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 הגדרות .1

מעין שיפוטי לפתרון סכסוכים ומחוץ לכותלי בית המשפט פרטי טריבונל    –  הדין מושב

 ;"סכסוכים יישובלוהדין לבוררות מומחים  מושבובשמו המלא "

 ;סופי או חלקי, ביניים בוררות פסק לרבות, הבוררות פסק    – הבוררות פסק

 ;1968-"חהתשכ, הבוררות חוק    – הבוררות חוק

 

שנים  עשרלפחות  במשך דין-עורךבעל רישיון  דין-עורךשופט בדימוס, או   – בבוררות מואצתבורר 

 אשר עומד באחד או יותר מן התנאים הבאים:

כבורר יחיד אשר הסתיימו בפסק בוררות  הליכי בוררות לפחות 5ניהל  .1

 ;מנומק

ועבר השתלמות  הליכי בוררות לפחות 5 –השתתף כעוזר משפטי ב  .2

 ;בוררים במושב הדין אשר אושרה לצורך זה

למעט בדרישת  ,הגדרה זול 2מועמד העומד בדרישות הסף של סעיף  .3

שנות הוותק כעו"ד ואושר בוועדת חריגים, התנאים שקבעה ועמד 

 בבחינת הסמכה מטעם מושב הדין.  בהצלחה

 

 ;הדין מושב נשיא   – הנשיא

 

 הדין  מושב של ועיסוקו  תפקידו. 2

  מתוך הגשמת חזון של פתרון סכסוכים סכסוכים ישוביוהדין מקיים הליכי בוררות  מושב  2.1 

 . וחדשני מקצועי, פרטי באופן  

 בהתאם השונים המשפטיים ההליכים את יקיים ידו על הממונה גורם וכל הדין מושב 2.2 

 .אלה כללים להוראות  

 דרכים  יישוםלו לפיתוח כמו גם ,במסגרתו האלמושב הדין יפעל ליישומם של כללים   2.3

 .פתרונםלוחדשניות ליישוב סכסוכים 

על פי כללי מושב הדין יבוצע על ידי גורמים שהורשו  סכסוכים יישובוהליכי בוררות  הולני 2.4

 ואחריםומגשרים מוסמכים  בוררים הז ובכללעל ידי מושב הדין לפעול על פי כללים אלה 

  .הדין למושב מחוץ אלה כללים לחקות או לפעול מוחלט איסור חלבמסגרת מושב הדין. 
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 : הוראות כלליות מואצת בוררות הליכי. 3

 בסכסוכים הנם הליכי בוררות המתנהלים בסדר דין מיוחד מואץ בהליך בוררות הליכי 3.1

 אלף ש"ח ושאופיים 200 עד הנו הכספי, לרבות הסך המצטבר של תביעות הדדיות, שהיקפם

  .מורכב בוררות הליך מחייב אינו

, ישיבות 3 לשלוש מוגבל בוררות בהליך כלל, בדרך יתבררו, מואץ בהליך הבוררות הליכי 3.2

 . בכללים כמפורט חריגים, מקרים למעט

הליכי בוררות בהליך מואץ יכול ויתבררו באמצעים חזותיים )אמצעי וידאו קונפרנס  3.3

ואחרים(, אלא אם כן מצא הבורר כי נדרשת ישיבה במפגש פרונטאלי, בין אם על פי דעתו, 

ישיבה חזותית תתועד בכל מקרה בוידאו, מכל מקום או בקשה מנומקת של מי מהצדדים. 

 או בהקלטה קולית המאפשרת עריכת פרוטוקול בכתב.

. מטרתה הליך בוררות מואצת יכול וייפתח בהמשך לקיומה של ישיבת מטרה במושב הדין 3.4

של ישיבת מטרה הנה סיוע לצדדים בקבלת החלטה מושכלת בדבר מנגנון יישוב הסכסוך 

ביניהם. הסכמה לקיום ישיבת מטרה לא תיחשב כהסכמה להליך בוררות, גישור או אחר 

 במושב הדין. 

 

  .1כנספח כתב הסכמה בדבר קיום ישיבת בוררות בהליך מואץ במושב הדין מצורף 

  .2כנספח קיום ישיבת מטרה במושב הדין מצורף כתב הסכמה בדבר 

 

 מואצת פתיחת הליכי בוררות . 4

בכתב ו/או בהליך מואץ במושב הדין ייפתח על דרך הגשת בקשה לבוררות  מואץבוררות  הליך 4.1

. הבקשה ופירעון העלויות הכרוכות בפתיחת תיק במושב הדין הדין במושב סכסוך יישובל

תכלול את הפרטים הבאים, או חלקם לכללים אלה ו לכללים אלה 1 לנספחתיערך בהתאם 

 :לנסיבותבהתאם 

 ;התקשרותזיהוי, מען ודרכי  ספרמפרטי הצדדים, לרבות  4.1.1

 פרמסושמות המשרדים, , אם וככל שהצדדים מיוצגים, פרטי ב"כ הצדדים, לרב 4.1.2

 ;התקשרותבתוקף, מען ודרכי  דין-עורךרישיון 
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: כגון חפץ הוא בהםש, לרבות עמדת המבקש והסעדים הסכסוך של תמציתי תיאור 4.1.3

של סעיף יישוב הסכסוכים,  העתקוכן  אחר או הצהרתי צו, עשה צווי, כספי סעד

 הצדדים הסכמת על בכתב הודעה, לחלופיןאם וככל שקיים בין הצדדים בכתב. 

