בוררות מז אחר :בוררות מוגבלת להצעות האחרונות של
הצדדי – היסטוריה ,רעיו והבטחה
מאת

מרדכי )מוטי(

מירוני*

מבוא .א .ההיסטוריה של בוררות מוגבלת .ב .היתרונות והחסרונות של בוררות מוגבלת ככלי ליישוב
סכסוכי;  .1מסגרת התייחסות;  .2היתרונות של בוררות מוגבלת;  .3החסרונות של בוררות מוגבלת.
ג .סוגי ומודלי של בוררות מוגבלת;  .1מיקו שלב הבוררות המוגבלת;  .2דר קבלת ההחלטות של
הגו הבורר .סיכו ,מסקנות וחשיבה לעתיד.

מבוא
בוררות מוגבלת להצעות האחרונות של הצדדי – ) – Final Offer Arbitration (FOAהיא הבוררות
המדוברת והנחקרת ביותר בעול כסוג או כז מיוחד ושונה פרדיגמטית מבוררות קונבנציונלית .פרט
לשמה הרגיל ,Final Offer Arbitration ,בספרות המקצועית ובפרקטיקה היא זכתה להיקרא בכינויי
רבי 1.באנגליה היא מכונה  2.Pendulum Arbitrationואול ,דומה כי הכינוי הידוע והשכיח מכול
הוא  .Baseball Arbitrationכינוי זה נית לבוררות זו בגלל השימוש המוצלח שעושי בה לאור שני
ליישוב חילוקי דעות בנוגע לחבילת השכר האישית של חלק מ השחקני בליגת הבייסבול בארצות
הברית3.
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3

פרופסור מ המניי ,הפקולטה למשפטי  ,אוניברסיטת חיפה; פרופסור נלווה ,הפקולטה למשפטי המרכז
הבינתחומי .המחבר מודה לנשיא ,השופט רמי כה ,על הערותיו המועילות ,ולעוזר המחקר ,עו"ד אלעד
שר ,על עזרתו.
ביניה Either-Or Arbitration, Last-Best Offer Arbitration, Last and Final Offer Arbitration, Best :
Offer Arbitration, Forced/Straight Choice Arbitration, One-Or the Other Arbitration, Flip-Flop
 .Arbitrationראו Josh Chetwynd, Play Ball? An Analysis of Final-Offer Arbitration, its Use in Major
League Baseball and its Potential Applicability to European Football Wage and Transfer Disputes,
20 MARQ. SPORTS L. REV. 109 (2009); Joseph R. Grodin, Either-or Arbitration for Public Employee
Disputes, 11 INDUS. REL. 260 (1972); Elissa M. Meth, Final Offer Arbitration: A Model for Dispute
).Resolution in Domestic and International Disputes, 10 AM. REV. INT'L ARB. 383, 384 (1999
).Sid Kessler, The Swings and Roundabouts of Pendulum Arbitration, PERS. MGMT. 38 (1987
Benjamin A. Tulis, Final-Offer "Baseball" Arbitration: Context, Mechanics & Applications, 20
).SETON HALL J. SPORTS & ENT. L. 85, 86 (2010
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בוררות מוגבלת להצעות האחרונות של הצדדי )להל" :בוררות מוגבלת"( נבדלת בצורה קיצונית
מסוגי אחרי של בוררות באופ קבלת ההחלטות של הגו הבורר ,בכל הקשור למתח שיקול הדעת
המסור לו .אמנ ג בבוררות קונבנציונלית יכול שתחולנה הגבלות על שיקול הדעת של הגו הבורר,
למשל כאשר היא כפופה לדי מהותי כלשהו או כאשר הצדדי העניקו לגו הבורר סמכות המוגבלת
ברצפה ובתקרה )בוררות מתוחמת( ,א בבוררות מוגבלת ההגבלה שונה בדרגה .במודל הבסיסי של
בוררות זו נדרשי הצדדי ,בשלב כלשהו בתהלי ,למסור לבורר ,ולעתי ג לצד האחר ,מסמ
הכולל את הצעת האחרונה והבלתי הדירה לפתרו הסכסו .הגו הבורר חייב לפסוק באמצעות
אימו ההצעה הנראית לו סבירה יותר מבי אלו שהוגשו לו – במלואה .במילי אחרות ,הגו הבורר
חייב לבחור אחת מבי ההצעות של הצדדי בסכסו ,ואותה בלבד ,ללא אפשרות לפסוק בנקודה
אחרת כלשהי הממוקמת בתוו ביניה – מכא נגזר שמה של הבוררות.
חר יתרונותיה העצומי ופוטנציאל השימוש בה ,הבוררות המוגבלת אומצה בעיקר כבוררות
שנועדה להכריע בחילוקי דעות או בסכסוכי כלכליי 4המכוני בספרות  Interest Disputesאו
 ,Contract Negotiation Disputesובתחומי ספציפיי בלבד 5.לפיכ היא טר זכתה להכרה שהיא
ראויה לה 6,לא בסביבת הגידול הטבעית שלה – זירת חילוקי הדעות הכלכליי – ולבטח לא ככלי
לפתרו סכסוכי משפטיי 7,המכוני בדר כלל בספרות  Right Disputesאו ,Adjudication Disputes
לרבות סכסוכי מסחריי בילאומיי .ייתכ כי הסיבה לכ נעוצה בקושי להבי לעומק ולקבל את
הרעיו העיקרי העומד בבסיסה – עידוד הצדדי להגיע להסכמה שתייתר את מת פסק הבוררות
באמצעות הבניה מכוונת של רמת איודאות גבוהה – כרעיו מכונ וכחלק חיוני ובלתי נפרד מ
התהלי8.
הבוררות המוגבלת כמעט איננה מוכרת בישראל ,א לא לשופטי ולעורכי די המתמחי
בליטיגציה ובבוררות .מטרת מאמר זה היא לחשו את הציבור בכלל ,ואת הקהילה המשפטית בפרט,
לבוררות המוגבלת ולאפשרויות השימוש בה ככלי אפקטיבי וייחודי לפתרו סכסוכי משפטיי
וכלכליי .בחלקו הראשו של המאמר מתוארת ההיסטוריה של בוררות מוגבלת ,אשר בניגוד לתפיסה
הרווחת בספרות ,שורשיה נעוצי בעבר הרחוק .החלק השני כולל הסבר וניתוח של היתרונות

4
5
6

7
8
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המונחי "חילוקי דעות כלכליי " או "סכסו כלכלי" ) (economic, deal, transactionalמתייחסי למצב
שבו חילוקי הדעות קשורי בשינוי של מער החובות והזכויות המשפטיות של הצדדי .
חילוקי דעות בנוגע לחבילת השכר של שחקני בייסבול בארצות הברית וסכסוכי עבודה קיבוציי בי
מעבידי לארגוני עובדי בנוגע לחידוש ושינוי של ההסכ הקיבוצי בשירותי הציבוריי והחיוניי  ,כגו
משטרה וכיבוי אש ,בחלק מהמדינות בארצות הברית.
סוג זה של בוררות זכה לחשיפה תקשורתית כאשר נעשה בו שימוש כדי ליישב תביעה בס  114מיליו
דולר שהגישו רשויות המס בארצות הברית נגד חברת אפל בגי תשלומי העברה .ראו Jay A. Soled,
Transfer Tax Valuation Issues, the Game Theory, and Final Offer Arbitration: A Modest Proposal
).for Reform, 39 ARIZ. L. REV. 283, 306–307 (1997
המונחי "חילוקי דעות משפטיי " או "סכסו משפטי" ) disputeאו  (legal disputeמתייחסי למצב שבו

חילוקי הדעות קשורי בפרשנות ,ביישו  ,בהפרה נטענת ובאכיפה של חובות וזכויות קיימות.
במאמר שהפ כבר לקלסיקה כתב  Stevensשבוררות מסוג זה מכוונת לייצר סוג של איודאות מחושבת
במידה כזו שתכריח את הצדדי לעשות כל שביכולת להימלט מהכרעה ולחפש מקו בטוח באמצעות
הגעה להסכ ; Carl M. Stevens, Is Compulsory Arbitration Compatible with Bargaining? 5 INDUS.
).REL. 38, 46 (1966
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בוררות מז אחר :בוררות מוגבלת להצעות האחרונות של הצדדי –
היסטוריה ,רעיו והבטחה

והחסרונות של בוררות מוגבלת בהשוואה לבוררות קונבנציונלית ,על רקע התאוריה להערכת כלי
ליישוב סכסוכי .בדומה לכלי אחרי המשמשי ליישוב סכסוכי ,ג בבוררות מסוג זה יש מגוו
גדול של סוגי או מודלי ,אשר נית לבחור מתוכ או לשלב ביניה כדי להתאימ לסכסו ספציפי
או לצרכי שוני ומשתני של הצדדי המעורבי .לנושא זה יוקדש החלק השלישי של המאמר .חלקו
הרביעי והאחרו של המאמר יכלול סיכו ויצביע על סוגי סכסוכי נוספי שבה נית לעשות שימוש
בבוררות מוגבלת ועל הצעדי הדרושי על מנת להגביר את השימוש בבוררות מוגבלת ואת מימוש
הפוטנציאל הגלו בה.

א .ההיסטוריה של בוררות מוגבלת
בספרות 9מקובל לראות את ראשית צמיחתה של בוררות מוגבלת במאמרו הקלסי של ,Carl Stevens
שפורס בשנת  1966והניח את התשתית התאורטית והאנליטית שלה 10.המאמר ,שנתפס כחדשני ,לא
זכה לקבלת פני נלהבת וא היו שראו במודל שהוצע בו תעלול חסר ער מעשי 11.בפועל נראה כי
הרעיו לא היה חדש ,שכ כשני עשורי קוד לכ ,בסו שנות הארבעי ,נשקלה בארצות הברית
האפשרות להשתמש בבוררות מוגבלת כאמצעי למניעת שביתות רחבות היק העלולות ,לדעת רשויות
המדינה ,לגרו למצב חירו לאומי12.
בחינה היסטורית עמוקה יותר מעלה כי זכות הראשוני בכל הקשור לשימוש בבוררות מוגבלת
כמנגנו ליישוב סכסוכי איננה שמורה לארצות הברית .אר מכורתה היא בריטניה; ש הופעלה
בוררות מוגבלת במחצית השנייה של המאה השמונה עשרה ,שני רבות לפני שהופעלה או אפילו
נשקלה כאופציה בארצות הברית 13.המקרה המתועד הראשו נרש ביחסי העבודה בתעשיית ההלבשה
התחתונה בבריטניה בשנת  14.1860מאוחר יותר אומ סוג זה של בוררות כחלק מ המנגנו ליישוב
סכסוכי ולהשגת שקט תעשייתי בתעשיות הכבדות של הברזל והפלדה ובמכרות הפח .בתעשיות אלו
פעלו ועדות פריטטיות משותפות ליישוב סכסוכי ,אשר בה השתתפו נציגי מ ההנהלות והאיגודי
המקצועיי ,במספר שווה .א לא הושגה הסכמה בי הנציגי ,יושב ראש ניטרלי ובלתי תלוי היה
מכריע ,והוא נדרש לבחור אחת מבי ההצעות הסופיות של הצדדי15.

