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 : סעיף בוררות מומלץ
 

  חילוקי דיעות בין הצדדים בקשר עם חוזה זהכל סכסוך או  

ת עסקית, שתתנהל  במוסד הישראלי לבוררוימסרו לבוררות 

 פי כלליו. -על
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 כללי המוסד הישראלי
 תלבוררות עסקי

 
ת המסחר הוא גוף מיסודו של איגוד לשכולבוררות עסקית המוסד הישראלי 

סכסוכים. ליישוב  כמוסד הראשון בישראל 1989שנת , שהוקם באירי עצמציבו
 והוא פועל ללא כוונתלאומיים בינקומיים ומת ניהל אלפי תיקי בוררוהמוסד 

 רווח.
 

במוסד הישראלי ך צדדים המסכימים למסור סכסוך להכרעה בבוררות שתיער
של י הכללים פ-בוררות תתנהל עלו כמסכימים לכך שהירא, יעסקיתת לבוררו

 .ביום תחילת הבוררותלבוררות כפי שיהיו בתוקף המוסד 

 :  הגדרות 1כלל 

 

 דם:ילצ לן הפירוש המופיעשלהיהיה למושגים  בכללים אלו

 .עסקית נשיא המוסד לבוררות - הנשיא

 .עסקיתלבוררות  אליהמוסד הישר  - המוסד

, לרבות האל תאם לכלליםשימנה הנשיא בהאו בוררים  בורר  -ר הבור
 ר.רת הליך ערעובמסג

 למוסד לבוררות לרבות תביעה שכנגד.המוגשת תביעה  - תובענה

 זמני.  סעדלרבות בקשה למתן  - בקשה

 החלטת בורר לרבות בבקשה למתן סעד זמני.   - החלטה

ו ררות ו/אהליך בו ומו שלבורר להבטחת קי ידי-עלן תישנסעד  - יסעד זמנ
טה ו/או , במסגרת החלשל פסק בוררות להבטחת קיומו

ל כקבוע בפרק "סעדים זמניים" ורת פסק הבוררות והכבמסג
 . לכללים אלו
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או פסק  ;, לרבות פסק בינייםררהבו ידי-עלתן שניהפסק  - פסק הבוררות
 כאת הערעור.ער ידי-עלשניתן 

של המוסד  את ערעורכבפני ערערעור על פסק בוררות  - ערעור
 לכללים אלה. "רערכאת ערעו"בפרק  קבועכל וכלבוררות, וה

 בעלי דיןאו  )לרבות נתבעים( , נתבע(םבעי)לרבות תו תובע  - צד
 נוספים.

 ותבורר יוםלק  : בקשה2כלל 

 ם בוררות בקשה לקיו 2.1

 כדלהלן:תפרט ש ות בקשה לקיום בוררותהמבקש יעביר למוסד לבורר

י רטפו ח.פ. וכו'( /ז.מספרים מזהים )ת., כתובותיהם ,יהםותמש 2.1.1
 של הצדדים לסכסוך. ת דוא"ל(ובכתת רבו)ל ותםהתקשר

 ואהאם , המבקשח כו-של באי התקשרותו ופרטכתובתו , שמו 2.1.2
 מיוצג.

הנסיבות המקימות את עילת , הסכסוךתמציתי של  תיאור 2.1.3
 הסעדים המבוקשים.את ו ביעההת

 .בוררהבאשר לתחום התמחות  העדפה אי לצייןש רשקהמב 2.1.4

 כים נוספיםות ומסמצירוף הסכם בורר 2.2

 םסכמת הצדדיהמך, שבו כלולה לכתב הבקשה יצורף העתק של המס
, סעיף ביחס לסכסוך כגון: הסכם בוררותת )להכרעת הסכסוך בבוררו

ה של מהסכהכולל משפט -, פרוטוקול מישיבת ביתהסכםבוררות ב
 ,בתקנון של תאגידלבוררות, סעיף בוררות ך סכסואת הור למס םהצדדי
 .(לבוררות המפנה את הצדדים משפט-ת ביתהחלט

 הודעה לצדדים האחרים 2.3

לצדדים  חיהנספת ום בוררול הבקשה לקיוק שתעויעביר  וסדהמ
 .ם בוררותיובקשה לקבהמפורטים 
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  תשובה לבקשה 2.4

 .ימים 15לבקשה תוך  שיבהרשאי ל בקשה לקיום בוררותצד שקיבל 
 חולוה יכז , ובמקרהגדכנשהגיש תביעה ם בכוונתו לבתשובה יציין הא

  ום בוררות כאמור לעיל. לקי גשת בקשהההנוגעות לההוראות 

 הבורר :  3ל כל

 בורר ויינמ 3.1

ה לקיום הגשת הבקשעם בורר מוסכם  להציערשאים  הצדדים 3.1.1
לצורך מינויו יא רו של הנשועבר לאישיו וצעהמהבורר . הבוררות

ימנה ור, אמכ ישור המינוית הצדדים או אכמסה היעדרב .כבורר
ן סד, בשים לב, בישל המובורר מתוך רשימת הבוררים הנשיא 
תוך ורר, בקצועיותו של היותו וממחסיונו, מוינכישוריו, היתר, ל

חום העדפות הצדדים לגבי תו לנושא הסכסוך ,ה, ככל הניתןהתאמ
 .ם היו כאלהשל הבורר, א תהמומחיו

מבורר  לת יותראשר כולוררות בעל להסכים ים רשאהצדדים  3.1.2
יועבר לאישורו של הנשיא  יםהמוצעים הבוררכל אחד מן . אחד

 או אישור המינוי צדדיםת ההסכמ רהיעדב. כבורר ולצורך מינוי
סד, של המובורר מתוך רשימת הבוררים הנשיא ימנה  כאמור,

של  יותוקצועסיונו, מומחיותו ומינכישוריו, היתר, ל ןבשים לב, בי
העדפות ו לנושא הסכסוך ,ניתןכל הה, כתוך התאמורר, בה

 .חום המומחיות של הבורר, אם היו כאלההצדדים לגבי ת

 ררהרת הבוצה 3.2

בות עוראו מ אישי ענייןה, אין לו דעה קדומב שה יצהיר בכתהבורר שימונ
כן יתחייב  . כמוזמין לניהול הבוררותו ירשכ וכי הוא בעניין שבמחלוקת

 פיהם.-עלעול ולפ ד לבוררותד את כללי המוסלכב

 חליף מינוי בורר  3.3

 יםפי כלל-ו עלתחתי ורר אחרימונה ב - דותפקיאת  למלאנבצר מהבורר 
משך ית -אלא אם הסכימו הצדדים אחרת. מונה בורר אחר אלה, 

לאחר  ,תיחליט הבורר אחרה אליו, אלא אם גיעההבוררות מהשלב ש
 ע טענותיהם בנושא.שנתן לצדדים זכות להשמי
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 הבוררות מינוי הבורר לפני תחילתעל  השגה 3.4

בפני ר בורינויו של הלהשיג על מד , רשאי צתורהבורלתחילת קודם  3.4.1
נושא דון ביעדר כשירות הבורר לבגין ה נשיא המוסד לבוררות

סיבה אחרת, כל , או אישי ןייעני דעה קדומה, מפנ הסכסוך, חשש
כהן ל לת מהבורר המיועד את האפשרותאשר לדעת הפונה שול

 כבורר.

מועד ת מיד לאחר וררלבוסד וממינוי הבורר תימסר ל ה עלההשג 3.4.2
ימים לאחר קבלת ההודעה  10-מיאוחר  לאמינוי, ועל ה ההודעה

, את העילות להשגהין יעל מינוי הבורר. ההשגה תהא חתומה ותצ
 כאמור לעיל.

 ימים 10בתוך נוי הבורר על מיהשגה שיב לצד השני רשאי להה 3.4.3
 . השגהיום קבלת המ

 השגה והתשובנימוקי הה אתל שקחר שאלהנשיא יחליט בהשגה  3.4.4
 .לאמור בהשגה הבורר מדתע תאלאחר שקיבל וכן 

 העברת בורר מתפקידו 3.5

ר שהחלה הבוררות אחביר בורר מתפקידו לעלנשיא תהיה סמכות לה
, לאחר שמצא הצדקה לכך, נשיאלבקשת צד או לפי שיקול דעתו של ה

 .ימוקים שיירשמוומנ

 מקדמית  הב ייש  :4כלל 

 הודעה בדבר הישיבה המקדמית 4.1

מינויו של  ברמינוי הבורר ישלח המוסד לבוררות הודעה לצדדים בד םע
  .מקדמיתהבורר ובדבר המועד שנקבע לקיום הישיבה ה

 סמכות הבורר בישיבה המקדמית 4.2

בורר ל .אופן ניהול הבוררותמית ידונו הצדדים בבמסגרת הישיבה המקד
פי -על ל הבוררותואופן ניהו תוררון בבידלקביעת סדרי ה תהסמכו תהיה

 .הכללים וכן על פי שיקול דעתו
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 כתבי טענות :  5כלל 

 כתב תביעה 5.1

בוררות למוסד ל, יגיש התובע קדמיתהישיבה המ דימים ממוע 30תוך 
את העובדות  לעיל, גם 2.1לפרטים שבכלל יעה שיפרט, בנוסף בתכתב 

