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כללי הבוררות - המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים

א. הגדרות
המשכן - המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים בע”מ.. 1
בורר - מי שימונה לתפקיד, בין אם בהסכמת הצדדים מתוך רשימת הבוררים של המשכן ובין אם על ידי נשיא . 2

המשכן.
הנשיא - נשיא המשכן, כפי שימונה מעת לעת.. 3
החוק - חוק הבוררות, תשכ”ח - 1968. 4
התקנות - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד - 1984. 5
כתב תביעה - תובענה אשר תוגש למשכן הבוררות ישירות או תועבר לדיון במסגרת המשכן על ידי בית משפט.. 6
דיון מהיר - בוררות שתתנהל בהליך מואץ ומקוצר, כמותווה בכללים אלה, בפרק ה’.. 7
בקשת ביניים - לרבות בקשה לסעד זמני.. 8
החלטה - פסק בוררות וכן כל החלטה אחרת של הבורר.. 9

פסק בוררות - פסק שניתן על ידי הבורר, לרבות פסק בוררות בהליך ערעור, ככל שהוגש כזה, בהתאם . 10
לכללים אלה.

ערעור - ערעור על פסק בוררות שיוגש לערכאת הערעור של המשכן בהתאם לכללים אלה.. 11

ב. פתיחת הליך ומינוי הבורר
פתיחת הליך בוררות, תהיה באחת מאלה:. 12

במקרה בו קיימת הסכמה מראש בין הצדדים לפיה תתנהל הבוררות במשכן, על דרך של הגשת תובענה, אליה   12.1
יצורף, בנוסף לנספחי התובענה, המסמך מכוחו הוסכם על קיום הבוררות במשכן, ככל שאינו אחד מהנספחים 

כאמור.
נקיטת הליכים משפטיים, על דרך של העברת כל כתבי  קיום הבוררות לאחר  בו הושגה ההסכמה על  במקרה   12.2

הטענות שהוחלפו בין הצדדים עד לאותו שלב, ככל שהוחלפו.
הסכימו הצדדים מראש על זהות הבורר, מתוך רשימת הבוררים במשכן, יודיע על כך הצד הפונה למשכן הבוררות, . 13

במסגרת הפניה לקיום הבוררות.
לא הסכימו הצדדים על זהות הבורר, יפנו לנשיא, על מנת שזה יציע לפחות שלושה שמות אפשריים כבוררים. . 14

איזה  על  הצדדים  הסכימו  לא  אפשריים.  שמות  עשרה  לפחות  הנשיא  יציע  בוררים,  מותב  על  הצדדים  הסכימו 
מהבוררים שהוצעו על ידי הנשיא, ימנה הנשיא, בתוך 14 ימים מיום הפניה הראשונה, בורר על פי שיקול דעתו, 
תוך מתן משקל רב ככל הניתן למהות הסכסוך, היקפו, המומחיות הנדרשת לניהולו וכל נתון אחר שימצא על ידו 

כרלבנטי.
נקבע מותב בן שלשה בוררים או יותר לערכאת הערעור, ימונה הבורר המבוגר מבין הבוררים ליו”ר ההרכב והוא . 15

רשאי ליתן החלטות בעניינים מנהליים, בלא יתר חברי ההרכב. היה ובין חברי ההרכב יהיה שופט בדימוס, יהיה 
השופט ליו”ר ההרכב ואם מנה מספר שופטים בדימוס, הבכיר מביניהם בעת הכהונה בפועל.