9
10
11
12
13
14
15

 ,Methלעיל ה"ש  ,1בעמ' Charles Feigenbaum, Final Offer Arbitration: Better Theory than ;384
).Practice, 14 INDUS. REL. 311 (1975
? ,Stevens, Is Compulsory Arbitration Compatible with Bargainingלעיל ה"ש .8
Carl M. Stevens, Book Review, 49 J. BUS. 574, 575 (1976) (reviewing JAMES L. STERN, FINAL)).OFFER ARBITRATION: THE EFFECTS ON PUBLIC SAFETY EMPLOYEE BARGAINING (1975
JAMES B. DWORKIN, OWNERS VERSUS PLAYERS: BASEBALL AND COLLECTIVE BARGAINING 145
).(1981
).John G. Treble, How New is Final-Offer Arbitration? 25 INDUS. REL. 92 (1986

ש .
הספרות שבדקה את השימוש בבוררות באותה תקופה מציינת את ההצלחות שלה בעידוד הצדדי להגיע
להסכמות ובמניעת מצבי בה הבורר הניטרלי נדרש להכריע בי שתי עמדות מרוחקות זו מזו .ש  ,בעמ'
.94
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בעת המודרנית ,הפריצה הגדולה של בוררות מוגבלת התרחשה בתחו יחסי העבודה בארצות
הברית במהל השני  .1980–1970המעניי הוא שהדבר אמנ אירע באות שני ,אול בשתי זירות
שונות לחלוטי ומנותקות זו מזו ובהקשרי שוני .הזירה הראשונה היא זירת המשא ומת הקיבוצי
בשירות הציבורי ,בעיקר בשירותי החיוניי ,שבה נשללה לחלוטי חירות השביתה; 16השנייה היא
זירת המשא והמת האינדיווידואלי בי מועדוני הבייסבול לבי השחקני.
בשנות השבעי רבות מ המדינות בארצות הברית אפשרו לראשונה לעובדי השירות הציבורי
להתאגד ולקיי משא ומת קיבוצי על שכר ועל תנאי עבודת .עובדי אלו ,בעיקר עובדי בשירותי
החיוניי ,כגו כוחות המשטרה וכיבוי אש ,לא הורשו במקרי רבי לשבות 17.במקרי שבה המשא
ומת הקיבוצי בי ארגוני העובדי לבי המעסיקי הציבוריי על תוכנו של ההסכ הקיבוצי הגיע
למבוי סתו ,נית היה להביא את חילוקי הדעות להכרעה בבוררות חובה 18.חלק מ המדינות בחרו
להשתמש לצור כ בבוררות קונבנציונלית ואחרות בבוררות מוגבלת 19.ראוי לזכור כי בהקשר זה
הבוררות היא תחלי לשביתה ,להבדיל מתחלי לשפיטה או להתדיינות משפטית; אי מדובר בבוררות
בסכסו משפטי שנית להביאו להכרעה בבית משפט ) ,(Right or Legal Disputeאלא בבוררות
המופעלת כאשר אי אפשרות להגיע להסכ במשא ומת על תוכנו של הסכ הצופה פני עתיד ,קרי
בסכסו כלכלי ) ,(Interest Disputeשהוא ,כידוע ,אינו שפיט.
הסיבה לבחירה בבוררות מוגבלת הייתה כפולה .ראשית ,הזירה של סכסוכי עבודה קיבוציי
כלכליי ,בנוגע לתוכנו של הסכ קיבוצי עתידי ,משמשת מקרה קיצוני ובולט במיוחד של מדיניות
המעניקה העדפה לפתרו מוסכ ,שהוא פרי החלטה של הצדדי ,על פני פתרו כפוי ,שהוא פרי
הכרעה של צד שלישי .הדבר נובע מ העובדה שמדובר בסכסוכי רבנושאיי מסובכי ,המתנהלי
בי גופי מורכבי הנמצאי במצב של תלות הדדית ופועלי במסגרת של יחסי נמשכי .בשל כ
נבחרה בוררות מוגבלת ,לאור יתרונה הגדול והמוכח על פני בוררות קונבנציונלית כקטליזטור של משא
ומת ענייני וכתמרי להגעה להסכ .שנית ,הדפוס המקובל של תהלי יישוב הסכסוכי בשירות
הציבורי הציב מראש ,כנתו ,את שלילת זכות השביתה והענקת תחלי לכוח השביתה ואמצעי
להבטחת סופיות ,זאת באמצעות האפשרות להביא את חילוקי הדעות לבוררות כשלב אחרו בתהלי.
במשטר כזה ,האפשרות שתופעל בוררות על ידי מי מהצדדי במקרה של הגעה למבוי סתו ,נוטה
להשפיע לרעה על המשא ומת הקוד לבוררות – אפקט הקיפאו .בהיבט זה ברור שבוררות מוגבלת,
על הסיכוני הכרוכי בה לצד שאינו מגמיש את עמדותיו ,אפקטיבית יותר מ הבוררות הקונבנציונלית
בהתמודדות ע אפקט הקיפאו ובהבאת הצדדי להסכמה ,אשר מייתרת הכרעה באמצעות פסק
בוררות.

16
17
18
19
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Howard Foster, Final Offer Selection in National Emergency Disputes, 27 ARB. J. 85 (1972); Paul
D. Staudohar, Results of Final-Offer Arbitration of Bargaining Disputes, 18 CAL. MGMT. REV. 57,
).61 (1975

מדינת מיי מספקת דוגמה חריגה בכ שהכפיפה את כל המעבידי וארגוני העובדי והיצרני בשרשרת
הייצור החקלאי לבוררות חובה מסוג  ,Tulis .FOAלעיל ה"ש  ,3בעמ' .98–97
הכוונה לכ שמקור החיוב להיזקק לבוררות היה חוק ולא הסכמה של הצדדי .
Vincent P. Crawford, Arbitration and Conflict Resolution in Labor-Management Bargaining, 71
) ,Tulis ;AM. ECON. REV. 205 (1981לעיל ה"ש  ,3בעמ'  .101–98ראו בהרחבה JAMES L. STERN, FINAL-
).OFFER ARBITRATION: THE EFFECTS ON PUBLIC SAFETY EMPLOYEE BARGAINING (1975
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המניע לבחור בבוררות מוגבלת דווקא בליגת הבייסבול נשע על אות רעיונות וציפיות .ואול,
הכוחות שדחפו לאימוצה של הבוררות המוגבלת ,אופ המיסוד שלה מבחינה נורמטיבית ,כמו ג
המבנה שלה והמודל שלפיו היא מתנהלת בליגת הבייסבול ,שוני בתכלית .מקורה בהסכ קיבוצי
שנחת בשנת  1974בי איגוד שחקני הבייסבול לבי התאחדות בעלי קבוצות הבייסבול 20,כפשרה
שנועדה לתת מענה חלקי לפערי הכוח שבי השחק הבודד לבי הקבוצה או המועדו במשא והמת
לקביעת שכרו .הפשרה הושגה בתו שביתה ארוכה ,שבאה לאחר כמה ניסיונות כושלי של איגוד
השחקני לבטל את שיטת ה 21Reserveבדרכי שונות ,לרבות באמצעות תקיפתה בבתי משפט22.
המקור הנורמטיבי של הבוררות המוגבלת בליגת הבייסבול הוא הסכ קיבוצי ,שחל באופ טבעי
על כל השחקני .הצדדי לו ה התאחדות בעלי הקבוצות ואיגוד השחקני .ע זאת ,האפשרות
להפעיל את הבוררות המוגבלת מוענקת לשחק הבודד ,והיא שמורה לשחקני בעלי ותק של שלוש עד
שש שני בקבוצה .היא מתנהלת לפני שלושה בוררי ניטרליי ,הנבחרי מתו רשימה שהורכבה
בהסכמה הדדית על ידי התאחדות הקבוצות ואיגוד שחקני הבייסבול .מאחר שעדיפות ראשונה ניתנת
להגעה להסכמה במשא ומת ולמניעת הצור בהחלטה של הגו הבורר 23,נבחר מודל של בוררות
מוגבלת פתוחה 24 ,ונקבע כי הבוררות תהיה מוגבלת בהיקפה לשנה אחת ולגובה השכר בלבד 25.כדי
לוודא שבמקרה של איהסכמה יהיה ההלי מהיר וזול 26,נבחר מודל בוררות מובנה ,קצר ופשוט .הגו
הבורר מקיי ישיבת הוכחות ושמיעת טיעוני קצרה ,אשר בסופה הוא מקבל החלטות בהתא
לרשימה של קריטריוני מנחי שנקבעו בהסכ .פסק הבוררות אינו כולל הנמקה או הסברי באשר
לבחירה בהצעתו של מי מהצדדי .הנתוני מוכיחי כי ממוצע הזמ לתהלי הבוררות קצר .החלטת
הגו הבורר ניתנת בתו חודש ממועד החלפת ההצעות האחרונות ,ותו יממה ממועד ישיבת
הבוררות27.
זירה מעניינת נוספת שבה אומ המודל בשנות השמוני היא במפעלי חדשי ,בעיקר בבעלות
יפנית ,שנבנו באנגליה בדר כלל באזורי שהיו קוד חקלאיי ונעדרי מסורת של תעשייה ויחסי
עבודה קיבוציי; מכא שמ –  Green Sitesאו  .Green Fieldsמפעלי אלו בחרו לאמ מודל חדשני
וייחודי של יחסי עבודה קיבוציי ,אשר כונה  Labor Relations Green Siteאו Strike-Free

20
21
22
23
24
25

26
27

 ,Staudoharלעיל ה"ש  ,16בעמ' .61
לפי שיטה זו ,שנקבעה בהסכ בי בעלי הקבוצות ,נאסר על קבוצה לנסות ולהחתי שחק הנמנה ע
שחקני קבוצה אחרת .הדבר מנע כל אפשרות של שחק לנסות ולעבור קבוצה כדר לשפר את מעמדו
ותנאי עבודתו.
ראו  ,Chetwyndלעיל ה"ש  ,1בעמ' .120–117
ש  ,בעמ' .129
ראו להל פרק ג)2.ב(.
הרעיו להגביל את המנדט של הבוררי הצליח לשרת היטב את המטרה העליונה של עידוד הגעה
להסכמה במשא ומת ,זאת משו שרק במשא ומת יכול השחק להבטיח את העסקתו ותנאי שכרו
לתקופה ארוכה משנה וכ תנאי והטבות העוני על צרכיו ,מעבר לשכר .ראו  ,Chetwyndלעיל ה"ש ,1
בעמ'  ,Meth ;124לעיל ה"ש  ,1בעמ' .391–390
ש .
Spencer B. Gordon, Final Offer Arbitration in the New Era of Major League Baseball (BEPRESS
LEGAL SERIES, Working Paper NO. 1326, 2006), available at www.law.bepress.com/expresso/
.eps/1326/
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 28.Agreementהמודל הייחודי היה בנוי מאגד של הסדרי ,שהיו אמורי לתת מענה ראוי ה לצרכי
של העובדי ושל ארגוני העובדי וה לצורכי ההנהלות ובעלי המפעלי .הסדרי אלה נועדו להימנע
מ הכשלי של שיטת יחסי העבודה באנגליה – היעדר שיתו פעולה בי ההנהלות והאיגודי
המקצועיי וריבוי של סכסוכי עבודה ושביתות .זו הסיבה שמודל זה זכה לכינויי כגו The New
 New Style Collective Agreement ,Industrial Relationsו New Age Agreementולהיות מושא לכתיבה
רבה 29,כמו ג לביקורת של האיגודי המקצועיי באנגליה .אחד ההסדרי המיוחדי והשנויי
במחלוקת של המודל הוא ויתור מוסכ על זכות השביתה 30.במקרי של הגעה למבוי סתו במהל
המשא והמת לחידוש ההסכ הקיבוצי או לשינויו ,נית להביא את חילוקי הדעות להכרעה בבוררות
מוגבלת ,בכינויה האנגלי – 31.Pendulum Arbitration

ב .היתרונות והחסרונות של בוררות מוגבלת ככלי ליישוב סכסוכי
 .1מסגרת התייחסות
בספרות קיימת תמימות דעי שיישוב חילוקי דעות על ידי הצדדי עצמ ,בהסכמה ,עדי תמיד
מהחלטה או הכרעה של צד שלישי .פרט לחיסכו בזמ ובעלויות ,הגעה להסכמה הדדית משאירה את
השליטה וההחלטה הסופית בידי הצדדי ,ובהשוואה להחלטה חיצונית לצדדי ,היא מבטיחה רמה
גבוהה יותר של סיפוק ,מעשיות ,עמידות וציות רצוני 32.תשומת לב רבה מוקדשת לפיכ לכלי
מבוססי הסכמה ,כגו גישור ,פישור ,הערכה ניטרלית מוקדמת ובוררות ייעוצית .ואול ,מאחר שכלי
מבוססי הסכמה אינ יכולי ,מעצ טבע ,להבטיח סופיות ,יש צור להבטיח שא בכל זאת הסכסו
לא ייפתר בהסכמה ,יעמוד לרשות הצדדי כלי מבוסס הכרעה ,כגו שפיטה ציבורית )בתי משפט( או
פרטית )בוררות(.
בגלל ההעדפה המוקנית להסכמה ,המטרה העליונה והראשונה בתכנו ובהפעלה של כל כלי
ליישוב סכסוכי מבוסס הכרעה היא להימנע מפגיעה וא ליצור ,ככל האפשר ,תמרי לצדדי ליישב
את חילוקי הדעות שביניה בהסכמה ובכוחות עצמ  ,ולא להיזקק להכרעה של צד שלישי .המטרה
השנייה בתכנו של כלי ליישוב סכסוכי ובהפעלתו ,הנגזרת מ הראשונה ,היא לוודא שהכלי עצמו
איננו יוצר חסמי בדר להשגת פתרו הסכסו באמצעות הסכמה הדדית .שני החסמי העיקריי
ידועי בספרות בכינויי ה"אפקט הנרקוטי" ) (Narcotic effectו"אפקט הקיפאו" ) Chilling / Freezing
 33.(effectהמטרה השלישית מתייחסת לאות מקרי ,מעטי ככל האפשר ,שבה לא הושגה הסכמה
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ראו בהרחבה מרדכי מירוני "חידושי וחדשנות בניהול משאומת וביישוב סכסוכי בעול העבודה"
משפט ועסקי ג .(2005) 91–84 ,75
PHILIP BASSETT, STRIKE FREE: NEW INDUSTRIAL RELATIONS IN BRITAIN (1987); Mark Gregory, The
No-Strike Deal in Action, PERS. MGMT. 30 (1987); Leonard Rico, The New Industrial Relations:
).British Electricians’ New-Style Agreements, 41 INDUS. & LAB. REL. REV. 63 (1987
 ,BASSETTלעיל ה"ש  ,29בעמ' .85–84
).Roy Lewis, Strike-Free Deals and Pendulum Arbitration, 28 BRIT. J. INDUS. REL. 32 (1990
ש  ,בעמ'  ,Chetwynd ;46לעיל ה"ש  ,1בעמ' .111
).Peter Feuille, Final Offer Arbitration and the Chilling Effect, 14 INDUS. REL. 302, 304 (1975
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בוררות מז אחר :בוררות מוגבלת להצעות האחרונות של הצדדי –
היסטוריה ,רעיו והבטחה

