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            7.11.16  

  

˙È˜ÒÚ ˙Â¯¯Â·Ï ÈÏ‡¯˘È‰ „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ÈÏÏÎ  

  

‰ÒÂÓ·  ÈÏ‡¯˘È„אלה התעריפים שיחולו על הצדדים להליכי בוררות וגישור המתנהלים 

Ú ˙Â¯¯Â·ÏÒ˙È˜:  

)1( ˙Â¯„‚‰  

"‰Ó„˜Ó "– מקדמה על חשבון האגרה;  

"‰„Â·Ú ˙Ú˘ "–  לצורך תשלום שכר טרחה, על פי‰„Â·Ú ˙Ú˘  זה בפועל, ובכלל

הכנת  –וביחס למומחה מלווה  ,שעות הכנת התיק, ישיבות, כתיבת החלטות ופסק בורר

ות דמי חניה ולא כולל הוצאות נסיעה, זמן נסיעה והוצאן, ייל לפי הענוהכ ,חוות דעת

  אלא במצבים חריגים;

"„ÒÂÓ‰ "– סקיתהמוסד הישראלי לבוררות ע;  

"‡È˘�‰ "– ית;סקנשיא המוסד הישראלי לבוררות ע  

"˙ÈÓÂ‡Ï�È· ˙Â¯¯Â· "– בו של אחד מקום מוש –, כגון ה יסוד זרבוררות שנילווה ל

  ;, או המקום שנועד לביצועה, וכדומהסקההצדדים, מקום עריכת הע

"¯¯Â·‰ ˙Á¯Ë ¯Î˘ "– .שכר הטרחה שיחול על הצדדים   

  

˙Â¯¯Â· ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ÌÈ�Â˘ ÌÈ‚ÂÒÏ ÌÈÙÈ¯Ú˙  

)2( ÏÈ‚¯ ˙Â¯¯Â· ÍÈÏ‰  

)‡(  ÈÙÒÎ Ô¯˜ÈÚ˘ ˙ÂÚÈ·˙ 

  ;מסכום התביעה 0.75% – ‡‚¯‰ )1(

)2( ‰Ó„˜Ó – 1,500 ₪.  

)3( ÌÈ‡·‰ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ÏÚ „ÂÓÚÈ ¯¯Â·‰ ˙Á¯Ë ¯Î˘:  

„"ÂÚ ¯¯Â· – 1,200  ₪לשעת עבודה; 

ËÙÂ˘ ¯¯Â· – 1,400  ₪לשעת עבודה; 

ÔÂÈÏÚ ËÙ˘Ó ˙È· ËÙÂ˘ ¯¯Â· – 1,600  ₪לשעת עבודה.  
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)·(  ÈÙÒÎ Â�È‡ Ô¯˜ÈÚ˘ ˙ÂÚÈ·˙ 

 ‰Ó„˜ÓÂ ‰¯‚‡ ÈÙÒÎ Â�È‡ Ô¯˜ÈÚ˘ ˙ÂÚÈ·˙·ÈÙÒÎ‰ ÔÎ¯Ú ˙‡ „ÂÓ‡Ï Ô˙È� Í‡ – 

   .ק (א) ביחס לתביעות שעיקרן כספי"כאמור בס

)‚(  ÈÙÒÎ‰ ÔÎ¯Ú ˙‡ „ÂÓ‡Ï Ô˙È� ‡Ï˘ ˙ÂÚÈ·˙· -   

   ;; הנשיא רשאי להפחית מסכום האגרה במקרים חריגים₪ 5,000 – ‡‚¯‰ )1(

)2(¯¯Â· ˙Á¯Ë ¯Î˘ –  ק (א)"בסכאמור)ביחס לתביעות שעיקרן כספי.3 (  

  

)3( ¯ˆÂ˜Ó ÍÈÏ‰· ˙Â¯¯Â·  

 ·È‰Ó ÔÂÈ„· ˙Â¯¯Â¯ (Â�ÚË È·˙Î ÌÚ˙)  )א(

)1( ‰¯‚‡ – 1,500 ₪.  

)2( ‰Ó„˜Ó -  

  ;₪ 500 - ₪  50,000בתביעות עד 

  ;₪ 1,000 -₪  50,000בתביעות מעל 

   .₪ 1,000 –בתביעות שלא ניתן לאמוד את ערכן הכספי 

)3( ¯¯Â· ˙Á¯Ë ¯Î˘ – 900  ₪לשעת עבודה.  