 מסמכיםהי העתקיעה יצורפו תו. לכתב התבעיוהטענות הנדרשות לתב
 תביעה.ת הלעימבססים את ה המהותיים

 כתב הגנה 5.2

ע למוסד לבוררות את תבימים מקבלת כתב התביעה ימסור הנ 30תוך 
ההגנה ב כת חר להיות מיוצג.בכוחו, אם -ך ציון פרטי באכתב הגנתו, תו

 .ו מודהו אינה ובאילדומ הנתבעשפטיות ו עובדות או טענות מיפרט באיל
 ההגנה. ומכים בטענותהתהמהותיים רפו המסמכים לכתב ההגנה יצו

 כתב תשובה 5.3

להגיש כתב תשובה  התובעי רשאימים מקבלת כתב ההגנה יהיה  15תוך 
  לכתב ההגנה.

 שכנגד כתב תביעה 5.4

גנתו, יכתירו ה שכנגד, כחלק מכתב העיתב תבנתבע המבקש להגיש כ
 גד".בכותרת "כתב תביעה שכנ

 ה יחול גם על כתב תביעה שכנגד.ב התביעלגבי כת 5.1האמור בכלל 

 כתב הגנה לכתב תביעה שכנגד  5.5

ה כן במסמך שעביעה שכנגד, יהת בתכהתגונן בפני תובע המבקש ל
את כתב  יך קבלתותאריום מ 30ש תוך גושכנגד" שי הגנה"כתב  כותרתוש

 הגנה יחול גם על כתבלגבי כתב הגנה  5.2האמור בכלל  התביעה שכנגד.
 שכנגד.
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 כפירה בסמכות הבורר 5.6

, אלא אם שללו ריע בכל טענה הנוגעת לסמכותוהבורר יהיה מוסמך להכ
 ורש סמכות זו.מפהצדדים ב

ד מיבהזדמנות הראשונה ת אז הר, יעשת הבורובסמכ לכפורהמבקש צד 
חר מהיום ולא יאו לאחר שנודעו לו הנסיבות המקימות את עילת הבקשה

בסמוך בבקשה  הבורר יכריע. התובענה ןייענלגופו של לראשונה טען שבו 
 .הלאחר הגשת

 ותענללא החלפה של כתבי ט הליך מהירבקשה לקיום  5.7

ת למוסד לבוררו םבסכסוך שביניה הרעהכסירת הם על מצדדיה ומהסכי
הסכם בוררות בצירוף בקשה טענות, יחתמו על ה של כתבי בלא החלפ

  ל בוררות ללא החלפה של כתבי טענות.לניהו

 : ניהול הבוררות6ל לכ

 הבוררות מקום 6.1

 .תל אביב, ישראליהיה הבוררות  מושב

בין  תחרא הוסכםאם  אלא ,במשרדי המוסד התתקיימנהבוררות ישיבות 
 .ם אחרבמקו הבוררותהול לני ,דוס, באישור נשיא המהצדדים

או בכל  תיתהיוועדות חזושל קיים ישיבות בדרך בורר יהא רשאי לה
 . אחרמצעי תקשורת א

 שפת הבוררות 6.2

 היעדרבשפה שבה תתנהל הבוררות. הלקבוע את הצדדים יהיו רשאים 
 בין הצדדיםהוסכם  אל .עבריתה הבשפהבוררות הל תנת -הסכמה כאמור 
שפה הבוררות שלא באת  לנהל דדים ביקשהצ אחדו ותעל שפת הבורר

 שפת הבוררות.  קבע הבורר אתי - העברית
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 דין מהותי 6.3

שיחול בבוררות.  דין המהותיהבדבר ביניהם להסכים רשאים  דדיםהצ
 היעדרב תו דין.לאותאם הבורר בהיכריע  -כאמור דדים הצהסכימו 

מיטב שפיטתו לפי  ויפסוק הותיהמ בדין קשור יהיה ר לארהבו, המהסכ
 .על פי החומר שבפניו

 ראיות וסדרי דיןני די 6.4

י רדסיני הראיות ודו יחול האםהצדדים יהיו רשאים להסכים  6.4.1
, צדדיםין המה בכסה היעדרב. טהמשפ-יבבתים הנהוג הדין

 .דיןסדרי הבהראיות וי לא יהיה קשור בדינהבורר 

תר להכרעה צודקת הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביו 6.4.2
 ות.ומהירה של חילוקי הדע

יפעל הבורר כדי לקדם הסכמה בין  במהלך כל הבוררות, 6.4.3
 ם. הצדדי

 הקלטת הדיונים רישום פרוטוקול/ 6.5

ו א אולם בהסכמת הצדדיםבמהלך ישיבות הבוררות יירשם פרוטוקול, 
 יותעלוו. בללמכן יתומיוקלטו, ולאחר יונים דהאת הבורר, פי הור-על