בי הצדדי ,ואי ברֵרה אלא לקיי ישיבת בוררות ו/או 34לתת פסק בוררות .במקרה כזה ,ה הלי
הבוררות כולו וה התוצאה הסופית של הבוררות ,קרי פסק הבוררות ,צריכי להשיג רמה גבוהה של
קבילות ) 35.(Acceptabilityכ ,בהיבט הפרוצדורלי יבטיח התהלי עצמו הוגנות תהליכית ,מהירות
וחיסכו בעלויות ,ובהיבט התוצאתי יושגו הוגנות מהותית ,סופיות ,עמידות וציות רצוני לפסק
הבוררות.
 .2היתרונות של בוררות מוגבלת
קיימת תמימות דעי בספרות שהיתרונות של בוררות מוגבלת על פני בוררות קונבנציונלית באי לידי
ביטוי ביכולתה להשיג ,בעזרת התהלי המובנה שלה ,את שלוש מטרותהעל שהוצגו לעיל ,קרי )א(
יצירת תמרי לצדדי ליישב את חילוקי הדעות שביניה בהסכמה ובכוחות עצמ; )ב( מניעת אפקט
נרקוטי ואפקט קיפאו; )ג( הבטחת רמה גבוהה של קבילות )במוב של  (Acceptabilityבמקרי שבה
לא הושגה הסכמה ,ומתנהל הלי בוררות ,אשר בסופו נית פסק בוררות.
)א( תמרי להגעה להסכמה
הרעיו המכונ המונח בבסיס בוררות מוגבלת הוא שחשש הצדדי לבוררות מפני ההכרעה החדערכית
של הגו הבורר ,כמו ג התהלי שה עוברי במישור האישי והפניארגוני 36,בצל אותו חשש,
כאשר ה מגבשי את הצעת האחרונה ,ישפרו את איכות המשא ומת ויובילו את הצדדי לסכסו
להגיע להסכמה בכוחות עצמ .הסיבה לכ נעוצה בעובדה שבסופו של יו ,הצעתו של כל צד במשא
ומת אמורה לעמוד בתחרות ע הצעת הצד האחר ,תחרות שבה אמת המידה היחידה להחלטה היא
סבירות יחסית.
בוררות מוגבלת בנויה על חוויית איהוודאות והסיכו שחווה כל אחד מ הצדדי ,כלומר החשש
שהגו הבורר יבחר בהצעת הצד האחר כולה ,מפני שהיא סבירה יותר בעיניו .הדבר שונה מהמצב
בבוררות קונבנציונלית ,שבה הגו הבורר נוטה לקבל החלטה שהיא בבחינת פשרה בי עמדות
הצדדי .מבחינה זו ,הסיכו הטמו בשימוש בבוררות מוגבלת הוא הכוח המניע את הצדדי להגיע
להסכ 37.כגודל הסיכו שמייחסי הצדדי לבוררות המוגבלת וכגודל הרתיעה שלה מלהתנסות בה,
כ ג מידת ההצלחה שלה .היא בנויה ומכוונת להכריח את הצדדי לחפש את המקו הבטוח והוודאי
באמצעות הגעה להסכ38.

34
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38

הסיבה לשימוש בו/או היא קיומ של מודלי שוני  .בבוררות בליגת הבייסבול נמסרות ההצעות
הסופיות בתחילת התהלי ,ולכ בהיעדר הסכ יש לקיי ישיבת בוררות ולאחר מכ החלטה .במקרי
אחרי  ,ההצעות האחרונות של הצדדי נמסרות בסו ישיבת הבוררות ,ואז נותר רק למסור את ההחלטה,
קרי פסק הבורר.
לפיתוח המושג של  Acceptabilityכקריטריו להערכת הליכי ליישוב חילוקי דעות ראו THOMAS A.
KOCHAN ET AL., DISPUTE RESOLUTION UNDER FACT-FINDING AND ARBITRATION: AN EMPIRICAL
).EVALUATION 146–152 (1979

הכוונה למשא ומת הפני צוותי והפני ארגוני.
 ,Methלעיל ה"ש  ,1בעמ' .390

? ,Stevens, Is Compulsory Arbitration Compatible with Bargainingלעיל ה"ש  ,8בעמ' .46
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במצב האופטימלי ,הצדדי מגיעי להסכ ,בצל אותו חשש מ הסיכו ,ובכ מתייתר הצור
בהפעלת תהלי הבוררות כולו .במקרי אחרי ,במיוחד במודלי המאפשרי חשיפה הדדית של
ההצעות האחרונות לפני תחילת הבוררות או במהלכה ,מתאפשר לצדדי לראות כי הפער בי
הצעותיה הסופיות ,שעליו יש להתגבר ,הצטמצ באופ ניכר .הכרה זו מקלה כמוב על הצדדי
להגיע להסכ – לפני קיו ישיבת הבוררות או לאחר שהתקיימה ישיבת הבוררות ולפני הוצאת פסק
הבוררות 39.בשני המקרי מובטח כי תישמר האוטונומיה של הצדדי והשליטה שלה בתוצאות,
ויתאפשרו פתרונות שנית להגיע אליה רק בהסכמה ולא בהכרעה בבוררות 40.זאת ועוד ,הגעה
להסכ לפני קיו ישיבת הבוררות מונעת את הפגיעה ביחסי ,שהיא תוצאת לוואי הכרחית של ההלי
האדוורסרי.
נתוני מליגת הבייסבול בארצות הברית מעידי כי בעוד בשני  1996–1974למעלה מ 80%מ
המקרי שבה ביקש מי מהצדדי להפעיל את הבוררות יושבו חילוקי הדעות בהסכמה ללא צור
בהכרעתו של הגו הבורר ,אחוז זה עלה בשנת  2011ל 41.97%שיעור זה מבטא בחסר את מידת
ההשפעה שנית לזקו לזכותה של הבוררות המוגבלת ,כשלב אחרו במודל של יישוב חילוקי דעות
וכאמצעי לעידוד הסכמה הדדית ,ואת יתרונה המובהק על פני הבוררות הקונבנציונלית 42.אי ספק
בצל המאיי של האפשרות הנתונה למי מהצדדי
שהעובדה שהמשא ומת מתנהל מלכתחילה ִ
להתניע באופ חדצדדי תהלי שבסופו הכרעה בבוררות מוגבלת ,היא שמביאה במקרי רבי את
הצדדי להסכמה עוד לפני שתהלי הבוררות יופעל ,וכדר למנוע מראש את הפעלתו .זאת ועוד ,ג
כאשר התהלי של בוררות מוגבלת מופעל ,ברוב המקרי הצדדי מגיעי להסכ במהל התקופה
שבי התנעת התהלי ובי המועד הצפוי לקבלת פסק הבוררות43.
)ב( מניעת האפקט הנרקוטי ואפקט הקיפאו
לבוררות מוגבלת יש ג יתרו עצו על פני הבוררות הקונבנציונלית בהתמודדות ע שני החסמי
העיקריי לקיו משא ומת אפקטיבי ולהגעה להסכמות ,כאשר המשא ומת מתקיי בצל ידיעת
הצדדי שבהיעדר הסכמה יועברו חילוקי הדעות להכרעה בבוררות .הכוונה לחסמי הידועי בספרות
בכינוי "אפקט ההשתעבדות" או ה"אפקט הנרקוטי" ו"אפקט הקיפאו" .החס הראשו – אפקט
ההשתעבדות או האפקט הנרקוטי – מתייחס לכ שצדדי לסכסו הולכי ומשתעבדי לשימוש בצד
שלישי ומתרגלי לנוחות שבהישענות עליו ,עד שה מאבדי את הביטחו והאמו העצמי ביכולת
ליישב את חילוקי הדעות שביניה בכוחות עצמ .החס השני – אפקט הקיפאו – אופייני למצבי
שבה א המשא ומת מגיע למבוי סתו ,הצדדי יודעי מראש כי קיימת אפשרות למי מה להפעיל
באופ חדצדדי תהלי בוררות ,וחילוקי הדעות שנותרו יוכרעו באמצעות פסק בוררות .ואול ,אפקט
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40
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 ,Methלעיל ה"ש  ,1בעמ' .387
הדוגמה הטובה לכ היא בבוררות השכר של שחקני הבייסבול .בעוד בבוררות ההחלטה מוגבלת לגובה
השכר ,הסכ יכול להעניק לשחק חוזה ארו יותר ,הטבות שונות ,כגו בונוסי ותנאי עבודה משופרי ,
או סוג של ביטחו תעסוקתי ,Meth .לעיל ה"ש  ,1בעמ'  ,Tulis ;390לעיל ה"ש  ,3בעמ' .91
 ,Methלעיל ה"ש  ,1בעמ' .391
 ,Chetwyndלעיל ה"ש  ,1בעמ' .113
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זה ניזו כולו מאמונה או הנחה הרווחת בציבור באשר להתנהגות של בוררי .לפי הנחה זו ,בוררי
מעדיפי ,בכל מקרה ,To split the baby ,כלומר נטיית תהיה לחפש פתרונות של פשרה ולמק את
החלטת במקו נוח כלשהו סביב נקודת האמצע שבי עמדות הצדדי.
כאשר חילוקי הדעות אמורי להיות מוכרעי בבוררות קונבנציונלית ,מצב דברי זה מביא לשלוש
תופעות ,אשר מובילות להיווצרותו של אפקט הקיפאו .הראשונה ,פוחתת רמת החשש מפני הסיכו
הכרו בפסק בורר מכאיב .לפיכ הצדדי מעריכי בחסר את הסיכו של איהגעה להסכ והעברת
התוצאה הסופית להחלטה של הגו הבורר .השנייה ,בצל האמונה שייתכ שהמשא ומת ייכשל,
והבורר ,כנטיית רוב הבוררי ,יבחר בכל מקרה בפתרו של פשרה ,הצדדי שואפי לשפר את עמדת
היחסית בציפייה לבוררות על ידי בחירה בעמדות פתיחה קיצוניות 44.השלישית ,בגלל החשש ההדדי
שכל צעד של התקרבות מצדו של צד במשא ומת עלול להרע את מצבו ,א המשא ומת יגיע למבוי
סתו וסגירת הפער תהיה נתונה להחלטתו של בורר 45,שני הצדדי קופאי בעמדת .ה אינ
מנהלי משא ומת ענייני בתו לב ובפתיחות ,נמנעי מוויתורי מכאיבי ,מקבלת אחריות ומנטילת
סיכוני ,ואינ מתקדמי זה לקראת זה במטרה לצמצ את הפער בי עמדותיה .ה מעדיפי
להשאיר את ההחלטה בידי הבורר .בה בעת ,כל צד מקפיד שלא לזוז מעמדתו לקראת הצד האחר ,הכול
כדי להבטיח שתנאי הפתיחה בבוררות יהיו מיטביי מבחינתו46.
בהשוואה לבוררות קונבנציונלית ,בוררות מוגבלת איננה יוצרת אצל הצדדי אפקט נרקוטי .שלב
ההכרעה בבוררות מוגבלת אמור להיתפס על ידי הצדדי כמאיי ומסוכ הרבה יותר מזה שבבוררות
קונבנציונלית .הוא בנוי במכוו כדי ליצור רתיעה ולהניא את הצדדי מלהגיע למצב שבו חילוקי
הדעות יוכרעו על ידי פסק בוררות ,ובה בעת להניע אות לנהל משא ומת ענייני ,לקבל אחריות
ולעשות ויתורי ,ובלבד שתושג הסכמה ,אשר תייתר את הצור בהכרעה בבוררות .מבחינה זו ,שלב
ההכרעה בבוררות מוגבלת הנו דוגמה למנגנו של התערבות צד שלישי שאינו מספק לא נוחות ,לא
משע בטוח ולא מקו מפלט שנית להשתעבד לו .שלב הבוררות במודל בוררות מוגבלת תואר באופ
ציורי כפצצת מימ התלויה מעל שולח המשא ומת ויוצרת הרתעה כה עוצמתית עד שהיא מבטיחה
שלא ישתמשו בה 47.זו הסיבה לעליונותה של בוררות מוגבלת על פני הבוררות הקונבנציונלית
בהתמודדות ע האפקט הנרקוטי .בצל החשש או האיו ,הצדדי מצליחי לבנות ביטחו עצמי
ואמונה ביכולת להגיע להסכמה הדדית ,ללא היזקקות להכרעה של הבורר.

