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המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית
כללי הבוררות
בקשה לקיום בוררות
צד המבקש לקיים הליך בוררות יפנה בכתב למוסד לבוררות ויפרט בבקשתו:
 שם הפונה ,שם הקיבוץ  /הצד השני למחלוקת ,פרטים ליצירת קשר -מספר נייד ,דוא"ל.
 הגדרת מהות המחלוקת בתמצית והגדרת הסעד המבוקש.
 פירוט ההליכים שהתקיימו במוסדות הקיבוץ לבירור המחלוקת ,לפני הפנייה לבוררות.
 יש לציין האם חלה חובת בוררות בין חבר לקיבוץ בהתאם לתקנון הקיבוץ.
 ככל ולא חלה חובת בוררות בתקנון הקיבוץ ,יש לציין האם ניתנה הסכמת הצד השני לקיים
הליך בוררות ,וככל וניתנה הסכמה יש לצרפה לבקשה.
*ניתן לפנות במייל לכתובת borerut@tkz.co.il :או באמצעות אתר האינטרנט של המוסד
www.kibbutz.org.il
פתיחת תיק במוסד לבוררות
ככל וקיימת חובת בוררות בתקנון הקיבוץ  -לאחר תשלום האגרה יפתח תיק במוסד לבוררות
ולגישור של התנועה ויועברו שמות בוררים לאישור צדדים.
על אף שאין הכרח בהסכם בוררות במקרה בו חלה חובת בוררות בתקנון הקיבוץ ,על מנת ליעל
את ישיבת הבוררות יעשה ניסיון לגבש הסכם בוררות עליו יחתמו הצדדים .היה והצדדים לא
יגיעו להסכמה על נוסח הסכם בוררות ,הבוררות תתקיים בהתאם לכללי המוסד לבוררות
ולגישור של התנועה הקיבוצית ויקבע מועד להגשת כתבי טענות ומועד לישיבת בוררות.
ככל ולא קיימת חובת בוררות בתקנון הקיבוץ  -יפתח תיק במוסד לבוררות ולגישור רק לאחר
קבלת הסכמת הצדדים לקיים הליך בוררות ,חתימה על הסכם בוררות ותשלום האגרה.
המוסד לבוררות ולגישור
של התנועה הקיבוצית
יורופארק יקום ,ת.ד14 .
קיבוץ יקום6997200 ,

אגרת פתיחת תיק  -הצד הפונה יעביר למוסד לבוררות המחאה לפקודת "מפעלות התנועה
הקיבוצית בע"מ" על סך  + ₪ 1,000מע"מ.
 50%מהאגרה תהווה חלק מהתשלום הכולל עבור הבוררות.
*ככל ולא תתקיים ישיבת בוררות אגרת פתיחת תיק לא תוחזר.

נייד052-8991251 :

הסכם בוררות ומינוי בוררים
הסכם הבוררות יכלול:

נייד050-7700863 :

 הגדרת המחלוקת.

טל:

09-9755002

 הכללים לפיהם ינוהל הליך הבוררות בין הצדדים ,בכפוף לחוק הבוררות תשכ"ח.1968-

borerut@tkz.co.il

 שמות הבוררים.
הבוררות תתנהל בפני הרכב של שלושה בוררים ,אלא אם הצדדים יבקשו אחרת.
ראש המוסד לבוררות ולגישור תציע שמות בוררים ותקבל את הסכמת הצדדים.

