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  מבוא  . א

 תחולה .1

�ח"תשכ, יתנהלו בהתא� להוראות חוק הבוררות" יתרו"בוררות או גישור שייערכו במסגרת 

1984� ד"התשמ, ]נוסח משולב[ולהוראות חוק בתי המשפט , והתקנות שהותקנו לפיו, 1968 ,

  .המובאי� לקמ&ובכפו% לכללי� , והתקנות שהותקנו לפיו

באמצעות המוסד ייחשבו כמסכימי� ביניה� כדי ליישב את סכסו� " יתרו"צדדי� הפוני� ל

האמור בכללי� אלה . לקבל עליה� את הכללי� הבאי� ככללי� מחייבי� בניהול הבוררות

 ".יתרו"ייחשב כהסכ� בי& הצדדי� לבי& עצמ� ובינ� לבי& 

 הגדרות .2

  :פירוש כדלקמ&בכללי� אלה יהיו למונחי� הבאי� ה

בוררות בה מקו� מושבו של אחד מבעלי הדי& הינו מחו)   � "בוררות בינלאומית"

לישראל או שהכרעת הבוררות נדרשת ביחס לנושאי� או 

  .לנכסי� שעניינ� מחו) לישראל

ל פסק בורר על ידי בית המשפט לפי העילות האמורות וביט  � " ביטול פסק בורר"

  .לחוק 24בסעי% 

הצדדי� לסכסו� המסכימי� על קיו� הלי� בוררות או גישור   � " בעלי הדי�"

  ".יתרו"ב

שהתמנו על , לרבות בהלי� של ערעור, ד& יחיד או מותב בוררי�  �" הבורר"

  .בהתא� לכללי� אלה" יתרו"ידי נשיאות 

  מ"פתרו& סכסוכי� מחו) לכותלי בית המשפט בע" יתרו"  � " יתרו"או " המוסד"

וחבר " יתרו"ר "הכוללת את הנשיא ואת יו" יתרו"נשיאות   � " הנשיא"או " הנשיאות"

  .נוס% שנתמנה על יד�

הסכ� או סעי% בהסכ� לפיו התחייבו הצדדי� לקיי� בוררות   � " הסכ� בוררות"

ביניה� או הסכ� למנות בורר מתו� רשימת הבוררי� של 

  .או שהנשיאות תמנה בורר לפי כללי� אלה" יתרו"
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  .לחוק 2' כולל תיקו& מס, 1968�ח"תשכ, חוק הבוררות  �" החוק"או " חוק הבוררות"

מי שמונה לפי כללי� אלה כמגשר מתו� רשימת המגשרי� של   �" מגשר"

  ".יתרו"

בורר או שלושה בוררי� שמונו לדו& בערעור על פסק בורר לפי   �" מותב הערעור"

  .כללי� אלה

לחוק ' א21התא� לסעי% בהלי� ערעור על פסק בוררות   �" ערעור לפני בורר"או " ערעור"

נית& לערער על פסק הבורר לפני בורר  הבוררות לפיו  

כאשר פסק הבורר הראשו& חייב להיות מנומק , אחר  

  .וניהולו מתועד  

הלי� ערעור על פסק בוררות ברשות בית המשפט בו   �" ערעור ברשות בית המשפט"

הסכימו הצדדי� שפסק הבוררות יהיה בהתא� לדי& 

תו� , לערער עליו ברשות לבית המשפטוכי ה� רשאי� 

  .לחוק הבוררות' ב29בהתא� לסעי%  ,יו� 30

לרבות פסק די& בהלי� של ערעור , הפסק שנית& על ידי הבורר  � " פסק הבוררות"

  .הנית& בהתא� לכללי� אלה

  .שאושרה על ידי הנשיאות" יתרו"רשימת בוררי� של   �" רשימת בוררי�"

  .שאושרה על ידי הנשיאות" יתרו"מגשרי� של רשימת   � "רשימת מגרשי�"

   .שאושרה על ידי הנשיאות" יתרו"רשימת מומחי� של     � "רשימת מומחי�"

  

  המוסד ומטרותיו  . ב

 מטרה .3

ולהנחילו בקרב הציבור ככלי  רהינה לקד� את רעיו& הבוררות והגישו" יתרו"מטרתו של 

ולסייע לצדדי� להגיע לעמק , ליישו� סכסוכי� בדרכי שלו� מבליל להיזקק לבית המשפט

  .השווה בצורה מהירה ויעילה בדר� של בוררות או גישור

 הנשיאות וסמכויותיה .4

. ויהיו לה כל הסמכויות הקשורות לקביעת כללי� אלה" יתרו"הנשיאות הינה הגו% העליו& של 

והחלטותיה תתקבלנה , שיאות מוסמכת לקבוע כללי� ונוהלי� חדשי� מידי פע� בפע�הנ

  .ברוב דעות

 עקרו� היעילות .5

הליכי הבוררות והגישור ינוהלו בפיקוח הנשיאות מתו� מטרה ליישב את הסכסו� בי& 

עקרו& זה ישמש . יעילה וצודקת תו� הקטנת העלויות לבעלי הדי&, הצדדי� בדר� מהירה
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שנות בכל מקו� שאי& כללי� אלה נותני� מענה או כאשר קיי� ספק בפרשנות כעקרו& פר

  .הכללי�

  

  

  

  ורישו�" יתרו"פנייה ל  . ג

 בקשה לקיו� בוררות .6

יפנו בכתב או באמצעות אתר " יתרו"בעלי די& המבקשי� לקיי� הלי� בוררות בבעל די& או 

או , "יתרו"האינטרנט של המוסד ויציינו בבקשה את הסכמת� ליישב את הסכסו� באמצעות 

כגו& , יצרפו הסכ� בוררות או מסמ� אחר שבו כלולה הסכמה למסור את הסכסו� לבוררות

או החלטת בית , בית המשפט הכולל הסכמה כאמורפרוטוקול מישיבת , סעי% בוררות בהסכ�

או כל תכתובת המשפט להפנות את הצדדי� לבוררות או סעי% בוררות בתקנו& של תאגיד 

בבקשה כאמור יש לציי& א� ישנה דרישה . את הצדדי� לקיו� בוררותאחרת הקושרת 

  .ררותואת עמדתו של הצד האחר לקיו� הליכי הבו, לתחו� התמחותו של הבוררלהעדפה 

 פרטי הבקשה .7

, שמ� וכתובת� של באי הכוח שלה�, בבקשה יפורטו שמותיה� וכתובותיה� של הצדדי�

  .� שבמחלוקת והסעדי� המבוקשי�ותיאור קצר של מהות הסכסו� לרבות הסכ

 בחירת מסלול הבוררות .8

לפיו לא  – 'מסלול א) 1: בבקשה יצוי& באיזה מסלול התדיינות מבקשי� לנהל את הבוררות

 24המצויינות בסעי% על פסק הבורר אלא לבטלו על ידי בית המשפט לפי העילות  נית& לערער 

עור של בוררי� ערלפיו נית& לערער על פסק הבורר בפני ערכאת  – 'מסלול ב) 2. לחוק הבוררות

נית& לפיו על הבורר לפסוק לפי הדי& ועל פסק דינו  – 'מסלול ג) 3. לחוק' א21כאמור בסעי% 

לא ציינו הצדדי� על . לחוק' ב29לערעור בעילות מסוימות בפני בית המשפט כאמור בסעי% 

 .'המסלול שה� בוחרי� ייחשבו כאילו בחרו במסלול ב

 צירו$ מסמכי� לבקשה .9

יש לצר% לבקשה את , הוגשה בקשה לקיו� הבוררות לאחר שהוגשה תובענה בבית המשפט

י� שהוגשו לתיק בית המשפט ופרוטוקול הדיו& בבית ומסמכי� אחרנספחיה� , הדי&�כתבי בי

 .המשפט

 "יתרו"הסכ� לקיו� בוררות ע�  .10
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כ� סיחתמו הצדדי� על ה, ייער� רישו� של הצדדי� במוסד, "יתרו"ע� קבלת הבקשה ב

