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 תקנון המוסד לבוררות 
 
 

 הגדרות ותחולה .1
 

 הגדרה א.   
המוסד לבוררות הינו מוסד ממוסדות השיפוט של איגוד הכדורסל 

 להלן "האיגוד"(, ריבוני בדיוניו ובהחלטותיו.)בישראל 
 

 חברי המוסד לבוררות ב. 
 הבוררים מתמנים ע"י נשיאות בית הדין העליון של האיגוד. (1)  

מספר חברי המוסד לבוררות, משך כהונתם וקביעת שכרם יקבעו מידי פעם  (2)
ע"י נשיאות ביה"ד העליון של איגוד הכדורסל בישראל )להלן "נשיאות 

 ביה"ד העליון"(
 ם חברי המוסד לבוררות חייבים להיות עורכי דין או שופטי (3) 

 בדימוס.
 
 תחולה ג.

תקנון המוסד לבוררות חל על כל הקבוצות הרשומות ו/או שהיו רשומות באיגוד 
ועל השחקנים הרשומים ו/או שהיו רשומים באיגוד בכל הליגות ועל כל המאמנים 
בכל הליגות וכן בעל תפקיד בגין חוזה אישי המופקד ו/או שהופקד בבקרה 

ו נציג, כמשמעותם בתקנון סוכני השחקנים וכן על סוכן שחקנים ו/אהתקציבית 
 להלן. (1)ד()1זאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ושל האיגוד ושל מנהלת ליגת העל, 

 
 התיישנות ד.

 שתחילתה חודש, 24תקופת ההתיישנות בגין תביעות למוסד הבוררות תהיה  .1 
 הגשת וסיומה במועד  עם תום עונת המשחקים, שבה נוצרה עילת התביעה,       

 התביעה למשרדי האיגוד. 
 

נוצרה עילת התביעה במהלך הפגרה הרשמית, כהגדרה ב"תקנון האיגוד",  .2
 יחל מניינה של תקופת ההתיישנות, עם תום עונת המשחקים שקדמה לה.

 
היתה התביעה כוללת מספר עילות, תחול תקופת ההתיישנות המנויה לעיל  .3

 לגבי כל עילה בנפרד.
 

 ותהסכם בורר ה.
 דין תקנון זה כדין הסכם בוררות לכל דבר.  

 
 
 נושאי הבוררות .2

 לרישום,כל סכסוך שבין קבוצה לשחקן או בין שחקן לקבוצה המתייחס  א.
 העברות, השאלות והסגרים.

 
 לקבוצה. כל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין קבוצה לשחקן או בין שחקן ב.
 
ע מהסכם ביניהן  ועניינו במישרין או כל סכסוך בין קבוצה לקבוצה הנוב ג.

בעקיפין רישום, העברה או השאלה של שחקן הנמנה על שורותיה של אחת 
 מהקבוצות הנוגעות לסכסוך.

 



 
2 

 

כל סכסוך בין שחקן ו/או בין קבוצה לאיגוד בכל הנוגע ליחסים החוזיים שבין  ד.
ות של קבוצה לשחקן ובכל הנוגע לרישום ו/או העברות ושחרורים ו/או השאל

 שחקנים.
 

 כל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין מאמן לקבוצה או בין קבוצה למאמן. ה.
 
כל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין קבוצה לבעל תפקיד או בין בעל תפקיד  .ו

 לקבוצה בגין חוזה אישי שהוגש לרשות לבקרה תקציבית.
 

ו/או סוכן שחקנים כל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין קבוצה ו/או שחקן  .ז
 .ו/או נציג, בינם לבין עצמם ובין כל אחד מהם או יותר לאחר

 
כל סכסוך מכל מין וסוג שהוא לרבות סכסוך כספי בין קבוצה ו/או אגודה ו/או  .ח

)ג'(  3לאיגוד ו/או בין האיגוד לקבוצה ו/או אגודה למעט סכסוך הנדון ע"פ סעיף 
 לתקנון בית הדין העליון.

