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המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית
כללי הבוררות
א .בקשה לקיום בוררות ,הסכם בוררות ,כתבי טענות.
 .0הצד התובע יעביר למוסד לבוררות בקשה בכתב לקיום בוררות שתפרט כדלקמן:
א) שמותיהם ,כתובותיהם ,מספרי טלפון ודואר אלקטרוני של שני הצדדים לסכסוך.
ב) מהות הסכסוך (בתמצית).
(טופס בקשה לקיום בוררות אפשר לקבל במוסד לבוררות ,וכן אפשר גם לפנות
דרך אתר האינטרנט של המוסד ( www.kibbutz.org.ilמחלקות  -בוררות וגישור).
 .2א)

ב)
ג)
המוסד לבוררות ולגישור
של התנועה הקיבוצית
רח' לאונרדו דה וינצ'י 31

ד)
ה)

תל אביב 03466

ו)
טל:

03-6925370

טל:

03-6925368

בקיבוץ שאימץ את סעיף  001ב' – קרי חובת בוררות בין חבר לקיבוץ ,תבורר עם
הצדדים השאלה האם מוצו ההליכים לפתרון המחלוקת בקיבוץ ,לפי נסיבות
המקרה ,בטרם הפניה לבוררות.
* אם תתעורר מחלוקת בשאלה האם מוצו ההליכים לפתרון המחלוקת בקיבוץ
עצמו  -כי אז שאלה זו עצמה תוכל להידון במסגרת הבוררות.
* תשומת לב הצדדים מופנית לאפשרות ,כי במידה וימצאו הבוררים שההליכים
בקיבוץ בטרם פנייה לבוררות  -לא מוצו ,יהיו הבוררים רשאים להפנותם
לקיבוץ לשם מיצוי ההליכים.
במקרה של מחלוקת בין חבר ובין הקיבוץ ,מזכיר הקיבוץ  /מנהל הקהילה ,ידאג
לאישור והחלטה על כניסה להליך הבוררות בגוף המייצג :מזכירות ,ועד הקהילה
וכו'( .במקרים מיוחדים גם באסיפה).
לאחר שהוחלט להעביר את המחלוקת לבוררות  -יסייע מוסד הבוררות בידי
הצדדים לנסח הסכם בוררות על פי כללים אלה.
הסכם הבוררות יודפס במוסד הבוררות וייחתם ע"י הצדדים.
התובע ישלח את טענותיו בכתב ,למוסד הבוררות ולצד הנתבע ,בו זמנית ,תוך 01
יום מיום חתימת הסכם הבוררות על ידי הצדדים ,או ממשלוח הוראות לצדדים
מן המוסד לבוררות ,אלא אם הוחלט על מועדים אחרים.
הצד הנתבע יעביר תשובתו  -טיעוניו בכתב .התשובה תועבר למוסד לבוררות
ולתובע בו זמנית.

ב .הכנת הבוררות

נייד054-4738517 :

 .1הרכב צוות הבוררים יוסכם על ידי הצדדים ,מתוך רשימת הבוררים המומלצים ע"י
מוסד הבוררות.

פקס03-6925369 :

 .2לצדדים תישלח הזמנה לישיבת הבוררות ובה מועד ומקום הישיבה וכן שמות הבוררים,
בדרך כלל כשבועיים לפני מועד הישיבה.
 .3צד הרוצה להעביר חומר לבוררים ,לאחר שנשלחה הזמנה לישיבת הבוררות -
ישלח את החומר ישירות לבוררים ,למוסד הבוררות ולצד השני ,בו זמנית.