 .לעיל כאמור הדין במושב ישיבה לקיים

, לחלופיןשל סעיף יישוב הסכסוכים, אם וככל שקיים בין הצדדים בכתב.  העתק 4.1.4

 .לעיל כאמור הדין במושב ישיבה לקיים הצדדים הסכמת על בכתב הודעה

 

יצורף לבקשה לבוררות העתק כתבי  ,המשפט בביתועומד  תלויהסכסוך  היה 4.1.5

 מטעמם אחררלוונטי הטענות אשר הוגשו על ידי המבקשים וכל כתב טענות 

בצירוף השלמת הפרטים האמורים לעיל בשינויים  ,הבוררות תיק לפתיחת

 . המחויבים

 אחר אשר לדעת המבקש חיוני לשלב פתיחת הליך הבוררות. ירלוונט מידע 4.1.6

 

  .3כנספח טופס בקשה לפתיחת הליכי בוררות מואצת במושב הדין מצ"ב 

 

  שכנגד טענות; סכסוך ויישוב בוררות להליך תשובה 5

יבחן את הבקשה ובכפוף לכך שישתכנע על פני הדברים כי קיים בין הצדדים הסכם מושב הדין  5.1

תוגש התשובה  . המשיב/יםבוררות ליישוב הסכסוך במושב הדין יעביר העתק הימנה לקבלת עמדת 

 תכלול התייחסות לפרטים הבאים:ו 3לנספח בהתאם ימים  10תוך 

 ;התקשרותזיהוי, מען ודרכי  מספרהצדדים, לרבות  פרטי 5.1.1

 דין-עורךרישיון  מספר, לרבות שמות המשרדים, ככל והינם מיוצגים ב"כ הצדדים פרטי 5.1.2

 ;התקשרות בתוקף, מען ודרכי 

 ליישוב בבקשה נטענו אשר לטענות ביחס המשיב ועמדת הסכסוך של תמציתי תיאור 5.1.3

 ;הסכסוך

 הודעה, לחלופיןשל סעיף יישוב הסכסוכים, אם וככל שקיים בין הצדדים בכתב.  העתק 5.1.4

 .לעיל כאמור הדין במושב ישיבה לקיים הצדדים הסכמת על בכתב

 אחר אשר לדעת המשיב חיוני לשלב פתיחת הליך הבוררות.  ירלוונט מידע 5.1.5

נדון בבית המשפט יצורף לבקשה לבוררות העתק כתבי הטענות אשר הוגשו  הסכסוךו היה 5.1.6

מטעמם לפתיחת תיק הבוררות בצירוף  ירלוונטווכל כתב טענות אחר  שיביםעל ידי המ

 . יםמחויבההשלמת הפרטים האמורים לעיל בשינויים 
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הסעדים הנדרשים  זה ובכללנפרד  בפרק יפורטו הן שכנגד טענותים /המשיב ובידי היה 5.1.7

 3בהתאמה לתנאי סעיף  לווהכ , בגינן, כגון: סעד כספי, צווי עשה, צו הצהרתי או אחר

 .יםמחויבהבשינויים 

 

 לכללים אלה.  4כנספח טופס פרטי תשובה לבקשה ליישוב סכסוך בבוררות מואצת מצ"ב 

 

 

 המשיבים לתשובת תגובה 6

בהתאם  תגובתםאת , רשאים המבקשים להגיש המבקשים שכנגד טענות כללה המשיבים שתשובת וככל אם

 . לעיל 4בהתאמה לאמור בכלל יום ממועד המצאת תגובת המשיבים  7 תוךבהמצ"ב לכללי אלו  4 נספחל

 

 לכללים אלה.  5כנספח טופס פרטי תגובה לתשובת המשיבים מצ"ב 

 

 ישיבה מקדמית  7

או קודם לכן  ,הבוררות הליך לפתיחת הנדרשות והתגובות הבקשות להגשת המועד חלוף לאחר בסמוך

"ישיבה פרוצדוראלית"(  –)להלן פרוצדוראלית יקיים נציג מושב הדין או מותב הבוררות ישיבה מקדמית 

 . עם הצדדים אם יימצא שהדבר נחוץ טרם מינוי המותב

זו תתועד בהקלטה חזותית מושב הדין רשאי לנהל ישיבה זו באמצעים חזותיים בוידאו ובלבד שישיבה שכ

 או קולית המאפשרת תמלול פרוטוקול בכתב. 