בורר שימונה להכרעה בסכסוך, יודיע, בתוך 7 ימים מקבלת ההודעה, באם הוא מקבל על עצמו את המינוי אם לאו. . 16
הודיע בשלילה, ימנה הנשיא בורר חילופי, בתוך 7 ימים נוספים.
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מצא הנשיא, בכל שלב משלבי הבוררות, על-פי בקשת מי מהצדדים או מכל סיבה אחרת, כי יש להעביר את הבורר . 17
והבורר, על החלפת הבורר בבורר חילופי,  יורה, לאחר שמיעת עמדות הצדדים  ניגוד עניינים,  מתפקידו, מחמת 
מטעמים שירשמו, ויחולו הוראות סעיף 20 שלהלן. החלטת הנשיא נתונה לערעור, לפני בורר דן יחיד של ערכאת 
הערעור. הוגש ערעור כאמור, יקבע דיון לשמיעתו בתוך 10 ימים ממועד הגשת הערעור והדיון יתקיים בעל-פה, 

במעמד הצדדים ולא יחולו הוראות פרק ח’ שלהלן.

ג. החלפת הבורר
נבצר מהבורר מלמלא את תפקידו, בכל שלב משלבי הבוררות, ימנה הנשיא בורר חילופי תחתיו, מיד עם היוודע . 18

דבר הניבצרות, במתכונת הנקובה בסעיף 14 לעיל.
המוסכם . 19 הבורר  את  הנשיא  ימנה  שאז  חילופי,  בורר  מינוי  על  הסכימו  כי  בכתב,  להודיע  רשאים  יהיו  הצדדים 

להשלמת הבוררות.
על . 20 להחליט  הבורר  רשאי  אולם  הקודם,  הבורר  לפני  הגיעה  אליו  מן השלב  הבוררות  תימשך  חליף,  בורר  מונה 

שמיעת הבוררות מחדש, כולה או חלקה, לאחר שמיעת טיעוני הצדדים בענין זה.

ד. צורת כתבי טענות והמצאתם
בכתב טענות וכן כל בקשה שיוגשו למשכן, יצוינו פרטי תיק המוסד, שמות הצדדים, פרטי עורכי הדין של הצדדים, . 21

מען להמצאת כתבי בי-דין, לרבות מספרי טלפון, פקס ודואר אלקטרוני.
כל כתב טענות ובקשה שיוגשו למשכן, יומצאו במקביל לכל הצדדים שכנגד.. 22
כל כתב טענות שיוגש למשכן, יוגש במספר עותקים כמספר חברי המותב, למעט מקרים בהם תהיה ההמצאה . 23

בדואר אלקטרוני. קיבל צד על עצמו למסור או לקבל דברי דואר באמצעות דואר אלקטרוני, בהסכמה חתומה 
שתחתם עם תחילת הבוררות, ישלח כל דבר דואר שכזה במתכונת הדורשת אישור קבלה, ויראו כל המצאה בדואר 

אלקטרוני שתבוצע לאותו צד, כהמצאה כדין. נשונים.
האמור בסעיף 23 ביחס להמצאה בדואר אלקטרוני, יחול גם על המצאה באמצעות פקס, אך להמצאה באמצעות . 24

פקס, אין נדרשת הסכמת הצדדים ויחולו הוראות סימן ג 1’ בפרק ל”ב לתקנות.
כתב תביעה, כתב הגנה )לרבות כתב תביעה שכנגד( וכתב תשובה שכנגד, יוגשו באופן ובמועדים המותווים לכך . 25

בתקנות, תוך שהמועד להגשת כתב התביעה, ככל שלא הוגש כזה לבית משפט, הוא 30 ימים מיום מינוי הבורר. 
הוגשו כתבי טענות לבית המשפט בטרם הועבר הסכסוך לבוררות, ישמשו אלה גם לצורך הליך הבוררות.

ביקש מי מהצדדים להעלות טענה בדבר סמכות הבורר, לא יהא בכך כדי לגרוע מהחובה להגיש כתבי טענות . 26
בהתאם לפרק זה. הטוען לחוסר סמכות הבורר, יגיש בקשה מתאימה בכתב, במתכונת המפורטת בפרק ו’ להלן 

וזאת תידון בישיבה המקדמית.

