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מבוא

לכ� על פי די�, ככלל, הכרעה בסכסוכי� משפטיי� מסורה לצד, ואול�. לבתי המשפט אשר הוסמכו

ובה�, קיימי� מנגנוני� שוני� ליישוב סכסוכי� מחו! לכתלי בית המשפט, מערכת בתי המשפט

ה �.2 והגישור1וכ� הליכי הפשרה, בוררותהלי

כדי. ראויה שיש לעודדהפתרו� סכסוכי� מחו! לכתלי בית המשפט הוא תופעה בפתרו� זה יש

על, להפחית את העומס על מערכת בתי המשפט לקד� הכרעות מהירות בסכסוכי� ולסייע בשמירה

למרות מחלוקות, מערכות יחסי� ארוכות טווח ועל המש� שיתו' הפעולה בי� הצדדי� השוני�

. שנתגלעו ביניה�

העברת סכסו�"שעניינה, 2003 בספטמבר�14מיו 6.1204'מסהיוע! המשפטי לממשלה בהנחיית

ככלל אי� המדינה מיישבת את סכסוכיה בבוררות"כי, נקבע בשעתו,"שהמדינה צד לו לבוררות

של: שעיקר�, ביסוד עמדה זו עמדו שיקולי� שוני�". אלא באמצעות בתי המשפט החשיבות

החשש מפני השלכות,י ציבורשקיפות ופומביות בעת ניהול סכסוכי� שעניינ� נכסי מדינה וכספ

כ  חששות המתעצמי� בבוררות נוכח," כיס עמוק"רוחב והחשש מפני הנטייה להתייחס למדינה

. העדר הכפיפות לדי� המהותי והעדרה של אפשרות ערעור

, קיימי� שיקולי� נגדיי�, שה� שיקולי� רלבנטיי� וכבדי משקל,ואול� לצד שיקולי� אלה

צד לה�לפיה� אל לה למדינה בי�. להדיר עצמה משימוש בהליכי בוררות ליישוב סכסוכי� שהיא

כי משהמדינה מעודדת מתדייני� אחרי� לפעול ליישוב סכסוכי� מחו! לכותלי, אלה נית� לציי�

כ�. ראוי לה כי תנהג באותו האופ�, בית המשפט ובפרט ההימנעות, חלק מיתרונות הבוררות, כמו

בנסיבות, יכולי�, מת בזהות הבורר והיצירתיות המתאפשרת בהלי�שליטה מסוי, מתקדי� מחייב

. לית� מענה טוב יותר לצרכי� הנגזרי� מהמאפייני� המיוחדי� של המדינה כבעלת די�, מסוימות

.בנוס' ליתרונות הכלליי� של הלי� בוררות האמורי� לעיל, זאת

זו, 2008 בינואר14ביו�  המשפטי לממשלה על שינוי הנחה היוע!, בתו� דיו� מקי' בסוגיה

צד לה� בהליכי בוררות כי יש לזנוח את הגישה, נקבע. המדיניות באשר ליישוב סכסוכי� שהמדינה

צד לה� בהליכי בוררות וכי מכא�, המסתייגת באופ� גור' מאפשרות של יישוב סכסוכי� שהמדינה

כלי,וב סכסוכי� נוספי�לצד מנגנוני ייש, המדינה רואה בבוררות"כי, ולהבא הנחת המוצא תהא

בסיכו� הדיו� נקבעו ג� ." ג� ליישוב סכסוכי� של המדינה, במקרי� המתאימי�, לגיטימי וראוי

צד לה� המתאימי� לבוררות לצד, השיקולי� ואמות המידה באשר לסוגי הסכסוכי� שהמדינה

. כאלה שאינ� מתאימי� לבוררות

 נוהל, שעניינה פשרה בתביעה שהמדינה צד לה 6.1002 היוע! שמספרה ראו הנחיית1
. שעניינה יישוב סכסוכי� שהמדינה צד לה� בדר� של גישור6.1203 ראו הנחיית היוע! שמספרה2
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קד� את הליכי החקיקה לעני� מת� אפשרות ערעורלעוד הנחה היוע! המשפטי לממשלה באותו דיו�

על ערעור על פסק בורר, בהסכ� הבוררות, באופ� שיאפשר לצדדי� לסכסו� להסכי�, על פסק בורר

כי ייער� פרוטוקול, בכפו' לכ� שהוסכ� שהלי� הבוררות יהא כפו' לדי� המהותי, בפני בית המשפט

.מסודר וכי החלטת הבורר תהא מנומקת

כ ,)12.11.08(ט"התשס, 2186ח"ס[ולאחר שאושר בכנסת התיקו� לחוק הבוררות,ל אלהעל רקע

ש�, ערעור על פסק בורר, בי� היתר, המאפשר]22' עמ זו, בתנאי� הקבועי� . הוכנה הנחייה חדשה

שעניינה, 1.12.1969 מיו� 80.000'מסת היוע! המשפטי לממשלהיאת הנחיהנחיה זו מחליפה

העברת סכסו� שהמדינה"שעניינה, 14.9.2003מיו� 6.1204'מסההנחיואת"להבוררויות הממש"

כ�."צד לו לבוררות מסדירה הנחיה זו את נושא הבוררות במסגרת סכסוכי עבודה בשירות, כמו

מס, המדינה הנחיה זו אינה גורעת. 21.588' שהוסדר במסגרת הנחיית היוע! המשפטי לממשלה

צד לה� בדר� של גישור" שעניינה 11.8.1999 מיו� 6.1203' מהנחיה מס ."יישוב סכסוכי� שהמדינה

לובית בוררותיתנמטרתה של הנחיה זו לקבוע קווי� מנחי� בנוגע להכללת צד הסכ� שהמדינה

צד לה� לבוררותובאשר לענייני�, בי� היתר, תו� התייחסות, זאת. להפניית סכסוכי� שהמדינה

:הבאי�

זובוררות לעניהגדרת.א ; י� הנחייה

; ועל הפניית סכסו� לבוררותבוררותהכללת תניית להחליט על הגור� המוסמ�.ב

מאפייני� ושיקולי� שיש להביא בחשבו� בהחלטה הא� להעביר סכסו� לבוררות או הא�.ג

צד לו ;לכלול תניית בוררות בהסכ� שהמדינה

עברת סכסו� ופרוצדורה להכללת תניית בוררות בהסכ� שהמדינה צד לו ולהנהלי�.ד

;לבוררות

של.ה העברת מחלוקת לבוררות כאשר יש תניית בוררות בהסכ� שקיבלה את אישורו המוקד�

;היוע! המשפטי לממשלה

;הנחיות בנוגע לניסוח תניית בוררות והסכ� בוררות.ו

.בוררות במסגרת סכסוכי עבודה בשירות המדינה.ז

זו.א הגדרת בוררות לעני& הנחיה

).ADR,בלעזו,ב"מיס(מחו! לבית המשפטגנוני� ליישוב סכסוכי� בהסכמהד המנבוררות היא אח

�: אוטולנגי' הגדירה אותה פרופ, למשל,כ

שמרבית הסדריה, בוררות היא הכרעה בסכסוכי� על דר� של שפיטה"

.3"נקבעי� על ידי הצדדי� המסוכסכי�

מכוח הסכ� בכתב בי� צדדי�,)החוק, להל�(1968,ח"תשכ, על פי חוק הבוררותהבוררות נוצרת

� הצדדי� ממני� את הבורר4.לפיו ההכרעה בסכסו� נמסרת לבורר ולא לבית משפט, לסכסו

ס3 ונ,ררותוב,מדראוטולנגי א,)ה"תשס, מהדורה רביעית מיוחדת(הלו די� �.1 כר
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צד שלישי או בהפניית של בית המשפט, במישרי�  ה� ג� קובעי� כיצד תתנהל הבוררות5,באמצעות