 
מין וסוג שהוא לרבות סכסוך כספי בין קבוצה ו/או אגודה לבין כל סכסוך מכל  .ט

)ג'( לתקנון בית הדין  3קבוצה ו/או אגודה אחרת למעט סכסוך הנדון ע"פ סעיף 
 העליון.

 
 המוסד לבוררות לא ידון בתביעות לנזקי גוף. .י
 
 

 בוררות חובה .3
 ררות.דלעיל יובא לדיון אך ורק במסגרת הבו 2כל סכסוך כמפורט בסעיף 

 
 

  מינוי בוררים .4
סכסוך המובא בפני המוסד לבוררות ידון בפני בורר יחיד מקרב חברי המוסד  א.

 לבוררות.
             נשיאות ביה"ד העליון רשאית לקבוע ע"פ שיקול דעתה, כי במקרים 

 מיוחדים ידון הסכסוך בפני שלושה בוררים מקרב חברי המוסד לבוררות.
 

 ם כאמור לעיל ימונו ע"י נשיאות ביה"ד העליון.בורר או בוררי ב. 
 
 

  האיגוד כצד לבוררות .5
הובא סכסוך להכרעת מוסד הבוררות רשאי היועץ המשפטי של האיגוד להצטרף  א.

 כצד לבוררות ע"פ תקנון זה, בכל אחד משלבי הדיון.
 

בוררות סבר הבורר כי צירוף האיגוד חיוני לניהול הבוררות יורה על צירופו כצד ל ב.
 ע"פ תקנון זה, בכל אחד משלבי הדיון.

 
ייוצג האיגוד בפני הבורר ע"י  -בכל דיון שבו יהיה האיגוד צד ישיר לבוררות  ג.

 היועץ המשפטי של האיגוד.
  

 
 נוהל הגשת כתבי טענות .6

כל דיון בפני המוסד לבוררות יפתח בהגשת כתב תובענה למזכירות האגוד  א.
קים השווה למספר הנתבעים בתוספת ארבעה כשהוא מודפס במספר עות

 עותקים.
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במעמד הגשת התובענה תשולם אגרה לאיגוד ותשלום שכ"ט בורר )בסיס(  ב.

 לתקנון זה. 11כמפורט בסעיף 
 

מזכירות האיגוד תעביר לנשיאות ביה"ד העליון כל תובענה כאמור לעיל, מיד  ג.
 לאחר קבלת התובענה.

 
איגוד תמנה בהקדם בורר מבין חברי המוסד נשיאות ביה"ד העליון של ה ד.

לבוררות לדיון בתובענה ותעביר אליו את התובענה בצירוף כתב מינוי לכהן 
 כבורר.

 
מזכירות האיגוד תעביר העתק מכתב התובענה וכתב המינוי אל הצדדים  ה.

 שבתובענה וכן אל היועץ המשפטי של האיגוד.
 

ב לבורר וימציאו את העתק תגובתם המשיבים לתובענה יגישו את תגובתם בכת ו.
 לצדדים האחרים וליועץ המשפטי של האיגוד, במועד שיקבע ע"י הבורר.  

 
הבורר רשאי לפטור את הנתבעים מהגשת תגובתם בכתב לפני מועד הדיון  ז.

 במקרים דחופים הקשורים במועדי העברות והשאלות.
 
 
 מועדי הדיון .7

 ע"י הבורר.מועדי הדיון בפני הבורר יקבעו  א. 
 

ההזמנה לצדדים תימסר באמצעות מכתב רשום, מברק, פקס, בהודעה  ב.
 בע"פ במעמד הצדדים או שיחה טלפונית אישית. 

 
 
 סמכויות הבורר ופסק הבורר .8

 הבורר אינו כפוף לדין המהותי, לדיני הראיות ולסדרי הדין ע"פ החוק. א.
, וע"פ הוראות תקנוני 1968 -הבורר ידון ע"פ הוראות חוק הבוררות תשכ"ח  

 האיגוד.
הבורר לא יהיה מוסמך לפסוק בניגוד להוראות תקנוני האיגוד. אישר הבורר  

 פשרה, מותנה האישור שהפשרה אינה מנוגדת לתקנוני האיגוד.
 

הבורר מוסמך ליתן פסק ביניים בכל ענין שידון בפניו. כמו כן מוסמך הבורר  ב.
 בהסכמת הצדדים. ליתן פסק דין מלא או חלקי בפשרה

 
החליט הבורר על העברתו או השאלתו של שחקן, תכלול החלטתו את תנאי  ג.

ההעברה או ההשאלה של השחקן לרבות הסכום בגין ההעברה או ההשאלה 
 ומועדי ביצוע החלטתו.

 
הבורר יהיה רשאי ע"פ שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הענין להאריך את מועד  ד.

בתקנון המשחקים ובתקנון האליפות של מנהלת  תקופת ההעברות )כהגדרתן
העל לגברים( של שחקנים המבקשים לעבור מקבוצה לקבוצה וזאת בתנאי -ליגת

ביום  16:11שהתובענה של השחקן תימסר למזכירות האיגוד לא יאוחר משעה 
האחרון שנקבע לסיום תקופת ההעברות לגבי הליגה שבה מבקש השחקן לשחק 

 באותה עונה.
  

 הבורר יהיה רשאי, ע"פ שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הענין, להאריך   ה.
את מועד תקופת ההעברות הנוספת, כהגדרתה בתקנון המשחקים, ובלבד 
שהתובענה של השחקן תימסר למזכירות האיגוד לא יאוחר מהיום האחרון 
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יום  14שיקבע לתקופת ההעברות הנוספת. הארכת המועד תהא לתקופה של עד 
 ם תקופת ההעברות הנוספת.מתו

 
קויימו תנאי הפסק המחייב שחרור, העברה, השאלה מכוחו של פסק הבורר, ע"י  ו.

צד מן הצדדים והצד האחר לא מילא את חלקו, יבצע האיגוד את השחרור, 
 העברה, השאלה מכוחו של פסק הבורר, גם ללא חתימת הצד.

 
ו ובלבד שהצד הנעדר הוזמן הבורר מוסמך לדון בהעדר צד ולתת החלטה בהעדר ז.

בפרוטוקול, אשר ישיבות הבוררות יתועדו  לדיון בדרך הקבועה בתקנון זה.
 .ישקף את מהלך הדיון ואת דברי בעלי הדין

 
 .פסק הבוררותלנמק את יהא חייב הבורר  ח. 

 
הבורר רשאי בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו , כולו או מקצתו, בדרך  ט.

 של פשרה.
ן באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של הבורר להציע לבעלי הדין הסדר פשרה אי

או לתת, לבקשת בעלי הדין, תוקף של פסק בורר להסדר פשרה שעשו ביניהם, 
 ובלבד שהסדר הפשרה לא יעמוד בניגוד להוראות תקנוני האיגוד.

 
 פסק הבוררות ינתן בכתב ויהיה סופי ומחייב. י. 

 
וע ולחלק לשיעורין את תשלום ומועדי תשלום החיובים הבורר מוסמך לקב יא.

 שקבע בפסק הדין.
 

 הבורר יכלול בהחלטתו הוראות לענין תשלום הוצאות הדיון, שכ"ט עו"ד, אגרת  יב. 
 הבוררות לאיגוד ושכר הבורר.  

 
 מצא הבורר במהלך הדיון או בסיומו שצד מן הצדדים לבוררות או כל צד אחר  יג. 
  יודיע על כך ליועץ  -ו, עבר על הוראה מהוראות תקנוני  האיגוד שהופיע בפני  
 המשפטי של האיגוד.  