כל עוד לא דדים בחלקים שווים, וזאת הצ יישאולול מיתה והההקלט
 הבורר אחרת. יטהחל

 לוח זמנים 6.6

ויהא  ורר יקבע את לוח הזמנים והמועדים לניהול הבוררותבה 6.6.1
פי עו לאם נקבן , ביאת המועדים לפי שיקול דעתו לשנותרשאי 

 ו.יעל יד עובקאם נבין ו הלכללים א

 בוררהא לל ביצוע פעולה תוך פרק זמן קצוב, תבורר עהורה ה 6.6.2
שה קבפי -ועד, לפי שיקול דעתו או עלמ סמכות להאריך אותו

 אחד הצדדים. ידי-עלו וגש לשת

 .הכל מועד הקבוע בכללים אל לשנותהנשיא מוסמך  6.6.3

 . הם אלילועים בכלבקן המועדים הו בחשבובאימי פגרה יו 6.6.4
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 נת עדיםהזמ 6.7

בין למתן עדות,  יםמנת עדליתן הוראות בדבר הזהבורר רשאי  6.7.1
ת שכר עדו רבות פסיקתל, הבורר וזמתימן צד וביבקשת ל

 ות.והוצא

עד המעיד בבוררות, יהיו חובותיו וחסיונותיו כשל עד המעיד  6.7.2
 המשפט. בבית

 דיםע אזהרת 6.8

כן יהא צפוי י עליו להעיד אמת, שאם לא ררות יוזהר כועד המעיד בב
 .חוקלעונש הקבוע ב

 חקירת עדים 6.9

 .יםמומחחקירת ות לרב, חקירת העדים בורר רשאי ליתן הוראות בדברה

 מומחה מטעם הבורר 6.10

או בכתב,  פה -מומחה שיתן חוות דעת בעלרשאי למנות הבורר  6.10.1
 הצדדים ובין אם לאו. אחד מטעם כעד מחה ומן הוזמאם  בין 

דו הבורר ויעמי ידי-עלונה ה שמישתפו פעולה עם המומח דיםהצד 6.10.2
 ש חוות דעתו.ובשם גיע הנחוץ לרשותו כל מידל

 סיכומים 6.11

פה או בכתב, וכן -, בעלבבוררות טענות סיכומין הוראות בדבר יתרר הבו
 .בהתאמהתם, שגלהאו ומים הסיכ שמיעתיקצוב מועד ל

 מסמכים 6.12

לכל וכן  תולמוסד לבוררהבוררות, יוגשו  תבמסגרשיוגשו  םכל המסמכי
 .מהצדדיםאחד 
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 המצאת מסמכים 6.13

, אלא תורד לבורסתיעשה באמצעות המור ים לבורמסמכ אתמצה 6.13.1
  יורה הבורר אחרת.אם כן 

 ילקבמב, ביניהםות המצאת מסמכים בין הצדדים תיעשה ישיר 6.13.2
כתבי להמצאתם למוסד לבוררות, לפי הכתובת המפורטת ב

 אחרת. רראלא אם הורה הבוהטענות, 

 סמכות כללית של הבורר 6.14

סיבה ללא דבר הכרוך בניהול הבוררות, ו צד להליךעל ציווה הבורר 
כנגד הצד  הוראותליתן  אחרי הצו, רשאי הבורר הצדמוצדקת לא מילא 

ות את התביעה, אם חדללרבות , בו רההתש ר, לאחאת הצושלא קיים 
או למחוק את ההגנה ולפסוק בסכסוך כאילו לא  תובע, ניתן הצו נגד

, וכן לחייב בהוצאות לפי שיקול בעהתגונן הנתבע, אם ניתן הצו נגד נת
 .דעתו

 על דיןהופעת ב-אי 6.15

עמידה -ררות שאליה הוזמן או אילישיבת בו צדשל  הופעה-איבמקרה של 
ורר הבי בכללים אלה לגבי הגשת כתבי טענות, רשא וענקבש במועדים

המחדל, על דחיית חר מתן התראה והקצבת זמן לתיקון , לאורותלה
ום מותה, או על קיבחלקה ו/או בשל, הענייןפי ל ,התביעה או קבלתה

ו/או פסק לפי שיקול  הדיון חרף היעדרו של צד ו/או ליתן כל החלטה
 ., לרבות חיוב בהוצאותדעתו