ה. דיון מהיר
עם פתיחת הליך הבוררות או בכל שלב משלבי הדיון )אם החל הדיון-באישור הבורר( רשאים הצדדים להסכים, על . 27

העברת הליך הבוררות להליך של דיון מהיר.
הסכמה כאמור תעשה בכתב ותחתם על ידי הצדדים.. 28
הסכימו הצדדים על העברת ההליך להליך של דיון מהיר, יחולו הכללים כדלהלן:. 29

בכפוף לשלב בו ימצא ההליך, יקבע הבורר בהחלטה בכתב, את סדרי הדיון מאותה נקודת זמן ואילך, באופן רציף   29.1
ומהיר ככל הניתן.
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הבורר יקח בחשבון את אילוצי הצדדים וצרכיהם, אך בכל מקרה, ככל שלא החלה שמיעת הראיות בבוררות עד   29.2
אותו שלב, יקבע הבורר מועד לתחילת שמיעת הראיות, למועד שלא יאוחר מ- 14 ימים ממועד ההודעה, לרבות אם 

זאת ניתנה בשלב הגשת כתבי הטענות.
הראיות תשמענה מיום ליום, חמישה ימים בשבוע, עד לסיומן.  29.3

עם סיום שמיעת הראיות, יקבע מועד, לא יאוחר מ- 3 ימים לאחר מכן, שבו יסכמו הצדדים בעל-פה.  29.4
לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד סיום הסיכומים, ינתן פסק בוררות מנומק.  29.5

ימים ממועד   30 בכל מקרה, לא תעלה תקופת הבוררות, לרבות שימוע פסק הבוררות בערכאה הראשונה, על   29.6
תחילת שמיעת הראיות.

המועד הנקוב בסעיף 29.6 לעיל, ניתן להארכה בהחלטת הבורר, מטעמים מיוחדים שירשמו, לתקופה של עד 21   29.7
ימים, פעם אחת בלבד.

בכתב, . 30 בקשה  על-פי  מנומקת,  בהחלטה  ימים,   7 ל-  עד  תהא  לעיל,   29.7 בסעיף  לקבוע  מעבר  מועד  הארכת 
מטעמים מיוחדים שירשמו, של הנשיא. לבקשה שכזאת, יצרף הצד המבקש את עמדתו הכתובה של הצד שכנגד, 

אותה יקבל מבעוד מועד. מאן הצד שכנגד למסור עמדה כתובה, יציין זאת הצד המבקש בגוף הבקשה.

ו. ישיבה מקדמית
הסכימו הצדדים על ניהול הבוררות על דרך של הליך רגיל, יקבע המשכן במקביל לקביעת הבוררות, מועד לישיבה . 31

מקדמית במעמד הצדדים, לפני הבורר שימונה לשמיעת הבוררות. מועד הישיבה המקדמית, לא יהיה מאוחר מ- 45 
ימים מהמועד בו הוגש כתב הטענות האחרון. בנוסף, יקצוב המשכן את המועדים להגשת כל כתבי הטענות שעדיין 

יש להגיש.
בתוך 10 ימים ממועד הגשת כתב הטענות האחרון, יפנה כל צד למשנהו בכל בקשה הקשורה להליך גילוי מסמכים, . 32

10 ימים מיום קבלת  פרטים נוספים, שאלונים וכל בקשה מקדמית אחרת. תשובה לפניה שכזאת תעשה בתוך 
הבקשה ועד 21 ימים לפני מועד הישיבה המקדמית, ישלימו הצדדים את כל ההליכים המקדמיים.

נתגלעה מחלוקת בין הצדדים ביחס לאיזה מההליכים המקדמיים, תוגש בקשה מתאימה לבורר, עד 14 ימים לפני . 33
מועד הדיון, עם עותק ישירות לצד שכנגד, שיגיב עליה עד 7 ימים לפני מועד הדיון והיא תידון בישיבה המקדמית, 

בלא צורך בכל החלטה נוספת.
רשאי . 34 הבורר  הבוררות.  את סדר שמיעת  הבורר  יקבע  ככל שתהיינה,  בכל הבקשות המקדמיות,  לאחר החלטה 

להורות על הגשת עדויות ראשיות בתצהירים שתסתיים לא יאוחר מ- 60 ימים על ידי כל הצדדים ויחולו הוראות 
תקנה 168 לתקנות. הוגש תצהיר מטעם עד, יתייצב המצהיר לחקירה על תצהירו במועד הראיות שיקבע על ידי 

הבורר ואם לא יעשה כן – לא יהווה תצהירו ראיה בהליך.
נתגלעה בין הצדדים מחלוקת בשאלה שבמומחיות, רשאי הבורר להחליט, לאחר שמיעת טענות הצדדים בענין . 35

זה, על מינוי מומחה מטעמו, שבעלות שכרו ישאו הצדדים. החלטה בדבר מינוי מומחה כאמור, יכול שתינתן בין 
אם המציאו הצדדים או מי מהם חוות דעת מטעמם ובין אם לאו. מונה מומחה בידי הבורר, יקצוב הבורר בהחלטת 

המינוי את המועד להגשת חוות דעתו.
בישיבה המקדמית, רשאי הבורר לברר עם הצדדים את הפלוגתאות האמיתיות, לרבות הסמכויות הנתונות לבית . 36

המשפט מכוח תקנה 143 לתקנות, ורשאי הוא לנסות לקדם הסדר ביניהם.
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ז. ניהול הליך הבוררות
סדרי דין - הבורר לא יהיה קשור בניהול הבוררות בכללי סדר הדין החלים בבתי המשפט, אלא אם הוסכם אחרת . 37

בכתב בין הצדדים והוא ינהג בדרך שתראה לו הטובה והיעילה ביותר, לשם ניהול ההליך.
ראיות - הבורר לא יהיה קשור בניהול הבוררות בדיני הראיות החלים בבתי המשפט, אלא אם הוסכם אחרת בכתב . 38

בין הצדדים והוא ינהג בדרך שתראה לו הטובה והיעילה ביותר, לשם ניהול ההליך.
הדין המהותי - הבורר יהיה קשור בהוראות הדין המהותי, אלא אם הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים והוא ינהג בדרך . 39

שתראה לו הטובה והיעילה ביותר, לשם הכרעה בסכסוך שבין הצדדים.
הדיונים לפני הבורר יתועדו בפרוטוקול מוקלד, באמצעות קלדנית מטעם המשכן. הצדדים רשאים להסכים, בכל . 40

עת, על ניהול פרוטוקול מוקלט, תוך שהם נושאים בעלות ההקלטה והתמלול.
הליך . 41 חייב  שכרם.  את  ולפסוק  עדים  זימון  על  להורות  רשאי  הבורר  המשכן.  במשרדי  יתקיימו  הבוררות  הליכי 

הבוררות שמיעת עד מחוץ לתחומי משרדי מוסד הבוררות, יגיש הצד המבקש להורות על קיום ההליך במקום אחר, 
בקשה מנומקת בכתב, אליה תצורף עמדת הצד שכנגד, להחלטת הבורר.

הגשת . 42 בטרם  עוד  לעד,  זימונו  המבקש  הדין  בעל  יפנה  בלבד,  מסמך  הגשת  מֵעד  נדרשה   .42
בקשה לזימון לעדות, על מנת לקבל תעודת עובד ציבור חלף העדות. לבקשה לזימון עד לשם הגשת מסמך, תצורף 

הפניה המקדימה לאותו עד לשם קבלת תעודת עובד ציבור.
צד המבקש לקיים איזה מן ההליכים במתכונת של היוועדות וידאו )וידאו-קונפרנס( יגיש בקשה מנומקת בכתב, . 43

אליה תצורף עמדת הצד שכנגד, להחלטת הבורר.
הוגשה בקשת דחיה ומצא הבורר שהיא מוצדקת, רשאי הבורר לדחות את הדיון, מטעמים מיוחדים שירשמו ורשאי . 44

