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  תיווך ובוררות לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, ולפי חוק הבוררות

פעולת התיווך ומנגנוני הבוררות )הן לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, והן 
לפי חוק הבוררות(

תוכן ענינים - פסיקה לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה
עמ' נושא   עמ'  נושא 

תוכן ענינים - פסיקה לפי חוק הבוררות
עמ' נושא   עמ'  נושא 

2 מטרת חוק יישוב סכסוכי עבודה 
2א מסירת הודעות על סכסוך עבודה 
2א פעולות המתווך ליישוב הסכסוך 
3 סיום התיווך באין הסכם 
3 תיווך מחודש 
3 פעולת הממונים על יחסי עבודה 
3 דין המדינה 
3 מנגנון הבוררות 
3 מסירת הודעה 

4 מינוי בורר או ועדת בוררים 
מהות הבוררות - סכסוכים כלכליים-

4 קיבוציים 
4 מקורות הדין בבוררות 
4 דינו של פסק-בוררים 
4 תקופת תקפו של פסק בוררים 
4 סופיות של פסק בוררים 
5 פירוש פסק הבוררות 

מבוא לענין חוק הבוררות
האבחנה בין בוררויות לפי שני  
6 החוקים השונים 

תחולת חוק הבוררות באזורים חופשיים 
8 לייצור 
סוגי הסכסוכים הנדונים בבוררות -   
8 גם משפטיים וגם כלכליים 
כפיפות הליך בוררות לחוק יסודות  
8א התקציב - הפניות 

הסכם הבוררות
דרישת הכתב היא דרישה מקימה 

8א )קונסטיטוטיבית( 
8ב הסקת קיומו של הסכם בוררות 

הסכם בוררות עומד )מנגנון יישוב סכסוכים 
10 קיבוצי( ודרישה לקיים בוררות חוזרת 
היקף הענינים שניתנו לבוררות -  
הנחה שהסכם הבוררות נועד להביא  
11 את הסכסוך לסיום 
עניינים שאין למסרם לבוררות ועניינים   

ברי בוררות - סע' 3 לחוק הבוררות
בוררות בפיקוח מוגבר - מבוא לענין  א. 

13 סעיף 3 לחוק, ודברי הסבר 
העברה לבוררות ואישור פסק    ב1. 
15 בוררות בניגוד לסעיף 3 לחוק 

העברה לבוררות של מחלוקת בדבר  ב2. 
18 כימות הזכות  - שיקול דעת ביה"ד 
19 העברה חלקית - רק עילות חוזיות?  ב3. 

20 נושאים שבסמכות המדינה כריבון  ג. 
בוררות בנושאים שאינם    ד. 
20 ברי-בוררות כפשרה בדיעבד? 
קביעת קיומם של יחסי    ה. 
22 עובד ומעביד 

זכויות עובד כפרט מכוח הסכם  ו. 
22א קיבוצי 
דרך סיום יחסי העבודה -    ז. 
פיטורים או התפטרות   
22א והזכאות לפיצויי פיטורים 
הזכאות לשכר עבודה וקביעת   ח. 
23 גובה השכר 
25 פיצויי הלנת שכר ופיצויים לדוגמא  ט. 
דמי חופשה, פדיון חופשה,    י. 
26 ותמורת חופשה 
הגנה על חושפי שחיתויות    יא. 
26 ומניעת הטרדה מינית 
27 אפליה?  יב. 
27 עניינים בעלי אופי חוקתי  יג. 
28 ביטול הסכם בוררות מכוח דיני החוזים 
28 פירוש הסכם בוררות )וחובת הנמקה( 
29 פקיעת הסכם בוררות 

כללי הדיון בבוררות
29 הסכם בוררות בשתי ערכאות 
מינוי בורר, לאחר שהגוף שעליו  
30 הוסכם שישמש כבורר התפרק 
30 בוררות המותנית בדרישת צד לקיומה 

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  

http://www.glima.info
http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html