ותשול� אגרה בשיעורי�  8לפי אחד המסלולי� המצוייני� בכלל " יתרו"לקיו� בוררות ע� 

 .הקבועי� בתערי% המוסד

 תוק$ ההסכ� .11

ב כהסכמה לקבל עליה� כללי� תיחש" יתרו"חתימת הצדדי� על הסכ� לקיו� בוררות ע� 

  .הסכ� מחייב בינ� לבי& עצמ� ובינ� לבי& המוסדאלה וכ

  

 סירוב לקבל תיק בוררות .12

והחלטה כאמור תימסר , "יתרו"לנשיאות תהא הסמכות לסרב לקיי� בוררות במסגרת 

  .ה לקיו� הבוררותלצדדי� בסמו� לאחר קבלת הבקש

  בחירת בוררי� ומינוי�  . ד

 בחירת בורר על ידי הצדדי� .13

" יתרו"הסכימו הצדדי� מראש על זהות הבורר או הבוררי� המופיעי� ברשימת הבוררי� של 

יודיעו  –בחרו הצדדי� בבוררות במסלול של ערעור . יודיעו על כ� בבקשה לקיו� הבוררות

ימי� ממועד חתימת הסכ�  30�הצדדי� על הבוררי� שבחרו לערכאת הערעור לא יאוחר מ

 .הבוררות

 בחירה על ידי הנשיאות .14

, או לא ביקשו לבחור את הבורר בעצמ�, לא הסכימו הצדדי� על בורר מתו� רשימת הבוררי�

חירתה תתחשב בב. ימי� מיו� הבקשה על פי שיקול דעתה 14תמנה הנשיאות את הבורר תו� 

 .ברצו& הצדדי� ובהתמחות הנדרשת לפתרו& הסכסו�, היקפו, הנשיאות במהות הסכסו�

 מינוי הבורר .15

דעה בדבר המינוי ובדבר וימונה הבורר על ידי הנשיאות וה, לאחר קבלת הסכמתו של הבורר

  .המועד שנקבע לקיו� הישיבה המוקדמת תישלח לצדדי�

 השגה על מינוי הבורר .16

רשאי להשיג על מינויו של הבורר בפני הנשיאות מטעמי� של העדר כשירות או  תכל צד לבורר

לא , חשש מפני דעה קדומה או משוא פני� או מכל סיבה אחרת, מומחיות בנושא הסכסו�

הנשיאות תכריע בשאלה לפי שיקול . ימי� לאחר קבלת ההודעה על מינוי הבורר 10� יאוחר מ

  .דעתה והחלטתה תינת& במהירות המירבית

 מינוי בוררי� בערעור .17

 .ל בשינויי� המחוייבי�"מינוי בוררי� בערכאת הערעור יהיה בהתא� לכללי� הנ
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 הצהרת הבורר .18

לו דעה קדומה או  &בכתב בטר� לתחילת הבוררות כי אי בורר שהסכי� לכה& בבוררות יצהיר

יתחייב וכ& , משוא פני� כלפי אחד מהצדדי� ואי& לו נגיעה או מעורבות לנושא שבמחלוקת

הסכמה לשמש כבורר כמוה כהסכמה לקבל את כללי . לכבד את כללי המוסד ולנהוג לפיה�

 .הבוררות של המוסד

 ר ההרכב במותר בוררי�"יו .19

ימונה , בערכאת הבוררות הראשונה או בערכאת הערעור, נקבע מותב ב& שלושה בוררי�

שופט או שופטי� בדימוס  יההיה ובי& חברי המותב יה. ר ההרכב"הבורר המבוגר מביניה� ליו

ר ההרכב יהיה רשאי לית& "יו. ר ההרכב"או השופט הבכיר מבי& השופטי� כיו, השופט יכה&

  .החלטות בענייני� מינהליי�

  מסירת כתבי טענות  . ה

 כתב תביעה .20

את , לפי המאוחר, ימי� לאחר בחירת הבורר או תשלו� האגרה 30תו� , "יתרו"התובע יגיש ל

וא� נתבע סעד שאינו מוגדר , כתב תביעתו שיפורטו בו הטענות והעובדות וכ& סכו� התביעה

 .לכתב התביעה יש לצר% את המסמכי� הנדרשי� להוכחתו. פירוט הסעד המבוקש –בכס% 

 כתב הגנה .21

שיפורטו בו  ב ההגנהאת כת" יתרו"ע לכתב התביעה ימסור הנתב תימי� מקבל 30תו� 

לכתב ההגנה יש לצר% . העובדות והטענות שהוא מודה בה� והעובדות והטענות שהוא מכחיש&

 .את המסמכי� הדרושי� להוכחתו

 כתב תשובה .22

כתב תשובה שיצורפו לו " יתרו"מקבלת כתב ההגנה יהיה התובע רשאי להגיש ל ימי� 15תו� 

 .המסמכי� הדרושי� להוכחתו

 כתב תביעה שכנגד .23

כתב "נתבע המבקש להגיש תביעה שכנגד יצר% את תביעתו לכתב ההגנה ויכתירו במילי� 

והוא , האמורות לגבי כתב תביעה 20על כתב תביעה שכנגד יחולו הוראות כלל ". תביעה שכנגד

 .ימי� כאמור בו 30יוגש תו� 

 כתב תשובה שכנגד .24

כתב תשובה "מתארי� קבלתו  ימי� 15ו� תובע רשאי להתגונ& בפני כתב תביעה שכנגד ת

 .האמורות לגבי כתב הגנה 21שעליו יחולו הוראות כלל , "שכנגד

 פרטי� בכתבי הטענות .25
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, שמות הצדדי�, יש לציי& את פרטי תיק המוסד, "יתרו"בכל בקשה או כתב טענות שיוגשו ל

פקס ודואר , לרבות מספרי טלפו&, די&�פרטי באי הכוח של הצדדי� ומע& להמצאת כתבי בי

  .אלקטרוני

 צירו$ מסמכי� למוסד .26

כל המסמכי� שיוגשו לבורר יועברו ג� לתיקיה באתר האינטרנט של המוסד בציו& מספר 

 .ההלי�

 כפירה בסמכות הבורר .27

ת כתב ההגנה או כתב גרטענה לחוסר סמכות הבורר לגבי התביעה או חלקה יש לטעו& במס

  .בפני הבורר בישיבה המיקדמיתויש להעלותה , לפי העני&, התשובה שכנגד

  ישיבה מיקדמית  . ו

 קביעת מועד .28

יקבע הבורר ישיבה ראשונה ע� , ימי� ממועד מינויו של הבורר או במועד סמו� לכ� 15תו� 

 )."ישיבה מקדמית": להל&(הצדדי� 

 מקו� הישיבה .29

אלא א� כ& נקבע ע� הבורר שהיא תתקיי� " יתרו"הישיבה המיקדמית תתקיי� במשרדי 

  .מיקומ& של הישיבות הבאות ייקבע על ידי הבורר. במקו� אחר

 מטרת הישיבה המיקדמית .30

, בישיבה המיקדמית יעמוד הבורר על גבולות המחלוקת שבי& הצדדי� וייעשה מאמ) לצמצמה

ל דבר אחר הנדרש לש� ניהול כעדי� והצגת הראיות ויקבע הזימו& , יקבע את סדרי הבוררות

 .יעיל של הבוררות

 ותסמכוי .31

לחייב� להמציא פרטי� , בישיבה המיקדמית רשאי הבורר להתיר לצדדי� להגיש שאלוני�

הבורר . יעיל של הבוררותניהול נוספי� ולגלות מסמכי� או לעשות כל דבר אחר הדרוש לש� 

 .רשאי להורות על הגשת כתבי טענות כשה� מאומתי� בתצהיר

 ישיבות נוספות .32

  .סדר הישיבות הבאות של הבוררותהבורר יקבע בישיבה המיקדמית את 

  מועדי�  . ז

 מועדי ישיבות .33
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וכי� ככל שנית& תו� התחשבות ברצונ� הבורר יקבע את מועדי ישיבות הבוררות במועדי� סמ

