
ועדת בוררות וגישור-פורום יישוב סכסוכים 

2021אוקטובר  -ספטמבר16. ניוזלטר מס

זלצמן' נ' בית מדרש גבוה לתורה באר אברהם ואח1513-08-19ב "הפ

הבורר אמנם  . אין הבורר יכול להתייעץ עם צד שלישי בלא להודיע לצדדים עם מי התייעץ או איזו עצה ניתנה לו
או לבקש מזר את חוות דעתו בעניין  , אך לא יוכל להעביר לאחר את ההכרעה בסכסוך, יכול להיוועץ בבר סמכא
.  ולאמצה לו כמות שהיא

מ"ב סחר וניהול בע.ע.נ' מ נ"טל הל יסכה בע6264-21א "רע

כל צד יהא רשאי לפנות לערכאות משפטיות בהתאם לכל  , כאשר סעיף בהסכם קובע מפורשות כי ככל שלא יסכימו הצדדים על בורר
.לא יהיה זה הסכם מקביל–סעד חוקי המגיע לו 

https://www.dropbox.com/scl/fi/eo5u5y8wnqa7zl2jqiu0l/1513-08-19.doc?dl=0&rlkey=5ph9rf52uhcnyno5y274nnmkw
https://www.dropbox.com/scl/fi/0xcmh7fo176afm126u9hk/6264-21-..doc?dl=0&rlkey=zb1qjipyfw4wn07w5rhh9sde4


מ"פרויקטים ויזמות בע. י.א' מ נ"בית יוסף יזמות נדלן בע6188-21א "רע

היא הגשת בקשה  , הדרך הדיונית היחידה להחלפת בורר בהיעדר הסכמת שני הצדדים, מקום בו מונה בורר והליך הבוררות החל
;  לחוק הבוררות11להעברת הבורר מתפקידו לפי סעיף 

שבתאי מילר' נרפולעזרא הררי 8150-19א "ע

כאשר העיקולים נועדו להבטיח את מכלול התחייבויות הצדדים להליך הבוררות בהתאם לכל פסקי הבוררות החלקיים שקיבלו תוקף  
.  אין מקום למחוק אותם, בפסק הדין המאשר

גישור

’מ ואח"דור כימיקלים בע' נ' איליאגויב ואח54754-06-19צ "ת

.  העותרים והצדדים מבקשים לאשר הסכם פשרה אליו הגיעו במסגרת הליך גישור

בית דין הרבני האזורי' פלוני נ4392-21ץ "בג

ת האמות של שיקול הדעת  "ד הרבני האזורי הכריע במחלוקת החוזית שהתעוררה בין המשיבה לעותר במסגרת סמכותו ובדל"ביה
.ד הגדול וגם באישור זה לא נפל פגם המצדיק התערבות"הכרעתו אושרה על ידי ביה. שהדין העניק לו

ניתן לראות בטענת הטעות טענה חלופית  , משכך הוא. טענה בדבר הטעיה בכריתתו של הסכם לעולם כרוכה בטענה בדבר טעות
. עצמאית אשר עשויה לעמוד לזכותו של בעל דין שבסופו של יום אינו מצליח להוכיח כי הוטעה או רומה על ידי משנהו

https://www.dropbox.com/scl/fi/32f5ujmozj0txrx95w3ky/6188-21-.-..doc?dl=0&rlkey=xo67vt4ubh3de383ukmpqq58g
https://www.dropbox.com/scl/fi/qnc7xreush92cv0ygzac6/8150-19.doc?dl=0&rlkey=5sht0vuj3wdq7cxgde55eeaoq
https://www.dropbox.com/scl/fi/wi9envxy6s271ujshzx8t/54754-06-19.doc?dl=0&rlkey=q4yder4ejzilqlvm0kl21xbj0
https://www.dropbox.com/scl/fi/djnvgog0jpn77v85jxnnr/4392-21.doc?dl=0&rlkey=9z3mnuh3rftfrhl74kc4q7zhg


מרצים ומתראיינים, מגשרים ובוררים כותבים, עורכי דין

?  יש דבר כזה בכלל: אתיקה ובינה מלאכותית

המזרח התיכון ואפריקה, מיקרוסופט בישראל, יועץ משפטי, ד בן חקלאי”מאת עו

דרכים אלטרנטיביות לסיום סכסוכים משפטיים בתיקי נזיקין על רקע הרפורמה בתקנות

בסוף כל הסכמה של מגושר יושב מגשר עם דילמה  

מגשרת, ב לב'ד ארנה ברדיצ"מאת עו

?   מה דעתכם על שירות שניתן רק כנגד הצלחה-ד יניב שוורצמן "עו

Culture Of Mediation -Dispute Resolution Revolution- Symposium#1 Speaker- David Shimoni - Israel