 
מצא הבורר במהלך הדיון שמן הראוי לעשות כן יזמין את היועץ המשפטי של  יד.

 האיגוד לדיון.
 

 לא יהיה ערעור על החלטת הבורר בפני בית הדין העליון של האיגוד. טו. 
 

 ב' דלעיל. 7דדים באמצעים הקבועים בסעיף פסק הבורר ימסר לצ טז. 
 
 
 ערעור בפני בורר  א.8

על פסק בוררות ניתן יהיה לערער, בפני בורר אחר מבין חברי המוסד לבוררות של  .א
 האיגוד, אשר ימונה על ידי נשיאות ביה"ד העליון. 

 
ימים מיום שפסק הבוררות הומצא לבעלי הדין, ויהיה  15הערעור יוגש בתוך  .ב

ימים  15בעלי הדין האחרים רשאים להגיש תגובה מנומקת לערעור בתוך מנומק. 
ימים  5מיום שהומצא להם הערעור. המערער רשאי להגיש תגובה לתשובה בתוך 

 מיום המצאתה.
 

 15הוגש ערעור, רשאים בעלי הדין האחרים להגיש ערעור שכנגד מנומק בתוך  .ג
רשאים להגיש תגובה ימים מיום שהומצא להם הערעור. בעלי הדין האחרים 

 ימים מיום שהומצא להם הערעור שכנגד. 5מנומקת לערעור שכנגד בתוך 
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הבורר בערעור רשאי לקיים ישיבות בנוכחות הצדדים, לשמוע טיעונים ולבקש  .ד
סיכומים בכתב, אך אינו רשאי לשמוע עדים; ההכרעה בערעור תהיה על סמך 

הטענות והסיכומים בכתב החומר שהיה בפני הבורר הראשון, ועל סמך כתבי 
 שיוגשו )אם הורה כן הבורר( בערעור.

 
על הבורר בערעור לתת את פסק הבוררות בתוך חודשיים ממועד הסיום של הליך  .ה

 הערעור.
 

 הבורר בערעור ינמק את פסק הבוררות. .ו
 

אגרת ערעור על פסק הבוררות ושכר הבורר יהיו זהים לאגרה ולשכר הבורר  .ז
 .ן זהלתקנו 11הקבועים בסעיף 

 
 
  אי קיום פסק בוררות .9

אי קיום פסק בורר ע"י קבוצה ו/או שחקן ו/או מאמן ו/או בעל תפקיד כמוגדר 
מהווה  ,במועד שנקבע בפסק הבוררות ו/או סוכן שחקנים ו/או נציג, )ו'(2בסעיף 

 עבירה משמעתית אשר תובא לדיון בפני בית הדין המשמעתי של האיגוד.
 לדון בעבירה בהתאם להוראות תקנון המשמעת. בית הדין המשמעתי מוסמך

 
 

   אגרה ושכר בורר .11
המגיש תובענה למוסד לבוררות חייב לשלם בעת הגשת התובענה במזכירות  א( 

 האיגוד אגרת בוררות לאיגוד בצירוף שכר הבורר )בסיס( כמוגדר להלן.
 התמשכה הבוררות מעבר לישיבת בוררות אחת, חייב התובע לשלם את יתרת

 שכר הבורר כמוגדר להלן.
 

"שכר הבורר )בסיס(" מהווה תשלום מראש לבורר עבור כל או חלק מהפעולות  ב( 
הבאות : זימון הצדדים, לימוד התיק, קביעת ישיבות, דיון בבקשות השונות של 

 הצדים לפני הדיון וכולל ישיבת בוררות אחת.
כתיבת החלטה  "יתרת שכר הבורר" מהוה תשלום עבור כל שעה של דיון או

 בבורות לאחר ישיבת הבוררות הראשונה.
 