המשך תוכן ענינים
עמ' נושא   עמ'  נושא 

מטרת חוק יישוב סכסוכי עבודה
מטרת חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז - 1957 )להלן - החוק; ראה בפרק 10.2 
לעיל( כמטרת חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 11957, היא לדאוג להליכים ולנוהלים 
מתאימים במאבק המקצועי על כריתת הסכם קיבוצי או חידושו )ראה הנושאים בסעיף 
2 לחוק ובהערה לאותו סעיף(. בכך מהווים לעיתים ההליכים לפי החוק שלב מוקדם 

לחתימת הסכם קיבוצי, ראה סעיפים 9 ו - 31 לחוק.
וארגוני העובדים מסדירים את  זה היא שארגוני המעבידים  ההנחה הבסיסית בחוק 
היחסים ביניהם בדרך של משא ומתן; אולם בשל הנזק שעלול להגרם למדינה עקב 
עבודה  יחסי  על  הראשי  לממונה  רשות  לחוק(  השני  )בפרק  ניתנה  עבודה,  סכסוך 

להתערב בסכסוך עבודה על ידי מתן שירותי תיווך אם יחליט לעשות כן. 
שרת העבודה בדבריה בכנסת, עת הביאה את הצעת החוק לקריאה ראשונה, אמרה 
כי חוק יישוב סכסוכי עבודה יחד עם חוק ההסכמים הקיבוציים "יהוו את המסגרת 
להסדרת היחסים הקולקטיביים בין עובדים לבין מעבידים. ההסדר על פי שני חוקים 
האמור  קיבוציים".  כלכליים  סכסוכים  ליישוב  עד  העבודה...  יחסי  את  ילווה  אלה, 
- בהקשר לסכסוכים  ובוררות" ביחסי עבודה  משקף נאמנה את המהות של "תיווך 
המוסכם:  ההסדר  הוא  קיבוציים  עבודה  יחסי  של  ביסודם  כלכליים-קיבוציים. 
ומהותה  במשמעותה  וה"בוררות"-  להסכם  להגיע  לצדדים  לסייע  בא  ה"תיווך" 

המיוחדת בסכסוכים כאמור- באה כתחליף לצדדים ביצירת ההסכם.
)המשך בעמוד 2א(

ראה חוק זה בפרק 10.1 לעיל.   1
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תיווך ובוררות לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, ולפי חוק הבוררות  

סדרי העבודה בבוררות ונוכחות הבוררים  
31 בישיבות 

הדיון בבית הדין לעבודה
סמכות בתי-הדין לעבודה בבוררות - סעיף 
28 לחוק בית הדין )והפניה לענין חוק 

32 הספורט( 
34 סמכות ביה"ד להעביר ענין לבוררות 
35 סמכות בית הדין להתערב בהליך בוררות 
37 פסילת בורר בשל ניגוד עניינים 
38א עיכוב הליכים - תנאים לקבלת בקשת עיכוב 
39 חידוש הליכים לאחר עיכובם 
40 "טעם מיוחד" להמנע מעיכוב הליכים 
44 אישור, שינוי, החזרה או ביטול פסק בוררות 
פסק בוררים כמעשה בית דין ותביעה  
51 על פי הפסק - סע' 21 ו- 39 לחוק 

ערעור על החלטות ביה"ד  
54 מכח חוק הבוררות 

בוררות אישית ובוררות קיבוצית
זכויות העובד כפרט בבוררות בין ארגון  
56 העובדים לבין המעביד ומעמדו בביה"ד 
פסק בוררים במישור הקיבוצי - חלותו  
58 על העובד כפרט - מעשה בי"ד 
חובת המדינה בבוררות - המוסד  
60 לבוררות מוסכמת 
סעיף בוררות בהסכם קיבוצי - תחולתו  
60 על העובד כפרט  )ראו בפרק 10.1.5( 

תחולת סעיף הבוררות, בחוקת העבודה 
60 לעובדי ההסתדרות, על העובד כפרט 
בוררות ע"פ חוקת ההסתדרות, בגופים  
64 לא הסתדרותיים  

http://www.glima.info/10-2.pdf
http://www.glima.info/10-2.pdf
http://www.glima.info/10-2.pdf
http://www.glima.info/10-1.pdf
http://www.glima.info/10-1.pdf
http://www.glima.info
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf

