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                  7.11.2016  

  
  

  בוררות בהליך מקוצרא לכללי המוסד הישראלי לבוררות עסקית: 7כלל 
  

7.1‡  ˙Â¯„‚‰  

 "¯ˆÂ˜Ó ÍÈÏ‰· ˙Â¯¯Â·"–  עם כתבי טענות (להלן בהליך מקוצר בוררות– " ˙Â¯¯Â·

¯È‰Ó ÔÂÈ„· ללא כתבי טענות (להלן  בהליך מקוצר") ובוררות– "˙Â�ÚË È·˙Î ‡ÏÏ ˙Â¯¯Â·;("  

"ÒÂÓ‰„ "– ;המוסד הישראלי לבוררות עסקית  

"˙Â¯¯Â·‰ ÈÏÏÎ "– של המוסד הישראלי לבוררות עסקית; כללי הבוררות  

"‰„Â·Ú ÈÓÈ "– בי חג וימי חול המועד סוכות ופסח;ימי חול, למעט ימי ו', ער  

"‡È˘� "– נשיא המוסד;  

"¯È‰ˆ˙ "– 1984- כהגדרתו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד.  

  

7.2‡  ‰‰ È‚ÂÒ¯ˆÂ˜Ó‰ ÍÈÏ  

  :הבאותדיוניות החלופות ההל על פי אחת משתי ונבוררות בהליך מקוצר ת

 בוררות בדיון מהיר; )1(

 בוררות ללא כתבי טענות. )2(

  

7.3‡  È˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ È‚ÂÒ�Â¯ˆÂ˜Ó ÍÈÏ‰· ˙Â¯¯Â·· ÂÏ‰  

  הלו בבוררות בהליך מקוצר:ונניינים שיאלה הע

7.3.1‡  ÈÙÒÎ „ÚÒ Ô¯˜ÈÚ˘ ˙ÂÚÈ·˙  

  ₪;  200,000ו של תאגיד עד סכום של תביעה של יחיד א  )1(

תביעה בגין נזקי רכוש לרכב בתאונת דרכים ("תביעת פח"), בין ניזוק לבין מזיק, ) 2(

  כל אלה ללא הגבלת סכום. והנובעת ממנה,  וכן תביעת שיבוב של חברת ביטוח

  

7.3.2‡   ÈÙÒÎ Â�È‡˘ „ÚÒ Ô¯˜ÈÚ˘ ˙ÂÚÈ·˙  

 ;עוסק לבין צרכןסכסוך בין  )1(
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 ותפים עסקיים;סכסוך בין ש )2(

 סכסוך בענייני שכירות; )3(

 סכסוך בענייני משפחה וירושה; )4(

 סכסוך בענייני עבודה; )5(

 סכסוך בין שכנים. )6(

  

7.3.3‡   ‰ÈÈ�· ÈÈÂ˜ÈÏ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÚÈ·˙  

  לכללי הבוררות. ·ÏÏÎ·7 על פי הליך מיוחד, כמפורט ינוהלו ין ליקויי בנייה יתביעות בענ

  

7.3.4‡   È�ÚÈ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÙÈÁ„ ÏÚ· Ô   

בכפוף לאישור  ,ה עם אחד העניינים המנויים לעילגם אם אינו נמנן בהליך מקוצר ויד

  .הנשיא

  

7.4‡    ¯ˆÂ˜Ó ÍÈÏ‰· ÌÈ„„ˆ‰ ˙ÓÎÒ‰ 

  ניהול בוררות בדיון מהיר מותנה בהסכמת הצדדים.   ‡7.4.1

  

, אם הסכים אחד הצדדים לניהול בוררות בדיון א7.4.1על אף האמור בסעיף    ‡7.4.2

  יא במחלוקת זו. שקש לנהלה בהליך רגיל, יכריע הנבמהיר וצד אחר מ

  

בדיון ובאישור הנשיא, ניתן להעביר הליך בוררות  ,בהסכמת הצדדים והבורר   ‡7.4.3

גם אם אינו נמנה עם העניינים המפורטים בסעיף וזאת רגיל להליך בוררות בדיון מקוצר 

  א.7.3

  

  ם.בוררות ללא כתבי טענות מותנית בהסכמת הצדדי   ‡7.4.4

  

הסכימו הצדדים לבוררות בהליך מקוצר, אך מי מהם מתנגד לחלופה של    ‡7.4.5

  תתנהל הבוררות על פי החלופה של דיון מהיר. –בוררות ללא כתבי טענות 
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7.5‡  ÍÈÏ‰‰ ‚ÂÒ ˙‡ ˙Â�˘Ï ¯¯Â·‰ ˙ÂÎÓÒ 

מצא הבורר שההליך המקוצר אינו מתאים לבירור המחלוקת רשאי הוא להחליט 

בהליך רגיל, ואם החלה ההתדיינות כבוררות ללא כתבי טענות רשאי  שהבוררות תתנהל

  הוא להחליט שהיא תתנהל בדיון מהיר; החלטות אלה טעונות אישור הנשיא. 

  

7.6‡    ÍÈÏ‰ ÏÂ‰È� ÔÙÂ‡¯È‰Ó ÔÂÈ„· ˙Â¯¯Â·  

ודיני הראיות וסדרי הדין האזרחי לא  יחול הדין המהותימהיר בבוררות בדיון    ‡7.6.1

  אלא אם הסכימו הצדדים אחרת. זאת וכל יחולו, 

  

ן המהיר יתקיים על פי כתבי טענות שאליהם יצורף תצהיר אחד של בעל והדי   ‡7.6.2

הדין העיקרי או מי מטעמו. לתצהיר יצורפו המסמכים המהותיים הנדרשים לתמיכה 

  בעובדות המפורטות בו. 

  

ההודעה על בע את התוכתב תביעה יוגש תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת    ‡7.6.3

מינוי הבורר. כתב ההגנה יוגש תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת כתב התביעה. בעל דין 

לתביעה שכנגד  המבקש להגיש תביעה שכנגד יגיש אותה ביחד עם כתב ההגנה. כתב ההגנה

  יוגש תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת כתב התביעה שכנגד.

  

משבעה ימי עבודה מיום הגשת כתב הטענות מועד הדיון ייקבע לא יאוחר    ‡7.6.4

  האחרון.

  

יעמוד מטעמו מגיש התצהיר ו ת הבוררות יציג התובע את טענותיובישיב   ‡7.6.5

מטעמו צהיר ומגיש התלחקירה נגדית על תצהירו. לאחר מכן יציג הנתבע את טענותיו 

את סדר הצגת  נגדית על תצהירו. מקום שיש בעלי דין נוספים, יקבע הבורריעמוד לחקירה 

  המצהירים מטעמם. של הנגדיות והחקירות טענותיהם 

  

לקבוע כי צד הבורר בנסיבות מיוחדות, וככל שהדבר חיוני לחקר האמת, רשאי    ‡7.6.6

  . מטעמו חוות דעת מומחהלהציג או  ,נוספיםתצהירים ועדים רשאי להביא יהיה 
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פה, תחילה התובע -יהם בעליסכמו הצדדים את טענות ,הראיותבתום פרשת    ‡7.6.7

לטענות הנתבע. מקום שיש בעלי  פה- בקצרה בעלואחריו הנתבע. התובע יהא רשאי להשיב 

  פה.-דין נוספים, יקבע הבורר את סדר הבאת סיכומי טענותיהם בעל

  

  .הבורר ינהל פרוטוקול תמציתי של הדיון   ‡7.6.8

  

ולא יאוחר משבעה ימי  ,ותנתן בסמוך לאחר תום סיכומי הטענייפסק הבורר    ‡7.6.9

  עבודה לאחריהם, ויכלול את תמצית נימוקי הפסק.

  

7 .7‡  · ÍÈÏ‰ ÏÂ‰È� ÔÙÂ‡˙Â�ÚË È·˙Î ‡ÏÏ ˙Â¯¯Â  

בבוררות ללא כתבי טענות לא יחולו הדין המהותי, דיני הראיות וסדרי הדין    ‡7.7.1

  האזרחי. הכרעת הבורר תתבסס על ערכי הצדק וההגינות.