 .של הצדדי�

 סיו� הבוררות .34

חודשי� מהישיבה  4שהבוררות תסתיי� לא יאוחר מאשר כ�  ומועדי ישיבות הבוררות ייקבע

להארי� מועד זה לתקופה של חודשיי� ות כלבורר תהיה הסמ. 28המיקדמית כאמור בכלל 

  .נוספי� על פי נימוקי� מיוחדי� שיפורטו

 

 הארכת מועדי� .35

אחר שנקבע  הבורר רשאי מיוזמתו או לבקשת בעל די& לדחות את מועדי הישיבות או כל מועד

 .ד שכנגדוהוא רשאי לחייב את המבקש בהוצאות הצ, להגשת מסמ� או לעשיית פעולה כלשהי

 ימי פגרה .36

  .יובאו בחשבו& המועדי� הנקבעי� לפי כללי� אלהלא וחגי ישראל רשמיי� ימי הפגרה 

  ניהול הבוררות  . ח

 הדי� המהותי .37

 .הבורר יהיה כפו% לדי& המהותי אלא א� כ& נקבע אחרת בהסכ� הבוררות

 הדי� הנוהלי .38

, הדי& הנהוגי� בבית המשפטהבורר לא יהיה כפו% לדיני הראיות ולסדרי , בכפו% לכללי� אלה

 .אלא א� כ& הוסכ� אחרת בהסכ� הבוררות

 ניהול הבוררות .39

בניהול הבוררות הבורר ינהג בדר� שתראה לו הטובה והיעילה ביותר כדי להגיע להכרעה 

 .מהירה וצודקת בסכסו� בי& הצדדי�

 השגת הסכמה .40

ות יפעלו ככל הנית& הצדדי� לבורר. הבורר יפעל כמיטב יכולתו ליצור הסכמות בי& הצדדי�

  .לקידו� ענייני הבוררות בהסכמה לש� קיו� הלי� בוררות יעיל

 

 הצעת פשרה .41
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במהל� הבוררות רשאי הבורר להציע לצדדי� הצעות פשרה ליישוב הסכסו� ביניה� מבלי 

פשרה שנתקבלה על ידי הצדדי� תינת& לה . שהדבר ייחשב כהבעת עמדה לגופה של הבוררות

 .על ידי הבורר תוק% של פסק בוררות

 שפת הבוררות .42

אלא א� כ& ביקשו כל הצדדי� לנהל הבוררות או חלק ממנה , הבוררות תתנהל בשפה העברית

, הצדדי� יישאו בהוצאות ניהול הבוררות בשפה הזרה. וניתנה לכ� הסכמת הבורר, בשפה זרה

  .לרבות תרגו� המסמכי� ואימות� ותרגו� סימולטני

  

  תיעוד ישיבות הבוררות  . ט

 רישו� .43

. ודכל דיוני הבוררות בערכאה ראשונה ובערכאה הערעור יתועדו בפרוטוקול בכתב או יוקל

הצדדי� . רשאי� להסכי� על ניהול פרוטוקול מוקלט שיתומלל, בהסכמת הבורר, הצדדי�

 .ישאו בהוצאות ההקלטה והתימלול שווה בשווה

 שיחת ועידה .44

ות הבוררות או לגבות עדויות באמצעות בהסכמת הצדדי� והבורר יהיה נית& לקיי� את ישיב

 .בטלפו& או בוידאו או באמצעי אחר, שיחת ועידה

 חשאיות הדיוני� .45

ישיבות הבוררות תתקיימנה א� ורק בנוכחות הצדדי� ומי שנוכחותו דרושה לניהול הבוררות 

  .הדיוני� יהיו חשאיי�. ואושרה על ידי הבורר

  המצאת מסמכי�  . י

 הגשת מסמכי� .46

מסמכי� המוגשי� בבוררות יוגשו במספר עותקי� מספיק כמספר בעלי הדי& וכמספר 

את המסמ� למוסד יש להגיש לתיקיה שבאתר האינטרנט של . הבוררי� ועותק נוס% למוסד

  .לפי מספר ההלי� "יתרו"

 

 כתובת ההגשה .47

אי& באמור לעיל  .המסמכי� תיעשה באמצעות המוסד אלא א� הורה הבורר אחרתהמצאת 

 ".יתרו"ל 45  די לשחרר מ& החובה להמציא עותק אחד מהמסמכי� כאמור בכללכ
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 המצאה בדואר אלקטרוני .48

למסור מסמכי� או לקבל דברי דואר באמצעות , בהסכמת הבורר, קיבלו הצדדי� עליה�

תיעשה המסירה במתכונת , או באמצעות אתר האינטרנט של המוסד, דואר אלקטרוני

 .ורק אז היא תיחשב כהמצאה כדי&, בלבד PDFהדורשת אישור קבלה ובפורמט 

 מועד קבלת מסמכי� .49

מסמ� שיישלח . הנמע& ייחשב כנתקבל בעת מסירתומסמ� שיימסר ידנית בכתובתו של 

. ימי� לאחר שנשלח וכראיה יישמש אישור המשלוח 3ייחשב כנתקבל  לצדדי� בדואר רשו�

מסמ� שנשלח באמצעות הפקסימיליה ייחשב כנתקבל יו� אחד לאחר מועד קבלתו במכשיר 

 .הפקסימיליה של הנמע&

 כתובת להמצאת מסמכי� .50

ת מסמ� במהל� הבוררות יהיו אלה שצויינו בכתבי הטענות של י� לש� המצאדכתובות הצד

  .יודיע על כ� לבורר ולצדדי� האחרי� לדיו& ,של צד ה כתובתותהשתנ. הצדדי�

  עדויות  . יא

 הזמנת עדי� .51

ולקבוע את דר� , או על פי יוזמתוהבורר רשאי להורות על הזמנת עדי� לבקשת הצדדי� 

 .וחקירת� וכ& לפסוק את הוצאותיה� �הגשת עדות

 אזהרה .52

עד המעיד בבוררות יוזהר כי עליו להעיד אמת שא� לא כ& יהא צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק 

 .על עדות שקר

 חסיו� .53

על עד המעיד בבית המשפט ותחול על עדותו  �עד המעיד בבוררות יהיה חייב בחובות המוטלי

 .חסינות של עדי� המעידי� בבית המשפט

 ירת עדי�חק .54

לרבות עד , הבורר ובעלי הדי& רשאי� לחקור כל עד שמסר עדות או תצהיר במהל� הבוררות

  .מומחה שהעיד מטע� הצדדי� או מטע� הבורר

 עד מומחה מטע� הבורר .55

הצדדי� ישתפו . שיחווה דעתו בעל פה או בכתבהבורר יהיה מוסמ� לזמ& עד מומחה מטעמו 

מחוות הדעת  קעות. כל מידע נחו) לש� גיבוש חוות דעתולרשותו פעולה ע� המומחה ויעמידו 

 .של המומחה יימסר לבעלי הדי&
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 חקירת המומחה .56

שהעיד או שהגיש חוות דעת לבורר בדר� שחוקרי� הצדדי� יהיו רשאי� לחקור כל מומחה 

  .עד מומחה מטע� בית המשפט

 הוצאות עד מומחה .57

והצדדי� ישאו בהוצאותיו בחלקי� , הבורר יקבע את שכרו של עד מומחה שהוזמ& על ידו

  .אלא א� כ& הורה הבורר אחרת, שווי�

  סעדי� זמניי�  . יב

 הסמכות .58

ת ותשובות בעני& ובקש. לרבות במעמד צד אחד, לית& סעדי� זמניי�הבורר יהיה מוסמ� 

 .סעדי� זמניי� תהיינה מנומקות ונתמכות בתצהיר המאמת את העובדות עליה& ה& סומכות

 ערבות .59

ערבויות ובמת& בטוחות להבטחת הזמני בהפקדת הבורר יהיה מוסמ� להתנות את מת& הסעד 

 .צד שלישי וכל אד� שעשוי להיפגע ממת& הסעד המבוקשזכויות של הצד השני או זכויות 

 ביטול הסעד .60

לשנותה או לתקנה או לתת כל , הבורר מוסמ� בכל עת לבטל את החלטתו בעני& מת& סעד זמני

  .אחרסעד זמני 

  אי הופעה ואי קיו� צו  . יג

 סמכות הבורר .61

או לא קיי� צד מהצדדי� , הודעה עליו נמסרה לוולא הופיע צד לדיו& לאחר שנקבע מועדו 

הוראה או צו של הבורר או לא עמד במועדי� שנקבעו בכללי� אלה לגבי הגשת כתבי לבוררות 

על דחיית , לתיקו& המחדללאחר מת& התראה והקצבת זמ& , רר להורותרשאי הבו, טענות

או כל , או על קיו� הדיו& למרות העדרו של צד, בחלקה או בשלמות, התביעה או קבלתה

 .החלטה אחרת

 הוצאות .62

אי הופעה של בעל די& לישיבת בוררות שהוזמ& אליה לא תפטור אותו מתשלו� הוצאות 

  .הישיבה ולא תמנע קיו� הישיבה

  הלי+ גישור במהל+ בוררות   יד

 גשרמינוי מ .63
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למנות מגשר או מגשרי� מוסמכי� לש� יישוב חילוקי , בהסכמת הצדדי�, הבורר יהא רשאי

 .הדעות ביניה�

 הגבלת תקופה הגישור .64

ימי� אלא א� כ& היא הוארכה בהסכמת הצדדי�  45תקופת הלי� הגישור לא תעלה על 

הצדדי� לא נסתיי� הלי� הגישור בהצלחה ישובו . ימי� נוספי� 45לתקופה נוספת בת 

 .להתדיי& בהלי� הבוררות

 הבורר כמגשר .65

א� אי& בכ� כדי למנוע ממנו להציע פשרה , הבורר לא יוכל לשמש כמגשר בי& הצדדי�

  .41מוסכמת לצדדי� במהל� הבוררות לפי כלל 

  סיכומי�  . טו

 מועד להגשה .66

ימי� לאחר סיו� שמיעת הראיות יקבע הבורר מועד להגשת סיכומי הצדדי� או  30

 .להשמעת�

 סיכומי� .67

  .סיכומי טענות הצדדי� יהיו בעל פה אלא א� כ& התיר הבורר את הגשת� בכתב

  פסק הבוררות  . טז

 מהות הפסק .68

צו ביצוע בעי& וצו לתשלו� , צו עשה וצו לא תעשה, הבורר רשאי לתת פסק די& הצהרתי

כ& הוא רשאי לתת פסק ביניי� והחלטות . וכל סעד אחר שבית המשפט רשאי לתיתו, כספי�

 .58  זמניות או חלקיות וסעדי� זמניי� לפי כלל

 מועד .69

ימי� ממועד סיו� הליכי הבוררות ולאחר הגשת הסיכומי� על  30פסק הבוררות יינת& תו� 

 .מי� נוספי� לפי נימוקי� שיירשמוי 30� הבורר יהיה רשאי להארי� מועד זה ב. ידי בעלי הדי&

 צורה .70

פסק הבוררות יהיה בכתב ויימסר לצדדי� כשהוא חתו� על ידי הבורר ומצוי& בו מועד 

  .חתימתו

 נימוקי� .71
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יהיה פסק , לחוק שנית& לערער על פסק הבוררות בפני בורר אחר' א21בבוררות לפי סעי% 

פסק  ,לחוק 24אחר כאמור בסעי%  בבוררות שלא נית& לערער עליה בפני בורר. הבורר מנומק

הבוררות יהיה מנומק אלא א� כ& הסכימו הצדדי� כי הבורר יהיה רשאי שלא לנמק את פסק 

 –ושנית& לערער עליו לפני בית המשפט לדי& בבוררות שפסק הבורר חייב להיות בהתא�  .דינו

 .יהיה פסק הבורר מנומק

 הפרשי הצמדה וריבית .72

לתשלו� חוב כספי אזי הוא יכלול הוראות בדבר תשלו� הפרשי א� פסק הבוררות כולל חיוב 

 .או ריבית/הצמדה ו

 הוצאות הבוררות .73

 .ל הוראות בדבר תשלו� הוצאות הבוררות ושכר טירחת עורכי הדי&פסק הבורר יכלו

 מסירת פסק בורר .74

פסק הבוררות או כל החלטה ישלחו לכל אחד מהצדדי� ולמוסד לאחר ששולמו התשלומי� 

לבורר אי& חובה לקרוא את הפסק או את החלטתו בעל פה בפני . בגי& הבוררותהמגיעי� 

 .הצדדי�

 פסק בוררות בפשרה .75

לפסוק בסכסו� שבי& הצדדי� בדר� של פשרה כאמור בכלל , בהסכמת הצדדי�, הבורר רשאי

  .אלא א� כ& הסכימו הצדדי� אחרת, ובמקרה כזה הוא יהא חייב לנמק את פסק דינו, 41

  ערעור  . יז

 זכות הערעור .76

א� כ& בחרו  אאללחוק ' א21לפי סעי% פסק הבוררות יהיה נתו& לערעור בפני ערכאת בוררי� 

בחרו הצדדי� במסלול ללא ערעור יהיה נית& לבטל את . הצדדי� במסלול בוררות ללא ערעור

או לערער עליו בפני בית , לחוק 24פסק הבוררות על ידי בית המשפט בעילות האמורות בסעי% 

שפסק הבורר יהיה בהתא� לדי& וכי נית& ' ב29א� הסכימו הצדדי� לפי סעי%  –שפט המ

אלא לא יהיה נית& לערעור  75פסק בוררות שנית& בפשרה לפי כלל . לערעור לפני בית המשפט

לא ערעור הצדדי� על פסק הבורר תו� המועד האמור יהיה  .א� כ& הסכימו הצדדי� אחרת

 .פסק הבורר לפסק סופי

 ביניי� החלטת .77

החלטת ביניי� של הבורר לא תהיה נתונה לערעור אלא במסגרת הערעור על פסק הבוררות 

 .עצמו

 מועד .78
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ימי� ממסירת פסק  30יוגש תו� שנית& לערער עליו לפני בורר אחר הערעור על פסק הבוררות 

בקשה לביטול פסק  .ימי� מיו� הגשת הערעור 30הבוררות לבעלי הדי& והדיו& בו יקבע תו� 

ערעור על פסק בורר לבית . ימי� 45לחוק יוגש תו�  24בורר על ידי בית המשפט לפי סעי% 

 .ימי� מיו� מת& פסק הבוררות 30יוגש תו�  'ב29המשפט לפי סעי% 

 הרכב מותב הערעור .79

ערכאת הערעור תהיה מורכבת מבורר ד& יחיד או ממותב של שלושה בוררי� והכל לפי 

תמנה הנשיאות בורר ד& יחיד לדו& , די� על מותב הערעורלא הסכימו הצד .הסכמת הצדדי�

 .בערעור

 צורה .80

ש� הבורר או , כוח��ערעור יוגש בכתב ויפרט את שמות וכתובות הצדדי� לסכסו� ובאי

. טיעוני הערעור ומועד מסירת פסק הבורר, נימוקי הערעור, מוטב הבוררות בערכאה הראשונה

. או מידע המצויי� בתיק הבוררות בלבד/כי� ונימוקי הערעור וטיעוניו יסתמכו על מסמ

פסק הבורר יצור% לערעור ויהווה . הגשת מסמכי� נוספי� תהא ברשות ערכאת הערעור בלבד

  .חלק בלתי נפרד ממנו

 כתב תשובה .81

ימי� מיו� שנמסר הערעור ויפרט את עשר המשיב יגיש כתב תשובה לערעור תו� חמישה 

במסגרת . או מידע המצויי� בתיק הבוררות/ו בהסתמ� על מסמכי�, נימוקי וטענותיו

  .רשאי המשיב להגיש ערעור שכנגד, תשובתו

 תחולת כללי הבוררות .82

 .כללי הבוררות יחולו על הלי� הערעור בשינויי� המחוייבי�

 סדרי הדי� .83

 .על סדרי הדי& בערעור יחולו הוראות כללי� אלה בשינויי� המחוייבי�

 הדיו� בממצאי� עובדתיי� .84

הערעור לא תדו& בממצאי� עובדתיי� שהוכרעו בפסק הבוררות בערכאה הראשונה ערכאת 

או כאשר נתברר כי שאלה , אלא א� כ& נדרש הדבר לש� מניעת עיוות די& ומטעמי� שירשמו

או כאשר , שבעובדה המהותית להכרעת הסכסו� לא הוכרעה על ידי הערכאה הראשונה

 .הסכימו הצדדי� על כ� בהסכ� הבוררות

 יות ערכאת הערעורסמכו .85

לאשר את , ערכאת הערעור מוסכמת לדחות את הערעור כולו או חלקו או לקבלו כולו או חלקו

. לבטלו או להחזירו לבורר שנת& אותו בצירו% הוראות, לשנותו, לתקנו, להשלימו, פסק הבורר