yehudit@tkz.co.il
www.kibbutz.org.il

הגשת כתבי טענות וקביעת מועד לישיבת בוררות
המוסד לבוררות ולגישור יקבע מועדים להגשת כתבי טענות ומועד לישיבת בוררות.
העברת כתבי הטענות לבוררים תהיה באמצעות המוסד לבוררות ולגישור בדוא"ל לכתובת:
 yehudit@tkz.co.ilובדואר לכתובת :התנועה הקיבוצית ,יורופארק יקום ת.ד ,14 .קיבוץ
יקום .6997200
 הצד התובע יעביר לבוררים ולצד השני את טענותיו בצירוף מסמכים ו/או ראיות במועד
שנקבע ע"י המוסד לבוררות ולגישור.
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 הצד השני יעביר לבוררים ולתובע את התייחסותו לטענות התובע ו/או טענותיו בצירוף
מסמכים ו/או ראיות ,במועד שנקבע ע"י המוסד לבוררות ולגישור.
 התובע יהיה רשאי להעביר התייחסותו לטענות הצד השני ,במועד שנקבע ע"י המוסד
לבוררות ולגישור.
 חומר שלא יוגש לבוררים ולצד השני לפני ישיבת הבוררות לא יוכל לשמש את הצדדים
במהלך הדיון ,אלא ברשות הבוררים ובתנאים שייקבעו על ידם.
ישיבת הבוררות
 ישיבות הבוררות לא תהיינה פומביות ותתקיימנה בנוכחות הצדדים ומי שנוכחותו דרושה
לניהול הבוררות בלבד ,אלא אם הסכימו הצדדים אחרת.
 ראש המוסד לבוררות או הבוררים יהיו רשאים לאפשר לצד המתקשה לייצג את עצמו
להיעזר באדם אחר.
 ישיבת הבוררות תתקיים בנוכחות שני הצדדים .במהלך הבוררות לא תתקיימנה פגישות
נפרדות בין הבוררים ואחד הצדדים אלא במקרים בהם הצדדים פנו לבוררים בבקשה,
בקשתם נרשמה בפרוטוקול והבוררים קיבלו את הבקשה.
 לא הופיע צד לישיבת בוררות לאחר שנמסרה לו הזמנה ,יהיו הבוררים רשאים לקיים את
הבוררות במעמד צד אחד.
פסק הבוררות
 הבוררים יפעלו בדרך הנראית להם מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה במחלוקת
ויפסקו לפי מיטב שפיטתם ע"פ החומר שבפניהם ,על יסוד תקנון הקיבוץ ותוך התחשבות
בהחלטות ובנוהגים של הקיבוץ.
 הבוררים לא יהיו קשורים בדין המהותי ,בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי
המשפט ,אלא אם קבעו הצדדים אחרת בהסכם הבוררות.
 הבוררים ינמקו את פסק הבוררות ,אלא אם קבעו הצדדים אחרת בהסכם הבוררות.

המוסד לבוררות ולגישור
של התנועה הקיבוצית
יורופארק יקום ,ת.ד14 .
קיבוץ יקום6997200 ,

טל:

09-9755002

נייד052-8991251 :
נייד050-7700863 :

