
 

 
 "יתרו"במוסד ומנוי בוררים כשירות 

 

 :(לתקנון המוסד ב"פרק כ)להלן הקריטריונים להיכלל ברשימת הבוררים 

 

 כשירות לשמש כבורר. 808
 : של המוסד יהיו םתאשר הנשיאות את הכללתו של הבורר ברשימת הבוררי םלפיה םהשיקולי

ברציפות או לסירוגין לא ,ועסק בישראל ןרישומו של הבורר בפנקס חברי לשכת עורכי הדי .8
 ;באחד או באחדים מן הדברים האלה, פחות מחמש שנים במדינת ישראל

 עריכת דין  .א
 שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל .ב
 הוראת משפטים באוניברסיטה או במכללה למשפטים .ג

 (שנים 85 -למעלה מ)ניסיון בעסקים או בשוק ההון  .2
 (שנים 8-למעלה מ)שמאי מקרקעין או אקטואר  .3
 (שנים 5-למעלה מ)בעל רישיון לעסוק במקצוע ראיית חשבון  .4
 ניסיון בניהול בוררויות וגישורים  .5
 ניסיון במתן חוות דעת  .6
רקורד ציבורי מקצועי ושימוש בתפקידים בשירות הציבורי ובכלל זה בוועדות ממשלתיות  .7

 ואחרות
 

 םואישורי םמועמדי.098
  ןהפונה אליה והיא תהא רשאית לדרוש ממנו כל נתו םבמועמדותו של כל אד ןהנשיאות תדו

  ןסיויהמועמד בבקשתו להיכלל ברשימת המוסד יוותר על כל ח. קבלת החלטתה ךופרט לצור
 המידע שיגיע לידי הנשיאות יהיה . את הנשיאות לקבל כל מידע אפשרי ךזה והוא יסמי יןבעני
 .חסוי

 
 םפסילת מועמדי. 880

 או של איגוד אחר  ןמשמעתי של לשכת עורכי הדי ןיתמנה כבורר מי שהורשע על ידי בית די לא
 , ממועד ההרשעה םחלפו עשר שני םעליו ערעור וטר ןסופי שאי ןבפסק די, בעבירה משמעתית

 לא יתמנה כבורר מי שהורשע בעבירה . סופי ןחלפה תקופת הענישה שנקבע בגזר די םאו טר
 . ןקלו םמשו יןסיבות העניפלילית שיש בה בנ

 
 ערעור על פסילה. 888

 , לנשיאות ףמי שמועמדותו לשמש כבורר נפסלה על ידי המוסד יוכל להגיש ערעור אחד נוס
 .והחלטת הנשיאות על הערעור תהיה סופית

 
 חריגים. 882

עומק קורס "הוועדה תהיה רשאית לקבל מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים אלו ובלבד שעברו 
 .א"ש 60בן " יתרו"במסגרת בית הספר להכשרת בוררים של מוסד " בבוררות

 
 םהסכמה להיכלל ברשימת הבוררי.883

 ייכלל ברשימת המוסד , אושרה על ידי הנשיאות םמי שמועמדותו להיכלל ברשימת הבוררי
 על כתב התחייבות והסכמה על הכללותו ברשימת המוסד באתר האינטרנט  םלאחר שחת



הסכמה כאמור תיחשב . ורסמו באתרשיפ (בעברית ובאנגלית)ו קורות חיייחד עם את תמונתו  ףויצר
 .המוסד ןהבורר לבי ןמחייב בי םאלה ישמשו כהסכ םכהסכמה שכללים ג
 
  

 םשימוש בשני תפקידי.884
 כבורר בערכאה ראשונה או  םמי שמשמש כבורר בערכאת הערעור יוכל לשמש בו זמנית ג

 .םאחרי םכמגשר בתיקי
 

 מינוי בורר לתיק על ידי המוסד.885
 : םהבאי םשל המוסד לפי בקשת הגופי םרשימת הבוררי ךנשיאות המוסד תמנה בורר מתו

 .בבוררות יןהמעוני םוכל גור ןבעלי הדי, בית המשפט
 

 אישור המינוי על ידי הבורר.886
 :םהבאי םהדברירק לאחר אישור הבורר יוכל להתחיל בתפקידו בניהול הבוררות בתיק 

 כלב םוכי ימנע מלייצג אות םהצדדי ןכבורר במחלוקת שבי ןיאשר בכתב את הסכמתו לכה .א
 .פסק הבוררות הסופי ןחודש לאחר מת 82תקופה של   ךשהוא במש יןעני

החלטה של  וכל קביעה או, אלה ואת מרות הנשיאות םהבורר יתחייב בכתב לקבל עליו כללי .ב
 .לבוררות םת שכר טרחתו כבורר וקביעת לוח זמניקביע, כולל החלפתו, הנשיאות

אחד  ףוכי א םהצדדי ןשבי ךכלשהיא במחלוקת או בסכסו ךהבורר יאשר כי אינו מעורב בדר .ג
, אחר ןאו באופ ףשות, או לקוח משרד בו עבד כשכיר, איננו לקוחו ולא היה לקוחו םמהצדדי

 .ךנשוא המחלוקת או הסכסו יןבעני םאו אינטרס אצל הצדדיין לו כל עני ןוכי אי
 

 חובות הבורר.887
 :ןבחובות כלדקמ, היתר ןבי, םיהיו חייבי םהבוררי

 .נתינתו םלהעביר למוסד את פסק הבוררות מיד ע   .א
 .םמאת הצדדי םשנגבו או שיש לגבות םלהעביר למוסד את פירוט התשלומי   .ב
 .םהמפרט את סיבת התארכות הדיוני וח"ד םחודשי6-הבוררות נמשכת יותר מ םא   .ג
 .של המוסד םאת פרטיו ברשימת הבוררי ןלפרט ולעדכ   .ד
 .חובותיו למוסד םלעמוד בתשלו   .ה
 .לבטח את עצמו בביטוח אחריות מקצועית   .ו

 
 אחריות אישית.888

 . לבוררות םכל  בורר ובורר נושא באחריות אישית ומקצועית מלאה ובלעדית כלפי הצדדי
 בכל אחריות ישירה או שילוחית ביחס לפעולותיו  םנושאי םהמוסד או נשיאות המוסד אינ

 .והחלטותיו של הבורר
 

 ביטוח. 889
 של המוסד לבטח את עצמו בביטוח אחריות מקצועית  םברשימת הבוררי םעל כל בורר הרשו

 פעילות הבורר  ןהמוסד איננו אחראי באחריות מקצועית או אחריות אחרת בגי. מפני רשלנות
 .ביצוע תפקידו או למהות העובדות המתבצעות על ידו ןאו לאופ

 
 

 