 לשכר הבורר יתווסף תשלום מע"מ לפי שיעורו בעת התשלום. ג(
 

פירוט סכומי אגרת הבוררות, שכר הבורר )בסיס( ויתרת שכר הבורר מפורטים  ד(
  א' לתקנון זה ויקראו "טבלת התשלומים". נספחב

 
ם" מבוססים על מדד המחירים לצרכן התשלומים המפורטים ב"טבלת התשלומי ה(

ויתעדכנו אוטומטית במדד של חודש מאי  2113שבבסיסם הוא מדד חודש מאי 
 של כל שנה קלנדרית שוטפת.

 
נשיאות ביה"ד העליון של האיגוד מוסמכת לשנות או לתקן מפעם לפעם את  ו(

גובה ואופן התשלומים המפורטים בטבלת התשלומים, כולם או חלקם 
 תחייב לאחר שתפורסם בפרסום הרשמי של האיגוד.והחלטתה 

 
ניתן פסק דין סופי בבוררות ונקבע בו שהתביעה מופרכת מיסודה ו/או קנטרנית  ז(

ו/או שסכום התביעה אינו עומד בכל יחס לסכום הריאלי המגיע, יהיה מוסמך 
 הבורר להטיל על התובע הוצאות ושכ"ט גבוה  לטובת הצד שכנגד.
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בפסק דינו את יתרת שכר הבורר בהתאם לטבלת התשלומים הבורר יקבע  ח(
המפורטים בנספח א' לתקנון זה וכן יקבע על מי מהצדדים חלים תשלומי 

 האגרה ושכרו הכולל של הבורר.
לא שולם שכרו של הבורר ע"י מי שחויב בתשלום יועמד לדין משמעתי ויהיה  

בנוסף על החיוב צפוי לאחר או יותר מהעונשים הקבועים בתקנון המשמעת 
 בתשלום פסק הבורר.

אך אין בכך  הבורר רשאי לעכב את פרסום פסק הדין עד שיקבל את מלוא שכרו, 
 לפטור את מי שחוייב לשלם את שכר הבורר.

כל צד לבוררות רשאי לשלם לבורר את יתרת שכרו של הבורר ולגבות סכום זה 
 מהצד שחויב  בתשלום ששילם.

 
על החזר אגרת הבוררות ששולמה לאיגוד כולה או חלקה הבורר מוסמך להורות  ט(

 ע"פ נסיבות המקרה.
 
 

 תוקף תחולה ושינויים .11
 .9/7/12לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו בהנהלת האיגוד בישיבתה מיום  א(
 

הנהלת האיגוד רשאית להחליט ברוב רגיל על שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספת  ב(
 שאין לנשיאות ביה"ד העליון סמכות לפי תקנון זה.בתקנון זה, מקום 
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 (לתקנון 11נספח א' לתקנון המוסד לבוררות )לפי סעיף 
 

 טבלת תשלומים
 
 

תביעה נגד 
יחיד/קבוצה 

 בליגה
 )גברים ונשים(

אגרת 
בוררות 
 לאיגוד
 )ש"ח (

שכר בורר 
 )בסיס( עד לגמר

הישיבה 
 הראשונה )ש"ח(

יתרת שכר בורר לשעה 
ה לאחר הישיב

 הראשונה )ש"ח(

ילדים, נערים 
 ונוער

492 ₪ 718 ₪ 246 ₪ 

 ליגה ג', ב'
 א' וארצית

616 ₪ 994 ₪ 371 ₪ 

ליגה לאומית, 
 על-ליגת

885 ₪ 1,181 ₪ 616 ₪ 

 
 הערות :

  וישתנו  2113כל הסכומים צמודים מדד המחירים לצרכן שבסיסו מדד חודש מאי
 ת השוטפת.אחת לשנה ע"פ מדד חודש מאי של השנה הקלנדרי

 .לתשלומי שכר הבורר יתווסף סכום מע"מ לפי שיעורו בעת התשלום 
 
 
 
 
 