�של.6י לפי מיטב שפיטתו או לפי הדי� המהות,ואת הדר� שבה יכריע הבורר בסכסו פסק דינו

שכאשר צדדי� מסכימי� להפנות, נמצא7.הבורר מחייב מכוח החוק את הצדדי� כמעשה בית די�

. על זכות הגישה שלה� לערכאות לעניי� ההכרעה בסכסו�,ככלל, סכסו� לבוררות ה� מוותרי�

�מש, קובע1984,ד"התשמ,]נוסח משולב[ב לחוק בתי המשפט79סעי', בנוס' לכ הד� שבית פט

על. להעביר את העניי� לבוררות וא' להגדיר את תנאיה, בהסכמת הצדדי�, בתובענה רשאי ג�

.בוררות זאת חלות הוראות חוק הבוררות

הסכמה להלי� בוררות יכול שתיקבע. הצדדי� לסכסו�מכוח הסכמה של אפוא הבוררות נוצרת

.סכסוכי� בי� הצדדי�מראש בתניות בהסכ� נשוא הסכסו� שעניינ� מנגנו� ליישוב 

דבר ועניי� יחולו על ההלי� הנחיות היוע! המשפטי, משכ�. הלי� הבוררות הוא הלי� משפטי לכל

בשינויי�, לממשלה והנחיות פרקליט המדינה החלות על ניהולו של הלי� אזרחי והיבטיו השוני�

. המחויבי�

ת סכסו� לבוררות הגור� המוסמ� להחליט על הכללת תניית בוררות ועל הפניי.ב

הוסמ� היוע! המשפטי,)669'עמ,א" התשי143פ"י(על פי הודעה שפורסמה בילקוט הפרסומי�

הודעה זו מסמיכה את היוע! המשפטי."שטרי בוררי�"לממשלה לחתו� בש� הממשלה על 

ו, ואותו בלבד, לממשלה אישורו של היוע! המשפטי לממשלה.לחתו� על הסכ� בוררותלאשר

לוהסכ�בתניית בוררות ה� לש� הכללת,נדרש וה� לש� הפניית סכסו� לבוררות, שהמדינה צד

. מקו� בו לא קיי� בי� הצדדי� הסכ� הכולל תניית בוררות

, תניית בוררות שנכללה בהסכ� שהמדינה צד לו מבלי שנית� לכ� אישור היוע! המשפטי לממשלה

א"ע(אי� לה� תוק', נה ללא אישור כאמורוכ� הסכמה להעברת סכסו� להכרעתו של בורר שנית

בע 569/80 נ"אלסינט לה"פ,מדינת ישראל'מ ' מינהל מקרקעי ישראל ואח 5114/05א"רע;80,)4(ד

בע'נ ).2412,)3(2005על,תק,מ"חא� מנולי

, אשר קיבלה את אישורו המוקד� של היוע! המשפטי לממשלה, בהסכ�הפעלת תניית בוררות

יחידת הסמ� או היחידה, של היוע! המשפטי של המשרד הממשלתי אישורו מחייבת קבלת

. לאחר התייעצות ע� פרקליטות המדינה,י�הרלוונטי

צד לו או הפניית סכסו� לבוררות מקו�, ההכרעה בנוגע להכללת תניית בוררות בהסכ� שהמדינה

למאפייניו וכ�, בותיובהתא� לנסי, תעשה בכל מקרה לגופו, שאי� בי� הצדדי� הסכ� בעני� זה

בי�, זאת. בהתחשב בהשלכות המשפטיות והציבוריות אשר עשויות להיות להכרעה באותו מקרה

. לאור המאפייני� והשיקולי� המנויי� להל�, היתר

. לחוק1' בסעי' הסכ� בוררות'ראו הגדרת4
. לחוק8סעי'5
. לחוק וסעי' יד בתוספת לחוק2סעי'6
. לחוק20סעי'7
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מאפייני� ושיקולי� לעני& העברת סכסו� לבוררות ולעני& הכללת תניית בוררות בהסכ�.ג