  

-טענותיהם בעלאת תב. הצדדים יעלו כתבי טענות בכמטעם הצדדים לא יוגשו    ‡7.7.2

בעובדות לתמיכה מהותיים בלבד להגיש לבורר מסמכים יורשו תחת אזהרה, וו פה

  הנטענות. 

  

לחקר האמת, רשאי הבורר להתיר חיוני בנסיבות מיוחדות, וככל שהדבר    ‡7.7.3

  לצורך הבירור העובדתי. וחקירתם הבאת עדים 

  

  הבורר ינהל פרוטוקול תמציתי של הדיון.   ‡7.7.4

  

יכלול בתום ישיבת הבוררות, והצדדים ו שמיעת טיעונילאחר  נתןייפסק הבורר    ‡7.7.5

הבורר רשאי לתת את  ומנימוקים מיוחדים, יהיה צית נימוקי הפסק. בנסיבות חריגותאת תמ

  . ישיבהשלושה ימי עבודה לאחר המפסקו לא יאוחר 

  

7.8‡  ¯ÂÚ¯Ú  

ÂÚ¯Ú ¯¯È‰Ó ÔÂÈ„· ¯¯Â· ˜ÒÙ ÏÚ  
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נתון לערעור במסגרת הליכי בדיון מהיר יהיה הסכימו הצדדים שפסק הבורר    ‡7.8.1

  הבוררות, יישמע הערעור בפני בורר דן יחיד.

  

כתב הערעור יוגש תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת פסק הבורר, וכתב    ‡7.8.2

  התשובה יוגש תוך שבעה ימי עבודה לאחר מכן.

  

כתבי טענות הצדדים ו החומר בהליך הדיוני פסק הבורר בערעור יינתן על פי   ‡7.8.3

לקיים  ,מטעמים מיוחדים ,ללא קיום ישיבת ערעור, אלא אם מצא הבורר לנכוןבערעור 

  פה. -לצורך שמיעת טיעוני הצדדים בעלישיבה 

  

עבודה יייקבע מועדה לא יאוחר משבעה ימ החליט הבורר לקיים ישיבת ערעור,   ‡7.8.4

  לאחר הגשת כתב הטענות האחרון בערעור.

  

  פה בלבד.-הטיעונים והסיכומים בישיבת הערעור יובאו בעל   ‡7.8.5

  

  .פרוטוקול תמציתי של הדיון הבורר יערוך   ‡7.8.6

  

הבורר בערעור ייתן את פסקו לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום הגשת כתב    ‡7.8.7

לא יאוחר משבעה ימי עבודה  –מה ישיבת ערעור הטענות האחרון בערעור, ואם התקיי

  לאחר אותה ישיבה. 

  

˙Â�ÚË È·˙Î ‡ÏÏ ˙Â¯¯Â·· ¯¯Â· ˜ÒÙ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú  

הסכימו הצדדים בבוררות ללא כתבי טענות כי פסק הבורר יהיה נתון לערעור    ‡7.8.8

  במסגרת הליך הבוררות, יישמע הערעור בפני בורר דן יחיד. 

  

ימים מיום שהודיע צד לבוררות על בקשתו לקיים  7ך יישמע בתו הערעור  ‡ 7.8.9

  .ערעור

  

מהערכאה  פרוטוקול הדיון ופסק הבוררהצד המערער יעביר לבורר את   ‡ 7.8.10

  הדיונית.
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יישמעו בערעור וטענותיהם  ,אליה יזומנו הצדדיםשהערעור יתברר בישיבה   ‡ 7.8.11

  בעל פה.

  

  הדיון. הבורר יערוך פרוטוקול תמציתי של  ‡ 7.8.12

  

יתן הבורר פסק שיכלול את תמצית הנימוקים. בנסיבות יבתום ישיבת הערעור   ‡ 7.8.13

  ימי עבודה לאחר ישיבת הערעור.  3 - א יאוחר מחריגות, רשאי הבורר לתת את פסקו ל

  

7.9‡  ÌÈÈ�ÓÊ ÌÈ„ÚÒ  

ם יבים, גם על הליכיהליך מקוצר יחולו, בשינויים המחוכללי הדיון החלים על בוררות ב  

  מתקיימים במסגרתה.ם זמניים הלסעדי

  

10 .7‡   ¯ˆÂ˜Ó ÍÈÏ‰· ˙Â¯¯Â·Ï „ÁÂÈÓ ÛÈ¯Ú˙  

נגישות להקל על במטרה  לומים מופחת לבוררות בהליך מקוצרהמוסד יקבע תעריף תש  

  הליכי הבוררות לציבור הרחב ותוך התחשבות בצורכי המוסד.

  

11 .7‡   ˙„ÁÂÈÓ ÌÈ¯¯Â· ˙ÓÈ˘¯  

קוצר. רשימה זו בהליך מניהול בוררויות צורך מיוחדת לרשימת בוררים  המוסד יערוך

טיים בתחום המשפט ובתחומים רלבנ לי רמה מקצועית ואישית גבוההבע תכלול אנשי מקצוע

רשימת  מופחת.שכר טרחה בתעריף ובוררויות בהליך מקוצר הסכימו לנהל אשר אחרים, 

  בוררויות בהליך רגיל. לרשימת הבוררים המיועדת לצד בוררים זו תעמוד לרשות המוסד 

  

12 .7‡    ˙Â¯¯Â·‰ ÈÏÏÎ ˙ÏÂÁ˙  

ן שאין לגביו הוראות מיוחדות יכללי הבוררות יחולו על בוררות בהליך מקוצר בכל עני

  בפרק זה.

  

7.13‡  ÈÁ˙ ˙ÏÛ˜Â˙  

  .1.12.16תחילת תוקפם של כללים אלה ביום   
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¯·Ò‰ È¯·„ Ï‰ ÈÏÏÎ¯ˆÂ˜Ó ÍÈÏ‰· ˙Â¯¯Â·  

ג העל פי סדר הדין הרגיל הנו סקית בניהול הליכי בוררותבוררות על המוסדהתמקד  עד כה

  בהתדיינויות אלה. 

  

לבוררות בהליך מקוצר נועד לפתוח מסלול חדש המיועדים  שילוב כללי דיון מיוחדים

מתאימים לסוגי מחלוקות שבירורן אינו מצריך סדרי דין מורכבים וניתן המהירים  םשל הליכי

במקביל להליכי במוסד עריפים מופחתים. מסלול זה אמור להתנהל לבררן בדרך מקוצרת ובת

  המתאימים לעניינים מורכבים המצריכים דיון במתכונת דיונית רגילה.  ,הבוררות הרגילים

  

לבירור ם מימתאיהררות בהליך המקוצר מגדירים את סוגי המחלוקות וכללי הב  

עם כתבי טענות, לבין בוררות מקוצר  בהליךמבחינים בין בוררות במתכונת דיונית מקוצרת. הם 

הדיון ישוט ההליך הדיוני. בעוד , וזאת על פי מידת ההצדקה העניינית בפכלל ללא כתבי טענות

לדין אינו כפוף ללא כתבי טענות ההליך לדין המהותי, כפוף בדרך כלל המהיר עם כתבי טענות 

  .הוגנתה מהירה ולהביא לתוצא בסדר דין גמיש במיוחד שמטרתוומתאפיין המהותי 

  

, הוא מאפשר בד בבדהוא מהיר ויעיל; על שתי החלופות הכלולות בו, ההליך המקוצר,   

  פני הבורר. שמירה על זכותם של הצדדים ליומם בשיקול החשת הבירור לבין בין ראוי איזון 

  

המוסד רשימת בוררים מיוחדת, ערוך י ,לצורך יישום הליכי הבוררות בהליך המקוצר  

 מופחת מיוחדתעריף קבע יכן פדה על רמתם המקצועית הגבוהה של הבוררים, ותוך הק

  את נגישות הציבור אליהם.קל במטרה לה ,לניהולם של הליכים אלה

  

להליכים אזרחיים חשובה מהווים חלופה על פי סדר דין רגיל ככלל, הליכי בוררות   

הדין. הוספת מסלול של  בבתי משפט בשל היתרונות הרבים והמיוחדים הגלומים בהם לבעלי
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חשוב במנגנוני ההכרעה החלופיים  ותורמת לגיוון ,בוררות בהליך מקוצר מעצימה יתרונות אלה

  מחלוקות בין בעלי הדין. של 

  

  

/„„429  