 .ערכאת הערעור תהיה מוסכמת לית& סעדי� זמניי�
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 פסק הבוררות בערעור .86

והוא , מיו� השלמת הסיכומי� בערעור ימי� 30תית& את פסק דינה בתו� ערכאת הערעור 

וא� אי& רוב לדעה אחת , על פי החלטת רוב הבוררי� היושבי� בהרכביהיה מנומק ויוכרע 

 .ר ההרכב"תכריע דעתו של יו

 די� פסק הבוררות בערעור .87

פסק "היה פסק הבוררות בערעור יבוא במקומו של פסק הבוררות בערכאה ראשונה והוא י

  .לכל דבר ועני&" הבוררות

 הוצאות .88

ערכאת הערעור תפסוק הוצאות בהתא� לתוצאת הבוררות בשיעורי� ריאליי� אלא א� כ& 

  .מצאה כי יש להפחית מהוצאות אלה מטעמי� שיירשמו

  בוררות בינלאומית  . יח

 שפה .89

את הסכמת אלא א� כ& הסכימו בעלי הדי& וקיבלו , בוררות בינלאומית תתנהל בשפה העברית

 .הבורר לנהלה בשפה אחרת

 אי נקיטת הליכי� משפטיי� .90

בעלי הדי& מסכימי� כי ע� חתימת� על הסכ� הבוררות ימנעו מלנקוט הליכי� משפטיי� 

  .אל א� כ& אי& בסמכות הבוררות להכריע�, בבתי המשפט במדינותיה� בענייני הסכסו�

 הוצאות .91

, מהשפה העברית או השפה עליה הוחלטהוצאות הקשורות בקיומה של הבוררות בשפה שונה 

ואול� הבורר יהא רשאי להביא הוצאות אלה , יחולו על הצד הדורש את תרגו� הבוררות

  .בהתחשב בתוצאות הכרעת הבוררות, בחשבו& חיובי הצדדי�

  סודיות ושמירת מסמכי�  . יט

 סודיות .92

במלאכת המוסד ד הינה בעלת אופי חסוי ועל כ& על כל העובדי� או העוסקי� סעבודת המו

ועל תוכנ� של  דלשמור עת סודיות גמורה לגבי כל מידע המגיע לה� בקשר לפעילות המוס

אתר האינטרנט של המוסד יהיה חסו� בפני צדדי� שאינ� קשורי� להליכי� . תיקי הבוררות

 .על פי כללי� אלה

 שמירת מסמכי� .93
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, בות בי& הצדדי�תכתו, ובכלל זה בקשות לקיו� בוררות, כל המסמכי� שיוגשו למוסד

 דהחלטת הבורר והמוסד ומסמכי� אחרי� המוגשי� לתיק הבוררות יישמרו בארכיו& המוס

  .או באתר האינטרנט לתקופה שיש לשמר� על פי די&

  תשלומי� והוצאות  . כ

 אגרה .94

הצדדי� להלי� של גישור או בוררות ישאו שווה בשווה באגרה שיש לשלמה למוסד כמפורט 

היה . מ בשיעור כפי שתהיה בתוק% במועד תחילת הבוררות"ספת מעבטבלת התשלומי� בתו

ויתברר כי הנושא השנוי במחלוקת מוער� על ידי הצדדי� באופ& מוטעה או שלא נית& לכמתו 

 .הנשיאות תקבע את סכומו, בכס%

 עדכו� סכומי האגרה .95

רי� האגרה תו� התחשבות בעליית מדד המחי נשיאות המוסד תהא מוסכמת לעדכ& את סכומי

 .לצרכ& ובנתוני� אחרי�

 תשלו� על ידי צד אחר .96

, יו� מיו� הפניה למוסד 15תו� מלשלמו והצד האחר נמנע , שיל� צד אחד את חלקו באגרה

יהא רשאי הצד ששיל� לשל� את האגרה ג� בעבור הצד שלא שיל� תו� שמירת זכותו לתבוע 

  .החזר התשלו� מהצד השני במסגרת הליכי הבוררות

 שכר הבורר .97

שכרו של הבורר או הבוררי� בערכאה ראשונה או במותב הערעור ישול� על ידי הצדדי� שווה 

הבורר יהיה חייב לדווח . "יתרו"לישירות שכר הבורר ישול� ". יתרו"בתערי% בשווה כמפורט 

לא תיקבע ישיבה נוספת של  .לנשיאות על שעות עבודתו והישיבות בגינ& דרש שכר טירחה

 .י הדי& סילקו את חוב�הבוררות מבלי שבעל

 רמועד תשלו� שכר בור .98

הבורר יהא רשאי לקבל את שכרו מיד לאחר תו� כל ישיבה מישיבות הבוררות או באופ& אחר 

 .כפי שקבע בהתייעצות ע� הצדדי�

 סמכות להכריע .99

לאחר שמיעת כל " יתרו"תכריע נשיאות , בכל מחלוקת בי& הבורר לבי& בעלי הדי& לגבי שכרו

 .הצדדי�

 אותהוצ .100

ט למומחה "כגו& הוצאות ושכ, רשאי לחייב את הצדדי� בתשלו� הוצאות מיוחדות רהבור

, ב"הקלטה ותמלול פרוטוקול ותשלו� למתורגמ& וכיו, תשלו� בגי& הקלדה, מטע� הבורר
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הוצאות עד מומחה או ספק שירותי� אחר שהוזמ& על . ולקבוע מועדי� לביצוע תשלומי� אלה

 .ידואחד מהצדדי� ישולמו על 

 תשלו� .101

שהוזמנו על ידי בעלי הדי& ישולמו ישירת תשלומי הוצאות למומחי� ולספקי שירותי� אחרי� 

לא תיקבע . תשלומי� למומחי� וספקי� שהוזמנו על ידי הבורר ישולמו דר� המוסד. לה�

  .ישיבה חדשה של הבוררות מבלי ששולמו חובות הצדדי�

 

 ערובה .102

שאי הבורר לחייב את הצד האחר בהפקדת ערובה על פי בקשת צד או לפי שיקול דעתו ר

או לטובת המוסד להבטחת תשלו� הוצאות הבוררות או שכר הבורר /והמבקש לטובת הצד 

הבורר יהא רשאי לשנות . 103אי הפקדת ערובה יראוה כאי תשלו� לפי כלל . או האגרה

ד שנת& הזדמנות ובלב, בי& ביוזמתו ובי& על פי בקשת אחד הצדדי� במהל� הבוררות, החלטתו

 .לצדדי� להשמיע טענותיה� לעניי& זה

 אי תשלו� הוצאות הבוררות .103

ייחשב , שכר בורר והוצאות, לא שיל� צד להלי� את מלוא התשלומי� שהוא חייב לגבי אגרה

  . 61הדבר כאי הופעתו לדיו& ויחולו הוראות כלל 

במת& הפסק עד  אשר הנשיא או הבורר רשאי� להורות על עיכוב המש� הדיו& בבוררות או 

  .יוסדר נשוא התשלומי�

 תשלו� שכר בורר והוצאות על ידי הצד האחר .104

ל� ג� את חלקו של הצד השני א� המגיעי� ממנו יהא רשאי לש הצד ששיל� את התשלומי�

הצד המשל� רשאי לדרוש . ימי� מיו� דרישת התשלו� 15נמנע הצד השני מלעשות זאת תו� 

  .במסגרת הליכי הבוררותאת החזרת התשלו� מהצד השני 

 מזכירות  . כא

 סמכות .105

ובכלל זה , ל תדאג לביצוע הפעולות המנהליות לפי כללי� אלה"מזכירות המוסד ברשות המנכ

תדאג לגביית תשלומי� ולביצוע כל הפעולות , תפקח אחר המועדי� שנמנו בכללי� אלה

 .המנהליות

 סודיות .106

  .92  כמפורט בכללעובדי המוסד יהיו כפופי� לחובת שמירת הסודיות 
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 כשירות ומינוי בוררי�  . כב