 

 הסכסוך לפתרון מותב מינוי 8

ימים לצדדים להסכים על מועמד  7אחר שתינתן הזדמנות בת  ימנה את מותב הבוררות הנשיא 8.1

 ; משורת הבוררים בבוררות מואצת לניהול הליך בוררות זה

הצדדים בדבר היכרות  יתרלוגילוי נאות בכתב למושב הדין  תןייוכל בעל תפקיד  ותבוררמותב  8.2

או  תלות בלא םתפקיד למילוי אובייקטיבי חשש בהן שיש נסיבותל באשרממשית עם צדדים, או 

חשש לניגוד עניינים. אם וככל שנסיבות שכאלה יתגלו תוך כדי ההליך המשפטי, יודיע על כך בעל 

 התפקיד בהקדם האפשרי;
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על הצדדים להביא בחשבון כי מועמד בכיר לתפקיד צפוי להיות אדם בעל מערכת היכרויות קודמת  8.3

לבוא בחשבון בעת בדיקתם. על הצדדים להליכי יישוב סכסוכים  זועל כי ווקיימת בתחום עיסוקו 

היחסים של המועמד  מערכתלהיכרותו ולבמושב הדין להביא בחשבון כי על בדיקות בקשר לעברו, 

 כיאותשהיה בידי בעל דין לקיים קודם לכן ולא קיים אותה  בדיקהכי ו ,שות קודם למינויולהיע

 .תהא על אחריותו

, אלא אם כן נמצא מסיבות וטעמים מתוך סגל מושב הדין בבוררות מואצת בוררים ימנה הנשיא 8.4

 מיוחדים למנות גורם חיצוני. 

הדין אינו אחראי על ביצוע בדיקות באשר למועמדים אשר ימונו לצורך יישוב הסכסוך, אלא  מושב 8.5

בלבד מול המועמדים. הצדדים פוטרים את מושב הדין מכל אחריות  ליורהפרוצדעל קיום ההליך 

 , לרבות תוצאותיו. על ידו מועמד וניהול ההליך ליישוב סכסוךבאשר להיבטים הנוגעים לכשירות ה

למרות האמור לעיל, יהא רשאי מושב הדין להשהות את הטיפול בבקשה ובכלל זאת מינוי המותב עד  8.6

לקבלת החלטת בית משפט או גורם מוסמך אחר בעניין המינוי. הגשת בקשה שכזו תהא באחריות מי 

 מהצדדים. 

 

 ניהול פרוטוקול ותיעוד בווידאו , הבוררות מקום .9

הנשיא או שהצדדים ומותב הבוררות  הורהמושב הדין, אלא אם כן היכל תתנהל ב הבוררות 9.1

  .אחר ונאותהבורר, או במקום בלתי תלוי מותב ניהול הבוררות במשרד  על הסכימו

 שווים.  בחלקים ,הבוררות מותב של שכרו עלות שאינן ,הבוררות ניהול בהוצאות יישאו הצדדים 9.2

מותב או בהקלטה קולית מתומללת לפי החלטת  ,בכתב בפרוטוקול יתועדו הבוררות ישיבות 9.3

העניין והיקפו. בעלי הדין יישאו בעלויות תיעוד ישיבות הבוררות בחלקים  בנסיבות  הבוררות

 שווים.

שימוש באמצעי תקשורת מתקדמים  תוך בוררות ישיבות לקיים מוסמך יהא  מותב הבוררות 9.4

הליך  שיחות ועידה ו/או אמצעים אחרים לשם ניהולו היעיל של הליך הבוררות. או,יוידכשיחות 

זה ייעשה ובלבד שמותב הבוררות זיהה באופן ברור את הצדדים ועדים מטעמם על פי אמצעי 

 ויציין זאת בכתובים.  זיהוי מקובלים כדוגמת תעודת זיהוי, או דרכון

בתמלול בכתב, אלא אם כן הצדדים ויתרו  הווילֻקונפרנס  אויויד באמצעיחזותית  ישיבה יעודת 9.5

. מכל מקום, ישיבה חזותית באמצעי תקשורת  מותב הבוררותוהדבר היה מוסכם על  כך על

אין . אויידובו תיעודּהקולית היה ויוחלט לוותר על  או אינטרנטית תתועד בהקלטה חזותית

באמור לעיל למנוע קיומה של פגישה פרונטאלית על פי החלטת מותב הבוררות או ככל שהדר 

 נתבקש על ידי מי מהצדדים ואושר על ידי המותב. 
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 והערכה מומחיות. 10

  לבורר במהלך הבוררות. יראהישלפי  לוהכויהא רשאי לפעול גם כמומחה ו/או מעריך   מותב הבוררות  10.1

ככלל הליכי בוררות מואצת לא יתקיימו בסכסוכים בהם נדרש מינוי מומחה, למעט מקרים חריגים   10.2

 אשר יקבלו את אישור הנשיא לכך בכתב. 

 .מומחה למנות  מותב הבוררות רשאיאם וככל שיאושר הדבר יהא   10.3

 לפי אחרת  הבוררותמותב  החליט כן אם אלא, שווים בחלקים המומחה בהוצאות יישאו הצדדים   10.3

 .מהם מי של בקשה

 

  נשיא שאילתת. 11

 כי אם מצא , וזאתלנשיא שאילתאלהפנות  רשאי בוררות בדיני לסוגיה נדרש אשר  מותב הבוררות

 לכך הצדדים הסכמת את שקיבל ובלבד –הכרעה בעניין שלפניו  לצורך עבורו חיונית מקצועית עמדה

בפני  שאילתא. הליך הדעתו חוות ליתן את ,השאילתאאחר עיון בבקשת  ,יהא רשאי הנשיא. מראש

 הבורר דעת בשיקול להתערב כדי הנשיא בעמדת באמור איןהנשיא ייעשה בידיעת הצדדים ובשקיפות. 

 בה להסתייע רשאים שהצדדים הגם, כלשהי לחקירה עומדת אינה עצמה הנשיא ועמדת ,והחלטתו

 . הבוררות בהמשך

 

 הכרעת הסכסוךכללי  .12

 ;יחיד בורר בפני תתנהל הבוררות 12.1

 צודקת של הסכסוך; לשם הכרעהביותר  המועילהיפעל בדרך הנראית לו  הבורר   12.2

 הנהוגים הדין וסדרי הראיות כללי, המהותי הדין פי על והכרעתה הבוררות מניהול פטור יהא הבורר  12.3

 ;, אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת ובכתבמשפט-בבתי

 חקירות ניהול של בדרך עימות מחייב ואינו באמצעות שיח שיתנהל יכול מואץ בהליך בבוררות הדיון 12.4

 . הסכסוך הכרעת לצורך האמת לבירור חיוני הדבר את מצא הדין מבעלי מי כן אם אלא, נגדיות

יום, אלא אם  30מותב הבוררות היא רשאי למנות מגשר לשם יישוב הסכסוך לתקופה מוגבלת עד   12.5

כן הסכימו הצדדים על הארכתה. תקופה זו לא תובא במניין תקופת הבוררות. מכל מקום, הבורר 

לניהול לא יכהן כמגשר ועל הליכי הגישור במקרה זה יחולו הכללים הישימים בכללי מושב הדין 

 . הכרוכות בכךעלויות שור וההליך גי

 במהלך זו בסוגיה דיון שיידרש וככל אם, וקיומה סמכותו היקף בשאלת להכריע מוסמך יהא הבורר 12.6

 ;הבוררות

 בהפקדת ערובה, חלקם או, הדין בעלי את לחייב, שהוגשה בקשה לפי, רשאי יהא הבורר 12.7

 .הערובה תנאי את לקבוע וכן הבוררות הוצאות להבטחת
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 הבוררותפסק  .13

 וכל בעין ביצוע צו, תעשהלא /עשה צורתי, הבוררות כספי, הצ פסקרשאי לתת   מותב הבוררות 13.1

 הבוררות בנושא המכריע ביניים פסק לתת הוא רשאי וכן, לתיתו הוסמך המשפט שבית אחר סעד

 .דעתו שיקול לפי והחלטות חלקים חלקים

 .חתימתו מועד את ויציין הבוררות פסק על יחתום  מותב הבוררות 13.2

לא יהיה חייב להקריא בפני הצדדים את פסק הבוררות, ו/או פסקי ביניים ו/או   מותב הבוררות 13.3

, ו/או צווים למיניהם ורשאי הוא להעבירם לצדדים בדואר רשום, או באמצעי החלטות

 .דיגיטלית תקשורת 

ויתורם על  על בכתב הודיעו הצדדים כן אם אלא, מנומקים יינתנו אלה בהליכים הבוררות פסקי 13.4

 . חובה זו תוך חיסכון בעלות הנלוות לכך

 הכרעה בשאלת חלוקת הוצאות הבוררות 13.5

אשר שולמו למושב  משפט בהוצאותבפסק הבוררות  יחייב אלה בהליכים הבוררות מותב

 :הבאים השיקולים לשקלול בהתאםהבוררות 

 לתשלום זכאי עתו יהאבית במלוא שזכה דין בעל בוש באופן הבוררות תוצאות 13.5.1

(, בעין) בפועל אחרות נלוות הוצאות או/ו הדין בושלמ הוצאותיו מלוא של נוסף

 נדחתה שתביעתו דין בעל ,זאת לעומת; ןאות שיוכיח ובלבד משפטי ייצוג לרבות

 זכה והתובע היה; שכנגד לצד מלאות משפט הוצאות לשלם יחויב מלא באופן

 יחויב לא וגם משפט הוצאות להשבת זכאי יהא לא הוא ,תביעתו במחצית

 . ל"הנ המבחנים מול יחסי באופן תיקבע אחרת תוצאה כל – הבוררות בהוצאות

 שהביא דין בעל, כך: הבוררות בהליך הצדדים התנהלו בהש היעילות מידת 13.5.2

 חלק יקבל הבוררות הליכי של מוצדק בלתי עיכוב תוך פעל אך התביעה לדחיית

 . ב"וכיו הצלחתו אף על הבורר דעת שיקול לפי מהוצאותיו

 .  מותב הבוררות לדעת בהתאם נוספים שיקולים 13.5.3

, ובכלל זאת שכר טרחת נלוות נוספתב הבוררות יפסוק בשאלת הוצאות תמו 13.5.4

עו"ד לפי שיקול דעתו ובכלל זאת יהא רשאי, אך לא חייב ליישם את הכללים 

 הנ"ל. 
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 מסלול ערעור בכפוף להסכמה מראש  13.6

הצדדים כי פסק הבוררות נתון לערעור, יהא פסק הבוררות נתון לערעור  הסכימו 13.6.1

; הליך השנייהא לחוק הבוררות והתוספת 21בפני בורר יחיד לפי הקבוע בסעיף 

  אחרת בכתב הצדדיםהערעור ייערך בפני מותב מושב הדין אלא אם כן הסכימו 

 יחולו בשינויים המחייבים; הבוררות מותבמינוי  וכללי

, המשפט בית בפני ברשות לערעור כפוף יהא הבוררות פסק כי הצדדים והסכימ 13.6.2

ינמק את  הבוררות מותב כי זה ובכלל ,הבוררות לחוקב 29 בסעיף הקבוע יחול

 פסק הבוררות בכתב ויהא כפוף לדין המהותי. 

