
ועדת בוררות וגישור-פורום יישוב סכסוכים 

2021אפריל 11. ניוזלטר מס

פסיקה אחרונה

עוד זיו שלמה סימון' יאיר פורת נ991/21א "רע

בהתבסס על ראיות  , לחוק הבוררות היא קיומו של חשש ממשי למשוא פנים11אמת המידה להעברת בורר מתפקידו מכוח הטעמים שבסעיף 
.אובייקטיביות

'ואח' ס' נ' מ2032-10-18ב "ת, 70415-10-18ב "ת

לצמצם את מידת התערבותם בהכרעות הבוררים ולראות בפסק  , מגמת בתי המשפט היא לקיים פסקי בוררות, לאור חשיבות מוסד הבוררות
קביעה פסקנית בסכסוך שבין הצדדים, הבוררות עד כמה שניתן

https://www.dropbox.com/s/35lqsjyvt2nwrgy/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%90%20991-21%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%A0%27%20%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%96%D7%99%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cubq47f7b9exhnx/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%91%2070415-10-18%2C%20%D7%AA%D7%91%202032-10-18%20%D7%9E%27%20%D7%A0%27%20%D7%A1%27%20%D7%95%D7%90%D7%97.doc?dl=0


אורתם סהר נ פרויקט אורנים1985/19א "ע

אף שכבר לא ניתן יהיה להפנות את  , האם ובאילו נסיבות עלול הסכם בוררות לחסום את גישת הצדדים לערכאות, במוקד הערעור היא אפוא
.הסכסוך לבורר על פי הוראות הסכם הבוררות

מ"בנק הפועלים בע' משרד עורכי דין נ, לפינריובל 50737-01-19צ "ת

מוסמך בית המשפט לפטור את המבקש או את המשיב  , או מאושר הסדר פשרה או הסתלקות, כשמתקבלת תובענה ייצוגית או חלקה
".  מטעמים מיוחדים שירשמו"מתשלום החלק השני של האגרה כולה או חלקה וזאת 

מ"לומינטי נטוורקס בע' מ נ"בע-(2009-איי סיאנס . בי44/21א "רע

.  א לחוק הבוררות ובאמנת ניו יורק29ש העליון קובע כי המסלול לאישור ואכיפה של פסק בוררות חוץ הוא המסלול הקבוע בסעיף "ביהמ

אנטוואן דבסי' חמאייל נ5618-05-20ב "הפ

נקבע כי  . ואשר צורף לבקשה, שלטענתו ניתן בהליך בוררות שנוהל בינו לבין המשיב, מסמך–המבקש הגיש בקשה לאישור פסק בורר 
.והבקשה לעשות כן נדחית, אין מקום לאשר את המסמך שהוצג כפסק הבוררות. הטענה לעריכת הליך בוררות היא כוזבת

מ"שופרסל בע' פינקלשטיין נ22315-07-19צ "ת

אולם אין מקום לפטור את  , יש לאשר את הסכמת הצדדים לעניין שיפוי המבקש באשר לחלקה הראשון של האגרה-בתביעה ייצוגית 
.  המבקש מתשלום חלקה השני של האגרה

https://www.dropbox.com/s/ze0w4cbqka271j3/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%9D%20%D7%A1%D7%94%D7%A8%20%D7%A0%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%90%201985-19.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmada98y4e6y6bd/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%91%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%20%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%94-%D7%AA%D7%A6%2050737-01-19%20%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A8%2C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%A0%27%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y2jbetgw7er3k0f/%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%A8%D7%A2%D7%90%2044-21%20%D7%91%D7%99.%20%D7%90%D7%99%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%A1%20-2009%29-%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%99%20%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%A1%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ljsmgptb1f7qbuu/%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%91-%D7%94%D7%A4%D7%91%205618-05-20%20%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%97%D7%A1%D7%9F%20%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%99%20%D7%97%D7%A0%D7%90%20%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F%20%D7%93%D7%91%D7%A1%D7%99.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7n6f5dykzh60udu/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93%20%D7%91%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A6%2022315-07-19%20%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%A0%27%20%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0


קידום גישור בתיקים הנדונים אצל המפקחים על רישום מקרקעין

הליכי גישור במסגרת הליך ההוצאה לפועל

2021-א"התשפ, לאומית-תזכיר חוק הבוררות המסחרית הבין

משרד עורכי דין בוררות ויישוב סכסוכים' רונן סטי ושות–אישור פסק בוררות חוץ : אמנת ניו יורק

נייר עמדה-2021-א"תשפ, (לאומיים-יישום אמנת סינגפור בעניין הסדרי גישור בין)טיוטת תקנות בתי המשפט 

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

לעידוד הליכי גישור בתובענות ייצוגיות"( תקנות האגרות: "להלן) 2007-ז"תשס( אגרות)הצעה לתיקון תקנות בתי המשפט 
(מגשר, סלע-ד אלי לוינזון"עו)

8.3.2021פרוטוקול מישיבת פורום יישוב סכסוכים וועדת בבוררות וגישור מיום 

פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות לשכת עורכי הדין בישראל

העשרת מגשרים  ריכוז מפגשים-פורום יישוב סכסוכים

נייה למובילי יוזמות פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות לשכת עורכי הדין בישראלפ

https://www.dropbox.com/s/bxz3s5f15hd7pv9/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F%20-%20%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA%5B256597%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrhnb3cxrfnym92/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%5B256698%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqx1mu189l03d0z/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA%2C%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%90-%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vm6odwziiil1hn7/%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%97%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m3lxtgws5jqux41/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20-%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A4%D7%95%D7%A8%5B256598%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axnom3awk2dbufz/%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-%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F%20%28002%29%5B256702%5D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/retnrbg061teqxn/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%20%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA%5B256699%5D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/retnrbg061teqxn/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%20%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA%5B256699%5D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhiu6gkuccvy8yb/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%208-3-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1vdob79wf91k26/%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-%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/590ntqxaitdpruj/%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-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%20%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4i8te7snjte4a3/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%20%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%95%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%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.docx?dl=0


מאמרים וידיעות  מתחום הגישור

Orna Bardichev Lev?    חג החירות למגושרים -הגישור הפרטי 

גרטלר-איתן אורנשטיין מונה לבורר בסכסוך האחים גרטנר

ד אילנית גלעד"עו2021-עיין ערך גישור מרץ 

החזר אגרה בהוצאה לפועל בעקבות הסדרי גישור

"?האם היה גישור"–התמורות שחלו  בגישת בתי המשפט בבואם להכריע בשאלה 

https://www.dropbox.com/s/4labq7fyp9o1asv/Orna%20Bardichev%20Lev%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20-%20%D7%97%D7%92%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A9%D7%A8%20%20%D7%99%D7%9D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bwkysst4e1xqacz/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F%20-%20%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A1.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/336y2yn2knol186/%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/336y2yn2knol186/%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2apdplxxilhnfkn/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%20%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%9C%D7%A4%20%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kzof8u0qszaypxf/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%97%D7%9C%D7%95%20%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%91%D7%91%D7%95%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A2%20%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94%20%E2%80%93%20%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%94%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8.docx?dl=0

