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 בישראל הבורריםהצטרפות ללשכת 
 

 ,/ת יקר/הבורר
 

 בישראל. הבורריםבלשכת  /ההצטרף כחברהחלטתך ל לעאותך  ברכיםאנו מ
 

ליישוב סכסוכים לשכת הבוררים בישראל הוקמה ופועלת למען קידום ענף הבוררות, כדרך אלטרנטיבית 
הלשכה נועדה לקדם את ענף הבוררות כפרופסיה, ולהעניק גם  והקלה על העומס של מערכת בתי המשפט.

השכלה משפטית, את הכלים ואת המידע המעודכן והמדויק ביותר להבנת עולם  /תבעל /הלמי שאינו
 ולכת וצוברת תאוצה.הבוררות, מתוך תפישה והבנה שהבוררות בישראל, כמו גם בעולם, הינה מגמה הה

 
לחבריה הטבות בלעדיות עבור קורסי הכשרה, מגוון שירותים לניהול בוררויות, כגון  הלשכת הבוררים מציע

על מנת להעניק לחבריה  אירועים חברתיים ומקצועיים,אדמיניסטרציה וסיוע מקצועי, וכן כינוס אכסניה, 
 כלים העדכניים ביותר בעולם הבוררות.ה את

 
 ההצטרפותתנאי 

 החברתשלום דמי ו כללי האתיקהית בעמידה בכל תנאי החברות בלשכה מותנ. 
  365: הינם  שנתייםחבר דמי ₪. 

 .בוגרי קורס הכשרת בוררים זכאים לשנת חברות ראשונה ללא עלות 

  
 הנחיות להצטרפות

 .יש למלא את כל הפרטים בטופס זה ולחתום, וזאת כאישורך על כל הכתוב בו 
 את המסמכים הבאים: לצרף יש 

o  בוררות.תעודת סיום קורס 
o ה ייצוגית לאתר הלשכהתמונ. 

  יש לסרוק ולשלוח לכתובת הדוא"לאת הטופס המלא והחתום בצירוף המסמכים הנדרשים: 

arbitration.com-contact@israel 
 ידי הלשכה רק לאחר צירוף כל המסמכים הנ"ל. -בקשת ההצטרפות תידון על 

 .תשלום דמי החבר יתבצע במעמד קבלת החברות בלשכה 
 

 בברכה ,
                     

 עו"ד גדעון פישר, 
 לשכת הבוררים בישראל יו"ר
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 טופס הצטרפות

 
 __________: ___________________  תוארשם פרטי :________________שם משפחה: 

 
 _____: מיקוד    ______________________ ת.ז:     ______________________כתובת:

 
 _______________נייד:____________________ ___________________פקס: טלפון:

 
 ________________________ :אתר ________________________________  דוא"ל:

 
 _________________________________________________ השכלה/ תארים כלליים:

 
 ____בתאריך:__________________ : ___________________מוסדב בוררותסיימתי קורס 

 
 __________________________: _________________________בבוררותתחומי עיסוק 

 
 העמוד האישי באתר לשכת הבוררים בישראל(: _______________פסקה אודות הבורר/ת )עבור 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

 רצ"ב המסמכים הבאים:   
o  תעודות לימודי בוררות.צילום 
o  ייצוגית לאתר הלשכהתמונת. 

 
  כללי האתיקה של לשכת הבוררים בישראל )מצ"ב לטופס ואני מסכים לאני מצהיר/ה בזאת כי קראתי

 .זה(

  בישראל הבורריםאני מסכים/ה לקבל דיוור מלשכת. 
 אני מצהיר/ה בזאת כי אין לי הרשעה פלילית. 
 
 

 :באתי על החתוםולאישור כל הנ"ל 
 

תאריך  _______________חתימה: שם משפחה ופרטי: __________________
 ________ 

 

 

 

 לבישרא יםהאתיקה של לשכת הבוררכללי 

http://www.israel-arbitration.com/
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, חתן ׳פרס ישראל׳ ומומחה בעל שם פרופ' אסא כשרהקוד האתי של לשכת הבוררים בישראל נוסח בהנחיית 

כשר מרצה על אתיקה, בקורסים להכשרת בוררים של מרכז פישר להכשרת בוררים  'בינלאומי.  פרופ

 בשיתוף עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.

בכללים אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין ופסיקת בתי המשפט העוסקים בתחום  אין .1

 הבוררות.

וט משפט צדק, תוך הקפדה על חוקי "( ישפבוררחבר לשכת הבוררים בישראל )להלן: " .2

 מדינת ישראל.

ישפוט ללא משוא פנים, ללא דעה קדומה, ללא תלות, השפעה חיצונית ולחץ של הבורר  .3

 דעת הקהל.

יימנע מניהול הליך שיש לו או שיכול לגרום לו לניגוד עניינים, ולא ינקוט בצעדים בורר  .4

 שעשויים להעמידו בניגוד עניינים.

 בורר ינהל הליך בוררות באופן ענייני, יעיל ומסודר. .5

בורר יקפיד על נועם הליכות וישמור על טוהר המידות, סבלנות, סובלנות וכללי הנימוס  .6

 המקובלים.

בורר מהערות פוגעניות או מעליבות ההבוררות ובהחלטותיו בכתב יימנע  הליךבעת ניהול  .7

 .כלפי כל אדם

 בורר ידאג לשמירת כבודם של כל הנוכחים בהליך הבוררות. .8

בורר מחויב לשמור על סודיות בכל עניין הנוגע לניהול הליך במסגרת חברותו בלשכת  .9

 הבוררים בישראל.

לניהול הליך הבוררות המובא רים המתאימים הרואה שאינו בעל הידע והכישו בורר .10

 ימנע מלדון בהליך. או שקיים טעם ראוי אחר שהבוררות לא תידון בפניו,בפניו, 

 

 לשכת לבוררות.  םבורר נושא באחריות אישית ומקצועית מלאה ובלעדית כלפי הצדדי

בכל אחריות ישירה או שילוחית ביחס לפעולותיו  תנושא הבוררים בישראל אינה

 לטותיו של הבורר.והח

 לשכת הבוררים בישראל ת עצמו בביטוח אחריות מקצועית מפני רשלנותבורר יבטח א .

ביצוע  ןפעילות הבורר או לאופ ןבאחריות מקצועית או אחריות אחרת בגי אינה חבה

 תפקידו או למהות העובדות המתבצעות על ידו.
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