הנתוני בנוגע להצלחת בוררות מוגבלת להביא את הצדדי להסכ ה חד משמעיי .במישיג,
למשל ,דווח כי המעבר מבוררות רגילה לבוררות מוגבלת גר לעלייה בשיעור המקרי שהסתיימו
בהסכ מ 39%ל 48.64%נתוני העולי מהפעלת מודל בוררות מראי שבוויסקונסי רק בכ 5%מ
המקרי לא הסתיי המשא ומת בהסכ ,והצדדי נזקקו להכרעת בורר; בניו ג'רזי הסתיימו בהסכ כ
 67%מ המקרי שבה הופעלה הבוררות המוגבלת ,וג ב 50%מ המקרי שהובאו להלי בוררות,
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).Clifford B. Donn, Games Final-Offer Arbitrators Might Play, 16 INDUS. REL. 306, 307 (1977
אשר נוטה כאמור למק את פסק הבוררות סביב נקודת האמצע.
 ,Feuilleלעיל ה"ש  ,Tulis ;33לעיל ה"ש  ,3בעמ' .88
Lawrence T. Holden Jr., Final-Offer Arbitration in Massachusetts: One Year Later, 31 ARB. J. 26,
).26 (1976
 ,Stevens, Book Reviewלעיל ה"ש  ,11בעמ' .575
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פסק הבוררות נת תוק להסכ שאליו הגיעו הצדדי בכוחות עצמ 49.הנתוני מליגת הבייסבול
באשר להצלחת המודל להביא את הצדדי להסכ א ה חדמשמעיי .בשנת  ,2009למשל ,הופעלה
הבוררות ב 111מקרי .ב 41%מ המקרי הוחלפו הצעות אחרונות ,א רק בשלושה מקרי מתו
 (2.7%)111התקיי דיו בבוררות 50,כלומר  93.3%הסתיימו בהסכ .נתוני אלו מקבלי משנה תוק
כאשר משווי אות ע הנתוני הנוגעי לביצועי מודל הבוררות הרגילה בליגת ההוקי בארצות
הברית ,שמה עולה כי ב 28%מ המקרי הצדדי אינ מגיעי להסכ ונזקקי להכרעה בבוררות51.
הצורה שבה מתקבלת ההחלטה בשלב ההכרעה בבוררות מוגבלת היא שמציבה בוררות מסוג זה
בעמדת יתרו בולטת לעומת הבוררות הקונבנציונלית ג בכל הקשור להתמודדות ע האפקט השני –
אפקט הקיפאו .כאמור ,בבוררות קונבנציונלית מניחי שני הצדדי שפסק הבוררות יבטא מעי פשרה
בי עמדותיה הסופיות בבוררות .ה נוטי אפוא להערי את הסיכו בחסר ,אינ מנהלי משא ומת
ענייני ,מאמצי עמדות קיצוניות ונמנעי מוויתורי ,בתקווה שבכ ה מיטיבי את מצב ואת נקודת
ההתייחסות בשלב שבו הגו הבורר אמור לקבל את החלטתו.
לעומת זאת ,בוררות מוגבלת ,מעצ טבעה ,איננה מאפשרת לאפקט הקיפאו מרחב מחיה .מטרתה
העיקרית היא לבלו אותו 52.בהנחה שהצדדי אינ מהמרי כפייתיי אלא שונאי סיכו ,ה אינ
יכולי לבחור לפתוח את המשא ומת בעמדות קיצוניות ואינ יכולי ג לקפוא על עומד .להפ,
אימו גישה כזו יבטיח שהמשא ומת ייכשל וה יזדקקו להכרעה בבוררות .בשל כ ה מחויבי לנהל
משא ומת ענייני ,יצירתי ופתוח ,לעשות ויתורי ולהגמיש את עמדותיה במידה מרבית ,הכול כדי
לשפר את סיכויי ההגעה להסכ.
א למרות מאמציה המשא ומת נכשל ,ג אז ה אינ יכולי לאמ עמדות קיצוניות ,שכ הדבר
יבטיח לצד שאימ עמדה קיצונית הפסד מוחלט בבוררות .כדי לגבש הצעה סופית שיש לה סיכוי
להיבחר על ידי הבורר ,עליה להיות אטרקטיבית דיה לצד האחר ולהישע על מרב התימוכי על בסיס
קריטריוני אובייקטיביי 53.מחיר הסיכו שהבורר יעדי את עמדת הצד האחר ,בגלל היותה סבירה
יותר ,הנו כה גדול ,עד שהוא יוצר אפקט הסותר את מופעי ההתנהגות המבטאי את אפקט הקיפאו.
כל צד מבי שאימו עמדה קיצונית ובלתי מתפשרת במשא ומת מעמידה אותו בסיכו גבוה לכ
שתיבחר עמדת הצד האחר .כל צד ג מבי כי המשמעות של תוצאה כזו חורגת מעבר לתחושה הרעה
הכרוכה בהפסד מוחלט.
כל אחד מ הצדדי יכול להניח כי אימו עמדה קיצונית ובלתי מתפשרת עלול להתנק בו ג
במישור הציפיות ,שכ היא תעצי בסופו של יו את מפח הנפש והאכזבה שלו ,א יפסיד בבוררות.
הסיבה לכ היא שההחלטה המעדיפה את עמדתו האחרונה של הצד האחר תתקבל במצב נתו ,שבו יש
פער גדול יותר בי עמדתו האחרונה לבי התוצאה בבוררות .לבסו ,העובדה שההצעות ה בלתי
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הדירות ומוחלפות סימולטנית איננה מאפשרת לצד אחד לבנות הצעה נגדית בתגובה להצעת הצד
האחר ומורידה את המשיכה לנקוט תרגילי טקטיי .כל צד חייב לכלכל את צעדיו בצורה בלתי תלויה
לחלוטי בהתנהגות של הצד האחר ,ולנסות לגבש לעצמו ולהגיש הצעה שהיא בעלת הסיכוי הטוב
ביותר להיבחר על ידי הגו הבורר ,בגלל היותה סבירה יותר.
)ג( הבטחת רמה גבוהה של קבילות )(Acceptability
מטרה זו ,קרי הבטחת רמה גבוהה של קבילות ,מקיימת לכאורה מתח של ניגודיות ע שתי המטרות
האחרות .מצד אחד ,שלב ההכרעה בבוררות מוגבלת אמור להיות מרתיע ,מאיי ומסוכ ,עד שיש
להימנע ממנו בכל מחיר .מצד אחר ,א בכל זאת נעשה בשלב ההכרעה שימוש בבוררות מוגבלת,
החוויה של הצדדי מכל התהלי חייבת ליצור רמה גבוהה של שביעות רצו ה מההלי וה
מהתוצאה ,כדי להבטיח קבילות ) .(Acceptabilityלכאורה נראה כי ג במקרי שבה לא הגיעו
הצדדי להסכמה ,בוררות מוגבלת בנויה בצורה שמבטיחה כי תצליח להתמודד ע מתח הניגודיות
הזה ולהשיג רמה גבוהה של קבילות .מכא שג בכל הקשור למטרה השלישית יש למודל זה יתרונות
בהשוואה לבוררות קונבנציונלית .ראשית ,בוררות מוגבלת נוטה להיות מהירה וזולה באופ ניכר54.
שנית ,והחשוב מכול ,בהשוואה לבוררות קונבנציונלית ,בוררות מוגבלת מייצרת רמה גבוהה של
קבילות וסיפוק ביחס לתוצאה ושל ציות רצוני ג אצל הצד שהפסיד בבוררות 55.נית לתלות את
ההסבר לתופעה זו בשתי סיבות :הראשונה ,העובדה שהצדדי השתתפו באופ פעיל בעיצוב ההצעה
האחרונה שלה ,תו קיו תהלי של משא ומת פניצוותי ופניארגוני ,יוצרת מחויבות ותחושה
של בעלות ושליטה בתהלי; השנייה ,בוררות מוגבלת מכילה מלכתחילה מנגנו כפול ,הכולל ה
דחייה של הצעות קיצוניות או מוגזמות 56וה ניתוב של הצדדי אהדדי לוויתורי גדולי ולהתקרבות
בעמדות .מנגנו כזה מביא להתכווצות ניכרת של הפער בי הצדדי .כל צד ער לכ שעליו לנסות
ולגבש עמדה סופית סבירה שתקלע לטעמו של הגו הבורר .ואול ,כדי שהצעתו הסופית תהיה סבירה
יותר ויגדלו סיכוייה להיבחר ,היא צריכה לשק ויתורי ונסיגה מעמדות 57ולהיות מושכת ג לצד
האחר 58.עקב כ ,ג א נבחרה עמדת צד אחד ,הרי בהגדרה היא 59תהיה מקובלת ג על דעת הצד
שעמדתו לא נבחרה )ה"מפסיד"( ,שכ בכל מקרה היא איננה רחוקה מעמדתו 60.כ יוצא שדווקא חוסר
הגמישות של מודל קבלת ההחלטות ,המונע מ הגו הבורר לקבוע פתרו של פשרה ,מבטיח בסופו
של יו סיפוק גדול יותר של שני הצדדי מ התוצאה61.
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במיוחד משו שברוב המקרי מדובר בבוררות בהלי מהיר; אי מוגשי סיכומי ואי נדרשת הנמקה,
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 .3החסרונות של בוררות מוגבלת
החיסרו העיקרי של בוררות מוגבלת הוא שהתוצאה הסופית עלולה להיות בלתי הוגנת ,בלתי ראויה או
כזו שאינה נותנת מענה הול או ראוי לצרכי של הצדדי .ככלות הכול ,מאחר שהתוצאה הסופית
בבוררות מוגבלת מוכתבת על ידי ההצעות הסופיות שמסרו הצדדי לגו הבורר ,ואשר מה הוא איננו
רשאי לסטות ,רמתו ואיכותו של פסק הבוררות עומדות ביחס ישיר להוגנות ,לענייניות ולרמה
המקצועית של הצדדי ,כפי שאלו משתקפות בעיצוב ההצעות הסופיות .במילי אחרות ,המודל של
בוררות מוגבלת מניח כי מדובר בצדדי מתוחכמי ,המביני לעומק את אופ פעולתו של המודל,
מנוסי במשא ומת והגוני.
הכשלי של בוררות מוגבלת יכולי אפוא לבוא לידי ביטוי בעיקר בשני היבטי :הראשו – אי
הצלחה לגרו לצדדי להגיע להסכמה בכוחות עצמ; השני – אייכולת להבטיח בכל המקרי כי
התוצאה תיראה על פניה הוגנת או ראויה.
הכשל הראשו אופייני למצבי שבה אחד הצדדי או שניה יאמצו עמדות קיצוניות וגישה בלתי
עניינית ובלתי מתפשרת במשא ומת .הדבר יכול שינבע מתו חוסר ניסיו בניהול משא ומת או משו
שמי מהצדדי או שניה ה בלתי מתוחכמי ,ולפיכ אינ מביני את הרעיו המונח בבסיס המודל
או מעריכי בחסר את הסיכוני הכרוכי בבוררות מוגבלת 62.הכשל השני יכול שיתממש בהתקיי
שני תנאי :הראשו – הסכסו הוא רבנושאי ,והבוררות מתנהלת כבוררות חבילה ) final offer by
 ,(packageכלומר כל צד נדרש להגיש את עמדתו או הצעתו הסופית בנוגע לכל הנושאי שבמחלוקת,
כמכלול; השני – כאשר מי מהצדדי או שניה ,א בגלל טעות וא כחלק מניסיו להערי ולהשתמש
במודל בצורה לא הוגנת ,כוללי במתכוו בהצעה הסופית שלה ,הנראית לכאורה סבירה ,הצעות
בלתי סבירות או בלתי מקובלות בעליל בנושא אחד או בכמה נושאי .במקרה כזה ,לגו הבורר אי
ברֵרה אלא לאמ אחת מבי ההצעות ,משו שהיא בכללותה סבירה יותר מהאחרת ,וא על פי שהיא
מביאה לתוצאות בלתי סבירות או ראויות בחלק מ הנושאי 63.ראוי להעיר כי למרות העובדה
שתאורטית סיכו זה קיי ,הנתוני מצביעי על כ שבמקרי רבי הוא אינו מתממש64.