  

 ·È‰Ó ÔÂÈ„· ˙Â¯¯Â¯ (Â�ÚË È·˙Î ‡ÏÏ˙)  )ב(

)1(  ‰¯‚‡–   

  ₪; 500 - ₪  50,000עד בתביעות 

   ;₪ 1,000 -₪  50,000מעל בתביעות 

  .₪ 1,000 –בתביעות שלא ניתן לאמוד את ערכן הכספי 

)2( ‰Ó„˜Ó – .מחצית מסכום האגרה  

)3( ¯¯Â· ˙Á¯Ë ¯Î˘– 700  ₪לשעת עבודה.  

  

)4( · ‰Á¯Ë ¯Î˘˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÈÂ¯¯Â· –  
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בית המשפט לאחר למוסד על ידי בבוררויות שהופנו למוסד על ידי בורר, או שהועברו 

  לאחר שמונה בורר על ידי גורם מוסכם כלשהו, או נה בורר, או שהופנו למוסד שמי

  

  

אגרה לא ישולמו  –לאחר שבחרו בהסכמה בורר על ידי הצדדים  למוסד שהופנו

בהסכמת  שכר טרחת הבורר ייקבע על ידי הבורר עצמווומקדמה כאמור בכללים אלה, 

 תעריפי שכר הטרחה על פי כללים אלה. , והוא לא יהיה כפוף להצדדים

  

)5( ¯ÂÚ¯Ú 

)‡(  ÏÈ‚¯ ÍÈÏ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú 

)1(  ‰¯‚‡ - 1,500 ₪;   

)2(  ‰Ó„˜Ó– 500 ₪;   

)3 ( ¯¯Â· ˙Á¯Ë ¯Î˘  -  כפי שכר הטרחה בהליך בוררות רגיל –ערעור בדן יחיד; 

)4 (‰˘ÂÏ˘ ·˙ÂÓ· ¯ÂÚ¯Ú  - משכר הטרחה בהליך בוררות  85%שולם כל בורר יל

  .רגיל

  

)·(  Ó ÍÈÏ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú¯ˆÂ˜ 

)1(  ‰¯‚‡– 1,000₪;   

)2(  ‰Ó„˜Ó  - 500 ₪;   

)3( ¯¯Â· ˙Á¯Ë ¯Î˘ – 900 .₪  

  

)6( ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎÈÏ‰· ÌÈÙÈ¯Ú˙  

 "·ÏÂÙ‰" ˙ÂÈÂ¯¯Â  )א(

)1(  ‰¯‚‡– 2,500 ₪.   

)2( ‰Ó„˜Ó – 1,000 ₪.   

)3(  ¯¯Â· ˙Á¯Ë ¯Î˘  - 880  ₪לשעת עבודה. 

  

 ·ÈÈ�· ÈÈÂ˜ÈÏ ÌÂÁ˙· ˙Â¯¯Â‰  )ב(
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)1( ‰¯‚‡ ¯¯Â· ˙Á¯Ë ¯Î˘Â עם כתב) י טענות); בדומה להליך בוררות בדיון מהיר  

)2( ‰ÁÓÂÓ‰ Ò„�‰Ó‰ ˙Á¯Ë ¯Î˘ – 500  ₪;לשעת עבודה  

)3( ‰ÂÂÏÓ È‡Ó˘ ˙Á¯Ë ¯Î˘ – 500  ₪;לשעת עבודה  

)4(  ‰ÂÂÏÓ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ˙Á¯Ë ¯Î˘ – 500  ₪.לשעת עבודה  

  

 ˙˙ ·Â¯¯Â·ÈÓÂ‡Ï�È  (ג)

  אלה:  םעל בוררות בינלאומית יחולו תעריפי

)1( ‰¯‚‡  -   

Ô˙È�˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ·˙·Â ÈÙÒÎ Ô¯˜ÈÚ˘ ˙ÂÚÈ·˙· ÔÎ¯Ú ˙‡ „ÂÓ‡Ï   )א(

ÈÙÒÎ‰ – 1% מסכום התביעה. סכום האגרה בתביעות אלה לא יקטן מ -

 דולר. 2000

בתביעות דולר;  ÈÙÒÎ‰ ÔÎ¯Ú ˙‡ „ÂÓ‡Ï Ô˙È� ‡Ï˘ ˙ÂÚÈ·˙· – 5,000  )ב(

   .סכום האגרה במקרים חריגיםהנשיא להפחית את אלה רשאי 

  .דולר Ó„˜Ó – 1,000‰  )ג(

)2( ¯¯Â· ˙Á¯Ë ¯Î˘  

  ;בודהדולר לשעת ע 400 -בורר עו"ד   )א(

  ;דולר לשעת עבודה 600 –בורר שופט   )ב(

  .דולר לשעת עבודה 800 -  בורר שופט בית משפט עליון  )ג(

)3( ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â‡ˆÂ‰ –  

ובכלל זה  ,הצדדים יישאו בהוצאות מיוחדות של הבוררות הבינלאומית

 "וידאו קונפרנס"הקלטות, הקלדות, תרגום עדויות ומסמכים, שיחות ועידה, 

  וכדומה.