 

 

 אלף ש"ח 100-200:  אקספרס בוררות .14

המתקיים בפני מותב בוררות יחיד בסכסוך שהיקפו מואץ בוררות אקספרס הנה הליך בוררות  14.1

 אלף ₪ בהתאם לכללי מושב הדין. 200אלף ₪ ואינו עולה על סך של  100הכולל גבוה מסך של 

בעניינים דיוניים  אויוידקצרה במתכונת  מקדמיתיקיים עם הצדדים ישיבה   מותב הבוררות 14.2

ובסיומה תינתן  ,הדין מושב או הבורר במשרד עדיף קיומה כי נמצא כן אם אלא, ו/או דחופים

העתק  – הבוררות, לרבות אבני הדרך סיוםלוהחלטה על לוח הזמנים הפרוצדורלי לניהול 

 החלטה זו יועבר למושב הדין. אם וככל שתידרש סטיה מהותית ממתווה זה הדבר ידווח

 למושב הדין בצירוף נימוקי מותב הבוררות. 

 

 תמציתיים  טענות  כתבי  14.3

  בצירוף עמודים 8יגישו הצדדים כתבי טענות תמציתיים עד  ,אחרת יוסכם שלא ככל  

 :הבאים במועדים אסמכתאות 

 ;יפרוצדורלהימים ממועד ההחלטה בדבר לוח הזמנים  15 תוךבתביעה יוגש  כתב 14.3.1

 מסמכים שבידי התביעה.  רשימת לכתב התביעה תצורף

לכתב ההגנה תצורף רשימת מסמכים שבידי  ;מכן לאחר ימים 15 עד –ההגנה  כתב 14.3.2

 ההגנה.

 ימים נוספים; 5 תוךבתשובה להגנה  כתב 14.3.3
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ימים ממועד הגשת כתב ההגנה יהא רשאי כל צד לדרוש ממשנהו לעיין במסמכים  7 תוךב 14.4

חיוניים לניהול הבוררות; בעל הדין  אךשל המבקש  בידיוואינם  המסמכים המצויים ברשימת

ימים נוספים. אי המצאת מסמך במועד תהווה  3 תוךבשכנגד ימציא את המסמכים הנדרשים 

נקציה אחרת. בעל דין אשר לא הציג מסמך שמצוי ברשותו או עילה לחיוב בהוצאות ו/או כל ס

הצדדים יהיו רשאים יביא בחשבון כי מחדל זה יעמוד לחובתו בהכרעת הדין.  ,בשליטתו

להסתמך בהליך הבוררות על מסמכים שצורפו לכתבי טענותיהם ומסמכים אשר הופיעו 

 ברשימות המסמכים מטעמם. 

ויטען את  מותב הבוררותבכתב בפני אשר הוגשו אחד מן הצדדים יאמת בעדותו את טענותיו  כל 14.5

היה ובעל הדין אימת בתצהיר אימות כדין את פה.  בעליורה הבורר  עליושהזמן  במשךטענותיו 

 טענותיו קודם לכן, הוא לא יידרש לאימות נוסף. 

ימים קודם לישיבה ויקבלו תגובתן  7ככל שבפי הצדדים בקשות נוספות הרי הן יועלו בכתב עד  14.6

במועד הישיבה וככל הניתן גם את הכרעתן. בקשות שונות מעבר לפרוצדורה הכוללת הגשת כתבי 

והליכי גילוי מסמכים כאמור לעיל כרוכות בתשלום אגרה שפירעונה הנו תנאי מקדים טענות 

בקשות אלה ידווחו על ידי הבורר למושב הדין לצרכי למתן פסק הבוררות. לבירורן ולחילופין, 

 ניהול התיק והעלויות הרלבנטיות מיד עם קבלת הבקשות. 

 . יהיו רשאים במעמד הישיבה להציג מסמכים ואסמכתאות התומכות בטיעוניהם צדדיםה  14.7

הצדדים יהיו רשאים לקיים שיח בדבר טענותיהם לזמן מוגבל ואף לעמת את הצד שכנגד או מי 

מעדיו עם מידע שמצוי בידיהם. שיח ועימות ייעשו תחת אזהרה לומר את האמת כדבר עדות 

 בבית משפט. 

 בירור לשם טענותיהם עם אותם ולעמת לצדדים שאלות להציג רשאי יהא  מותב הבוררות 14.8

. סיומו של תוך אזהרתם לומר את האמת כדבר מתן עדות בבית משפט צדק ועשיית הסכסוך

 . בכתב קצרטיעון  סיכוםהדיון יהא על דרך סיכומים קצרים בעל פה או 

יהא רשאי לקיים ישיבת בוררות נוספת להשלמת טיעון, עדויות או מסמכים   מותב הבוררות 14.9

, הוא ישיבת בוררות נוספתהיה והבורר נדרש לבכתב ובקצרה.  לחלופיןווסיכומי הטענות בעל פה 

תוך שהצדדים נושאים בעלויות בחלקים מנימוקים שיירשמו יהא רשאי לעשות כן מיוזמתו 

 ת נוספות, גם את אישור הנשיא. ישיבו 2 –שווים. קיום יותר מ 

עליהם לשאת או יותר, יהא  נוספתבקיום ישיבת בוררות שהצדדים, או מי מהם יחפצו וככל  אם 14.10

מותב בעלויות הכרוכות בכך מראש בחלקים שווים, אלא אם כן החליט מותב הבוררות אחרת. 