ג .סוגי ומודלי של בוררות מוגבלת
בדומה לבוררות הקונבנציונלית ,ג בוררות מוגבלת יכולה להיות בוררות חובה 65או מוסכמת66,
מראש או אדהוק 67,פרטית או מוסדית ומנוהלת 68.כאחותה ,הבוררות הקונבנציונלית ,נית להשתמש

62
63
64
65
66
67
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David B. Lipsky & Thomas A. Barocci, Public Employees in Massachusetts and Final-Offer
).Arbitration, 101 MONTH. LAB. REV. 34, 35 (1978
 ,Donnלעיל ה"ש  ,44בעמ' .310–309
כ עולה מ הדיווח לגבי הבוררות במדינת ויסקונסי .ראו  ,Stevens, Book Reviewלעיל ה"ש  ,11בעמ'

.575
כמו במקרה של השוטרי והכבאי בחלק מ המדינות בארצות הברית ובקנדה.
כמו בליגת הבייסבול בארצות הברית.
כמו בסכסו בי חברת אפל לבי רשויות המס בארצות הברית .ראו  ,Soledלעיל ה"ש .6
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בבוררות מוגבלת ה לסכסוכי משפטיי ,בי שה תלויי ועומדי בפני ערכאות המשפט ובי שה
עושי את דרכ לערכאות ,וה לסכסוכי כלכליי בלתי שפיטי .קיי ג דמיו במבנה הגו הבורר
ובאופ איושו:
הוא יכול לכלול בורר אחד או שלושה בוררי ניטרליי 69,וה יכולי להיבחר במגוו צורות
המוכרות מ הספרות והפרקטיקה של בוררות קונבנציונלית 70.השוני היחיד בכל הקשור למבנה הגו
הבורר או להרכבו יכול שינבע מאופי חילוקי הדעות המובאי לבוררות מוגבלת .כאשר משתמשי
בבוררות מוגבלת להכרעה בסכסו כלכלי בלתי שפיט ,אשר בנוגע אליו אי בנמצא סטנדרטי
משפטיי ,יש עדיפות למבנה תלתצדדי )בורר ניטרלי ונציג אחד של כל אחד מ הצדדי לבוררות(,
במקו לגו בורר שמורכב כולו מבוררי ניטרליי 71.לבסו ,ישיבת הבוררות יכול שתתנהל כישיבת
בוררות רגילה ,שבה הצדדי מביאי ראיות ,עדויות ,חוות דעת מומחי וטיעוני ,אשר יסייעו לגו
הבורר לבחור באופ מושכל בי ההצעות האחרונות של הצדדי ,על סמ התשתית שהונחה לפניו.
לחלופי ,כאשר הבוררות מתנהלת לאחר שהתקיי כבר תהלי גישור ,שנוהל על ידי מי שעתה הוא
הגו הבורר )גישבור  (Med-Arbוהוא הורשה להשתמש במידע שהגיע אליו במהל הגישור ,או
כשהבוררות מתנהלת לאחר שהתקיי כבר הלי משפטי ,שבו נבנתה תשתית ראייתית ,אזי נית
להסתפק בישיבה קצרה להשלמת ראיות וטיעוני .מכל מקו ,הנחת התשתית המלאה לפני הגו
הבורר חשובה כדי לוודא שהבחירה בי עמדות הצדדי לא תיתפס כשרירותית וכדי להבטיח ,ה
לתהלי וה לתוצאה ,רמה גבוהה של קבילות .נוס על כ ,יש מגוו גדול של סוגי ומודלי של
בוררות מוגבלת ,אשר נית לבחור ביניה 72.בחלוקה גסה נית לקב את הסוגי והמודלי של בוררות
מוגבלת תחת שני ראשי :הראשו מתייחס למיקו של שלב הבוררות המוגבלת בתהלי של יישוב
חילוקי הדעות ,מבחינת הפרוצדורות המקדימות ,והשני – לאפשרויות השונות מבחינת הבנייתו של
תהלי קבלת ההחלטות של הגו הבורר.

68
69
70
71

72

המונח בוררות "מוסדית" או "מנוהלת" מתייחס למצב שבו מוסד בוררות מקומי )דוגמת המוסד לבוררות
עסקית שליד לשכות המסחר או המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדי( או מוסד בילאומי )דוגמת ICC
או  (ICSIDמנהל את הבוררות בהתא לכלליו.
לעתי  ,כפי שקרה בבוררות בי חברת אפל לבי רשויות המס של ארצות הברית ,אי די בניטרליות,
ונדרשת מ הבוררי מומחיות ספציפית .במקרה של אפל נבחרו כלכל ,מומחה מ התעשייה ושופט
פדרלי לשעבר .ראו  ,Soledלעיל ה"ש .6
למשל ,בחירה מוסכמת ללא הגבלה ,בחירה מוסכמת מוגבלת ,כאשר הצדדי נדרשי לבחור מתו
רשימה שנקבעה מראש או מתו רשימה המוצעת לה על ידי מוסד בוררות.
ראו Thomas A. Kochan, David B. Lipsky, Mary Newhart & Alan Benson, The Long-Haul Effects of
Interest Arbitration: The Case of New York State's Taylor Law, 63 INDUS & LAB. REL. REV. 565,
) .581 (2010לדיו ביתרונות של הבוררות התלתצדדית להכרעה בסכסוכי כלכליי בלתי שפיטי ראו
Mordehai (Moti) Mironi, Experimenting with Alternative Dispute Resolution as a Means for
& Peaceful Resolution of Interest Labor Disputes in Public Healthcare – A Case Study, 74 LAW
).CONTEMP. PROBS. 201, 229–230 (2011

בספרות נזכרת מדינת ניו ג'רזי ,המאפשרת לצדדי לבחור בי שישה מודלי של בוררות ,חמישה מה
סוגי של בוררות מוגבלת .ראו  ,Chetwyndלעיל ה"ש  ,1בעמ'  .114ראו פירוט של האפשרויות
והצירופי אצל  ,Rehmusלהל ה"ש .89
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 .1מיקו שלב הבוררות המוגבלת
במקרי רבי בוררות מוגבלת היא שלב אחרו ומובח בהלי דושלבי או רבשלבי ) (Multi-Tierשל
יישוב סכסוכי .מדובר בדר כלל בבוררות מוגבלת שנקבעה מראש בחקיקה )בוררות חובה( או
בהסכ )בוררות מוסכמת( .במקרה של תהלי יישוב סכסוכי דושלבי ,בוררות מוגבלת מופעלת
לאחר תהלי גישור ,אשר בסיומו הצדדי נותרו חלוקי בחלק מהנושאי שבמחלוקת או בכול ,ואלו
מובאי להכרעה בבוררות .ואול ,ייתכנו מקרי שבה בתו תהלי של גישור יסכימו הצדדי אד
הוק להביא את חילוקי הדעות שנותרו להכרעה בבוררות מוגבלת ,בי בפני גו בורר שימונה במיוחד
לצור כ ובי בפני המגשר שיהפו לבורר )גישבור( .המבנה הזה ,שבו המגשר הופ לבורר ומנהל את
הלי הבוררות כבוררות מוגבלת ,זכה לכינוי משלו בספרות – 73.MEDALOA
ִקד הלי פורמלי נפרד,
אפשרות נוספת לתהלי דושלבי או רבשלבי היא שלבוררות מוגבלת י ַ
שבמסגרתו יקבלו הצדדי מסמ בלתי מחייב הכולל חוות דעת והמלצה לפתרו של חילוקי הדעות
מגור ניטרלי .בארצות הברית נוהגי לכנות הלי זה ,שלא בצדק ,בש  74,Fact-Findingא מדובר
בבוררות ייעוצית או בבוררות בלתי מחייבת 75.תהלי תלתשלבי הוא זה שבו בוררות מוגבלת
מתקיימת לאחר שג תהלי הגישור וג התהלי של הבוררות הייעוצית לא הצליחו להביא את
הצדדי להסכ ,ולפיכ נדרשת הכרעה באמצעות פסק בוררות76.
הציפייה העיקרית היא שתהלי הבוררות הייעוצית עצמו ו/או פסק הבוררות הבלתי מחייב המ$צא
בסיומו ,הכולל המלצות לפתרו הסכסו ,ישמשו עוג חדש למשא ומת ,ובכ יסייעו לצדדי להגיע
להסכ או לפחות יצמצמו את הנושאי שנותרו במחלוקת ואשר יובאו לבוררות .הניסיו מלמד כי
להוספת שלב מקדי של בוררות ייעוצית יכולות להיות שתי השפעות חשובות :האחת ,הפחתת שיעור
המקרי המגיעי לשלב של ניהול בוררות מוגבלת; האחרת ,צמצו הנושאי שמגיעי לשלב
הבוררות .חלק מ הנושאי נפתרי בהסכמה הדדית כתוצאה מהתהלי של בוררות ייעוצית
ומההמלצות שנכללות בפסק הבוררות הבלתי מחייב77.
כאשר לא מושג פתרו מוסכ בשלב הבוררות הייעוצית ,והצדדי עוברי לשלב של הכרעה
באמצעות בוררות מוגבלת ,נית לחשוב על שלוש אפשרויות התייחסות לפסק הבוררות הייעוצית,
שנכתב על ידי מומחה ניטרלי וכולל המלצות לפתרו הסכסו :הראשונה – המלצות הבוררות
הייעוצית אינ מובאות כלל לידיעת הגו הבורר ואי מתחשבי בה בתהלי קבלת ההחלטות; השנייה
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Mordehai Mironi, From Mediation to Settlement and from Settlement to Final Offer Arbitration: A
Case Study of MEDALOA in a Transnational Business Dispute Mediation, 5 N.Y. DISPUTE
).RESOLUTION LAWYER 77 (2012
ראו Jean T. McKelvey, Fact Finding in Public Employment Disputes: Promise or Illusion?, 22
).INDUS. & LAR. REL. REV. 528 (1969
תהלי זה מכונה בספרות  Advisory Arbitrationאו  .Non-Binding Arbitrationבמסגרתו מתנהל דיו קצר