הוא לחייב את הצד העותר לדחיה בהוצאות ולהורות כי תשלום ההוצאות בפועל יהווה תנאי לדחיית הדיון.
כל מועד שנקבע על ידי הבורר בהתאם לכללים אלה, לביצוע כל פעולה, רשאי הוא להאריכו מעת לעת, מטעמים . 45

שירשמו ורשאי הוא לתנות את ההארכה בתשלום הוצאות לצד שכנגד.
על העדת עדים ואזהרתם, יחולו הוראות פקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל”א - 1971 וכן הוראות סימנים ד’ ו-ה’ . 46

בפרק י”ד לתקנות.
עם סיום שמיעת הראיות, יקבע הבורר מועד להשמעת סיכומים בעל-פה, שלא ירחק מ- 21 ימים מהמועד האחרון . 47

בו נשמעו ראיות. הבורר רשאי לאשר, מנימוקים שירשמו, הגשת סיכומים בכתב ובלבד שסך כל המועדים להגשתם, 
לרבות סיכומי תשובה, לא יעלו על 45 ימים ממועד ישיבת ההוכחות האחרונה.

עם סיום השמעת הסיכומים בעל-פה, או במקביל לקציבת מועדי הגשתם, בהתאם למקרה, יקבע הבורר מועד . 48
לשימוע פסק הבוררות, שלא יהיה מאוחר מ- 30 ימים ממועד מתן ההחלטה או המועד האחרון להגשתם, המאוחר 

מבין השניים.
נקבע מועד לדיון, והודעה מתאימה עליו נמסרה לצדדים ומי מהם לא התייצב, רשאי הבורר, על פי בקשת הצד . 49

שכנגד, להורות על דחיית התובענה או קבלתה, לאחר שהתובע יוכיחה, ככל שחובת הראיה עליו.
לא קיים צד מהצדדים לבוררות הוראה שניתנה על ידי הבורר ולא תיקן את מחדלו בתוך פרק זמן שקצב הבורר . 50

לשם כך, יראו אותו כמי שלא התייצב לדיון ויחולו הוראות סעיף 49 לעיל.
במהלך הבוררות ועם סיומה, ישמר תיק הבוררות במשכן, אך הבורר רשאי לנטלו, לשם עיון בו והכנתו ולשם כתיבת . 51

פסק הבורר.
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לבורר נתונה הסמכות ליתן כל סעד זמני, מאלה הנקובים בפרק כ”ח לתקנות. הוגשה בקשה לסעד זמני כאמור, . 52
יחולו עליה הוראות פרק כ”ח לתקנות, למעט הוראת תקנה 363 )א(. בהתאמה.

לבורר נתונה הסמכות ליתן כל סעד של חקירות, חשבונות ובדיקת נכסים, בהתאם לפרק י’ לתקנות.. 53
ניתנו על ידי הבורר צווים כפי סמכותו מכח סעיפים 52 ו-53 לעיל, ימלא הצד כנגדו ניתן הצו אחר האמור בו כלשונו, . 54

ואם לא יעשה כן, יראו אותו כמי שלא התייצב לדיון ויחולו הוראות סעיף 50 לעיל.
נדרש אישור צו זמני מאלה שניתנו לפי סעיפים 54-52 מעם בית המשפט, יגיש הצד המבקש את אישור הצו בקשה . 55

מתאימה לפי סעיף 16 לחוק.
עם סיום הבוררות, יתן הבורר פסק בוררות מנומק והוא רשאי לכלול בו כל סעד שהתבקש, לרבות צו עשה, צו . 56

אל תעשה, סעד כספי וכן חיוב בגין פרשי הצמדה וריבית. הבורר יכריע במסגרת פסק הבוררות בשאלת הוצאות 
ההליך, יקבע את החיוב בגין שכר טרחת עו”ד, ככל שימצא לנכון לחייב מי מהצדדים בתשלומו וכן יורה על נשיאה 

בהוצאות הבוררות.
הבורר רשאי, בכל עת, לבקשת מי מהצדדים, להורות על הפקדת ערובה להוצאות לטובת הצד שכנגד.. 57

ח. ערעור
ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מיום נתינתו של פסק הבוררות. בהודעת הערעור יפרט הצד המערער בתמצית . 58

את טענותיו והוא יצרף אליה את פסק הבוררות בלבד. הוגש ערעור, רשאים בעלי הדין האחרים להגיש ערעור 
שכנגד בתוך שלושים ימים מיום שהומצא להם הערעור; בעלי הדין האחרים רשאים להגיש תגובה מנומקת לערעור 

שכנגד בתוך 15 ימים מיום שהומצא להם הערעור שכנגד.
הוגש ערעור בהתאם להוראות פרק זה בכללים, יראו את פסק הבוררות כפסק בוררות חלקי ופסק הבוררות של . 59

ערכאת הערעור, יהווה את פסק הבוררות הסופי בהליך.
בורר אחד, שימונה, בהעדר הסכמה . 60 או  בוררים   3 בן  לדיון לפני מותב  זה  יקבע  בוררות,  הוגש ערעור על פסק 

אחרת בין הצדדים, על ידי הנשיא. בעת החתימה על הסכם הבוררות, יקבעו הצדדים את מספר הבוררים המוסכם 
בערכאת הערעור. הוסכם על קיום הליך ערעור אך לא הוסכם על מספר הבוררים במותב, ימונה בורר אחד.

היה פסק הבוררות בערכאה הראשונה פסק שניתן בסיומו של הליך דיון מהיר, בהתאם לפרק ה’ לכללים, יוגש . 61
הערעור בתוך 10 ימים מיום נתינתו של פסק הבוררות. הוגש ערעור כאמור, יקבע זה לשמיעה בעל-פה על ידי 
מותב הערעור, למועד שלא יעלה על 14 ימים מיום הגשתו. במועד הדיון, ישמעו טיעונים בעל-פה ופסק הבוררות 

בערעור ינתן בתוך 7 ימים לאחר מכן.
נקבע מותב בן שלשה בוררים או יותר לערכאת הערעור, ימונה הבורר המבוגר מבין הבוררים ליו”ר ההרכב והוא . 62

רשאי ליתן החלטות בעניינים מנהליים, בלא יתר חברי ההרכב. היה ובין חברי ההרכב יהיה שופט בדימוס, יהיה 
השופט ליו”ר ההרכב ואם מנה מספר שופטים בדימוס, הבכיר מביניהם בעת הכהונה בפועל.

על מינוי בורר לערכאת הערעור והחלפתו, יחולו הכללים שבפרקים ב’ ו-ג’ לעיל.. 63
דיון בערעור יקבע למועד שלא ירחק מ 45 ימים מיום מתן פסק הבוררות בערכאה הראשונה. בהחלטתו לקבוע את . 64

הערעור לשמיעה, יורה המותב על סדר השמעת הטיעונים בערעור, לרבות הגשת עיקרי טיעון ותיק מוצגים, ויחולו 
הוראות פרק ל’ בתקנות, בהתאמה.

הדיון בערעור יתקיים על פי הכתוב בלבד, אולם רשאים הבוררים, בין אם מיוזמתם ובין אם לבקשת מי מבעלי הדין, . 65
להורות על קיום דיון בעל-פה, בנוסף לטיעון הכתוב. הבוררים בערכאת הערעור לא ישמעו ראיות, למעט במקרים 