 הצדדים. מי מיחליט בהוצאות עודפות אלה בפסק הבוררות, לרבות בדבר חיוב  הבוררות

הסתיימו ההליכים הנדרשים  בוש מהמועד יום 60 עדו האפשרי בהקדם יינתן הבוררות פסק 14.11

הארכת מועד  ., גם אם מועד זה מחייב את הארכת תקופת הבוררות מעבר לאמור לעיללכך

 תהא כפופה להגשת בקשה מאת מותב הבוררות לנשיא וקבלת אישורו לכך. מעבר לכך 
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 שימצא ככל רגילים לפסים התיק את להעביר רשאי אקספרס בוררות בהליך מותב הבוררות 14.12

 הסכימו והצדדים היה; אקספרס בבוררות ניהולו לאפשר כדי בתיק הצדדים בהתנהלות שאין

 יהיפנעל פי  ,יהא עליהם לקבל את אישור הנשיא לכך ,רגילים לפסים הדיון העברת על ביוזמתם

  יושלם בירור הסכסוך. בושולהסדיר את העלויות המשלימות בהתאם להליך  ,משותפת

והתשובה לה, להורות כי הסכסוך  בוררות מואצתעיון בבקשה ל יאחר ,רשאי יהא נשיאה 14.13

 יתברר במסלול שאינו בוררות אקספרס. 

 

 

 אלף ש"ח 50-100: בזק בוררות. 15
 של מסך גבוה הכולל שהיקפו בסכסוך יחיד בוררות מותב בפני המתקיים בוררות הליך הנה בזק בוררות

 במתכונת ייעשה הסכסוך בירור . הדין מושב לכללי בהתאם ₪ אלף 100 של סך על עולה ואינו ₪ אלף 50

, גם אם מועד זה מחייב את ממועד סיכומי הצדדים 45 עדהבוררות יינתן  פסקש רס, אלא אקספ בוררות

 מותב הבוררותתהא כפופה לבקשה מאת נוספת . ארכה הארכת תקופת הבוררות מעבר לאמור לעיל

 ואישור הנשיא לכך. 

 

 אלף ש"ח 50עד : קטנה בוררות . 16

 עלאינו עולה  הכולל שהיקפו בסכסוך יחיד בוררות מותב בפני המתקיים בוררות הליך הנה קטנה בוררות

אלא שבבוררות  בזק  בוררות במתכונת ייעשה הסכסוך בירור .הדין מושב לכללי בהתאם ₪ אלף 50 של סך

ישיבה פרוצדוראלית עם נציג מושב הדין, ישיבה מקדמית וישיבה נוספת במעמד מותב קטנה תתקיימנה 

 אין באמור כדי למעט מן הכללים החלים על בקשות וישיבות נוספות ובכלל זאת העלויות הנלוות. . הבוררות

 

 ושונות עלויות. 17 

  .אלה כלליםהמפורטת בנספח העלויות ל לנאמר בטבלה בהתאם  נןיהההליכים במושב הדין  עלויות 17.1

 . ורשאי לעדכן עלויות אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתיהא מושב הדין  17.2

ימים יהא  7דין אשר לא יפרע במועד את העלויות הנדרשות הימנו ואף לא לאחר התראה בת  בעל 17.3

 .טענותיו כתבי מחיקת תוך פסקו את לפסוק רשאי יהא הבוררות ומותב לדיון התייצב שלא כמידינו 

  או/ו בורר של מחדל או/ו מעשה לכל אחראים יהיו לא עצמו הדין ומושב הדין במושב תפקיד בעל כל 17.4

 . אלה כללים פי ועל הדין מושב ידי על מונה אשר גורם כל או, מגשר

לא הוסדר במפורש  שעניינןהתוספת לחוק הבוררות ישלימו הוראות הסכם זה רק במידה  הוראות 17.5

 בהסכם בוררות זה;
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בכללי מושב הדין, ההוראות המפורטות בכללי הבוררות המואצת גוברות על הוראות מקבילות  17.6

הוראות כללי מושב לבוררות ישלימו הוראות חלק זה בשינויים המחוייבים . ואולם, החלק הכללי

המחייבים, סעדים זמניים,  הכללים של ובפרט האמור בהוראות הדנות בנושאים הבאים: תוקפם

העברת מותב בוררות מתפקידו, מתן פסק בוררות בהסכמה והאמור שמירת סודיות ודיסקרטיות, 

מנגד, כללים שאינם ישימים לבוררות מואצת לא יחולו בעת ניהולה ובפרט כללי בפרק ההודעות. 

 בוררות מומחים משפטית ובוררות בהליכי גירושין.