לובטר� קבלת החלטה הא� לכלול תניי צד או הא� להעביר סכסו�,ת בוררות בהסכ� שהמדינה

: יש לבחו� ולהביא בחשבו� את מכלול המאפייני� והשיקולי� המפורטי� להל�, לבוררות

) בוררות, ככלל, נסיבות ושיקולי� השוללי�.1

ידי)א( סכסו� שעניינו היקפה או הפעלתה של סמכות שלטונית על ידי המדינה או על

שלטונית מדיניות, הטלת עיצו� כספי, רגולציה, החלטות בעניני אכיפה:כגו�[מכתרשות מוס

על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ולא בהלי�, ככלל, צרי� שיתברר ויוכרע,]האו הפעלת

. בוררות

מ�, רגישות אחרתתתקדימית או בעל, קיומה של שאלה משפטית עקרונית)ב( אשר

� הכרעה ממלכתי בפני בית משפטובהלי, הראוי שתידו� בשקיפות;

בי� היתר בשל חוסר, קיימת חשיבות בקביעת הלכה של ערכאה שיפוטית מוסמכת)ג(

; בהירות בנוגע למצב המשפטי או קיומה של פסיקה סותרת

הסכסו� נוגע לציבור רחב או שהכרעה בו עשויה להשלי� על ציבור רחב או בלתי)ד(

;)מספר רב של גורמי�ע� שהמדינה כורתת� התקשרות פרשנות של הסכ, לדוגמא(מסוי� 

שאינ� חלק להכרעה בסכסו� וליישובו עשויה להיות השפעה על צדדי� שלישיי�)ה(

 מהלי� הבוררות או שהכרעה בסכסו� מחייבת צירופ� של צדדי� כאלה

בישיקולי�ונסיבות.2 ) הסכסו� בבוררותרורהעשויי� להצדיק

אז)א( �;טכני,או סכסו� בעל אופי מקצועי, עסקי, רחיהמדובר בסכסו

כגו� כאשר, קיי� יתרו� לבירורו בהלי� שאיננו פומביאופיו או עניינו סכסו� שלאור)ב(

 בביטחו� המדינה או ביחסי בירור בבית משפט עלול להביא לחשיפת מידע שיש בו כדי לפגוע

;החו! של המדינה

ושיקולי� הנוגעי�)ג( שלזהות� קיומה של מערכת, כגו�,ל הצדדי� לסכסו� לאופיי�

וקיי� יתרו� לבירור הסכסו� בדר� של בוררות שתאפשר ע� הצד שכנגד יחסי� מתמשכת

הקשורות לניהולו לעני� זה נית� להבחי� בי� מחלוקות( הכרעה מהירה והמש� יחסי� תקיני�

ות של גורמי� או מעורב,)לבי� מחלוקות הנוגעות לסיומו של ההסכ�השוט' של ההסכ� 

�;עסקיי� בינלאומיי� בסכסו

ל,שיקולי יעילות)ד( ויתרו� לבירורוקיי� מקצועיי� טכניי� או ענייני� הסכסו� נוגע

; בתחו� הרלוונטיבפני אד� בעל ידע מקצועי

של היקפו והשלכותיו, חשיבות בפתרו� מהיר של הסכסו�: שיקולי� נוספי�)ה( הכספיות

. וב של הליכי הדיו� וההכרעההסכסו� ויכולת העיצ

כי עצ�, וכ� יש להבהיר, כי אי� מדובר ברשימה סגורה וממצה של מאפייני� ושיקולי�, יודגש

ההתקיימות של נסיבה או שיקול מאלה המפורטי� לעיל אי� תוצאתה בהכרח כי המקרה מתאי� 
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לב, המדובר בקווי� מנחי� עקרוניי�. לבירור המחלוקת בבוררות חו� בכל מקרה לגופו אות� יש