לשמיעת ראיות וטיעוני  ,ובסיומו מוצא פסק בוררות לא מחייב המכיל פתרו מוצע לחילוקי הדעות.
ראוי להעיר כי בספרות קיימת מחלוקת בדבר מידת התרומה של שלב הבוררות הייעוצית בהלי יישוב
סכסוכי רבשלבי המסתיי בבוררות מוגבלת ,זאת בעיקר משו שהוא מדלל את יסוד איהוודאות
והסיכו אשר אמורי לדחו את הצדדי להגיע להסכ  .ראו  ,Chetwyndלעיל ה"ש  ,1בעמ' .114
ראו Daniel G. Gallagher & Richard Pegnetter, Impasse Resolution under the Iowa Multistep
) ,Holden ;Procedure, 32 INDUS. & LAB. REL. REV. 327 (1979לעיל ה"ש  ,47בעמ' .32
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– הישיבה שבמהלכה מביאי ראיות וטיעוני מתנהלת בצל ההמלצות הכלולות בפסק הבוררות
הייעוצית ,וה משמשות כעוג לטיעוני הצדדי .לא זו בלבד שה מונחות על שולחנו של הגו הבורר,
אלא הדיו עצמו מוגבל להבאת ראיות וטיעוני שנועדו להצביע על פרכות ולסתור את הניתוח
וההמלצות שנכללו בפסק שנית במסגרת הבוררות הייעוצית; השלישית – המלצות הבוררות הייעוצית
מונחות על שולחנו של הגו הבורר ,אול מתנהלת ישיבת בוררות  .de novoבשתי האפשרויות
האחרונות ,ההמלצות פרי הבוררות הייעוצית יכולות להישקל על ידי הגו הבורר בעת שהוא מחליט
באיזו הצעה אחרונה לבחור ,וממילא יובאו בחשבו על ידי הצדדי שעה שיעצבו את הצעותיה
האחרונות .להשלמת התמונה ,ראוי לציי כי במקרי שבה נדרשת מומחיות מיוחדת ,נעשה שימוש
במודל שבו ה Fact-Finderמשמש מעי יוע ,ומתמנה על ידי הבורר או על ידי הצדדי והבורר רק
בשלב הבוררות .במקרה כזה ,תפקידו לסייע לגו הבורר בשלב קבלת ההחלטות על ידי מת הערכה
וניתוח של ההצעות האחרונות של הצדדי ומת המלצות לגו הבורר בנוגע לבחירה ביניה78.
 .2דר קבלת ההחלטות של הגו הבורר
קיימי כמה מודלי של בוררות מוגבלת ,הנבדלי זה מזה בתהלי שבו מתקבלות ההחלטות על ידי
הגו הבורר .המודלי החשובי והמענייני מבחינה עיונית ופרקטית מתייחסי לארבעה היבטי:
הראשו – אופי ההצעות האחרונות אשר מובאות על ידי הצדדי לבחירתו של הגו הבורר; השני –
עיתוי מסירת של ההצעות האחרונות והחשיפה ההדדית של תוכנ; השלישי – הדר שבה הגו הבורר
מבצע את הבחירה בי ההצעות האחרונות; הרביעי – האמצעי לגידור הסיכוני הכרוכי בבוררות
מוגבלת.
)א( מודלי על פי אופי ההצעות האחרונות
מודלי אלו באי לידי ביטוי א ורק כאשר חילוקי הדעות מתייחסי ליותר מנושא אחד .במקרה כזה,
הבחירה היא בי שני מודלי עיקריי (1) :בוררות מוגבלת לפי נושא )– (Final Offer Issue by Issue
בוררות שבה הגו הבורר נדרש להחליט בנוגע להצעה האחרונה של מי מהצדדי בכל אחד מ
הנושאי בנפרד .למשל ,בבוררות בי שני צדדי החלוקי בדעותיה בנוגע לחמישה נושאי,
תימסרנה לגו הבורר עשר מעטפות – שתיי לכל נושא .במקרה כזה ייתכ מצב שבו בפסק הבוררות
תיבחר עמדתו של צד א' ביחס לשלושה מתו חמשת הנושאי ואילו עמדתו של צד ב' תיבחר באשר
לשני הנושאי הנותרי; ) (2בוררות מוגבלת לפי חבילה ) – (Final Offer by Packageבוררות שבה
הגו הבוחר צרי לבחור מבי ההצעות הצעה אחרונה אחת כוללת ,המתייחסת לכל הנושאי כחבילה
או כמקשה אחת 79.נית כמוב לחשוב על מודלי משולבי ,למשל להסכי על חלוקת הנושאי ,כ
שבנוגע לחלק מה תתקיי בוררות לפי חבילה ולחלק האחר בוררות לפי נושא .אפשרות אחרת היא
מודל מתגלגל של בוררות לפי נושא .המיוחד למודל זה הוא שהגו הבורר מפרס החלטה בנושא אחד
בלבד ומאפשר לצדדי לתק את הצעותיה האחרונות בנוגע לנושאי שטר הוחלטו.

78
79

 ,Chetwyndלעיל ה"ש  ,1בעמ' .114
 ,Farberלעיל ה"ש  ,57בעמ' .684
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שני המודלי נמצאי בשימוש 80,וכל אחד מה בא לענות על צרכי אחרי ויש לו יתרונות
וחסרונות .הרעיו המונח בבסיס המודל הראשו – בוררות מוגבלת לפי נושא – הוא להעניק לגו
הבורר גמישות רבה יותר 81.הדבר נועד למנוע אפשרות שהוא ייאל לבחור את ההצעה האחרונה של
אחד הצדדי ,אשר לכאורה תיראה לו סבירה יותר מהצעת הצד האחר ,אול נכללות בה עמדות בלתי
סבירות ,לעתי קיצוניות ומקוממות ,בנוגע לחלק מ הנושאי .על ידי הסמכת הגו הבורר לבחור
מבי עמדות הצדדי את העמדה הסבירה יותר ביחס לכל נושא בנפרד ,המודל מאפשר לגו הבורר
לקבל החלטה אופטימלית .הכוונה להחלטה שמייצגת את הפתרו הסביר בעיניו ה באופ כללי
ומצטבר וה בנוגע לכל נושא ונושא.
החיסרו של מודל בוררות מוגבלת לפי נושא נעו בכ שהוא מדמה במידה רבה בוררות
קונבנציונלית 82.הוא מאפשר לגו הבורר שיקול דעת ,שבעזרתו נית להגיע לפתרו בעל אופי של
פשרה על ידי העדפת עמדתו האחרונה של כל אחד מ הצדדי בקשר לכמחצית מ הנושאי
שבמחלוקת .עקב כ ,בוררות מוגבלת לפי נושא מדללת באופ ניכר את יסוד הסיכו ויסוד ההרתעה,
אשר אמורי להתמודד ע האפקט הנרקוטי וע אפקט הקיפאו .כאשר הצדדי מנהלי משא ומת
בצל האפשרות שא יידרשו להכרעה בבוררות ,היא תתנהל כבוררות מוגבלת לפי נושא ,אי לה חשש
אמתי ומוחשי מפני אפשרות שתוצאת פסק הבוררות תהווה הפסד מוחלט של מי מה .ה מצפי
שבפסק הבוררות תיבחר עמדת הסופית בחלק מ הנושאי ,ובאחרי – עמדתו של הצד האחר.
האפשרות של הגו הבורר לבחור את ההצעה הסופית של מי מהצדדי בכל נושא בנפרד פוגעת באופ
זה ברעיו המכונ של בוררות מוגבלת .היא מדללת את יסוד ההרתעה ומפחיתה את הלח והמתח
שהצדדי נתוני בה 83.בכ היא פוגעת בתמרי של הצדדי לנהל משא ומת ענייני שיוביל להסכ,
כדי להימנע מ הסיכוני הכרוכי בהכרעה בבוררות .לבסו ,בוררות לפי נושא חוטאת לרצו הצדדי.
א הגו הבורר מכריע בחלק מהנושאי לפי הצעה אחת ,ובחלק מהנושאי לפי הצעה אחרת ,נוצרת
למעשה הצעה חדשה שהיא לאו דווקא מקובלת על מי מהצדדי; כמו כ ,ייתכ שבתמונה הכוללת,
התוצאה הסופית תהיה חסרת היגיו.
המודל השני – בוררות מוגבלת לפי חבילה – משמר וא מעצי את אלמנט הסיכו וההרתעה,
ובכ יתרונו .הוא משרת באופ אופטימלי את הרעיו המכונ של בוררות מוגבלת ,קרי מניעת האפקט
הנרקוטי ואפקט הקיפאו על ידי יצירת תמרי לצדדי לנהל משא ומת ענייני כדי להימנע מ הכרעה
בבוררות .בה בעת ,בוררות מוגבלת לפי חבילה מדמה סיטואציה קלסית של משא ומת רבנושאי רגיל,
זאת משו שהתוצאה של משא ומת רבנושאי כורכת באופ טבעי חבילה של תנאי המורכבת
מהסכמות הצדדי בנוגע למכלול הנושאי שבמחלוקת.
קיימי שני חסרונות עיקריי בבוררות מוגבלת לפי חבילה .הראשו – היא מייצרת רמה קיצונית,
אולי קיצונית מדי ,של איודאות וסיכו; 84השני – היא יכולה להוביל למצבי בלתי אפשריי ,אשר
באי לידי ביטוי במקרי שבה הצדדי לא השכילו להגיע להסכ ,והגו הבורר נאל להוציא פסק
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בוררות מז אחר :בוררות מוגבלת להצעות האחרונות של הצדדי –
היסטוריה ,רעיו והבטחה