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

 .4חומר שלא יוגש לבוררים ולצד השני ,לפני הישיבה לא יוכל לשמש את הצדדים במהלך
הדיון ,אלא ברשות הבוררים ובתנאים שייקבעו על ידם.
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המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית
כללי הבוררות
ג .ניהול הבוררות
 .0הבוררות מתנהלת לרוב בפני צוות של שלושה בוררים.
 .2ניהול הבוררות יהיה כפוף לחוק הבוררות תשכ"ח .0691 -
 .1הבורר (בוררים) אינו קשור בדין המהותי ,בדיני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי
המשפט ,למעט במקרים בהם הוחלט אחרת.
 .4הצדדים לא יהיו מיוצגים ע"י עורכי דין בישיבות הבוררות ,למעט במקרים בהם הוחלט
אחרת.
 .1לא הופיע צד לישיבת בוררות ללא צידוק סביר לאחר שהוזמן כדין ,יהיו הבוררים
רשאים לקיים את הבוררות במעמד צד אחד ובלבד שמתקיים אחד מן התנאים
הבאים:
א) נחתם הסכם בוררות מחייב ע"י הצדדים.
ב) נמסרה התראה כדין ע"י המוסד לבוררות ,לצדדים החתומים על הסכם הבוררות.
ג) קיימת חובת בוררות בין הצדדים ,על פי תקנון הקיבוץ.
 .9ישיבת הבוררות מתקיימת (כפוף לסעיף  1לעיל) בנוכחות משותפת של הצדדים עם
הבוררים.
במהלך הבוררות ,כל עוד לא ניתן פסק הבוררות לא תתקיימנה פגישות נפרדות של
הצדדים עם הבוררים ,או עם אחד מהם ,אלא במקרים מיוחדים אם הסכימו לכך
הבוררים ,לאחר ששני הצדדים פנו לבוררים בבקשה כזו ב כ ת ב ובקשתם זו נרשמה
בפרוטוקול ונשמרה בתיק הבוררות.
המוסד לבוררות ולגישור
של התנועה הקיבוצית
רח' לאונרדו דה וינצ'י 31
תל אביב 03466

 .7ישיבות הבוררות לא תהיינה פומביות ותתקיימנה בנוכחות הצדדים ומי שנוכחותו
דרושה לניהול הבוררות בלבד.
 .1ראש מוסד הבוררות או הבורר ,יהיו רשאים ,לפי שיקול דעתם ,על סמך פניית צד
המתקשה לייצג את עצמו ,לאפשר לצד זה להיעזר באדם אחר ,שאינו עורך דין ,ואינו
חבר בצוות הבוררים של המוסד.
 .6המבקש זאת ,יודיע מבעוד מועד למוסד הבוררות את שם האיש העוזר.

טל:

03-6925370

טל:

03-6925368

נייד054-4738517 :
פקס03-6925369 :

 .01הבוררים רשאים להזמין עדים ביוזמתם ,וכן יכולים לזמן עדים לפי דרישת צד.
 .00לאחר תחילת הבוררות ,יהיו הצדדים רשאים לשנות את הסכם הבוררות ,או להפסיק
את הליך הבוררות  -בהסכמה הדדית בלבד.
 .02סיכומי הצדדים בבוררות יוגשו בעל פה או בכתב ,על פי החלטת הבוררים.