. בהתחשב בנסיבותיו הקונקרטיות

נהלי� להכללת תניית בוררות בהסכ� ולהעברת סכסו� לבוררות.ד

לוהכללת תניית בוררות בהסכ�.1 צד  שהמדינה

כי יש יחידת סמ� או יחידה אחרת של המדינה, משרד ממשלתיבמקרי� בה� סבור)א(

לובמקו� להכללת תניית בוררות מוסכמת  צד בהתא� לקווי� המנחי�, הסכ� שהמדינה

ל, לעיל על,יוע! המשפטי לממשלהיעביר בקשה מנומקת בכתב וזאת בטר� החתימה

הפנייה ליוע! המשפטי לממשלה. ההסכ� ובטר� מת� ההסכמה מטעמו לתניית הבוררות

.מ בעני� זה ע� הצדדי� להסכ�"וככל שנית� עוד לפני שלב ניהול המו, תיעשה בשלב מוקד�

, הבקשה תכלול)ב(

בצירו' הנוסח המוצע של את תניית הבוררות האמור לכלול טיוטת ההסכ�)1(

;התניה אותה מבקשי� לכלול בהסכ�

; תיאור קצר של העסקה שבבסיס טיוטת ההסכ�)2(

; פירוט מנגנו� הבוררות המוצע והכללי� אשר יחולו על הבוררות)3(

תו� פירוט מכלול המאפייני�, נימוקי המשרד להכללת תניית בוררות מוסכמת)4(

;והשיקולי� אשר הובאו בחשבו�

המ)5( ;וצעי�כישורי הבורר

.הכרעה בעניי�שיש לו חשיבות לש� כל עניי� אחר)6(

ע.2 י היוע! המשפטי לממשלה"חידוש חוזה שבו תניית בוררות או שינוי תניית בוררות שאושרה

 בי� א� באמצעות שימוש באופציה להארכה שניתנה, הכולל תניית בוררות חידוש חוזה

� צרי� לבוא בפני היוע! המשפטי, אחרת במסגרתו למי מהצדדי� ובי� א� נעשה בכל דר

ויחול לעניי� זה הנהל המפורט לעיל, לצור� קבלת אישורו לחידוש תניית הבוררותלממשלה

צד לו באשר, בשינויי� המחויבי�, הוא הדי�.לעניי� הכללת תנית בוררות בהסכ� שהמדינה

. לשינוי תניית בוררות או הסכ� בוררות

זהתניית בוררות באי� העברת סכסו� לבוררות.3 או הסכ� לעני�

או תניית בוררותלהעביר סכסו� לבוררות ואי� הצעה או אפשרות במקרה בו הועלתה)א(

 בי� א� טר� הוגשה תביעה ובי�,הסכ� בי� הצדדי� הקובע כי סכסו� כאמור יועבר לבוררות

ל תועבר פניה, א� מתנהל הלי� בבית המשפט בטר�, לממשלהיוע! המשפטימנומקת בכתב

: תכלולהפניה. נקיטת עמדה בנושא

)1(� וכל מידע רלוונטיי�עיקריי� מסמכי�,תיאור העובדות העומדות בבסיס הסכסו

;אחר הנדרש לצור� קבלת החלטה בבקשה
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 ובמקרי� בה� הוגשה,בכל הנוגע להעברת העניי� לבוררותהרלבנטי עמדת המשרד)2(

