כלל  : 14תשלומים
14.1

תשלומים עבור ניהול הבוררות
שירותי המוסד לבוררות הינם בתשלום אשר ישולם ע"י הצדדים כמפורט
בטבלת התשלומים ,כפי שתהא בתוקף במועד תחילת הבוררות.

14.2

הוצאות מיוחדות
 14.2.1הבורר רשאי לחייב את הצדדים בתשלום הוצאות מיוחדות ,כגון
הוצאות ושכ"ט למומחה מטעם הבורר ,תשלום למתורגמן
וכיו"ב ,ולקבוע מועדים לביצוע תשלומים אלה.
 14.2.2במקרים מיוחדים ,שבהם הקדיש הבורר לצורכי ניהול הבוררות
או כתיבת פסק הבוררות זמן רב במיוחד ,רשאי נשיא המוסד
לבוררות לחייב את הצדדים בתשלום נוסף ,לפי שיקול דעתו.

14.3

אי-תשלום הוצאות הבוררות
 14.3.1במקרה שצד אחד לא שילם את מלוא התשלומים בגין ניהול
הבוררות ,כאמור לעיל ,אזי ייחשב הדבר כאי-הופעתו של אותו
צד לישיבת בוררות ויתקיימו לגביו הוראות כלל  7.14לעיל.
הנשיא או הבורר רשאים להורות על עיכוב המשך הדיון בבוררות
או במתן הפסק עד אשר יוסדר נושא התשלום.
 14.3.2מבלי לגרוע מהאמור ,חפץ צד אשר שילם את התשלומים
המגיעים ממנו בקיום הבוררות ובקבלת פסק הבוררות – אזי
יהא רשאי לשלם גם את חלקו של הצד שלא שילם את מלוא
התשלומים ,ועובדה זו תצוין בפסק הבוררות ,ותהווה חלק
מחיובי הפסק.
 14.3.3במקרה ובו נמנעו שני הצדדים מתשלום הוצאות הבוררות,
כאמור בכללים לעיל ,רשאי נשיא המוסד להודיע לצדדים על
הפסקת הבוררות במסגרת המוסד לבוררות.

14.4

ערובה להוצאות
 14.1.1רשאי הבורר ,על-פי בקשת צד או לפי שיקול דעתו ,לחייב את
הצד האחר בהפקדת ערובה לטובת הצד האחר ו/או לטובת
המוסד לבוררות ,כפי שייקבע ,להבטחת תשלום הוצאות
הבוררות .הבורר יהא רשאי לשנות החלטתו ,בין ביוזמתו ובין

על-פי בקשת אחד הצדדים במהלך הבוררות ,ובלבד שנתן
הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם לעניין זה.
 14.1.2לא תופקד הערובה – יחולו הוראות סעיף  7.14לעיל.

תיק מס' ______________

הסכם לקיום בוררות
במוסד הישראלי לבוררות עסקית

.1

אנו הח"מ מסכימים בזאת למסור את ההכרעה בסכסוך שבינינו לבוררות במסגרת
המוסד הישראלי לבוררות עסקית ,שתתנהל על-פי כללי הבוררות של המוסד.

.2

הצדדים הח"מ מסכימים  /אינם מסכימים לכך שהפסק שיינתן ע"י הבורר יהיה
נתון לערעור בפני ערכאת ערעור של המוסד לבוררות עסקית בהתאם לכללי
הבוררות בפני בורר יחיד/שלושה בוררים ,אשר ימונה/נו ע"י נשיא המוסד הישראלי
לבוררות עסקית .הצדדים מסכימים לכך שאם יוגש ערעור ויינתן פסק ע"י ערכאת
הערעור ,יהיה פסק זה "פסק הבוררות" ,כמשמעותו בחוק הבוררות ,התשכ"ח -
 ,1968חלף הפסק שניתן ע"י הבורר בערכאה הדיונית.

.3

אנו הח"מ מתחייבים בזאת לשלם למוסד הישראלי לבוררות עסקית במועד את כל
התשלומים בגין בוררות זו ,על-פי טבלת התשלומים שתהיה בתוקף במועד תחילת
הבוררות.

________________________

________________________

שם ___________________________

שם ___________________________

כתובת ________________________

כתובת _________________________

פקס _________________________

פקס __________________________

תאריך _______________________

תאריך ________________________

תאריך __________________

בקשה לקיום בוררות על פי כתבי טענות
לפי כלל  5.1לכללי הבוררות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית

בין המבקש לבין _______________________ הוסכם למסור את הסכסוך להכרעה
בבוררות לפי המסמך המצורף בזאת )הסכם בוררות מיוחד  /תקנון  /סעיף בוררות
בחוזה כללי  /פרוטוקול בית-משפט  /אח'*(.
הריני מבקש בזאת לקיים את הבוררות במסגרת המוסד הישראלי לבוררות עיסקית
ועל-פי כלליו.
רצ"ב כתב התביעה ,כשמצורפים אליו המסמכים המהותיים להוכחתה.
אבקשכם למנות בורר לפתרון הסכסוך ,שתחום המומחיות שלו_________________ :
______________________________________________________________
מהות הסכסוך_________________________________________________ :
_________________________________________________
הסכום שבמחלוקת₪ ______________________ :

______________________________

______________________________

פרטי הצדדים:
שם ___________________________

שם ___________________________

כתובת ________________________

כתובת _________________________

פקס _________________________

פקס __________________________

פרטי ב"כ** ____________________

פרטי ב"כ** _____________________

______________________________

______________________________

* המסמך המתאים מוקף בעיגול

** רצ"ב יפוי-כח מתאים ,במקרה שחותם בא-כוח.

תאריך __________________

בקשה לקיום בוררות בלא החלפה מוקדמת של כתבי טענות
לפי ס'  5.2לכללי הבוררות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית

הרינו מבקשים בזאת קיום בוררות לפי כללי המוסד הישראלי לבוררות עסקית ,להכרעה
בסכסוך שבין הצדדים כדלהלן:
מהות הסכסוך_________________________________________________ :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
הסכום שבמחלוקת₪ ______________________ :
נבקשכם למנות בורר לפתרון הסכסוך ,שתחום המומחיות שלו:

______________________________

______________________________

פרטי הצדדים:
שם ___________________________

שם ___________________________

כתובת ________________________

כתובת _________________________

פקס _________________________

פקס __________________________

פרטי ב"כ* _____________________

פרטי ב"כ* ______________________

______________________________

______________________________