 הבוררות יךהל ודיותס 6.16

את הליך הבוררות, לרבות לשמור בסודיות מתחייבים  והבורר הצדדים
. ך וכן פסק הבוררותההלירך הוגשו והוכנו לצומסמכים שו דיוני הבוררות

פסק הבוררות או מסמכים למנוע את הצגת זה כדי  ר בסעיףבאמו ןאי
 להוראות כל דין.בהתאם במסגרת ההליך שהוגשו 

 הבוררותתיק  6.17

הבוררות יועבר תיק וררות ועם סיום בתיק הבוררות ינוהל במוסד ל
י פ-ללשמרו עהבוררות לארכיון המוסד לבוררות, ויישמר לתקופה שיש 

 ן.די
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 יתסמכות כלל 6.18

בהתאם ע לניהול הבוררות הנוג ענייןכות להחליט על כל הסמלנשיא 
 .נימוקים שיירשמותו ומדע לשיקול

 ם זמניים  : סעדי7ל כל

 זמנימתן סעד  7.1

ין א .כוןכפי שימצא לנ סעד זמניכל צו למתן יה מוסמך ליתן בורר יה
צד לפנות לבית המשפט כדי לגרוע מזכותו של כל  בסעיף זהמור בא

 .זמני למתן סעד בבקשה

 קשה למתן סעד זמני ב 7.2

של ובכל שלב וי הבורר מינחר ש לאתוג מתן סעד זמניבקשה ל 7.2.1
 הבוררות. הליך 

צד קש הנימוקים שמבכל את ני תכלול בקשה למתן סעד זמ 7.2.2
ספקות ראיות מון, כל המסמכים הרלבנטיים לבקשה וכן לטע

בתצהיר של  יתמךות ילת תביעה בתובענה העיקריתלקיומה של ע
ם והפניה תכלול טיעונים משפטיי בקש. הבקשההמ

  .לאסמכתאות

מתן הסעד המבוקש בהפקדת  הבורר יהיה מוסמך להתנות את 7.2.3
במזומן, ערבות בנקאית, ערבות צד ג',  ערבוןלרבות  ,ערובות
ת צד נכס של המבקש וכן הפקדת בטוחות להבטחת זכויועיקול 

 .לישיש
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 ן סעד זמנישה למתבבקדיון  7.3

קבע לא אם ימים, א 3משיב תוך ה יגיבסעד זמני על בקשה למתן  7.3.1
 .רתאחהבורר 

קבע הבורר אם , אלא שה יתקיים במעמד הצדדיםקדיון בב 7.3.2
 .חרתא

נתמכת  ותהא ענות המבקשייחס לכל טתשובת המשיב תת 7.3.3
 .ות בתשובהטימות העובדות המפוראלבתצהיר 

ת ימים מיום קבלת תשוב 3יין סעד זמני תינתן תוך ענהחלטה ב 7.3.4
ימים מיום  3וך תפה, -דיון בעלקיים ה שיתהמשיב או במקר

 .ןהדיו

 במעמד צד אחדסעד זמני  למתןה בקש 7.4

ויפרט את  צד רשאי לבקש כי סעד זמני יינתן במעמד צד אחד 7.4.1
 .עד במעמד צד אחדהצורך במתן הס

לזמן  הבוררד זמני במעמד צד אחד, רשאי הוגשה בקשה למתן סע 7.4.2
הבקשה  חד ממועד הגשתיום אבתוך ים לדיון בפניו את הצדד
יתקיים אף מבלי  רכאמו דיון יון.הדד למועד עארעי  וליתן סעד

 שניתנה תשובת המשיב בכתב.

קבע הבורר את היקפו ניתן סעד זמני במעמד צד אחד, י 7.4.3
חות שעל המבקש להפקיד בטותיו, את תנאי הערבות והומגבלו

עמד ון במום דישובת המשיב ולקיוכן את המועד להגשת ת
ר אחרת, הבורט ם החליא , אלאצוימים ממועד ה 7 תוך הצדדים

 צדדים הסכימו אחרת.או ה
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 הוראות שונות 7.5

 מנומקת. אהתבעניין סעד זמני החלטת הבורר  7.5.1

זמני, לבטלה,  סעד מחדש בכל החלטה למתן לעיין רשאיבורר  7.5.2
ק זה לי פרכל ,רכאמו ,עיון מחדשלשנותה או לתקנה ויחולו על 

 .םבימחויהים בשינוי למתן סעד זמני, בדבר בקשה

שאי להחליט, בהחלטה מנומקת, לאחר שנתן לצדדים בורר ר 7.5.3
, כי הדיון בתובענה עצמה יוקדם אפשרות להשמיע את טענותיהם

כאילו הוא דיון בתובענה זמני ת הדיון בבקשה לסעד ויראו א
את מלוא  שיתאפשר לצדדים להביאבכפוף לכך  ,עצמה

 ם.את מלוא טענותיהיותיהם ולטעון רא

 יו:פקע מאלני יזמסעד  7.5.4

אם התנה הבורר את מתן הסעד בתנאי כלשהו, והתנאי  7.5.4.1
 א התקיים.ל

 אם נקבע בהחלטה מועד לפקיעתו. 7.5.4.2

אם העניין, לפי , ות או פסק הערעורפסק הבוררבעת מתן  7.5.4.3
 במקרה של עד הזמני.הס נייןבעניתנה בפסק החלטה  לא

ע פסק פו עד לביצווקל בתוהעיקיעמוד  - עיקול זמני
 הבוררות.

ליתן החלטה בדבר  תק הבוררוורר בפסד זמני, רשאי הבניתן סע .7.5.5
כתוצאה וי כל צד שנפגע הסעד הזמני, לרבות החלטה בדבר פיצ

. יות ובטחונותעד הזמני וכן החלטה בדבר חילוט ערבומהס
לצדדים אפשרות להשמיע את  כך, רשאי הבורר ליתןלצורך 
 .איותהם ולהביא רטענותי
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 ת : פסק הבוררו8כלל 

 הבוררות פסק 8.1

צו והצהרתי, צו עשה פסק  לרבות ררותפסק בו יהיה מוסמך ליתןבורר 
הבורר.  ידי-עלמק וייחתם בכתב, יהא מנו הבוררות יהאפסק . הלא תעש
וב כספי, אזי יכלול פסק הבוררות הבוררות כולל חיפסק שבמידה 

רות, בין . פסק הבוריביתו/או ר הצמדה יהוראות בדבר תשלום הפרש
בדבר תשלום הוצאות  ראותהוול , יכלאם לאו חיוב כספי ובין שכולל

 ו של הבורר.שיקול דעת לפי -הכול הבוררות ושכ"ט עו"ד, ו

 פסק  ביניים 8.2

 פסק ביניים. ליתןהבורר רשאי 

 עד מתן פסק הבוררותמו 8.3

 ונים.האחר לת הסיכומיםבק ממועדימים  30פסק הבוררות יינתן תוך 

 וררותמסירת פסק הב 8.4

אחד מהצדדים, וזאת לאחר לכל ת ק הבוררוח את פסהמוסד ישל
 הלן.ל 13ות כמפורט בכלל הבורר שלום המגיע בגין ניהולשהוסדר הת

 : פשרה 9 כלל

 פסק בוררות בפשרה 9.1

ורר רשאי, בהסכמת הצדדים, לפסוק בחילוקי הדעות שבין הצדדים, הב
נמק את ה לא יהא חייב לשרה, ובמקרה כזבדרך של פ ם,או חלק םכול

  הפסק.

 צעת פשרהה 9.2

שהדבר  לית רשאי הבורר להציע לצדדים הצעות פשרה מבבמהלך הבוררו
עו ת. במקרה שהצדדים הגישהי לגופה של הבוררוייחשב כהבעת דעה כל

ות רלהסכם ביניהם, יוכלו הצדדים לעתור לבורר ליתן תוקף של פסק בור
 עו.ם אליו הגיכלהס
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 ר זכות ערעורהיעד 9.3

ו הצדדים במסלול תון לערעור גם אם בחרנו נאיפשרה בת בוררוק פס
 בוררות הכולל ערכאת ערעור.

 ערעורערכאת :  10 כלל

 זכות ערעור 10.1

צדדים הפונים לבוררות רשאים לבחור במסלול לפיו פסק הבורר  10.1.1
ושה יחיד או שלרר דן בו ערעור בפני הרכב שליהיה נתון ל

אם  בוררות וביןהסכם אם במסגרת הבין , רתםי בחיבוררים, לפ
 כםהסרך של חתימה על נוסח ד, לרבות בהסכמה אחרת בכתבב

אם פח. נוסח המצורף בנסתאם להב ל זכות ערעורהכולת בוררו
 ערעור.להבורר לא יהיה נתון פסק  -כאמור הצדדים לא קבעו 

את הבורר ינמק  - ערעורמסלול עם בוררות ל ע הצדדים החליטו 10.1.2
 . הנתון לערעורפסק הבוררות 

 רהגשת ערעו 10.2

ם מיום מסירת פסק יימ 45ך ררות תולמוסד לבוש יוג ערעור 10.2.1
 ים. הבורר לצדד

ערעור יוגש בכתב ויפרט את שמות וכתובות הצדדים לסכסוך  10.2.2
ר ומועד מסירת פסק וכוחם, נימוקי הערעור, טיעוני הערע-ובאי
 י נפרד ממנו. ויהווה חלק בלתערעור רר יצורף לק הבופס ר.הבור

 כתב תשובה 10.3

שנמסר לו הערעור  מים מיוםי 30יש כתב תשובה לערעור תוך המשיב יג
גיש י המשיב להשובתו, רשא. במסגרת תוטענותיו פרט את נימוקיווי

 ערעור שכנגד.
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 ורמותב הערע 10.4

הבורר  .שידון בערעורבורר מוסכם  להציעהיו רשאים י םהצדדי 10.4.1
 יעדרהב .לצורך מינויו כבורראישורו של הנשיא עבר ליו וצעהמ

ר בורהנשיא ימנה ור, אמכ ינויאישור המ הסכמת הצדדים או
ן היתר, סד, בשים לב, בישל המומתוך רשימת הבוררים 

 וךתורר, בל הקצועיותו שמומחיותו ומ סיונו,ינכישוריו, ל
צדדים לגבי העדפות הו לנושא הסכסוך ,ה, ככל הניתןהתאמ

 .חיות של הבורר, אם היו כאלהחום המומת

 ותב תהא לפי רוב.מ, הכרעת הרעור בפני הרכב בורריםעב 10.4.2

טות א מוסמכת לקיים דיון ולקבל החלהערעור תה רכאתע 10.4.3
 . הצדדים בהסכמתבהרכב חסר, 

א המוסד למנות בורר ו מוסמך נשיידקאת תפנבצר מבורר למלא  10.4.4
 במקומו.חליף 

ם ולהחליט בה ההרכב מוסמך לדון בעניינים פרוצדורליים יו"ר 10.4.5
 בעצמו.

 ערעורהניהול  10.5

מך על ק הבוררות ולהסת לעיין בתי  ת ירשא  הא ערכאת הערעור ת  10.5.1
בערעור אינם זכאים  צדדים ה כל מסמך ו/או מידע המצוי בו. 

טה י החלאם אלא  פה -עלת נוספות, בין בכתב ובין בוביא ראי לה 
 יירשמו.מנימוקים ש לקבל ראיות ועדויות חדשות ור הערעערכאת  

שמוע , לקיים ישיבות בנוכחות הצדדיםלרשאית  ערכאת הערעור 10.5.2
או לדרוש לקבל סיכומים בכתב ולהכריע /פה ו-לטיעונים בע

 ם.יים הנוספבערעור על סמך כתבי הטענות והטיעונ



 2020ינואר  כללי המוסד לבוררות

 

18 
 

 ורסמכויות ערכאת הערע 10.6

ו חלקו א לדחות את הערעור כולו רשאית האת ערכאת הערעור 10.6.1
ם את פסק להשלילל זאת מוסמכת ו חלקו ובכלקבלו כולו אאו 

 להחזירו לבורר שנתן אותו בצירוף הוראות.  או קנולת, הבורר

 ת הערעור יהא מנומק.פסק הבוררות של ערכא 10.6.2

 .ים זמנייםתן סעדמוסמכת לי הערעור תערכא 10.6.3

 פסק הערעור 10.7

הגשת מיום  חודשיםשלושה בערעור תוך עור תכריע ערכאת הער 10.7.1
ד לבוררות וחדים, נשיא המוסרים מיבמק .ןכתב הטענות האחרו

 מוסמך להאריך תקופה זו.

 שמעו בחוק הבוררות.פסק הערעור הוא "פסק בוררות" כמ 10.7.2

 ררותי הבוללת כולתח 10.8

 ויבים.הערעור בשינויים המח כללי הבוררות יחולו על הליך

   בוררות הפסקתלבוררות/   סירוב:  11כלל 

 ת ל תיק בוררוסירוב לקב 11.1

 ררות במסגרת המוסד לבוררות ויודיע על כךרשאי לסרב לקיים בוהנשיא 
 וסד.המרת ייה לקיום הבוררות במסגבסמוך לאחר קבלת פנ לצדדים,

 פסקת הליכי בוררותה 11.2

וזאת  במסגרת המוסד הבוררות הורות על הפסקת הליכיהנשיא מוסמך ל
 . זה בענייןלצדדים לטעון  פשרישאלאחר 
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 לבוררות  ת עזר של מזכירות המוסדכויוסמ:  21 כלל

 סמכות כללית 12.1

ורה עזר כפי שיינה סמכויות למזכירות המוסד לבוררות תהי 12.1.1
  שיא.הנ

הליות יצוע כל הפעולות המינכירות המוסד לבוררות תדאג לבזמ 12.1.2
 ה.כמפורט בכללים אל