; ג� עמדת פרקליט המחוז,תביעה

;פירוט מנגנו� הבוררות המוצע והכללי� אשר יחולו על הבוררות)3(

ל כישוריו,א� ישנו, הבורר המוצע)4( לוהנימוקי� ;בחירתוהצעה

.טיוטה מוצעת להסכ� הבוררות)5(

יועבר הטיפול מטע�, החליט היוע! המשפטי לממשלה לאשר את קיו� הלי� הבוררות)ב(

, לפי העניי�, הרלבנטיי�ל המחלקה בפרקליטות המדינהלמנהאו המדינה לפרקליט המחוז 

.והמש� הטיפול ואופ� הייצוג ייעשה על דעת�, הנוגע לעני�בצירו' כל החומר

העברת מחלוקת לבוררות כאשר קיימת תניית בוררות בהסכ�.ה

ידי היוע! המשפטי,העברת מחלוקת לבוררות בהתא� לתניית בוררות בהסכ� שאושרה על

היחידה או יחידת הסמ�, טעונה אישור היוע! המשפטי של המשרד הממשלתי, לממשלה

לא יאשר היוע! המשפטי העברת הסכסו�.לאחר התייעצות ע� פרקליטות המדינה, הרלוונטיי�

. אלא א� נוכח שהסכסו� אמנ� כלול בתניית הבוררות, לבוררות כאמור

ה,הוחלט לאשר העברת המחלוקת לבוררות כאמור טיפול מטע� המדינה לפרקליט המחוז יועבר

והמש� הטיפול, בצירו' כל החומר הרלוונטי, למנהל המחלקה בפרקליטות המדינהאוהרלוונטי

.ואופ� הייצוג יקבעו על דעת�

ניסוח תניית בוררות והסכ� בוררות.ו

;בכתבהסכ� בוררות ותניית בוררות בהסכ� יהיו.1

רות או בתניית הבוררות בהסכ� הוראה בדבר יש לבחו� את הצור� לקבוע בהסכ� הבור.2

סע,ערעור על פסק הבוררות ו21' בהתחשב בהוראות ותו� מת�,ב לחוק הבוררות29,א

מידת הדחיפות, היקפה הכספי של המחלוקת ומורכבותה, תשומת הלב לנושא הבוררות

.ב"בקבלת הכרעה וכיו

:סוגיות אלהל, בי� היתר, הסכ� הבוררות או תניית הבוררות יתייחסו.3

כי ככלל יקבע. בורר שנבחר על ידי גו' מסוי�,א"זבל, בורר יחיד: כגו�, סוג הבוררות)א(

; אלא א� קיימי� נימוקי� מיוחדי� לקבוע אחרת, הבוררות תהיה בפני בורר יחיד

; או הצור� בשמירה על סודיותושקיפות ההלי�)ב(

;הסכסו� שנמסר להכרעת הבוררותהגדרת)ג(

של, זהותו של הבורר)ד( הדבר אינו נית� תנאי כישורי� ונסיו� הבורר ובמקרי� בה�

;האופ� שבו ייבחרו
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, תשלומי� הנוספי� אשר יידרשו לצור� קיומה של הבוררותהשכרו של הבורר וכ�)ה(

. ואופ� חלוקת ההוצאות בי� הצדדי�חוות דעת של מומחי�, לרבות הוצאות לעדי�

;ורר ולתשלומי� נוספי� כאמורבהיעדר נימוקי� מיוחדי� תיקבע תקרה לשכר הב

ל. סמכויות הבורר)ו( סכו� מקסימאלי במסגרת זו נית� לשקול הגבלת סמכות הבורר

;שיוכל לפסוק בהכרעתו

;דיני הראיות וחקירות עדי� אשר יחולו בבוררות, סדרי הדי�)ז(

;חובתו של הבורר לנמק את החלטתו ולפסוק לפי הדי� המהותי)ח(

סע,קביעת ערעור על פסק הבוררות)ט( ו21' בהתחשב בהוראות ;ב לחוק הבוררות29,א

;העברת בורר מתפקידו ומינוי בורר מחלי', פרישת בורר)י(

עפ, הסכ� הכולל תניית בוררות יקבע במפורש.4 י"כי העברת סכסו� קונקרטי לבוררות

. הוראות ההסכ� טעונה אישור לפי הנחיה זו

הכלהבטיח שהסכ� לא יכלוליש.5 , רעה בסכסו� בי� הצדדי�תניה המתייחסת לאופ�

. ככל שאי� זו הכוונה, להלי� בוררותהעשויה להתפרש כהסכמה

בוררות במסגרת סכסוכי עבודה בשירות המדינה.ז

יחסי� בי� השאר נוכח היות� של יחסי העבודה, לסכסוכי� בדיני עבודה יש מאפייני� ייחודיי�

