
ועדת בוררות וגישור-פורום יישוב סכסוכים 

2021יוני 13. ניוזלטר מס

פסיקה אחרונה

'עיריית אשקלון ואח' נ' עשוש ואח34953-07-20צ "ת

מכאן שלא  . עלול להכביד על הלקוח החפץ להגיש תובענה ייצוגית, המחיל עצמו על כל סכסוך בין הספק ללקוח, סעיף בוררות גורף
.שהתניה איננה מקפחת ושהיא סבירה בנסיבות העניין, הוכח

'מ ואח"ועבודות אזרחיות בעלבניןחברה דרמןנתנאל ' נ' ממלוק ואח1485-04-21א "ת

רשאי אותו בעל דין לפנות לבית המשפט בבקשה למתן , מקום בו לטענת בעל דין אין בסמכותו של בורר לנהל הליכי בוררות בעניינו
במקרה כזה המבקש נדרש לעמוד בנטל מוגבר לשכנע כי סיכויי התביעה ומאזן . שיורה על עיכוב הליכי הבוררות, צו מניעה זמני

.במקרה דנן המבקשים לא עמדו בנטל המוטל עליהם. הנוחות נוטים לזכותו וכי משקלם נושא עוצמה ניכרת

https://www.dropbox.com/s/0887qintvdc2uyn/%D7%90%D7%99%D7%9F %D7%9C%D7%94%D7%97%D7%99%D7%9C %D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%A9%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94 %D7%91%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94 %D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%AA%D7%A6 34953-07-20 %D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A9 %D7%95%D7%90%D7%97%27 %D7%A0%27 %D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA %D7%90%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9F %D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxkhom8kqxalf4z/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94 %D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91 %D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90 1485-04-21 %D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%A7 %D7%95%D7%90%D7%97%27 %D7%A0%27 %D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%9C %D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%9F %D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94 %D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9F %D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA %D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%A2%D7%9E %D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0


אלמוני' פלוני נ48849-11-20ב "ת

הלוואות לבני משפחה ומנגנון  , ניהול העיזבון, ניהול הנאמנות, בהסכם הגישור הוסדרו שורה של מחלוקות בין הצדדים לגבי החברות המשפחתיות
ש בבואו להכריע האם יש להעביר סכסוך לבוררות לבחון את  "הפסיקה קבעה כי על ביהמ. מפורט לבירור מחלוקות עתידיות ומנגנון היפרדות

בחינה פשוטה של סעיפי ההסכם מעלה כי הצדדים הסכימו כי  , במקרה דנא. הפרשנות של ההסכם בו הוסכם להעברת המחלוקות לבוררות
.מחלוקות שיתגלו ביניהם בכל עניין הקשור בהסכם לרבות מחלוקות הקשורות בנאמנות יובאו להכרעתו של בורר שיתמנה

'אורן ואח' מ נ"איינשטיין לוגיסטיקה בע65495-12-19א "ת

אינם צד להסכם ההיפרדות וממילא תניית הבוררות אינה  1התובעת ונתבע . בעניין זה אף לא אחד מן התנאים שנקבעו בהלכה הפסוקה מתקיים
התובעת לא  . בין הצדדים החתומים על הסכם ההיפרדות ובין צדדים קשורים ובכללם התובעת" קרבה משפטית גדולה"לא מתקיימת . נוגעת להם

אין מדובר בחליף של מי מהצדדים להסכם ההיפרדות ובנסיבות  ; הבוררות וממילא אף לא הצדדים להסכם ההיפרדותמתנייתהסכימה להיות חלק 
אף יתר התנאים לעיכוב הליכים אינם מתקיימים. לא חל המעגל השלישי, אלה והואיל והדבר אף לא נטען על ידי המבקשים

עמותת  בית שלמה' עיני נ60657-11-19ב "הפ

אלא שגם עילה זו , לחוק הבוררות( 10)24מצומצמת עילת הביטול רק לזו המנויה בסעיף  , משפסק הדין המאשר את פסק הבוררות הפך חלוט
מקומה של עילת  . דין הבקשה להידחות גם לגופה, מעבר לדחיית הבקשה לביטול פסק הבוררות מפאת האיחור בהגשה; מוגבלת במועד העלאתה
.הוא במקרים נדירים וחריגים בלבד( 10)24הביטול הקבועה בסעיף 

https://www.dropbox.com/s/0zdk8sxb9hswif4/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8 %D7%92%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8 %D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A9 %D7%9C%D7%A4%D7%99 %D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA %D7%94%D7%A6%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%91 48849-11-20 %D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99 %D7%A0%27 %D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4zbl3p03pzfswj/%D7%9B%D7%90%D7%A9%D7%A8 %D7%9C%D7%90 %D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D %D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D %D7%A9%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7 %D7%91%D7%95%D7%9E%D7%A9 %D7%9C%D7%90 %D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%94 %D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90 65495-12-19 %D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F %D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94 %D7%91%D7%A2%D7%9E %D7%A0%27 %D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9F %D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8hh88u6ii8cp7l7/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F %D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C %D7%A4%D7%A1%D7%A7 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%9C%D7%95%D7%98-%D7%94%D7%A4%D7%91  60657-11-19 %D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94 %D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99 %D7%A0%27 %D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA %D7%91%D7%99%D7%AA %D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94.doc?dl=0