בוררות במצב שבו הצעותיה האחרונות של הצדדי כוללות עמדות בלתי סבירות בנוגע לחלק מ
הנושאי השנויי במחלוקת .במקרה כזה יש סיכו שהגו הבורר ייאל להוציא תחת ידו פסק בוררות
שהוא עצמו אינו רואה בו תוצאה ראויה ואינו של עמה 85.מבחינת הצדדי ,התוצאה הסופית במקרה
כזה עלולה להיות בלתי סבירה ולפגוע במטרה או בקריטריו השלישי לבחינת ההצלחה של המודל –
הקבילות ) (acceptabilityשל פסק הבוררות.
)ב( מודלי על פי עיתוי מסירת של ההצעות וחשיפת תוכנ לצדדי
מודלי אלו רלוונטיי לכל המקרי של שימוש בבוררות מוגבלת .ג כא הבחירה היא בי שני
מודלי עיקריי (1) :בוררות מוגבלת סגורה ) – (Concealed Final Offerבוררות שבה ההצעות
האחרונות הבלתי הדירות מוגשות על ידי הצדדי לגו הבורר רק בסיומו של הלי הבוררות וערב מת
ההחלטה .החלטות אלה נמסרות לעיני הגו הבורר בלבד ,כלומר תוכנ חסוי ואינו ידוע לצד האחר;
) (2בוררות מוגבלת פתוחה ) – (Open Final Offerבוררות שבה ההצעות האחרונות הבלתי הדירות
מוגשות על ידי כל צד לגו הבורר מיד ע הפעלת הלי הבוררות או בכל שלב מאוחר יותר ,ובלבד
שהעיתוי מאפשר ניהול משא ומת לפני מת ההחלטה בבוררות .תוכ ההצעות גלוי ,שכ בד בבד ע
מסירת לגו הבורר ה נמסרות על ידי כל אחד מ הצדדי ג לצד האחר.
נראה כי למרות העובדה שבהשוואה לבוררות מוגבלת פתוחה ,המודל של בוררות מוגבלת סגורה
מעניי פחות ומשרת במידה פחותה את הער של העדפת ההסכמה של הצדדי על פני הכרעה
חיצונית ,דווקא המודל של בוררות מוגבלת סגורה הוא הפשוט והשכיח מבי השניי.
המודל של בוררות מוגבלת פתוחה נוהג בליגת הבייסבול בארצות הברית ולעתי ג בסכסוכי
עסקיי .מבחינה תהליכית ,יתרונו בכ שהוא יוצר תנאי המאפשרי לסיי את הסכסו בהסכמה או
מעודדי זאת ,הג שהצדדי נמצאי כבר בתו שלב הבוררות .הרעיו המונח בבסיס המודל של
בוררות מוגבלת פתוחה הוא שחשיפת ההצעות האחרונות הבלתי הדירות יוצרת ֶהקשר ,זירה ומציאות
חדשי ושוני משהיו קוד לחשיפת ההצעות ,שבתוכ מתנהל עתה המשא ומת .בהנחה שהצדדי
חפצי הדדית להימנע מהכרעה בדמות החלטה של הגו הבורר ,מוענקי לה מרחב והזדמנות לנהל
משא ומת ממוקד בצל המתח החדש ובתוכו ,מתח שגבולותיו הותוו על ידי ההצעות האחרונות.
הרעיו מתבסס על שלוש הנחות ,אשר האחת אינה מוציאה את האחרת .הראשונה – המתח
החדש ,המשמש עתה כגבולות הגזרה וכעוג החדש למשא ומת – מבטא פער בי עמדות שהוא קט
באופ ניכר מ הפער בי העמדות המוצהרות של הצדדי במשא ומת שקד להגשת ההצעות .מצב
דברי זה אמור להקל על הצדדי להגיע להסכ; השנייה – הצור לנהל משא ומת פניצוותי
ופניארגוני הכניס כל אחד מ הצדדי לדינמיקה או לתנופה של התכנסות $ויתורי .ה ג עדי לכ
שהצד האחר עשה כברת דר לצמצו הפער .בעקבות זאת יהיה לה קל יותר ,מנטלית ,להתקד צעד
קט נוס לעבר נקודת ההסכמה; השלישית – הצדדי ,מכירי בצורה מוחשית את ההצעות הבלתי
הדירות שה והצד האחר הניחו לפני הגו הבורר לבחירה ,וה מודעי באופ מלא לסיכו הצפוי לכל
אחד מה א בסופו של יו לא תיבחר ההצעה שלה .כדי להימנע מ הסיכו שהפ למוחשי וכדי
להבטיח שליטה שלה בתוצאה הסופית ,ה יעדיפו אפוא להגיע לפתרו בהסכמה באמצעות ויתורי
נוספי ,אשר יש בה כדי לסגור את הפער בי עמדותיה.
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)ג( מודלי על פי תהלי הבחירה בי ההצעות האחרונות
בדומה לסיווג הקוד ,ג כא ההבחנה בי המודלי היא בשאלה א ההצעות האחרונות של הצדדי
גלויות או חסויות; אלא שבמקו הצדדי ,כא מדובר במודלי השוני במידת החשיפה של ההצעות
האחרונות לעיני הגו הבורר ,כחלק מובנה מתהלי קבלת ההחלטות שלו .במודל של הצעות גלויות,
בתו הישיבות והדיוני מקבל הגו הבורר לידיו את ההצעות האחרונות של הצדדי .הגו הבורר
שוקל את ההצעות ובוחר את זו הנראית לו יותר מביניה .בניגוד לכ ,במודל של ההצעות החסויות,
הגו הבורר נדרש לקבל החלטה לפי שיקול דעתו ,ללא תלות בהצעות האחרונות של הצדדי ובמצב
שבו הוא איננו יודע מה .בשלב הראשו ,ההחלטה של הגו הבורר נותרת חסויה .בשלב השני נפתחות
או נחשפות ההצעות האחרונות של הצדדי ,וזו הקרובה יותר להחלטת הגו הבורר היא שנבחרת.
כמו במקרי האחרי ,לכל אחד מ המודלי יש יתרונות וחסרונות .המודל הראשו ,שבו ההצעות
נמצאות על שולחנו ולעיונו של הגו הבורר בעת ההחלטה ,נתפס כזהיר יותר ,שכ הוא מאפשר לגו
הבורר להחזיר לעיומחדש ולתיקו או להבהרה הצעות אשר על פניה נראות לגו הבורר
בעייתיות 86.בכ יכולה להיות תרומה חשובה לקבילות של הבוררות .האפשרות של החזרת הצעות
לעיו מחדש חשובה במיוחד במקרי שבה אחד הצדדי או שניה חסרי ניסיו בניהול בוררות
מוגבלת ,וכ במקרי שבה מעורב יותר מנושא אחד או הנושא השנוי במחלוקת איננו חדממדי או
נית לכימות פשוט ,כמו סכו כס .בר ,נית לראות יתרו זה ג כעקב אכילס של המודל .דווקא
מאחר שההצעות גלויות לעיני הגו הבורר לפני ההחלטה ,תהלי קבלת ההחלטות עלול להיתפס על
ידי מי מהצדדי כ"נקי" פחות או "אמתי" פחות .הצדדי עלולי להניח כי הגו הבורר כלל איננו
מקבל החלטה עצמאית באשר לפתרו שנראה בעיניו צודק ,ראוי ,סביר ונכו ,כדי שזה ישמש בשלב
השני של התהלי כעוג או כנקודת מוצא לבחירה בי ההצעות הסופיות של הצדדי .במקו תהלי
דושלבי ,הגו הבורר עובר מיד לשלב הבחירה בי ההצעות הסופיות ,ואמת המידה היחידה להחלטה
היא מידת המשיכה או הדחייה היחסית של כל אחת מ ההצעות הסופיות.
)ד( אמצעי לגידור הסיכוני הכרוכי בבוררות מוגבלת
הרעיו המכונ של בוררות מוגבלת הוא יצירת רמה גבוהה של סיכו כמנו לעידוד הצדדי להגיע
להסכמה בכוחות עצמ .הכוח שאמור להניע אות לעבר הסכ הוא הרצו ההדדי להימנע מהחלטה
שתיכפה עליה בפסק בוררות ,אשר יינת בתנאי של איודאות קיצונית .ע זאת ,כדי לעודד צדדי
להתנסות בסוג זה של בוררות ולהתמיד בשימוש בה ,הונהגו מנגנוני שוני שמטרת גידור הסיכוני
והפחתת החששות מ האפשרות שהיא תוביל לתוצאות בלתי רצויות.
מבי המנגנוני השוני אציי ארבעה .הראשו – מנגנו זה רלוונטי למצבי שבה חילוקי הדעות
מערבי כמה נושאי ,והבוררות מתנהלת לפי חבילה .הצדדי מגישי את הצעותיה האחרונות בנוגע
לכל הנושאי שבמחלוקת ,כמכלול ,והגו הבורר צרי לבחור אחת מבי החבילות .כדי להקהות
במידה מסוימת את הסיכו הכרו בבוררות כזו ,נית להסמי את הגו הבורר להחזיר למי מהצדדי או
לשניה את הצעת האחרונה בליווי הערות בקשר לאות נושאי שבה חרגו באופ קיצוני ממתח
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בוררות מז אחר :בוררות מוגבלת להצעות האחרונות של הצדדי –
היסטוריה ,רעיו והבטחה

הסבירות ,ולאפשר לה להכניס בהצעה או בהצעות תיקוני; 87השני – נית לקבוע מראש רצפה
ותקרה להצעות )בוררות מוגבלת מתוחמת(; השלישי – נית לאפשר לכל צד להגיש שתי הצעות,
במקו אחת ,ולהורות לגו הבורר לבחור אחת מ הארבע .הנתוני מראי שלאימו גרסה זו של
בוררות מוגבלת במסגרת מודל של בוררות פתוחה 88יש יתרו נוס .היא מאפשרת לצדדי לקבל מידע
רב יותר ומגבירה את סיכוייה להגיע להסכ; 89הרביעי – לקבוע רשימה של קריטריוני מנחי ,אשר
יכוונו ויגבילו את שיקול הדעת של הגו הבורר90.
חשוב להדגיש כי ג בתכנו של כלי לפתרו סכסוכי "אי ארוחות חינ" .במקרה זה ,לכל
האמצעי דלעיל יש מחיר .ה אמנ עשויי להגביר את קבילותה של הבוררות המוגבלת ולהפיג את
החששות של הצדדי ובאי כוח מאימוצה ,אול באותה עת ה מדמי אותה יותר ויותר לבוררות
הקונבנציונלית .ה עלולי לדלל באופ מהותי את יסוד איהוודאות ,את הסיכו ואת ההרתעה ,אשר
אמורי להתמודד ע האפקט הנרקוטי וע אפקט הקיפאו .בכ נפגע התמרי של הצדדי לנהל משא
ומת ענייני שיוביל להסכ ,כדי להימנע מ הסיכוני הכרוכי בהכרעה בבוררות.

סיכו ,מסקנות וחשיבה לעתיד
בוררות מוגבלת נשענת על הער העליו ביישוב סכסוכי ,המעניק עדיפות עליונה ליישוב הסכסו על
ידי הצדדי עצמ ובהסכמה .היא בנויה על שתי הנחות בנוגע להתנהגות הצדדי לסכסו
ולציפיותיה .לפי הראשונה ,הצדדי מאמיני כי בבוררות קונבנציונלית הגו הבורר ישא לקבל
החלטה שהיא בבחינת חלוקת הפער בי עמדות הצדדי .לפיכ לבוררות קונבנציונלית ,הקבועה
מראש ,יש השפעה הרסנית על הדר שבה הצדדי מנהלי את המשא והמת ליישוב הסכסו .משא
ומת בצל בוררות קונבנציונלית הנו כר גידול נוח לאפקט הנרקוטי ולאפקט הקיפאו ומוריד באופ
ניכר את הסיכוי להגיע להסכ ,זאת משו חסרונו של מנו שנועד להשפיע עליה להימנע מקיו
תהלי הבוררות עצמו ומקבלת הכרעה בדמות פסק בוררות .לפי ההנחה השנייה ,הצדדי אינ מוכני
להסתכ בהפסד מוחלט בבוררות .לפיכ ,הסיכו הטבוע בבוררות מוגבלת פועל על הצדדי באופ
הפו .הוא מונע את האפקט הנרקוטי ואת אפקט הקיפאו ודוח את הצדדי לנהל משא ומת ענייני
ולהגיע להסכ .דחיפה זו עומדת ביחס ישיר לעוצמת הסיכו והחשש שהצדדי חשי.

87
88
89
90

חוקר אחד הציע להעניק לצדדי בבוררות פתוחה הזדמנות מוגבלת בזמ לשנות את הצעותיה האחרונות
כאמצעי לעידוד המשא ומת והגעה להסכמות שייתרו את הצור בפסק בוררות .ראו  ,Tulisלעיל ה"ש ,3
בעמ' .105
ראו לעיל פרק ג)2.ב(.
 ,Methלעיל ה"ש  ,1בעמ' Charles M. Rehmus, Varieties of Final Offer Arbitration, 37(4) ARB. ;396
).J. 4, 5 (1982
הדבר מקובל ,למשל ,בבייסבול .ראו  ,Methלעיל ה"ש  ,1בעמ'  405ה"ש  ,143ובשירות הציבורי ראו
Robert J. Martin, Fixing the Fiscal Police and Firetrap: A critique of New Jersey's Compulsory
) .Interest Arbitration Act, 18 SETON HALL LEGIS. J. 59, 68 (1993ראו ג דיו רחב בסוגי של
קריטריוני ובבעייתיות של החלת בגלל אופ ניסוח והיעדר משקל יחסי לכל אחד מה אצל ,Tulis
לעיל ה"ש  ,3בעמ' .130–116
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למרות העובדה שבוררות מוגבלת היא בעלת מאפייני של כלי מבוססהכרעה ,אופ תפקודה
נמדד או נשפט בהתא למידת הצלחתה להיות בפועל כלי מבוססהסכמה .במילי אחרות ,בוררות
מוגבלת בנויה כ שהיא תשמש כוח מניע או זרז למשא ומת ולהגעה להסכמות 91.אות היבטי של
הבוררות המוגבלת שה מבוססיהכרעה ,בעיקר פסק הבוררות ,מתוכנני במתכוו כ שלא ייעשה
בה שימוש92.
בוררות מוגבלת מעודדת את הערכי של הסכמה והשתתפות אותנטית של הצדדי 93,אשר בתור
מעודדי את הערכי של מניעת התדרדרות ביחסי 94ושל אפשרות ליצירת ער 95.להיבטי אלו יש
חשיבות גדולה כאשר משתמשי בבוררות מוגבלת במסגרת של יחסי נמשכי ושל חוזי יחס.
לבוררות מוגבלת יש יתרונות גדולי לעומת בוררות קונבנציונלית כמעט בכל היבט – בגידול ניכר של
שיעור הסכסוכי שמסתיימי בהסכמה 96,בחיסכו רב בזמ ובעלויות 97ובהבטחת סופיות וקבילות.
זאת ועוד ,קיימי מודלי ,גרסאות וסוגי רבי של בוררות מוגבלת .הדבר מאפשר לצדדי לבנות או
להרכיב בהסכמה ,מראש או אדהוק 98,בוררות מוגבלת התפורה לפי מידת צורכיה ומאפייני הסכסו.
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Brien M. Wassner, Major League Baseball's Answer to Salary Disputes and the Strike: Final Offer
Arbitration: A Negotiation Tool Facilitating Adversary Agreement, 6 VAND. J. ENT. L. & PRAC. 5
).(2003