שתותר הבאתן בהתאם לכללים הקבועים בתקנה 457 לתקנות.
במקרה בו יתנהל הערעור לפני מותב בן שלשה בוררים או יותר, תהיה ההכרעה על פי דעת הרוב.. 66
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ערכאת הערעור רשאית לקיים את פסק הבוררות, לבטלו, לשנותו וכן רשאית היא ליתן כל סעד שתמצא לצודק . 67
ונכון להעניק. ערכאת הערעור רשאית לקיים את פסק הבוררות, בין אם מטעמי הערכאה הראשונה ובין אם מטעמיה 
שלה ורשאית היא לדחות ערעור, אף אם מצאה שנפלה טעות בפסק הבוררות, אם נוכחה לדעת שלא נגרמה לצד 
המערער עיוות דין בשל אותה טעות. ערכאת הערעור תכריע גם בשאלת הוצאות ההליך שלפניה, לרבות הטלת 

שכרה על מי מהצדדים.
הוגשה בקשה להוספת ראיה בערעור, תידון הבקשה במועד הדיון בערעור, בלא צורך בהחלטה נפרדת.. 68
פסק הבוררות של ערכאת הערעור ינתן בתוך 30 ימים מיום השלמת הטיעונים בערעור.. 69
ערכאת הערעור תנמק את פסק הבוררות הניתן על ידה.. 70
פסק הבוררות של ערכאת הערעור יומצא לצדדים, בסמוך לאחר נתינתו.. 71
פסק הבוררות של ערכאת הערעור, ככל שהוגש ערעור, יהווה את פסק הבוררות, כמשמעות הביטוי בהוראות החוק.. 72

ט. מינהלה
בעת חתימת הסכם הבוררות, יאשרו הצדדים בכתב, בנספח להסכם, כי ידוע להם שכר הבוררות, בהתאם לנהוג . 73

במשכן אותה עת.
התשלום עבור שכר הבוררות ייגבה מהצדדים על בסיס חודשי וישולם למשכן לבוררות בתוך 14 יום מיום הוצאת . 74

החשבון.
התשלום ייעשה על בסיס מזומן בלבד ולא תינתן פריסת תשלומים.. 75
המשכן ייגבה דמי פתיחת הליך בסך 1,200 ₪ מכל צד. סכום זה ייגבה באופן חד פעמי וישולם בתשלום הראשון . 76

שייעשה על ידי הצדדים.
הוצאות נוספות ובלתי צפויות, ככל שתהיינה, תתווספנה לחשבון החודשי שיישלח לצדדים בתוספת פירוט והסבר . 77

בגין אותם הוצאות.
ידי . 78 על  לצדדים  שיוגש  הסופי  לחשבון  יתווספו  הצורך,  במידת  ועוזר משפטי,  הגהה  שרותי  בורר,  הקלדת פסק 

המשכן.
הוגשה בקשה לביטול מועד דיון בהתראה קצרה של עד 72 שעות לפני הדיון, יחויבו הצדדים לשאת בעלות חדר . 79

הדיונים, שירותי הקלדנות שבוטלו ועלות שעת בורר.
הוגשה בקשה לביטול / דחיית דיון ע”י צד אחד, ללא הסכמת הצד השני, ישא רק הצד המבקש בעלויות הכרוכות . 80

בביטול.
החיוב בגין עלות החדר, שירותי הקלדנות / ההקלטות והוצאות נוספות כאמור בסעיף 77 לעיל, ייעשו במסגרת . 81

החיוב החודשי.
לא שילם מי מהצדדים את הוצאות הבוררות לידי המשכן לבוררות, כפי חובתו, יראו את הצד שלא נשא בהוצאות . 82

כמי שלא התייצב לדיון ויחולו הוראות סעיף 49 בפרק ז’, בהתאמה.
על אף האמור בסעיף 82 לעיל, רשאי הצד שכנגד לשאת בהוצאות הבוררות עבור הצד שנמנע מתשלומן, אם מצא . 83

לנכון לעשות כן, ובפסק הבוררות יתייחסו הבורר וערכאת הערעור, לפי הענין, לנושא זה.
במידה ויש חשש כי הצדדים לבוררות לא ישלמו בעבור פסק הדין רשאי המוסד לבוררות לדרוש מהצדדים להפקיד . 84

ערובה לתשלום פסק הבורר.
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