בחלק זה נועדה לצורך שלמות של כללי מושב הדין יפים המופיעים בחלק הכללי מובהר כי הופעת סע 17.7

 . ולצרכי נוחות התיאור בפרק זה

 נעשתה זו בלשון השימוש. כאחד ולנקבה לזכר מיועדת היא אך, זכר היא בלשון אלה בכללים הפנייה 17.8

  .בלבד נוחות מטעמי

 

 

 :נספחים

 

  .1נספח כתב הסכמה על קיום הליך בוררות מואצת במושב הדין,  -

 . 2נספח כתב הסכמה על קיום ישיבת מטרה במושב הדין,  -

  .3כנספח טופס בקשה לפתיחת הליכי בוררות מואצת במושב הדין מצ"ב  -

 לכללים אלה.  4כנספח טופס פרטי תשובה לבקשה ליישוב סכסוך בבוררות מואצת מצ"ב  -

 לכללים אלה.  5כנספח טופס פרטי תגובה לתשובת המשיבים מצ"ב  -
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 (1) בהליך מואץ הדין במושב בוררות הסכם

 

בהתאם  סכסוכים וליישוב לבוררות הדין במושב בינינו הסכסוך בפתרון מעוניינים מ"הח אנו .1

 . זה הסכם חתימת ביום שבתוקףלכללי הבוררות המואצת 

לשאת בעלויות ההליכים ליישוב הסכסוך במושב הדין בהתאם לכללים שבתוקף  מתחייבים אנו .2

 במועד זה.

 נבקשכם לקבוע לוח זמנים להוצאת הליך בוררות זה לפועל.  .3

 

 

 

 

 החתום על באנו ולראיה      

 

 

______________________    ____________________ 

 

 : _________________שם    : __________________שם

 : _______________כתובת    : _______________כתובת

 :________________ל"דוא    : _______________ל"דוא

 : _________________מועד    : ________________מועד
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 (2) כתב הסכמה על קיום ישיבת מטרה במושב הדין

 

 לקיים ישיבת מטרה לשם קביעת מסלול מוסכם לפתרון הסכסוך בין הצדדים. מושב הדין מתבקש 

 

 פרטי המבקש/ים:  .8

 _____________________  שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד  1.1

 _____________________    מס' זיהוי 1.2

 _____________________   מסמכיםמען למסירת  1.3

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 1.4

 

 פרטי בא כח, אם מונה .9

 _____________________    שם בא כח 2.1

 _____________________    מס' רישיון עו"ד 2.2

 _____________________    שם המשרד 2.3

 _____________________   מען למסירת מסמכים 2.4

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 2.5

 

 פרטי המשיבים לבקשה: 

 פרטי המשיב/ים:  .10

 _____________________  שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד  3.1

 _____________________    מס' זיהוי 3.2

 _____________________   מען למסירת מסמכים 3.3

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 3.4

 

 פרטי בא כח, אם מונה .11

 _____________________    שם בא כח 4.1

 _____________________    מס' רישיון עו"ד 4.2

 _____________________    שם המשרד 4.3

 _____________________   מען למסירת מסמכים 4.4

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 4.5
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 תיאור תמציתי של הסכסוך. 5

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 הערכת היקף הסכסוך:

 כספי בסך של ______________ ₪

 אחר ____________________.

 

בהתאם לכללים שבתוקף לשאת בעלויות ההליכים ליישוב הסכסוך במושב הדין  מתחייבים אנו .6

 .1במועד זה

 . 2נבקשכם לקבוע לוח זמנים ותיאום ישיבת מטרה .7

 

 

 

  

 
1 
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 (3) טופס בקשה לפתיחת הליכי בוררות מואצת במושב הדין

 

מושב הדין מתבקש להורות על פתיחת הליכי בוררות מואצת בהתאם לכללים החלים על בוררות זו 

 והפרטים הבאים:

 

 המבקש/ים: פרטי  .1

 _____________________  שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד  1.1

 _____________________    מס' זיהוי 1.2

 _____________________   מען למסירת מסמכים 1.3

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 1.4

 

 פרטי בא כח, אם מונה .2

 _____________________    שם בא כח 2.1

 _____________________    מס' רישיון עו"ד 2.2

 _____________________    שם המשרד 2.3

 _____________________   מען למסירת מסמכים 2.4

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 2.5

 

 פרטי המשיבים לבקשה: 

 פרטי המשיב/ים:  .3

 _____________________  ומשפחה/שם תאגיד שם פרטי  3.1

 _____________________    מס' זיהוי 3.2

 _____________________   מען למסירת מסמכים 3.3

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 3.4

 

 פרטי בא כח, אם מונה .4

 _____________________    שם בא כח 4.1

 _____________________    מס' רישיון עו"ד 4.2

 _____________________    שם המשרד 4.3

 _____________________   מען למסירת מסמכים 4.4

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 4.5
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 תיאור תמציתי של הסכסוך .5

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 הסעד המבוקש בתביעה: 

 כספי בסך של ______________ ₪

 אחר ____________________.

 מידע רלבנטי נוסף, אם קיים .6

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

  3הסכמה על קיום הבוררות בהליך מואץ במושב הדין .7

o  .מצ"ב הסכם בכתב מחייב בין הצדדים בדבר קיום הליך בוררות מואצת במושב הדין 

בהתאם לכללי  סכסוכים וליישוב לבוררות הדין במושב בינינו הסכסוך בפתרון מעוניינים מ"הח אנו .8

 . זה הסכם חתימת ביום הבוררות המואצת שבתוקף

לשאת בעלויות ההליכים ליישוב הסכסוך במושב הדין בהתאם לכללים שבתוקף במועד  מתחייבים אנו .9

 זה.