לארגוניי� נקיטה בצעדי� עלול לגרורבסכסו� קיבוצי. מתמשכי� נזק הטומני� בחוב� פוטנציאל

א' כוללי� הסדרי� מיוחדי� אשר חלי� על יישוב.רב לציבור הרחב ולמשק המדינה  דיני העבודה

 ). 1957,ז"התשי, חוק יישוב סכסוכי עבודה(סכסוכי עבודה

לשכר האג' מרוכז בידי, שהינ� סכסוכי� קיבוציי�,הטיפול בסכסוכי עבודה בשירות המדינה

ה, הסכמי עבודה במשרד האוצרו בדברתו� תיאו� ומעורבות של ג�,ובמקרי הצור�, משרד הנוגע

. המחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינהשל

,בחינת� של כל הגורמי� שיכול ויהיו מעורבי� בסכסו� עבודהאתתהפניית עניי� לבוררות דורש

נציבות שירות המדינה והמחלקה,ההממונה על השכר והסכמי העבוד, המשרד הנוגע בדבר

.לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה

:מארבעה סוגי�יכול שתהיה אחת בוררות בסכסוכי עבודה בשירות המדינה

;1957,ז"התשי, בוררות לפי הפרק השלישי לחוק יישוב סכסוכי עבודה.1

ו37מכוח סעי' בוררות.2 ;1957,ז"התשי, התוספת לחוק יישוב סכסוכי עבודהה

,ח"תשכ, עליה חל חוק הבוררות, וררות על פי הסכ� הקמת המוסד לבוררות מוסכמתב.3

1968;

.1968,ח"התשכ, לפי חוק הבוררותעל פי הסכ� אחר בוררות.4

.להל� נתייחס לכל אחד מסוגי הבוררות בהתייחס לגור� המוסמ� לאשר הפניית הסכסו� לבוררות
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8 עבודהבוררות לפי הפרק השלישי לחוק יישוב סכסוכי.1

תינת� על למסירת סכסו� עבודה לבוררות לפי הפרק השלישי לחוק יישוב סכסוכי עבודה הסכמה

הסכמה. בהתייעצות ע� פרקליטות המדינה, ידי הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר

.זו טעונה אישורו של היוע! המשפטי לממשלה בהתא� להנחיה זו

ו37מכוח סעי' בוררות.2 תוספת לחוק יישוב סכסוכי עבודההה

קיבוצי וכופההה לחוק יישוב סכסוכי עבודה חל בהעדר מנגנו� בוררות מוסכ� בהסכ�37סעי'

. בוררות המפורט בתוספת לחוק�מנגנו

היינו סכסו� עבודה אשר שלובי� בו הפ� הכלכלי, מנגנו� זה חל על סכסו� כלכלי ועל סכסו� מעורב

נז"דב(והפ� המשפטי  נ 4,26/ע ל"פד,מדינת ישראל' ההסתדרות הכללית , משכ�).636, 522ע

. הטיפול בסכסו� עבודה בעניי� זה ייעשה על ידי הממונה על השכר ביחד ע� פרקליטות המדינה

מאחר שמדובר במנגנו� שעצ� קיומו מוסדר בחוק אי� צור� לש� הפעלתו בקבלת אישור היוע!