'  כפרי ואח' נ' ואחטפר60612-10-20א "ת

בהתחשב בקיומם של נתבעים נוספים וברצון להימנע  , כי הסכסוך לא יידון בבוררות" טעם מיוחד"האם מתקיים בענייננו , יש לבחון את השאלה
בדעת  )שם אומץ , מ"בע( ישראל)ברקי פטה המפריס ' אלרינה אינווסטמנט קורפוריישן נ985/93א "ההלכה בעניין זה נקבעה ברע. מפיצול הדיון

היינו האם הצד שביחס אליו לא קיימת תניית בוררות צורף לתביעה מחמת , "הנחיצות הדיונית"בשלב הראשון יש לבחון את : מבחן דו שלבי( רוב
היינו עד כמה אי הפיצול חיוני מבחינת יכולתו  , "הנחיצות המהותית"בשלב השני יש לבחון את ; שיקול ענייני או רק כדי לחמוק מתנית הבוררות

.של התובע לקבל את הסעד לו עתר

'מרגולין ואח' נ' מ ואח"טכנולוגיות תקשורת בע-. ת.ט.ב17697-04-20א "עש

פסק הבוררות טעון הבהרה ועל  . ובעניין זה צדק הרשם בקביעותיו, מלאכת פרשנות פסק הבוררות חורגת מגבול סמכותו של רשם ההוצאה לפועל
.לצורך העברתה לבורר, רשם ההוצאה לפועל לפנות בבקשת הבהרה אל בית המשפט המחוזי

https://www.dropbox.com/s/nlgsk159ymubdc6/%D7%AA%D7%90 60612-10-20 %D7%98%D7%A4%D7%A8 %D7%95%D7%90%D7%97%27 %D7%A0%27 %D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%99 %D7%95%D7%90%D7%97 %D7%99%D7%A9 %D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F %D7%90%D7%AA %D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94%2C %D7%94%D7%90%D7%9D %D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%95 -%D7%98%D7%A2%D7%9D %D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93- %D7%9B%D7%99 %D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A %D7%9C%D7%90 %D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F %D7%91%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uopoxitn4cp7i9q/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%A4%D7%A1%D7%A7 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8 %D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%9A %D7%A2%D7%99 %D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%A2%D7%A9%D7%90 17697-04-20 %D7%91.%D7%98.%D7%AA. - %D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA %D7%91%D7%A2%D7%9E %D7%95%D7%90%D7%97%27 %D7%A0%27 %D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F %D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0


ד ירון בן דוד"בעקבות הרצאתו של עו

! MediatiOnlineהחדש שלנו -ד אילנית גלעד "עו

אבי קלוגר' פרופ-מצגת-כוחה הסמוי של הקשבה בגישור

-:רב שיח-בוררות ויישוב סכסוכים, גישות מתקדמות לגישור: המכון לאמנויות המשפט

ראשת המכון לאמנויות המשפט, ר דפנה אבניאלי"ד. בהנחיית השופטת בדימ

העשרת מגשרים  ריכוז מפגשים-פורום יישוב סכסוכים

25-4-21פרוטוקול מיום 

-:כוחה הסמוי של הקשבה בגישור-אבי קלוגר ' בעקבות הרצאתו של פרופ

ד מיכאל צור"שיחות קשות בעריכת עו

https://www.dropbox.com/s/hbvftw321ddb58p/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%AA%D7%95 %D7%A9%D7%9C %D7%A2%D7%95.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ja42gaiizlskep5/%D7%A2%D7%95%D7%93 %D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA %D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93%2C %D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%AA.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zq69z36sjgyq8mm/%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%94 %D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%99 %D7%A9%D7%9C %D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%94 %D7%91%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA- %D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%27 %D7%90%D7%91%D7%99 %D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%A8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5pp8cr0ubp3vax7/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA %D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%2C %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%95%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r470fonjo10isov/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D %D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA %D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D  %D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96 %D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/77s9aqyiqr4kt07/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C %D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D 25-4-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fk3ql621of78wc8/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%AA%D7%95 %D7%A9%D7%9C %D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%27 %D7%90%D7%91%D7%99 %D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A8.docx?dl=0


מאמרים ביישוב סכסוכים שעלו לאחרונה ברשת

-עקרונות אתיים לפתרון סכסוכים באינטרנט

.ANA-AOUTOMATIC NEGOTIATIONS AGENTS–שרית קראוס עוסק בפיתוח של סוכנים אוטומטיים ' מחקרה של פרופ

https://www.dropbox.com/s/nhoh8itxyhuifaq/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D %D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%95 %D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94 %D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jch6jd8jlqh5lew/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%90%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D %D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.docx?dl=0