ל שנושאה משנאת הזר לקבלת האחר"זוינרוטר יעקב "ד ד"ההרצאה האחרונה של עו: שלוש שנים למותו

דרכים אלטרנטיביות לפתרון סכסוכים-כנס חד יומי 

כנס חד יומי דרכים אלטרנטיביות לפתרון סכסוכים

https://www.dropbox.com/scl/fi/wrnkopmfkxqega9uudhwc/.docx?dl=0&rlkey=vjon2q0fu62tq63sekt77o5te
https://www.dropbox.com/scl/fi/sdx3w19d9wlm6xatwny46/.docx?dl=0&rlkey=zog2pshnc4kepr5opdkga2afk
https://www.dropbox.com/scl/fi/yca47n9bwgqq8tmczhnbg/.docx?dl=0&rlkey=qxfgk6fhv1gk4h4swjwd13ow6
https://www.dropbox.com/scl/fi/9ttl1dqomx6tb52j8sgag/Yaniv-Shvartzman.docx?dl=0&rlkey=lhy2i0344mua5raii64fhemr4
https://www.dropbox.com/scl/fi/x5w0how0465k9l69f0upe/CultureOfMediation.docx?dl=0&rlkey=qprxgys2t35mjy7md1xe9i106
https://www.dropbox.com/scl/fi/u0fzghbxidgehy66e62mj/.docx?dl=0&rlkey=r9sdaj5mz635bw7ckdkvnl4bb
https://www.dropbox.com/scl/fi/jzc6y21x0nn761owr7zem/30-2021.docx?dl=0&rlkey=2z1woiu576ys6rvbf69dwqoi2
https://www.dropbox.com/scl/fi/3c58ypxn0s7p8k89bjzsa/25.8.2021.docx?dl=0&rlkey=94whxi6vuw1ew772d81iv9z2q


הגישור הסמכותי משפט בצל הגישור-' הכשרת המגשרים סמסטר ב10. בעקבות מפגש מס

102FMתוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב 

ד אבי חימי שב וקורא לעורכי הדין ולציבור הרחב לעשות שימוש בגישור בכלל ולפני תביעה בפרט"ד עו"ר לשכת עוה"יו

,  באוקטובר18, יום שני, בתכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב–ראו 

בוררות ונאמנות

"נאמנות בישראל הלכה למעשה: "ר אלון קפלן "ד ד"מתוך ספרו של עו–

אלא מכח חוק, ש ולא בהסכמת הצדדים"גישור שמקורו אינו בהפניית ביהמ

מגשר, ד גיורא אלוני"מאת עו

מעמד של תניית בוררות–בית המשפט מעניק לתניית גישור בחוזה 

ד גיורא אלוני מגשר"עו: מאת

https://www.dropbox.com/s/1b9qu9mxbitwvhe/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%91%D7%A6%D7%9C%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/p32ez4jdt7dw9grsqdxmj/102FM.docx?dl=0&rlkey=p5ejwrs2n3fzfwiiig96gfsf6
https://102fm.co.il/yaniv/122544
https://www.dropbox.com/s/olxz9n3d28m7rdg/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2023-%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%5B294435%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3ye9s1174zwmkh/%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%20%D7%93%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%5B294432%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/0gvadyh7ig17ayht7sd0y/.docx?dl=0&rlkey=2nv8e71l93fu91de73io41d9z
https://www.dropbox.com/scl/fi/na0utgsi4401dh4sxl8mi/.docx?dl=0&rlkey=ta94ywkfne8krcxwxmnfw5i9h


לוח מודעות

2021-א"התשפ, (תיקון)תקנות סדרי הדין בענייני בוררות 

פרוטוקול פורום יישוב סכסוכים בוררות וגישור
,א"ג באלול תשפ"כ, 2021יוני 30, מיום שלישי

פרוטוקול פורום יישוב סכסוכים בוררות וגישור
,א"ג באלול תשפ"כ, 2021יולי 29, מיום שלישי

פרוטוקול פורום יישוב סכסוכים בוררות וגישור
א"ג באלול תשפ"כ, 2021אוגוסט 31, מיום שלישי

יישוב סכסוכים וניהול קונפליקטים-סמסטר ב 

https://www.dropbox.com/s/kpifinnffbqzoyd/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/46fjrp68oscod04/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%2030.6.2021%5B295326%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/46fjrp68oscod04/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%2030.6.2021%5B295326%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/081cfjmein6tlvf/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%2029.7.21%5B295328%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/081cfjmein6tlvf/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%2029.7.21%5B295328%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvx8uaf3ghuy32u/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%2031.8.21%5B295321%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvx8uaf3ghuy32u/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%2031.8.21%5B295321%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/ihr5q0lnb1aw8rfhmw4b7/.docx?dl=0&rlkey=ecnq0xrvoycvrmgmmhue2kgvw