 רשימת בוררי� .107

הכללתו של . בוררי� בהליכי� לפי כללי� אלה ימונו א� ורק מרשימת הבוררי� של המוסד

י נשיאות המוסד ומחזיק בתעודת בורר ברשימת המוסד תיעשה רק א� הוא אושר על יד

  .ה מאת המוסדכמהס

 כשירות לשמש כבורר .108

: תאשר הנשיאות את הכללתו של הבורר ברשימת הבוררי� של המוסד יהיוהשיקולי� לפיה� 

מילוי תפקידי שפיטה או תפקיד ; רישומו של הבורר בפנקס חברי לשכת עורכי הדי& בישראל

נסיו& בעסקי� או ; הוראת משפטי� או לימודי� אחרי� באוניברסיטה או במכללה; אחר

בעל רשיו& לעסוק במקצוע ראיית ; רכשירות כשמאי מקרקעי& או כאקטוא; בשוק ההו&

 רקורד ציבורי מקצועי; נסיו& במת& חוות דעת; נסיו& בניהול בוררויות וגישורי�; החשבו&

 .ובכלל זה בועדות ממשלתיות ואחרות ושימוש בתפקידי� בשירות הציבורי

 מועמדי� ואישורי� .109

וש ממנו כל נתו& הנשיאות תדו& במועמדותו של כל אד� הפונה אליה והיא תהא רשאית לדר

המועמד בבקשתו להיכלל ברשימת המוסד יוותר על כל חסיו& . פרט לצור� קבלת החלטתהו

המידע שיגיע לידי הנשיאות יהיה . בעני& זה והוא יסמי� את הנשיאות לקבל כל מידע אפשרי

 .חסוי

 מועמדי�  פסילת .110

לא יתמנה כבורר מי שהורשע על ידי בית די& משמעתי של לשכת עורכי הדי& או של איגוד אחר 

, בפסק די& סופי שאי& עליו ערעור וטר� חלפו עשר שני� ממועד ההרשעה, משמעתיתבעבירה 

לא יתמנה כבורר מי שהורשע בעבירה . או טר� חלפה תקופת הענישה שנקבע בגזר די& סופי

 . יבות העני& משו� קלו&פלילית שיש בה בנס

 ערעור על פסילה .111

, נפסלה על ידי המוסד יוכל להגיש ערעור אחד נוס% לנשיאותמי שמועמדותו לשמש כבורר 

  .הערעור תהיה סופיתוהחלטת הנשיאות על 

 הסכמה להיכלל ברשימת הבוררי� .112

ייכלל ברשימת המוסד , אותברשימת הבוררי� אושרה על ידי הנשימי שמועמדותו להיכלל 

המוסד באתר האינטרנט לאחר שחת� על כתב התחייבות והסכמה על הכללותו ברשימת 

הסכמה כאמור תיחשב ג� . בתוספת קורות חיי� שיפורסמו באתר וויצר% את תמונת

  .כהסכמה שכללי� אלה ישמשו כהסכ� מחייב בי& הבורר לבי& המוסד
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 שימוש בשני תפקידי� .113

ג� כבורר בערכאה ראשונה או הערעור יוכל לשמש בו זמנית ר בערכאת מי שמשמש כבור

 .כמגשר בתיקי� אחרי�

 מינוי בורר לתיק על ידי המוסד .114

: נשיאות המוסד תמנה בורר מתו� רשימת הבוררי� של המוסד לפי בקשת הגופי� הבאי�

 .בעלי הדי& וכל גור� המעוני& בבוררות, בית המשפט

 אישור המינוי על ידי הבורר .115

 :הבורר יוכל להתחיל בתפקידו בניהול הבוררות בתיק א� יאשר את הדברי� הבאי�

וכי ימנע מלייצג , יאשר בכתב את הסכמתו לכה& כבורר במחלוקת שבי& הצדדי�  .א

 . חודש לאחר מת& פסק הבוררות הסופי 12אות� באיזה עני& שהוא במש� תקופה של   

וכל קביעה או , רות הנשיאותהבורר יתחייב בכתב לקבל עליו כללי� אלה ואת מ  .ב

קביעת שכר טרחתו כבורר וקביעת לוח זמני� , כולל החלפתו, החלטה של הנשיאות  

 .לבוררות  

וכי א% , מעורב בדר� כלשהיא במחלוקת או בסכסו� שבי& הצדדי�הבורר יאשר כי אינו   .ג

שות% או , כשכיר דאו לקוח משרד בו עב, אחד מהצדדי� איננו לקוחו ולא היה לקוחו  

וכי אי& לו כל עני& או אינטרס אצל הצדדי� בעני& נשוא המחלוקת או , באופ& אחר  

 .הסכסו�  

 חובות הבורר .116

 :בחובות כלדקמ&, בי& היתר, הבוררי� יהיו חייבי�

 .להעביר למוסד את פסק הבוררות מיד ע� נתינתו  .א

 .הצדדי�להעביר למוסד את פירוט התשלומי� שנגבו או שיש לגבות� מאת   .ב

 .וח המפרט את סיבת התארכות הדיוני�"חודשי� ד 6�א� הבוררות נמשכת יותר מ  .ג

 .לפרט ולעדכ& את פרטיו ברשימת הבוררי� של המוסד  .ד

 .לעמוד בתשלו� חובותיו למוסד  .ה

 .לבטח את עצמו בביטוח אחריות מקצועית  .ו

 אחריות אישית .117

. כלפי הצדדי� לבוררותכל בורר ובורר נושא באחריות אישית ומקצועית מלאה ובלעדית 

המוסד או נשיאות המוסד אינ� נושאי� בכל אחריות ישירה או שילוחית ביחס לפעולותיו 

 .והחלטותיו של הבורר
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 ביטוח .118

על כל בורר הרשו� ברשימת הבוררי� של המוסד לבטח את עצמו בביטוח אחריות מקצועית 

בגי& פעילות הבורר אחרת  או אחריותהמוסד איננו אחראי באחריות מקצועית . מפני רשלנות

  .ואו למהות העובדות המתבצעות על ידתפקידו או לאופ& ביצוע 

  

  

 העברה ופסילת בוררי�, החלפה  . כג

 נבצרות ופטירה .119

ימונה , נבצר מהבורר למלא את תפקידו עקב מחלה או עקב פטירה או עקב סיבה אחרת

  .אחרת אלא א� כ& הסכימו הצדדי�, תחתיו בורר אחר על פי כללי� אלה

 העברה והשעיית בורר .120

להשעותו לתקופה או , להעבירו מתפקידו, נשיאות המוסד תהא מוסמכת להחלי% בורר

 :למוחקו מרשימת הבוררי� בהחלטה מנומקת מהסיבות הבאות

הבורר הורשע בפסק די& חלוט בעבירה משמעתית או בעבירה פלילית שיש עמה קלו& או   .א

 .המראה על פג� בטוהר המידות  

 .כבורר בסכסו� נגוע בניגוד ענייני�שימש   .ב

לסכל את מטרת עלול הבורר מתנהג במהל� הבוררות באופ& אשר לדעת הנשיאות   .ג

 .הבוררות  

 .הבורר משהה את הליכי הבוררות בצורה בלי סבירה  .ד

 .הבורר איננו נוהג לפי כללי הבוררות  .ה

 זכות ערעור .121

לבורר שהועבר מתפקידו או נפסל מרשימת הבוררי� יהיה הזכות לערער בפני הנשיאות תו� 

על החלטת הנשיאות נית&  .על ההעברה האמורה מתפקידוימי� מיו� שנמסרה לו ההודעה  30

 .לערער בפני בית המשפט

 המש+ הבוררות לאחר החלפת בורר .122

אלא , בפני הבורר הראשו& השהגיעתימש� הבוררות מהשלב , מונה בורר חלי% לבורר שהוחל%

  .א� כ& יחליט הבורר החדש אחרת לאחר ששמע את טענות הצדדי�

 כללי אתיקה לבוררי�  . כד
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 תחולה .123