ד .פסק הבוררות
 .0הבוררים יפסקו לפי יושר ליבם ,שיקול דעתם ועל יסוד תקנון הקיבוץ (האגודה) ,תוך
התחשבות בנהגים ובהחלטות של הקיבוץ.
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 .2הבוררים אינם חייבים לנמק את פסק הבוררות ,למעט במקרים בהם הוחלט אחרת ,או
כאשר הוחלט על אפשרות ערעור.
 .1הבוררים יוציאו את פסיקתם תוך  91יום ממועד ישיבת הבוררות האחרונה ,או מן
המועד להגשת חומר נוסף ע"י הצדדים ,לפי החלטת הבוררים.
 .4פסק הבוררות יישלח לצדדים ע"י המוסד לבוררות ,בדואר רשום.
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המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית
כללי הבוררות
ה .ערעור
 .0א) קבעו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור ,הערעור יתקיים בפני
מותב של שלושה בוררים שבראשם משפטן ואשר ייקבעו על ידי ראש המוסד
לבוררות.
ב) הבוררים ינמקו את פסק הבוררות הניתן לערעור.
 .2א) הערעור יוגש בתוך  11ימים מיום שפסק הבוררות הומצא לבעלי הדין.
ב) בעלי הדין האחרים רשאים להגיש תגובה מנומקת שלושים ימים מיום שהומצא
להם הערעור .המערער רשאי להגיש תגובה לתשובה בתוך חמישה עשר ימים מיום
המצאתה.
ג) 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 חמישה עשר ימים מיום שהומצא להם הערעור שכנגד.
 .1המותב בערעור רשאי לקיים ישיבות בנוכחות הצדדים ,לשמוע טיעונים ולבקש סיכומים
בכתב ,אך אינו רשאי לשמוע עדים; ההכרעה בערעור תהיה על סמך החומר שהיה בידי
המותב הראשון ,ועל סמך כתבי הטענות והסיכומים בכתב שהוגשו בערעור.
 .4על המותב בערעור לתת את פסק הבוררות תוך חודשיים ממועד הסיום של הליך הערעור.
 .1המותב בערעור ינמק את פסק הבוררות.
המוסד לבוררות ולגישור
של התנועה הקיבוצית
רח' לאונרדו דה וינצ'י 31
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טל:

03-6925370

טל:

03-6925368

ו.

תשלומים
 .0א) בוררות
מימון עלות הבוררות ,למעט אגרת פתיחת תיק בה יחוייב הצד התובע ,יחול על שני
הצד דים בחלקים שווים ,אלא אם הוסכם אחרת ע"י הצדדים ,או הוחלט אחרת ע"י
הבוררים.
במקרה שהבוררות היא בין חבר ובין הקיבוץ ,החלוקה תהיה :על הקיבוץ ,91% -
על החבר  ,11% -אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים ,או הוחלט אחרת ע"י
הבוררים.

תשלום עלות הבוררות יהיה בשני שלבים:
נייד054-4738517 :
פקס03-6925369 :

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

 )0אגרה לפתיחת תיק ,תשולם ע"י הצד התובע ,לטיפול והכנה של הבוררות.
עלות ה 'אגרה להכנת בוררות' ("פתיחת תיק") מיועדת (כמצויין בשמה)
להכנת הבוררות ,והיא תשולם גם אם ישיבת בוררות לא התקיימה בפועל,
מסיבה כלשהי.
 )2הצד התובע והצד הנתבע ישלמו עבור הליך הבוררות (הכנת הסכם בוררות +
ישיבת הבוררות) ,עם קבלת דרישות התשלום ובכל מקרה ,לא יאוחר מיום
הישיבה עצמו.
(פרוט העלויות ,ראה ב"לוח תשלומים" המצורף בזה).
 )1הבוררים יהיו רשאים להורות על שיפוי צד אחד ע"י הצד השני ,בגין סכומים
ששילם להוצאות הבוררות.

4
מעודכן :פברואר 2102

המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית
כללי הבוררות
ב) ערעור
 )0הצד המערער ישא בתשלום הערעור בסכום שייקבע על ידי הנהלת המוסד
לבוררות ולגישור.
 )2זכה צד בערעור ,רשאי המותב בפניו התקיים הערעור לקבוע חלוקת תשלום
הערעור בין הצדדים.

ז .חשאיות הבוררות
המוסד לבוררות שומר על חשאיות הנושא וחשאיות הצדדים לסכסוך והוא ביוזמתו לא
יוציא את הנושא לפומבי ,אלא בהסכמת הצדדים במקרה של עניין ציבורי.

כללי
הבוררים רשאים להחליט כל החלטה שיש בה כדי להועיל לניהול הבוררות וליישוב המחלוקת
בין הצדדים.

המוסד לבוררות ולגישור
של התנועה הקיבוצית
רח' לאונרדו דה וינצ'י 31
תל אביב 03466

טל:

03-6925370

טל:

03-6925368
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פקס03-6925369 :
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