  

)7( ¯Â˘È‚ ÈÎÈÏ‰  

)‡(  � ÍÈÏ‰‰¯‚‡Ó ¯ÂËÙ.  

)·(  ¯˘‚Ó Ë"Î˘  -    

)1(  „Ú ÈÙÒÎ‰ ÔÎ¯Ú˘ ˙ÂÚÈ·˙·50,000  § ÈÙÒÎ‰ ÔÎ¯Ú ˙‡ „ÂÓ‡Ï Ô˙È� ‡Ï˘ Â‡

  ;לשעת עבודה₪  900 –
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)2(  ÏÚÓ ÔÎ¯Ú˘ ˙ÂÚÈ·˙·50,000 § -  בדומה לשכר טרחת בורר בהליך בוררות

 .רגיל

  

  

  

  

)3( ÌÂÏ˘˙‰ ÔÙÂ‡ –  ששיעורה בטרם יועבר התיק למגשר, ישלם כל צד מקדמה

התבטל הגישור  .שעות עבודה של המגשר 3יחס לכל צד ייקבע על בסיס ב

יכוי בנ ,בטרם הושקעה עבודה כלשהי על ידי המגשר, תוחזר המקדמה לצדדים

סכום זה שאו ביהצדדים י של המגשר. שעות עבודה 3ל ובסך הכסכום המשקף 

סכום זה יועבר לידי המוסד. עדר הסכם אחר ביניהם. יבה, בחלקים שווים

הושקעה עבודה על ידי המגשר בטרם בוטל הגישור, ישולם שכרו כמקובל על 

  פי "שעת עבודה" בהליך בוררות רגיל. 

  

  

ÌÈÈÏÏÎ ˙Â�Â¯˜Ú  

)8( ÌÈÈ�È· È„ÚÒ  

)‡(   ÍÈÏ‰‰¯‚‡Ó ¯ÂËÙ.  

 .על פי השכר הקבוע להליך העיקרי –˘Â· ˙Á¯Ë ¯Î¯¯   )ב(

  

)9( ‰¯˘Ù ˙Â¯¯Â·· 

 ".שעת עבודהי "ישולם שכר טרחת הבורר על פ ,בבוררות שנסתיימה בפשרה  )א(

 מקדמה ששולמה על חשבון האגרה לא תוחזר.   )ב(

מהאגרה  חלק להורות על החזררשאי נשיא המוסד  –ן אגרה ששולמה ילעני  )ג(

בהתחשב בשלב אליו הגיע ההליך, כמות העבודה שהושקעה, סכום האגרה המגיע 

 וכדומה.  ,סכום האגרה ששולםבגין ההליך, 

  

)10(  ‰¯‚‡‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰Ó„˜ÓÂ ‰¯‚‡– ˘Ó‰ÊÂÊÈ˜Â ÌÂÏ˘˙‰ „ÚÂÓ ,ÌÏ 
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כן על ידי המערער קדמה ישולמו על ידי התובע והתובע שכנגד, והאגרה והמ  )א(

 והמערער שכנגד;

המקדמה על חשבון האגרה תשולם עם פתיחת ההליך ובסמוך לאחר החלטת   )ב(

 ;על מינוי הבוררנשיא ה

 ה תקוזז מסכום האגרה בעת תשלומה;המקדמ  )ג(

 

 

ההוכחות, ובסמוך לפני שלב מוך לפני תחילת תשולם בס ,בקיזוז המקדמה ,האגרה  )ד(

 ן. יתחילת שמיעת הערעור, לפי העני

  

)11( Ó"ÚÓ ˙ÙÒÂ˙ 

  בכללים אלה יתווסף מס ערך מוסף כקבוע בחוק. כל התשלומים הנקובים ל

  

)12( ‰„Ï˜‰Â ‰ËÏ˜‰ ˙ÂÈÂÏÚ 

בכל סוגי ההליכים המתנהלים בפני המוסד ישולמו עלויות הקלטה והקלדה של הדיונים 

 . ביניהם הסכמה אחרתעדר יבה ,ים בחלקים שוויםדדעל ידי הצ

  