האמור בכללי� אלה בא להוסי% על הוראותיה� של חיקוקי� או של פסיקת בתי המשפט 

ות אתיות על כל עני& שאינו מפורש בכללי� אלה יחולו נורמ .העוסקי� בחובות הבוררי�

 .מקובלות וכ& כללי מורשת ישראל

 שמירת אמוני� וצדק .124

 .לא יטה משפט וישמור אמוני� לחוקי המדינה, ישפוט משפט צדק ,בשבתו לדי&, בורר

 משוא פני� .125

 .בורר לא יכיר פני� במשפט ולא יגלה דעה קדומה או משוא פני� בדי&

 אי תלות .126

שפע מפני ביקורת מאחרי� או מפני לח) והבורר במילוי תפקידו לא יהיה תלוי באיש ולא י

 .דעת קהל ויהא מורא הדי& עליו ולא מורא כל איש

 ניגוד ענייני� .127

בורר ימנע מלקבל עליו בוררות וימנע במהל� הבוררות מלטפל בכל נושא שיש לו נגיעה בו   .א

עסקית , בורר לא יישב לדי& א� קיימת קירבה משפחתית. ויכול לגרו� לו לניגוד ענייני�  

או א� יש לו א� לב& , או חברתית לבעלי הדי& או לבא כוח� או לעד הנחקר בבוררות  

 .משפחתו עני& כספי או אישי בהלי� הבוררות או בתוצאותיו  

או עובד אצל קרוב  ובורר לא יישב לדו& בהלי� בו מופיע עור� די& שות% או עובד במשרד  .ב

 .משפחה של הבורר  

ולא ייצור רוש� כי , להביא אותו לניגוד ענייני� בורר יימנע מלנקוט בצעדי� העשויי�  .ג

 .בעל די& אחד זוכה למעמד מיוחד בשל קשריו עמו  

 ניהול הבוררות .128

 .הבורר ינהל את הבוררות באופ& ענייני וינהג בצדדי� ובבאי כוח� בשוויו& מוחלט  .א

ל הבורר יקיי� את הדיוני� במועדי� שנקבעו לכ� ובזמ& הקבוע לאותה ישיבה תו� הקפדה ע  .ב

 .כללי הבוררות

 .הבורר לא ישהה את הדיו& ולא את פסק הדי& ויימנע מכל עינוי די& לצדדי�  .ג

 כבוד הזולת .129

בסבלנות ובמתינות ולא ינהג בקפדנות אלא , הבורר בשבתו לדי& ינהג בבעלי הדי& באדיבות

ויימנע מלפגוע בכבוד� או בכבודו של , ישרה אווירה נינוחה בפני אלה הנוטלי� חלק בדיו&

 .בורר אחר
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 הליכות .130

יהיה מסור לתפקידו וימנע מכל דבר , הבורר בהליכותיו יפעל תו� שמירה על טוהר המידות

  .שאיננו הול� את מעמדו או במעמד המוסד

 סודיות .131

  .הבורר יהיה מחוייב לשמור בסודיות כל מידע שהגיע אליו בתפקידו כבורר במוסד

  

 גישור  . כה

 הגדרות .132

הלי� שבו נועד מגשר ע� בעלי הדי& כדי להביא� לידי הסכמה ליישוב הסכסו�   � "גישור"

  .מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו    

שהושג בסיומו של , הסכ� בי& בעלי הדי& על יישוב סכסו� שביניה�   � "הסדר גישור"

  .הלי� גישור  

ול משא ומת& מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדי& להגיע להסדר גישור מתו� ניה  �" מגשר"

  .חופשי ומבלי שיש לו סמכות להכריע בו    

 תחולה .133

: להל&( 1984�ד"נהתש] נוסח משולב[על הליכי הגישור יחולו הוראות חוק בתי המשפט 

כללי בוררות אלה ). "התקנות": להל&( 1993� ג"תשנ) גישור(ותקנות בתי המשפט , )"החוק"

או כאשר משתמעת כוונה שונה , אלה אחרתיחולו על הליכי הגישור אלא א� כ& נאמר בכללי� 

  .מהקשר הדברי�

 

 רשימת מגשרי� .134

מגשרי� בהליכי� לפי כללי� אלה ימונו א� ורק מרשימת המגשרי� של המוסד שאושרו על 

  .ידי הנשיאות והוסמכו על ידה

 כשירות לשמש כמגשר .135

הוא נשיאות להכליל ש� של מגשר ברשימת המוסד יהיה השיקול א� הבי& שיקוליה של 

1996�ו"התשכ, )מינוי מגשר(מופיע ברשימת המגשרי� שימונו על פי תקנות בית המשפט  ,

או שעבר קורס גישור אחר השווה בהיקפיו ובדרישותיו לקורס , ועבר קורס גישור לפי התקנות

על כשירות� של מגשרי� יחולו ההוראות החלות על בוררי� בשינויי� . האמור בתקנות

 .המחוייבי�
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 ימת המגשרי�קבלה לרש .136

, י� של המוסד יחולו ההוראות האמורות על בוררי�רעל קבלת מועמדי� לרשימת המגש

 .בשינויי� המחוייבי�

 אחריות וביטוח, חובות .137

אחריות� המקצועית וחובת� , ההוראות האמורות לגבי בוררי� בעני& חובותיה� כלפי המוסד

 .על מגשרי�בשינויי� המחוייבי� ג� , להתכסות בביטוח מקצועי יחולו

 העברה והשעייה, פסילה .138

ת מגשר והעברתו מתפקידו או על אי קבלתו לרשימת המגשרי� יחולו ההוראות על פסיל

  .בשינויי� המחוייבי�, האמורות על בוררי�

 בקשה לקיו� גישור .139

יחולו הכללי� החלי� על בקשה לקיו� בוררות " יתרו"על בקשה לקיו� גישור באמצעות 

 .בשינויי� המחוייבי�

 הסכ� גישור ע� המוסד .140

ייער� רישו� הצדדי� במוסד ולאחר " יתרו"ע� מת& האישור לבקשה לקיי� גישור באמצעות 

 .תשלו� האגרה יער� הסכ� גישור ע� המוסד

 ההסכ� המצוי .141

לתקנות הגישור יחולו על הצדדי� ) ו(3ההסכ� המצוי בי& בעלי הדי& ומגשר לפי תקנה 

  .אחרת והמגשר אלא א� נקבע בהסכ� הגישור

 מינוי המגשר .142

, על מינוי המגשר מבי& רשימת המגשרי� של המוסד יחולו ההוראות האמורות לגבי בוררי�

  .בשינויי� המחוייבי�

 סדרי הדי� בגישור .143

וכללי� אלה ככל , 1993�ג"תשנ, )גישור(על סדרי הדי& בגישור יחולו תקנות בתי המשפט 

 .ל"שאינ� נוגדי� את התקנות הנ

 הליכי הגישור .144

מטרת הליכי הגישור הינה להגיע לפתרו& הסכסו� שבי& הצדדי� בצורה המהירה   .א

במידת , יסביר המגשר לבעלי הדי&, לש� ייעול ההליכי� בתחילת הגישור. לה ביותריוהיע  

  .ואת פרטי ההסכ� המצוי, להבדיל מבוררות, את מהות הגישור, הצור�  
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את המקו� והמועד לכל ו, המגשר יקבע את סדרי הדי& ככל שלא נקבעו על פי די&  .ב

 .ישיבה  

המגשר רשאי לנהל תיק מסמכי� ולרשו� פרוטוקול של ישיבות הגישור שישמשו אותו   .ג

   .בלבד ולא יהיו פתוחי� לעיו& בעלי הדי&  

 פגישה ע� בעלי הדי� .145

וכ& , בלי עור� דינו –ובהסכמת בעל די& , ביחד או לחוד, המגשר רשאי להיוועד ע� בעלי הדי&