borerut@tkz.co.il
yehudit@tkz.co.il
www.kibbutz.org.il

 הבוררים יוציאו את פסיקתם תוך  60יום ממועד ישיבת הבוררות האחרונה או מהמועד
שמולאו הפעולות שנדרשו הצדדים לבצע (משלוח חומר ,תשובות לשאלות וכדומה) ,לפי
המאוחר שביניהם ,אלא אם הסכימו הצדדים על הארכת המועד.
 הבוררים רשאים לתת פסק הצהרתי ,צו עשה ו/או צו מניעה ו/או צו ביצוע בעין וכל סעד
אחר שבית המשפט מוסמך היה לתתו וכן רשאים הם לתת החלטות ביניים במהלך
הבוררות.
 הבוררים יהיו רשאים ליתן פסק בוררות במעמד צד אחד במקרה בו אחד הצדדים נדרש
להמציא טענותיו במועד שנקבע לכך ולא עשה כן וקיבל הזמנה לישיבת בוררות ונעדר
ממנה.
פסק בורר ות שניתן אחרי דיון שהתנהל בהעדר אחד הצדדים או בהעדר טענותיו ,רשאים
הבוררים ,על פי פניית בעל-דין שהובאה לפניהם תוך שלושים יום מהיום שנמסר לו העתק
הפסק ,לבטלו ולחדש את הדיון ,אם שוכנעו שבעל-הדין נעדר או לא טען טענותיו מסיבה
מוצדקת.
 פסק הבוררות יישלח לצדדים ע"י המוסד לבוררות בדואר רשום ,לאחר שהצדדים שילמו
את עלויות הבוררות ,לפי הסכומים והמועדים הנקובים בדרישות התשלום שנשלחו
אליהם.
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ערעור
 פסק הבוררות לא ניתן לערעור ,אלא אם קבעו הצדדים בהסכם הבוררות כי פסק הבוררות
ניתן לערעור בפני בורר או שניתן לערער על פסק הבוררות ,ברשות בית המשפט.
 הסכימו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור ברשות בית המשפט ,על
הבוררים לפסוק בהתאם לדין ,ישיבות הבוררות יתועדו בפרוטוקול והבוררים ינמקו את
פסק הבוררות.
 קבעו הצדדים בהסכם הבוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור בפני בורר ,יחולו על הליך
ה ערעור כללי המוסד לבוררות ולגישור ,בכפוף לשינויים המחויבים בחוק הבוררות על בורר
בערעור ,על הליך הערעור לפני בורר ועל פסק בוררות בערעור.
 הערעור יוגש בתוך  30ימים מיום שפסק הבוררות הומצא לצדדים .הצד השני רשאי להגיש
תשובה לערעור בתוך  30ימים מיום שהומצא לו הערעור .המערער רשאי להגיש תגובה
לתשובה בתוך  15ימים מיום המצאת התשובה לערעור.
 הבורר בערעור ינמק את פסק הבוררות.
תשלומים
אגרת פתיחת תיק
 אגרת פתיחת תיק בסך של  + ₪ 1,000מע"מ תשולם ע"י הצד התובע לפני הכנת הסכם
הבוררות .התשלום יבוצע באמצעות המחאה או העברה בנקאית לפקודת מפעלות התנועה
הקיבוצית בע"מ.
 50% מסכום אגרת פתיחת תיק יחושב כחלק מהתשלום עבור הבוררות.
 אגרת פתיחת תיק לא תוחזר גם אם לא תתקיים ישיבת בוררות.
התשלום עבור הבוררות
המוסד לבוררות ולגישור
של התנועה הקיבוצית
יורופארק ,ת.ד14 .
קיבוץ יקום6997200 ,

טל:

09-9755002
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 עלות הבוררות  + ₪ 5,000מע"מ (העלות כוללת ישיבת בוררות אחת .כל ישיבה נוספת
כרוכה בתוספת תשלום של  + ₪ 2,800מע"מ).
 הקלדת פרוטוקול ,ככל ותתבקש ,כרוכה בתשלום נוסף.
 עלות הבוררות תתחלק בין הצדדים בהתאם להחלטות הקיבוץ .בהעדר החלטה בעניין זה
עלות הבוררות תתחלק בהתאם לכללי המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית
המפורטים להלן.
 התשלו ם עבור הבוררות ,למעט אגרת פתיחת תיק ,יחול על שני הצדדים בחלקים שווים,
אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים .בבוררות בין קיבוץ לחבר קיבוץ החלוקה תהה 65%
הקיבוץ ו  35%החבר ,אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.
 התשלום יועבר למוסד לבוררות ולגישור במלואו לפני הוצאת פסק הבוררות.

borerut@tkz.co.il
yehudit@tkz.co.il
www.kibbutz.org.il

 תשלום בערעור על פסק בוררות .עלות הערעור  + ₪ 5,000מע"מ (העלות כוללת ישיבה
אחת .כל ישיבה נוספת כרוכה בתוספת תשלום של + ₪ 2,800מע"מ).
הצד המערער ישא במלוא התשלום .הבורר/ים בערעור יהיה רשאי להורות על שיפוי
המערער ע"י הצד השני בגין התשלום עבור הערעור.