 סמכות לפיקוח על מועדים וגביית תשלומים 12.2

 עושנקב יום המועדיםחר קות המוסד לבוררות תפקח אמזכיר 12.2.1
 חלטות הבורר.או בה בכללים אלה

ות לבוררות תדאג לגביית תשלומי הוצאמזכירות המוסד  12.2.2
רה לנשיא במק עיותוד ,שלהלןכללים ל 13הבוררות, כאמור בכלל 

 בתשלום. של פיגור צד

 תשלומים  :31כלל 

 רותתשלומים עבור ניהול הבור 13.1

הצדדים  ידי-לע לום אשר ישולםבתש נםיהלבוררות ותי המוסד שיר
  .ת לעתמעבלת התשלומים, כפי שתהא בתוקף ורט בטכמפ

, באופן שימצא מקדמהו פקדון את נשיא המוסד רשאי להורות על הפקד
 .תווררהבטחת תשלום הוצאות הבל לנכון,

 מיוחדותהוצאות  13.2

אות מיוחדות, כגון הוצאות לום הוצבתשרשאי לחייב את הצדדים  הבורר
תשלום עבור פעולות  ,תשלום למתורגמןם הבורר, כ"ט למומחה מטעוש

עדים ו, ולקבוע מ"בוכיו כגון ביקור בנכס בהסכמת הצדדים ביצעשהבורר 
 וע תשלומים אלה. לביצ
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 הבוררותתשלום הוצאות -אי 13.3

הליך בגין מים וא התשלומלת במקרה שצד אחד לא שילם א 13.3.1
עתו של אותו הופ-כאי ב הדברשיל, אזי ייחלע הבוררות, כאמור

 .לעיל 6.15 צד לישיבת בוררות ויתקיימו לגביו הוראות כלל
הדיון בבוררות  ךעיכוב המשהבורר רשאים להורות על הנשיא או 

 גרועוזאת מבלי ל, ושא התשלוםהפסק עד אשר יוסדר נ ןאו במת
 עול כאמור בכללים אלה.סמכויותיהם לפמ

את התשלומים ם ר שילאש ,ץ צדחפ ע מהאמור,לגרומבלי  13.3.2
אזי  -בוררות פסק הלת בקבאו ת בקיום הבוררו ,נוהמגיעים ממ
את מלוא לם שלא שי לשלם גם את חלקו של הצדיהא רשאי 
הדין -כאי הוא בכל עת לחזור על בעלז -שה כן עומש התשלומים
 .מה ששילםבגין נו ולהיפרע ממ שלא שילם

דדים מתשלום נמנעו שני הצבו שמקרה מחמת  פסקה הבוררותוה 13.3.3
ם של הצדדים רוע מחבותלגכדי לא יהא בכך בוררות, הוצאות ה

 ת הבוררות עד אותו שלב.שאת בהוצאול

 ערובה להוצאות 13.4

ם לאחר שנתן לצדדי, רשאי הבוררשת צד או ביוזמת הבורר, קלב 13.4.1
 , כולם או חלק מהם,הצדדיםלחייב את ן, יהזדמנות לטעון בעני

והוצאות הליך  הצדדיםהוצאות ובת דת ערובה לטבהפק
  .הבוררות

 לעיל. 6.15יחולו הוראות סעיף  -ערובה הלא תופקד  13.4.2
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 ' ______________תיק מס
 

 ותוררב םכם לקיוהס
 סקית הישראלי לבוררות עבמוסד 

 

 

מים בזאת למסור את ההכרעה בסכסוך שבינינו לבוררות מ מסכיאנו הח" .1

פי כללי הבוררות -נהל עלתתות עסקית, שהישראלי לבוררבמסגרת המוסד 

 של המוסד.

 

 ידי-עללכך שהפסק שיינתן  מסכימים / אינם מסכימיםח"מ ההצדדים  .2

סקית ל המוסד לבוררות ערכאת ערעור שני עפעור בהבורר יהיה נתון לער

, אשר ימונה/נו שלושה בוררים / יחידרות בפני בורר י הבורהתאם לכללב

בהתאם לכללי הבוררות של  קיתלי לבוררות עסא המוסד הישראנשי ידי-על

 .המוסד

 

ית במועד ראלי לבוררות עסקמ מתחייבים בזאת לשלם למוסד הישו הח"אנ .3

היה תכפי שפי טבלת התשלומים -ת זו, עלוררובאת כל התשלומים בגין 

 מעת לעת.בתוקף 

      
 

 

 _______________________   _______________________  
 חתימה         חתימה  

 
 

  _________________________ שם   _______________________ שם 
 

  _______________________ בת כתו  ______________________ כתובת
 
  _________________________  מייל  _______________________  יילמ
 

  ________________________ תאריך  _____________________ תאריך  