ש  ,בעמ' .10
 ,Lokלעיל ה"ש  ,53בעמ' .3
ראו  ,Methלעיל ה"ש  ,1בעמ'  ,Tulis ;391לעיל ה"ש  ,3בעמ'  ,Wassner ;92לעיל ה"ש  ,91בעמ'  .11כ
למשל בבייסבול ,שבו השחק אמור להמשי ולשחק בקבוצה .קיו בוררות אדוורסרית ,על נטייתה לשיח
לעומתי ולדמוניזציה של היריב הנלווי אליה ,עלול לערער את ביטחונו ,לפגוע במוטיבציה שלו ,להשאיר
אדמה חרוכה ולפגוע באמו וביחסי בי השחק לבי המועדו ,המאמ וחבריו לקבוצה.
הכוונה כא לאפשרות להגיע לפתרונות מוסכמי יצירתיי שעוני על צורכי הצדדי  ,ובכ ה אינ
מחלקי ער ,אלא מגדילי את העוגה .ראו  ,Staudoharלעיל ה"ש .16
 ,Chetwyndלעיל ה"ש  ,1בעמ' .109
ש  .כ למשל ,במקרה של חברת אפל ושלטונות המס ,שבו לפי הערכה נחסכו עשר שני של ליטיגציה
ומשאבי כספיי רבי  .התברר שתו כדי תהלי הבוררות ועוד קוד להגשת הצעותיה האחרונות לגו
הבורר הצליחו הצדדי להקטי את הפער בי עמדותיה  .כמו כ ,בגלל אופי הבוררות לא נדרשה השקעה
בהכנת כרכי עבי של סיכומי  ,וההחלטה ניתנה סמו לסיו הדיו .ראו  , Soledלעיל ה"ש  .6המקרה
של אפל מוכיח כי בכל מקרה ,סוג זה של בוררות מעצ טבעו מהיר וחסכוני בהשוואה לבוררות
קונבנציונלית .ראשית ,יש חיסכו עצו בהוצאות בכל המקרי שבה  ,בצל האיו של בוררות מוגבלת,
הצדדי הגיעו להסכמה מלאה או חלקית; שנית ,ג א הצדדי לא פתרו את חילוקי הדעות בהסכמה,
עדיי מדובר בחיסכו ניכר בהוצאות .הסיבה נעוצה בכ שהגו הבורר נדרש לבחור בי הצעות שאמורות
להיות סבירות ,ולא להכריע בי מערכות עובדתיות ועמדות משפטיות מתחרות או סותרות .הדבר מביא
לכ שישיבות הבוררות נוטות להיות קצרות יותר ,בהשוואה לבוררות קונבנציונלית ,וכ ג הזמ הדרוש
לתהליכי קבלת ההחלטות של הגו הבורר .בהתא לכ ,ג הסיכומי בכתב ,א יש כאלה ,נוטי להיות
תמציתיי ומפורטי פחות ,וכ ג ההנמקה של הפסק.
 ,Methלעיל ה"ש  ,1בעמ'  .394–393ראוי לזכור כי לכל אחת מ הגישות יש יתרונות וחסרונות מבחינת
תכנו מערכת אופטימלית ליישוב הסכסו .היתרו של השארת ההסכמה על מודל הבוררות למועד שבו
קיי סכסו קונקרטי )הסכמה אדהוק( נעו באפשרות לבחור ולהרכיב מודל בוררות לפי מידותיו של
הסכסו הספציפי ולפי צורכי הצדדי טר ההחלטה לבחור בבוררות מוגבלת לש יישובו .החיסרו של
הסכמה אדהוק מתבטא בשלושה :הראשו ,הזמ הדרוש לניהול המשא ומת על הרכבת מודל הבוררות
דוחה באופ טבעי את פתרו הסכסו; השני ,המתח וההתדרדרות ביחסי בגלל קיומ של חילוקי דעות
שלא נפתרו במשא ומת ישיר ,ואולי א הקצינו בשלב הכנת של כתבי הטענות ,טועני את המשא ומת
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בוררות מז אחר :בוררות מוגבלת להצעות האחרונות של הצדדי –
היסטוריה ,רעיו והבטחה

במקרה אחד ,האפשרות והחשיבות של הרכבת מודל ייחודי למערכת יחסי או לסכסו מסוי באו
לידי ביטוי קיצוני ג בחקיקה .הכוונה למדינת ניו ג'רזי ,שהעניקה לצדדי ליחסי עבודה קיבוציי
בשירות הציבורי אפשרות בחירה מתו תפריט של שישה סוגי בוררות ,שחמישה מה ה מודלי
שוני של בוררות מוגבלת או צירופי שלה99.
לכאורה נראה כי סוג זה של בוררות ,על המודלי השוני שלו ,מתאי לכל סוג של סכסו ,לבטח
לסכסוכי שמערבי מספר קט של נושאי והמחלוקת היחידה או העיקרית היא כספית ,וחילוקי
הדעות עצמ ניתני לכימות .כמו כ ,בוררות מוגבלת עדיפה על כל אלטרנטיבה כאשר הצדדי
נמצאי במערכת של יחסי מסחריי נמשכי לטווח ארו ,ומתעורר סכסו ספציפי שיש ליישבו
בצורה שתשק מחיר שוק או ער שוק 100.לכ הוצע לא להסתפק בכ שייעשה שימוש בבוררות
מוגבלת לסכסוכי על גובה השכר של שחקני שאינ חופשיי לבחו את שוויי השוק שלה או
לסכסוכי על תנאי ההסכ הקיבוצי של עובדי שאינ רשאי לשבות.
באופ ספציפי יותר ,הומל להרחיב את השימוש בבוררות מוגבלת לתחומי נוספי של סכסוכי:
חילוקי דעות כלכליי כגו בעסקאות ,בעיקר בנוגע למחירי וקביעת ער 101,וסכסוכי משפטיי
שוני ,ביניה (1) :תביעות נזיקי) 102בעיקר באשר לגובה הנזק ,להבדיל מ החבות( .לכ יש למודל
רלוונטיות מיוחדת כאשר מפצלי את הדיו לעניי האחריות מהדיו בנוגע להערכת הנזק ולקביעת
גובה הפיצוי; (2) 103סכסוכי בנייה גדולי הקשורי לדרישות כספיות בגי עיכובי ,שינויי ותוספות
והמערבי סוגיות משפטיות ועובדתיות רבות ומורכבות; (3) 104סכסוכי כספיי הקשורי ביישו
סעיפי עדכו והתאמה של מחירי וכמויות בחוזי ארוכי טווח להספקת שירותי או סחורות;(4) 105
סכסוכי חוזיי הנסבי על טענת סיכול; (5) 106חילוקי דעות בי בעלי עניי בפרויקט פיתוח )כגו:
יזמי ,אדריכלי ,קבלני ,קבלני משנה ,מפקחי ,רוכשי( בנוגע לער הראוי של פריטי ,עבודות
ושירותי; (6) 107חילוקי דעות בי שותפי במיז או בהשקעה בקשר לאופ חלוקת הפירות108.

באנרגיה שלילית ומקשי להגיע להסכמה; השלישי ,המשא ומת על הרכבת מודל בוררות מוגבלת מוסכ
"מזדה " על ידי שיקולי טקטיי של הצדדי בכל הקשור לניהול הסכסו הספציפי.
 99שש האפשרויות ה (1) :בוררות רגילה בנוגע לכל הנושאי ; ) (2בוררות מוגבלת לפי חבילה .הגו הבורר
בוחר בי הצעה של המעביד לבי זו של נציגות העובדי  ,כאשר אלו מתייחסות לכל הנושאי שבמחלוקת
כמכלול; ) (3בוררות מוגבלת לכל נושא בנפרד; ) (4בוררות מוגבלת לפי חבילה .אלא שהגו הבורר בוחר
בי שלוש הצעות :הצעתו של המעביד ,ההצעה של נציגות העובדי וההמלצה שהוצעה על ידי הבורר )ה
 (fact finderבמסגרת הבוררות הייעוצית ) .(fact-findingהבחירה היא בי שלוש הצעות המתייחסות לכל
הנושאי שבמחלוקת כמכלול; ) (5בוררות מוגבלת לכל נושא בנפרד .אלא שהגו הבורר בוחר כל נושא
בנפרד מבי שלוש הצעות המתייחסות לכל נושא שבמחלוקת בנפרד :הצעתו של המעביד ,ההצעה של
נציגות העובדי וההמלצה שהוצעה על ידי הבורר )ה (fact-finderבמסגרת הבוררות הייעוצית )fact-
 (6) ;(findingבוררות מוגבלת לפי חבילה בנושאי הכספיי ובוררות מוגבלת לכל נושא בנפרד בשאר
הנושאי  .ראו  ,Chetwyndלעיל ה"ש  ,1בעמ'  114ה"ש .39
 100ראו  ,Tulisלעיל ה"ש  ,3בעמ' .102
 ,Meth 101לעיל ה"ש  ,1בעמ' .411
Charles W. Adams, Final Offer arbitration: Time for Serious Consideration by the Courts, 66 NEB. 102
).L. REV. 213, 216–217 (1987
 ,Meth 103לעיל ה"ש  ,1בעמ' .415

104
105
106
107

ש  ,בעמ' .383
ש  ,בעמ' 413
ש  ,בעמ' .417–416
 ,Tulisלעיל ה"ש  ,3בעמ' .112
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מקו אחר שבו כדאי להשתמש בבוררות מוגבלת הוא כאשר צדדי הגיעו להסכמה ,בי בכוחות
עצמ ובי במסגרת תהלי גישור ,בנוגע לרוב הנושאי ,ונותרה מחלוקת בנושא אחד או בנושאי
בודדי .במצב דברי זה ,א הצדדי אינ מעונייני לוותר על ההסכמות שהושגו ,נית להעביר את
חילוקי הדעות שנותרו להכרעה בבוררות מוגבלת 109.יתרונה בכ שלבד מהיותה מהירה ופשוטה יותר,
תמיד קיי הסיכוי שתהלי הגיבוש של ההצעות האחרונות ,כמו ג עצ ההיחשפות אליה ,יובילו את
הצדדי להגיע להסכמה שתייתר בסופו של יו את הצור בפסק בורר.
בגלל היתרונות הגלומי בה ,הנטייה להימנע משימוש בבוררות מוגבלת איננה מובנת כלל .היא
נובעת כפי הנראה משני גורמי המזיני זה את זה ,ובהצטבר אינ מאפשרי לסוג זה של בוררות
לממש את הפוטנציאל שלו .ראשית ,המקוריות ,התחכו והנועזות של המודל יוצרי חשש גדול מפני
הסיכו הגלו בו ותחושה בלתי מבוססת שמדובר בעצ במעי הימור .במהל השני נוצרו מנגנוני
שנועדו להתמודד ע חשש זה ולגדר באופ חלקי את הסיכו – ביניה :הגשת שתי הצעות במקו
אחת ,הסמכת הבורר להחזיר לתיקו הצעה בלתי סבירה בעליל ,הגבלת ההצעות בתקרה וברצפה
והכפפת הגו הבורר לקריטריוני מנחי – א נראה שאי בה די .שנית ,חלק ניכר מ המשתמשי
הפוטנציאליי ,צדדי מסוכסכי ועורכי דינ ,אינ מודעי כלל לקיומה של בוררות מוגבלת .אחרי
שנחשפו לקיומה ,אינ מכירי את רזיה ,אינ מביני אי היא פועלת ולבטח הנ חסרי ניסיו
בשימוש בה .מכא א מובנת הרתיעה שלה.
מחקרי מוכיחי שגישת נכונה .בוררות מוגבלת מניחה ודורשת רמה מסוימת של התמקצעות,
כישורי ומומחיות .מידת ההצלחה והיעילות של בוררות מוגבלת ,כמו ג דרגת שביעות הרצו של
המשתמשי בה ,תלויות ברמת ההבנה של הצדדי בנוגע לניואנסי של המודל ולדרכי השימוש בו,
והיא משתפרת ע הלמידה והניסיו המצטבר אצל 110.כדי שבוררות מוגבלת תצליח לממש את מלוא
פוטנציאל ביצועיה ,דרושה אפוא התמדה לאור תקופה ,שימוש חוזר ושחקני חוזרי 111.היא מגיעה
לשיא תפארתה במערכות של יחסי נמשכי ובמצבי שבה נית לעצב בהסכמה פתרונות שאינ
בניהשגה בפסק בוררות112.
בוררות מוגבלת טר זכתה למעמד שהיא ראויה לו ככלי אפקטיבי ,גמיש ורבגוני ליישוב סכסוכי.
מצב דברי זה קיי בעול בכלל ,ובישראל בפרט ,ובשל כ אי מרבי להשתמש בה .ייתכ שהגיעה
השעה לקיי ויכוח ציבורי כדי להגביר את המודעות לקיומה ולשקול במסגרתו את הסדרתה בחוק
ובתקנות .בינתיי ,מאמר זה נועד לסייע לסגור במשהו את פער הידע ,להעניק לקוראיו משנה סדורה,
הכוללת ניתוח היסטורי ,סקירת הזירות השונות וסוגי הסכסוכי שבה נעשה שימוש בבוררות מוגבלת
ובחינה אנליטית של עושר המודלי והסוגי שהיא מציעה כדי להתאימה לצרכי הספציפיי של
הצדדי.
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