  .לרבות ע� עור� הדי& של בעל די& בנפרד, ע� כל מי שקשור לסכסו�

  

 ייצוג בעלי הדי� .146

וה� רשאי� להיווע) באופ& עצמאי ע� מי , בעלי הדי& רשאי� להיות מיוצגי� על ידי עורכי די&

 .שיימצאו לנכו& בכל שלב משלבי הגישור

 ראיות .147

 .במסגרת הליכי הגישור לא ישמשו ראיה בהלי� משפטי אזרחידברי� שנמסרו 

 מומחה .148

 .המגשר יהיה רשאי להתייע) ע� מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה

 סמכות המגשר .149

  .המגשר רשאי להציע לבעלי הדי& פתרונות לסכסו� ולהביא בפניה� הצעות להסדר גישור

 הפסקת הגישור על ידי הצדדי� .150

לבעלי הדי& , בכתב, הגישור בכל עת לאחר שמסר על כ� הודעהבעל די& רשאי להפסיק את 

 .האחרי� ולמגשר

 הפסקת הגישור על ידי המגשר .151

 :המגשר רשאי להפסיק את הגישור א� הוא סבור כי נתקיי� אחד מאלה

 ;לגישור, לדעתו, העני& אינו מתאי�  .א

 ;פעולה עמואו אינ� משותפי� , בעלי הדי& א מי מה� אינ� נוהגי� בהגינות או בתו� לב  .ב

 ;בעלי הדי& או מי מה� אינ� מגלי� את המידע הדרוש לקיו� הגישור  .ג

 ;אי& לדעתו סיכוי סביר שבעלי הדי& יגיעו להסדר גישור  .ד
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בלתי מוסרי או סותר את , הסדר הגישור שבעלי הדי& עומדי� להגיע אליו הוא בלתי חוקי  .ה

 ;תקנת הציבור  

 ;וא בלתי הוג& בעלילהסדר הגישור שבעלי הדי& עומדי� להגיע אליו ה  .ו

הסדר הגישור שבעלי הדי& עומדי� להגיע אליו אינו מתחשב בעניינו של קטי& או   .ז

  ;הקשור לסכסו� די& פסול  

 ;כתוצאה מהסדר הגישור עלול להיגר� נזק של ממש לצד שלישי  .ח

 .בעלי הדי& אינ� משלמי� את שכר טרחתו או הוצאותיו בעי&  .ט

וא� הגישור הופנה על , המגשר על החלטתו למוסד עייוד, ליט המגשר להפסיק את הגישורהח

המגשר לא ימסור לבית המשפט את נימוקיו ולא יחווה . ג� לבית המשפט –ידי בית המשפט 

  .אלא על פי הסכמת הצדדי�, דעתו בכל עני& הנוגע לגישור

 חובות בעלי הדי� .152

בעלי הדי& שהינ� צדדי� לגישור יהיו מחוייבי� לנהוג במהל� הגישור בהגינות   .א

ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסו� , לשת% פעולה ע� המגשר, ובתו� לב  

 .ביניה� בדר� של הסכמה מרצו&  

, בעקיפי&, בי& בכתב ובי& בעל פה, בעלי הדי& לא יזמינו את המגשר למסור עדות  .ב

 .בהלי� הגישור  

מסמכי בכל   בעלי הדי& לא ימסרו לבית המשפט דברי� שנאמנו בהלי� הגישור ולא יציגו   .ג

 .בהלי� הגישור, במישרי& או בעקיפי&, עני& שהועלה  

בעלי הדי& לא יתבעו את המגשר בעילה שהמגשר לא הצליחה להביא� להסדר   .ד

 .גישור או שאינ� שבעי רצו& מההסדר שהגיעו אליו באמצעות המגשר  

 גשרחובת המ .153

המגשר לא יהיה מוסמ� להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאי� שבסכסו� בי&   .א

  .בעלי הדי&  

  .בתו� לב וללא משוא פני�, במילוי תפקידו ינהג המגשר בהגינות  .ב

המגשר יסרב לקבל מינוי אשר היה בינו לבי& אחד מבעלי הדי& קשר מקצועי או   .ג

הדי& האחרי� וה� נתנו את הסכמת� זולת א� הודיע על כ� לבעלי , אישי קוד�  

במצב של ניגוד , במישרי& או בעקיפי&, להימצא, לדעתו, הוא עלול. למינויו בכתב  

חשש לניגוד הענייני� במהל� נתגלה . ידו כמגשר ובי& עני& אחרענייני� בי& תפק  

ויודיע למוסד כי אינו יכול להמשי� לשמש  יפסיק המגשר את הגישור, הגישור  

  .כמגשר  
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המגשר יעמיד את בעלי הדי& על הצור� להתחשב בעניינו של קטי& או פסול די&   .ד

  .לסכסו�הקשור   

שלא יכול היה לקבלו , המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהל� הגישור  .ה

  .לכל מטרה זולת הגישור, בדר� אחרת במאמ) סביר  

  .ישורהמגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהל� הגישור למי שאינו צד לג  .ו

ישמור המגשר על סודיות , מסר בעל די& מידע למגשר תו� דרישה לשומרו בסוד  .ז

  .אלא א� כ& ויתר מוסר המידע על סודיות, המידע כלפי כל בעל די& אחר  

חוות דעת   המגשר לא ייע) לבעלי הדי& בעני& מקצועי שאינו בתחו� התמחותו ולא יית&   .ח

א% א� היא בתחו�  הגישורמקצועית על שאלה שבמומחיות שהתעוררה במהל�   

  .התמחותו  

המגשר לא יהיה צד להסדר הגישור ולא יוטלו עליו בהסדר הגישור חובות ולא   .ט

ואול� לאחר הפסקת הגישור רשאי� , בי& במישרי& בי& בעקיפי&, יוקנו לו זכויות  

  .יתמנה לבורר בסכסו�שהסכסו� או  בעלי הדי& להסכי� שהמגשר ית& חוות דעת על  

המגשר לא ית& בעתיד שירותי� מקצועיי� לבעלי הדי& בכל עני& הקשור לסכסו�   .י

 .נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדי& האחרי�  

 הסדר גישור .154

ויפרטו  כו אותו בעלי הדי& או המגשר בכתביער, הגיעו בעלי הדי& להסדר גישור .154.1

בעלי הדי& יחתמו על הסדר הגישור ; בו את כל התנאי� לפיה� ייושב הסכסו�  

 .והמגשר יקיימו בחתימתו  

וא� הגישור הופנה על ידי בית , יודעי על כ� המגשר למוסד, נחת� הסדר הגישור .154.2

פסק   ו בעלי הדי& לתת תוק% של ביקש, � לבית המשפט בהקד� האפשריהמשפט ג  

 .שר להודעתו עותק ממנודי& להסדר הגישור יצר% המג  

 אגרה והוצאות, שכר טרחה .155

שכר הטרחה שישלמו בעלי הדי& למגשר לא יחושב לפי ערכו של נושא הסכסו� ולא יהיה   .א

הדי& להסדר גישור   והוא ישול� למגשר בי& א� הגיעו בעלי , מותנה בתוצאה של הגישור  

  .ובי& א� לאו  

: תשלומו  בתחילת הגישור יודיע המגשר לבעלי הדי& את שכר הטרחה שקבע ואת אופ&   .ב

  .כר הטרחה לא ייקבע בסכו� הכולל ג� הוצאות בעי&ש  

בעלי הדי& יסכימו ביניה� מראש על אופ& חלוקת שכר טרחת המגשר והוצאותיו   .ג

של   ת דעת לרבות הוצאות בקשר להיוועצות ע� מי שקשור לסכסו� או לקבלת חוו, בעי&  

  .שאו בתשלומי� כאמור שווה בשווהיי –לא הסכימו על כ�  ,מומחה  
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האגרה למוסד ותשלו� ההוצאות יחולו ההוראות , על שכר הטרחה של המגשר  .ד

  .בשינויי� המחויבי� ,האמורות לגבי בוררי�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


