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 הסכם בוררות

 מיום _________

 ____________________ שם:  בין: 

  ____________________ ת.ז.  

 ____________________ כתובת:  

 ____________________ טלפון:  

 ____________________ דוא"ל:  

 ("צד א'")להלן:  

 

 ____________________ שם:  לבין: 

  ____________________ ת.ז.  

 ____________________ כתובת:  

 ____________________ טלפון:  

 ____________________ דוא"ל:  

 ( "צד ב'")להלן:  

 

בעניין   הואיל ו:  מחלוקת  התגלעה  הצדדים  _ ________________________________________________בין 
 (. "המחלוקת")להלן: 

( אשר ישמש  "הבורר"הצדדים הגיעו להסכמה בדבר מסירת המחלוקת להכרעתו של עוה"ד יגאל רוזנברג )להלן:  והואיל ו: 
פוף להוראות  ( ובכ"חוק הבוררות")להלן:    1968  - בהתאם להוראות חוק הבוררות, התשכ"ח  כבורר בין הצדדים

 .  הסכם זה

ובתוך כך לברר את המחלוקת ולהכריע בה מכוח הוראות חוק  והבורר מעוניין לשמש כבורר בין הצדדים  והואיל: 
 הבוררות בכפוף להוראות הסכם זה. 

 

 : לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים, כדלקמן 

 הליך הבוררות 

 

 בורר יחיד. עוה"ד יגאל רוזנברג אשר ישמש כפני בהבוררות תהיה  .1

 

בורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך ויפסוק לפי מיטב שפיטתו על פי החומר שבפניו  ה .2
   . ועל פי הוראות הדין המהותי

 

הבורר לא יהיה קשור בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט והוא ינהל את הליך הבוררות על פי שיקול דעתו על   .3
 מנת לברר את המסכת העובדתית העומדת בבסיס המחלוקת ולהגיע להכרעה צודקת ומהירה במחלוקת.  

 

שני הצדדים ולצד שכנגד תינתן הזדמנות נאותה להתייחס    כל טיעון אשר יועלה בפני הבורר על ידי מי מהצדדים ייעשה במעמד .4
 לטיעון של חברו.  
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נאותה   .5 ותינתן לו הזדמנות  יועבר לעיון הצד שכנגד  בידי מי מהצדדים  יוגש לבורר  ו/או מסמך ו/או חומר אחר אשר  כל ראיה 

 להתייחס לאותו מסמך ו/או חומר אשר הוגש מטעם חברו.  

 

 ם אלקטרוניים, כמפורט להלן: הבוררות תתנהל אך ורק באמצעי  .6
 

  online.com-igalrosenberg@borerutהגשת הטיעונים, המסמכים וכל חומר נוסף תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:   .6.1
 ו/או כתובת דואר אלקטרוני אחרת ו/או אמצעי אלקטרוני אחר שעליו יורה הבורר.   online.com-office@borerutו/או 

 

כל טיעון ו/או מסמך ו/או חומר אחר המוגש לבורר על ידי מי מהצדדים יועבר גם לצד שכנגד באמצעות כתובת הדואר   .6.2
 ני הנקובה לעיל ו/או באמצעות כתובת דואר אלקטרוני אחרת שבה יעשה אותו צד שימוש במהלך הליך הבוררות.  האלקטרו

 

  GoogleMeetו/או    Zoomישיבות הבוררות יתנהלו באופן בלעדי באמצעות מערכת וידאו קונפרנס אלקטרונית כדוגמת   .6.3
 ר יוכלו לראות ולשמוע זה את זה במהלך הישיבה.  ו/או מערכת אחרת שעליה יורה הבורר ובלבד שהצדדים להליך והבור

 

 כל הוראה, הנחיה, החלטה ו/או צו אשר ינתנו על ידי הבורר יישלחו על ידו לצדדים באמצעות הדואר האלקטרוני.   .6.4
 

וכל מסמך ו/או חומר  .  דין-כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים הנקובות לעיל יהוו כתובת של הצדדים לקבלת כתבי בי .6.5
 .  , כאמורשעות ממועד שליחתו 12אחר אשר נשלח לכתובות הדואר האלקטרוני הנ"ל יחשב כמסמך שהתקבל בתוך 

 

קיומה של תקלה טכנית בהקלטת הוידאו לא תהווה עילה לקיום מחדש של אותה ישיבה  ם ולישיבות הבוררות יתועדו בוידאו וא .7
ל תמציתי של אותה ישיבה במסגרתו נרשמו עיקרי הדברים אשר  פגם בהליך הבוררות ובלבד שהבורר ערך פרוטוקוהווה  ולא י

   .נדונו בישיבת הבוררות
 

הדין להשיב לשאלונים, לגלות ולהמציא מסמכים ולעשות כל דבר אחר הכרוך בניהול הבוררות, כפי  -הבורר רשאי להורות לבעלי .8
 שרשאי היה לעשות בית המשפט בתובענה שהוגשה לפניו. 

 

הדין אחרי הצו, רשאי הבורר, לאחר  -דין דבר הכרוך בניהול הבוררות, וללא סיבה מוצדקת לא מילא בעל-בעלציווה הבורר על   .9
הדין, לדחות את התביעה, אם ניתן הצו נגד תובע, או למחוק את ההגנה ולפסוק בסכסוך כאילו לא התגונן הנתבע,  -שהתרה בבעל

 אם ניתן הצו נגד נתבע.
 

 פה, שידון באותה ישיבה בהעדרו אם לא יתייצב.-דין אלא אם הזהיר אותו, בכתב או בעל-בעלהבורר לא יקיים ישיבה בהעדר  .10
 

 לפני שיגבה עדות, יזהיר הבורר את העד כי עליו להעיד אמת, שאם לא כן יהא צפוי לעונש הקבוע בחוק. .11
 

הדין הזדמנות  -חר שנתן לבעליהיתה הכרעת הסכסוך כרוכה בענין הטעון מומחיות, רשאי הבורר, בכל שלב משלבי הדיון ולא .12
לחוות הענין  מסירת  על  להורות  טענותיהם,  לטעון  עותק מחוות-נאותה  שימנה;  של מומחה  יימסר  -דעתו  של המומחה  הדעת 

הדין והם רשאים להתנגד לה ולדרוש את חקירת המומחה כאילו היה עד מטעם הבורר; הבורר מודיע בזאת מראש לצדדים  -לבעלי
לא לשמוע עדויות של מומחים אחרים לענין שהוא מסר למומחה אולם יאפשר לכל אחד מהצדדים להעלות  כי הוא יהיה רשאי ש

 כל טענה ביחס לחוות דעת המומחה. 
 

חריגה מהוראות פרק זה לא תהווה פגם מהותי בהליך הבוררות אם הצד הטוען לקיומה של אותה חריגה לא העלה את הטענה   .13
המוקדם ביותר האפשרי ככל שהליך הבוררות הסתיים ואם הבורר פעל באופן סביר לתיקון  במהלך הליך הבוררות ו/או במועד  

 מאותה חריגה.   דרשת באופן סבירעל ידי מתן זכות טיעון נוספת הנ לרבותהחריגה 
 

 הדין, בכל עת סבירה, לעיון ולהעתקה.-הבורר יעמיד את תיק הבוררות לרשות בעלי .14
 

 פסק הבוררות 
 

mailto:igalrosenberg@borerut-online.com
http://www.borerut-online.com/
mailto:igalrosenberg@borerut-online.com
mailto:office@borerut-online.com


 
 

 עו"ד יגאל רוזנברג ניהולו של ב
 online.com-igalrosenberg@borerut דוא"ל:  

Web  : online.com-www.borerut 
 972-55-9499926+ טלפון:  

 

 
פסק הצהרתי, צו עשה או לא תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר שבית המשפט מוסמך לתתו, וכן רשאי הוא  הבורר רשאי לתת   .15

 לתת פסק ביניים המכריע בנושא הבוררות חלקים חלקים.

 

 הבורר ינמק את פסק הבוררות באופן ענייני ותמציתי.  .16
 

 .דין-הדין וחליפיהם כמעשה בית-בעליחייב פסק בוררות את י ,  לחוק 28עד  24בכפוף לסעיפים  .17

 

דין, ובדבר שכר הבורר והוצאותיו, כולם או מקצתם, והוא  -הבורר רשאי להורות בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכר טרחת עורך .18
הדין לשלם לו  -רשאי להורות על הפקדת סכומים אלה או על מתן ערובה לתשלומם; לא הורה הבורר הוראה אחרת, חייבים בעלי

 את שכרו והוצאותיו בחלקים שווים. 

 

 )אופציונלי( ייצוג של עורכי דין

 

הם מעוניינים לנהל את הליך הבוררות ללא ייצוג של עורכי דין, וכי תנאי יסודי להסכמתם כי  ,מוצהר בזאת על ידי הצדדים .19
 מיוצגים על ידי עורך דין במסגרת ההליך.  להיותלהביא את המחלוקת להכרעת הבורר היה הסכמתם ההדדית של הצדדים שלא 

 

"הצד )להלן: יבחר מי מהצדדים לפנות לקבלת ייצוג באמצעות עו"ד לאחר חתימת הסכם בוררות זה על אף האמור לעיל, היה ו
 זכאי לאחד משני הסעדים החלופיים שלהלן:( "הצד הנדרש לייצוג")להלן: הצד שכנגד יהיה ( המבקש להיות מיוצג"

המבקש להיות מיוצג לשאת גם הצד וליטול ייצוג משפטי עבור עצמו ובמקרה כזה יהיה על להסכים כי הליך הבוררות ימשך  .א
 בשכר טרחת עוה"ד של הצד הנדרש לייצוג בשיעור שייקבע על ידי הבורר לאחר שישמע את טענות הצדדים לעניין זה. 