 . בכפוף לעמידתנו בתנאי הסף הנדרשים ררות זה לפועלנבקשכם לקבוע לוח זמנים להוצאת הליך בו .10

 

 החתום על באנו ולראיה      

     ______________________ חתימה: 

     __________________  : שם

     ________________  : מועד
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 תיק מה"ד מס' ______________        

 

 (4) לפתיחת הליכי בוררות מואצת במושב הדין פרטי תשובה

 

 :הננו מתכבדים להשיב על הבקשה לפתיחת הליך בוררות מואצת במושב הדין כמפורט להלן

 

 פרטי המבקש/ים:  .11

 _____________________  שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד  1.1

 _____________________    מס' זיהוי 1.2

 _____________________   מען למסירת מסמכים 1.3

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 1.4

 

 פרטי בא כח, אם מונה .12

 _____________________    שם בא כח 2.1

 _____________________    מס' רישיון עו"ד 2.2

 _____________________    שם המשרד 2.3

 _____________________   מען למסירת מסמכים 2.4

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 2.5

 

 פרטי המשיבים לבקשה: 

 פרטי המשיב/ים:  .13

 _____________________  שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד  3.1

 _____________________    מס' זיהוי 3.2

 _____________________   מען למסירת מסמכים 3.3

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 3.4

 

 פרטי בא כח, אם מונה .14

 _____________________    שם בא כח 4.1

 _____________________    מס' רישיון עו"ד 4.2

 _____________________    שם המשרד 4.3

 _____________________   מען למסירת מסמכים 4.4

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 4.5
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 עמדת המשיב/ים ביחס לתיאור הסכסוך ע"י המבקש/ים. 5

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 מידע רלבנטי נוסף, אם קיים. 6   

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 תביעה שכנגד )אם קיימת(.  7

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 הסעד המבוקש בתביעה:  .8

 כספי בסך של ______________ ₪ .9

 אחר ____________________. .10

 

  4הסכמה על קיום הבוררות בהליך מואץ במושב הדין .11

o  .בין הצדדים קיימת הסכמה בכתב לקיום הליך בוררות מואצת במושב הדין 

o ת הסכמתנו לקיום הליך בוררות מואצת במושב הדין.לא נתנו א 

 

 



 

20 
 

בהתאם  סכסוכים וליישוב לבוררות הדין במושב בינינו הסכסוך בפתרון מעוניינים מ"הח אנו .12

 . זה הסכם חתימת ביום לכללי הבוררות המואצת שבתוקף

שבתוקף לשאת בעלויות ההליכים ליישוב הסכסוך במושב הדין בהתאם לכללים  מתחייבים אנו .13

 במועד זה.

נבקשכם לקבוע לוח זמנים להוצאת הליך בוררות זה לפועל בכפוף לעמידתנו בתנאי הסף  .14

 הנדרשים. 

 

     

 

 

 החתום על באנו ולראיה      

 

 

     ______________________ חתימה: 

     __________________  : שם

     ________________  : מועד
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 ______________תיק מה"ד מס' 

 (5) לפתיחת הליכי בוררות מואצת במושב הדין תגובה לתשובה

 

 :הננו מתכבדים להשיב על התגובה לתשובה לפתיחת הליך בוררות מואצת במושב הדין כמפורט להלן

 

 פרטי המבקש/ים:  .15

 _____________________  שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד  1.1

 _____________________    מס' זיהוי 1.2

 _____________________   מען למסירת מסמכים 1.3

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 1.4

 

 פרטי בא כח, אם מונה .16

 _____________________    שם בא כח 2.1

 _____________________    מס' רישיון עו"ד 2.2

 _____________________    שם המשרד 2.3

 _____________________   מען למסירת מסמכים 2.4

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 2.5

 

 פרטי המשיבים לבקשה: 

 פרטי המשיב/ים:  .17

 _____________________  שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד  3.1

 _____________________    מס' זיהוי 3.2

 _____________________   מען למסירת מסמכים 3.3

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 3.4

 

 פרטי בא כח, אם מונה .18

 _____________________    שם בא כח 4.1

 _____________________    מס' רישיון עו"ד 4.2

 _____________________    שם המשרד 4.3

 _____________________   מען למסירת מסמכים 4.4

 _____________________   כתובת ד. אלקטרוני 4.5
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 התשובה בתמצית לטענות תביעה שכנגד: . 5

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 מידע רלבנטי נוסף, אם קיים. 6

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

  5הסכמה על קיום הבוררות בהליך מואץ במושב הדין. 7

o  .בין הצדדים קיימת הסכמה בכתב לקיום הליך בוררות מואצת במושב הדין 

o .לא נתנו את הסכמתנו לקיום הליך בוררות מואצת במושב הדין 

 

בהתאם לכללי  סכסוכים וליישוב לבוררות הדין במושב בינינו הסכסוך בפתרון מעוניינים מ"הח אנו .12

 . זה הסכם חתימת ביום הבוררות המואצת שבתוקף

לשאת בעלויות ההליכים ליישוב הסכסוך במושב הדין בהתאם לכללים שבתוקף  מתחייבים אנו .13

 במועד זה.

 נבקשכם לקבוע לוח זמנים להוצאת הליך בוררות זה לפועל בכפוף לעמידתנו בתנאי הסף הנדרשים.  .14

 

 החתום על באנו ולראיה      

     ______________________ חתימה: 

     ______________________  : שם

     ______________________  : מועד
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