.המשפטי לממשלה

פ.3 המוסד לבוררות מוסכמתי הסכ� הקמתבוררות על

 בי� ממשלת ישראל 1977 בפברואר7 הסכ� קיבוצי מיו�י"עפהמוסד לבוררות מוסכמת הוק�

קר� קיימת, קר� היסוד, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית(ומעבידי� שוני� בשירות הציבורי

הסתדרות העובדי�, כיו�( לבי� ההסתדרות הכללית של העובדי� באר! ישראל)ועודלישראל 

.)הכללית החדשה

צד אחד בסכסו� קיבוצילבוררות מוסכמת המוסד א� הוא בי�, מוסמ� לדו� ולפסוק על פי יוזמת

נית� להביא בפני המוסד ג� סכסו� ). כלכלי,משפטי(סכסו� כלכלי ובי� א� הוא סכסו� מעורב 

.לכ� הסכמת כל הצדדי�אול� דרושה, קיבוצי משפטי

 בסכסו� קיבוצי כלכלי או סכסו�,פנייה למוסד לבוררות מוסכמת מטע� המדינהעל החלטה

ע�, תינת� על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר,קיבוצי מעורב  בהתייעצות

טעונה, היה ויוחלט על העברת סכסו� קיבוצי משפטי למוסד לבוררות מוסכמת. פרקליטות המדינה

. המשפטי לממשלההיוע!החלטה זו אישורו של 

של, המפנה למוסד לבוררות מוסכמתבהסכ� קיבוציהכללת תניית בוררות בהתא� לסמכותו

כ�. טעונה אישורו של היוע! המשפטי לממשלה אינה,המוסד של, כמו אי� צור� בקבלת אישורו

וסד היוע! המשפטי לממשלה להצטרפותו של ארגו� עובדי� נוס' להסכ� הקיבוצי המקי� את המ

 לחוק הסכמי�8בי� א� הצטרפות זו נעשתה בדר� של הצטרפות לפי סעי', לבוררות מוסכמת

. ובי� א� נעשתה בדר� אחרת1957,ז"התשי, קיבוציי�

או, בוררות בסכסו� כלכלי קיבוצי8 אשר לפי הסכ�כאשר הצדדי� לסכסו� הסכימו בכתב למסרו לבוררות זו
ש, הסדר קיבוצי או התוספת לחוק יש למסרו לבוררות, קיבוצי הבורר לא סיי� ולא נקבע או לא נתמנה בורר או
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בוררות על פי הסכ� אחר לפי חוק הבוררות.4

, שאינה בוררות מהסוגי� המפורטי� לעיל,הכללת תניית בוררות בעת חתימה על הסכ� קיבוצי

זואישורו של היוע! המשפטי לממשלהעונהט . בהתא� להנחיה

על ידי היוע! שאושרה בשעתה,9הצטרפות להסכ� קיבוצי מאושר בו כלולה תניית בוררותג�

בי� השיקולי� העשויי� לתמו� באישור. טעונה אישור היוע! המשפטי לממשלה, המשפטי לממשלה

: הצטרפות כאמור נית� למנות

;בעברשנקבע נגנו� בוררותממדובר בהרחבת)א(

על)ב( ;מקרי� או קבוצות נוספותמנגנו� הבוררות חל

.נעשית בדרכי� המקובלות במשפט העבודהההצטרפות להסכ� הקיבוצי)ג(

על, החלטה על קיו� בוררות בסכסו� קיבוצי שאינה נובעת מהסכ� קיבוצי ידי הממונה על תתקבל

זוע! המשפטי לממשלה אישור היוב, השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר . בהתא� להנחיה

עלע תתקבל, על פי הסכ� קיבוציבוררות הפעלת מנגנו� המדינה על ביוזמת החלטה ל ידי הממונה

 בתיאו� ע� המחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה, השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר

.ואי� היא טעונה אישור היוע! המשפטי לממשלה

.את הבוררות תו� זמ� סביר
או בדר� אחרת להסכ�, 1957,ז"התשי, לחוק הסכמי� קיבוציי�8הצטרפות על דר� של כתב הצטרפות לפי סעי'9

)למעט הצטרפות להסכ� המוסד לבוררות מוסכמת(קיבוצי הכולל תנית בוררות 