)13( ÌÈÙÈ¯Ú˙· ˙ÂÁ�‰ 

בהתקיים הליכי בוררות וגישור לצדדים בהנחות בתעריפים רשאי להעניק נשיא המוסד 

  אחד מאלה:

הוראה כללית המפנה מחלוקות שהם ככל שהם כוללים בתקנונם  ,וליםדגפים גו  )א(

 להליכי בוררות במסגרת המוסד;צדדים להן 

על פי תקנות בהתאם לעילות הפטורים וההנחות מאגרות המקובלות  ,יחידים  )ב(

 האגרות בבתי המשפט;

ככל שתימצא לכך  ,גופים הפועלים למטרות צדקה ורווחה וכן לגורמים אחרים  )ג(

 הצדקה מטעמים של אינטרס ציבורי מובהק; 

של המוסד בשכר טרחת הבורר, ולשכר עשויות להתייחס לאגרות, לחלקו ההנחות   )ד(

  , או לאלו מהם. ובורר בכפוף להסכמתטרחת ה
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)14( ¯¯Â·‰ Ï˘ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰‚˘‰ ¯˘‚Ó‰Â  

במקרים חריגים, רשאים הצדדים להשיג בפני נשיא המוסד על גובה חשבון שכר הטרחה      

שהוגש על ידי הבורר או המגשר. הנשיא יחליט בהשגה לאחר שנתן לצדדים וכן לבורר או 

  למגשר להציג את עמדתם. 

  

  

  

)15( ÌÈ„„ˆ‰ ÈÓÂÏ˘˙· „ÒÂÓ‰ Ï˘ Â˜ÏÁ 

 מתוך תשלומי הצדדים יועברו לרשות המוסד הסכומים הבאים לצורך מימון פעולותיו: 

 מלוא האגרה המשולמת בגין כל הליך;  )א(

בשיעורים שייקבעו מעת לעת  ,המגשרום מסוים שינוכה משכר טרחת הבורר/סכ  )ב(

שר לתפקיד, יודיע לו עם מינויו של בורר/מג .סוג ההליךבהתחשב בעל ידי המוסד 

 המוסד את שיעור הניכוי משכרו, כאמור. 

  

16.  Û˜Â˙ ˙ÏÈÁ˙  

 .1.12.16תחילת תוקפם של כללים אלה ביום   
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�Ú· ¯·Ò‰ È¯·„ÈÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ÈÏÏÎ ÔÈ  

לבוררות עסקית פועל, בין יתר מטרותיו, להנגשת הליכי הבוררות המוסד הישראלי 

שים של המוסד נועדו לקדם מטרה זו תוך איזון והגישור לציבור הרחב. כללי התעריפים החד

בין שלושה יעדים עיקריים: הנגשת הליכי הבוררות והגישור לציבור הרחב על ידי קביעת 

תעריפים שווים לכל נפש;  מתן תמורה הוגנת לבורר/מגשר על עבודתו; ודאגה ליכולתו של 

בוררויות הליכי לניהול  יהמוסד למלא את תפקידו כמסגרת ארגונית יעילה בעלת אופי ציבור

מושג, בין  היתר, על ידי קביעת לוח תשלומים להליכי בוררות אלה יעדים גישורים. מימוש ו

ם יכיעלויות הכוללות של הבוררות ביחס להלההאפשר את  להחותר להוזיל ככ ,רגילים

ה המוסד יצר לאחרונ –תוך הבטחת תשלום הוגן לבורר; ומעבר לכך  ,ים בבתי המשפטכמתמש

מצריכים דיון בסדר , המתאימים לעניינים מורכבים הבין הליכי בוררות רגיליםמערכת המבחינה 

דין רגיל, לבין בוררויות מסוגים שונים שיתבררו בהליך מקוצר, המאפשרים דיון מהיר ויעיל 

   תדיינות.תוך הוזלה ניכרת של עלויות הה

  

ון הנדרש בין היעדים חותרים להשגת האיזשל המוסד כללי התעריפים החדשים   

נוכח במחלוקות השונים במגמה לעודד את הציבור הרחב להיזקק להליכי הכרעה חלופיים 

  ות ההתדיינות. עלוי, בין היתר, במישור לבעלי הדין היתרונות הגלומים בכך

  

  

˙È˜ÒÚ ˙Â¯¯Â·Ï ÈÏ‡¯˘È‰ „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙ ÈÏÏÎ  