יום ממועד מתן החלטת הבורר  14 שכר טרחת עורך דינו של הצד הנדרש לייצוג ישולם בידי הצד המבקש להיות מיוצג בתוך
 בעניין זה. 

הפרת האמור בסעיף קטן זה בידי הצד המבקש להיות מיוצג תהווה הפרת צו שניתן בידי הבורר באופן שהבורר יהא רשאי 
הדין, לדחות את התביעה, אם ניתן הצו נגד תובע, או למחוק את ההגנה ולפסוק בסכסוך כאילו לא -לאחר שהתרה בבעל

 נתבע, אם ניתן הצו נגד נתבע. התגונן ה

לבקש לבטל את הליך הבוררות בכל שלב שאליו הגיע ההליך ובמקרה כזה יהיה על הצד המבקש להיות מיוצג להשיב לצד  .ב
הנדרש לייצוג את מלוא הוצאות ההליך שבהן הוא נשא עד למועד ביטולו לרבות חלקו בשכר טרחת הבורר ו/או בשכר טרחת 

 המומחים וכד'. 

יום מהמועד שבו הוא נדרש ליתן הודעה כאמור ובמידה  14הצד הנדרש לייצוג לגבי החלופה שבה הוא בוחר תינתן בתוך  הודעת
 .  לעיל 'ולא תינתן הודעה מטעמו בתוך המועד הנ"ל תחייב החלופה שבסעיף קטן ב

 

ו/או להסתייע בעורך דין לצורך ניסוח  דין למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע ממי מהצדדים את הזכות להיוועץ בעורך .20
 הצדדים טיעוניו והדבר לא ייחשב לקבלת ייצוג משפטי ובלבד שעורכי הדין לא ישתתפו במהלך ישיבות הבוררות וכי הטיעוני

 ולא באמצעות עורכי דין.  עצמם ובשמםבידי הצדדים  ויחתמו יוגשו

 

הבורר יסייע לצדדים באופן הדדי בניהול הליך הבוררות, יספק להם הסברים באשר לאופן ניהול ההליך ושלבי ניהול ההליך ויפעל  .21
 באופן פעיל לבירור העובדות. 

 

 )אופציונלי( חסיון ושמירה על סודיות
 

בנסיבות המפורטות כל חומרי הבוררות יהיו חסויים ולא ימסרו על ידי הבורר ו/או על ידי מי מהצדדים לצד שלישי כלשהו, אלא  .22
 להלן: 

 

  ולמטרות ניהול הבוררות בלבד; לשם ניהול יעיל של הליך הבוררות .22.1

 ; פסק הבוררותתוקף לשם קיום הליכים הנוגעים ל .22.2

 רות; לשם הוצאתו אל הפועל של פסק הבור .22.3

  במסגרת הליך משפטי אחר;  דין-לצורך הוכחת טענת מעשה בי .22.4

 על פי צו של בית משפט שיינתן;  .22.5
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הפר מי מהצדדים להליך הבוררות ו/או מי מטעמו את הוראות החסיון ו/או הסודיות המפורטות לעיל יהיה עליו לפצות את הצד  .23

₪, כאשר הבורר יהיה מוסמך לדון ולהכריע בשאלת הפיצוי הקבוע בסעיף זה  25,000הנפגע בפיצוי קבוע ומוערך מראש בסך של 
 המסמיך את הבורר לדון במחלות הנוגעת לעניין זה.  ורואים את הוראות הסכם זה כשטר בוררות

 

 כללי

 
לאפשר את ניהולה   כל שניתן על מנת לעשות ו י החלטות והוראות הבורר , לפעול על פ הצדדים מתחייבים לשתף פעולה עם הבורר .24

 של הבוררות.   והמהיר היעיל

 

ט מומחים אם ימונו, אגרות, הוצאות  "שכ  ,ככל שיהיו  הצדדים מתחייבים לשאת בשכר טרחת הבורר, בהוצאות ניהול ההליך .25
 . ב"נלוות וכיו

 

 לאחר גמר הבוררות.  שנה אחתעל הבורר לשמור על תיק הבוררות  .26

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 

____________________  ____________________ 
 צד א' 

 
 
 
 

 צד ב'  

 ____________________  
  הבורר  
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