
ועדת בוררות וגישור-פורום יישוב סכסוכים 

2021יולי 14. ניוזלטר מס

פסיקה אחרונה

'שוקר ואח' נ' בנתאי ואח36820-04-20ב "הפ

קרי מחיקת כתב ההגנה ודחיית  , לפיה יש למחוק את כתבי הטענות של המבקשים, בית המשפט הורה על ביטול החלטת הבורר
.הרי שאין עוד מקום לפסק הבוררות ויש להורות על ביטולו, משנקבע כך. התביעה שכנגד

'לאה אלון ואח' נ' אהרון אמסלם ואח3979-21א "רע

הבורר לא היה  , כי משעה שניתן פסק הבוררות הראשון ואושר על ידי בית המשפט, ש מחוזי שקבע"ד בימ"נדחה ערעור על פס
על כן נקבע כי חלקו של פסק הבוררות הנוסף הנוגע לקביעות שעניינן סלילת כביש  . מוסמך עוד לשנות את המתווה שנקבע בו

.מבוטל, שבילי גישה נפרדים ללא סלילת כביש האצה

https://www.dropbox.com/s/rengla3cd2z4l61/%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%A9%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%91%20%2036820-04-20%20%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%90%20%D7%91%D7%A0%D7%AA%D7%90%D7%99%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%A8.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8m7dov3wuh2xu1l/%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%A9%D7%97%D7%A8%D7%92%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%A8%D7%A2%D7%90%203979-21%20%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%90%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%9D%20%D7%A0%27%20%D7%9C%D7%90%D7%94%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F.doc?dl=0


'בסר שרונה ואח/יונייטד שרונה ' נ' שכטר ואח43801-01-21א "ת

.  במסגרתו דחתה הבוררת תביעת המבקשים מחמת אי קיום החלטות ביניים שניתנו על ידה, בית המשפט הורה על ביטול פסק בוררות
,  להבדיל מצווים הנוגעים לניהול הליך הבוררות, כי מדובר בהחלטות הקובעות סעד אופרטיבי כזה או אחר בנוגע לסכסוך גופו, נפסק

לתוספת הראשונה ולהורות על  ' לכן הבוררת לא הייתה רשאית לעשות שימוש בסעד החריג הקבוע בפרט ט. שמהותם טכנית או דיונית
.דחיית התביעה

מ"אגודה חקלאית שיתופית בע' סגרון נ69034-12-20א "ע

לא היה מקום לפרשנות בית המשפט  . פסק בורר שאושר מחייב לכל דבר כלשונו ואין בסמכות בית המשפט לקבוע סבירותו או לשנותו
.תוך קביעות עובדתיות שונות מאלה שנקבעו על ידו וקביעה כי שגה הבורר בקביעותיו, לגבי פסק הבורר

דר דוד דרוול' דר רפאל ברנן נ4448-21א "ע

(  7)24טענת המבקש לפיה הבורר פסק בניגוד לדין המהותי היא למעשה בקשה לביטול פסק הבוררות מכוח עילת הביטול הקבועה בסעיף 
פ העילות האמורות בסעיפים  "ניתן להגיש בקשה לביטול פסק בוררות בערעור ע, לחוק( 1()ג)א21בהתאם לסעיף , ברם. לחוק הבוררות

טענות המבקש ביחס למשוא פנים של הבורר ממחזרות במידה רבה את טענותיו במסגרת הבקשה  , כמו כן. לחוק בלבד( 10)24-ו( 9)24
:וגם.                 ש זה"אשר נבחנה ונדחתה גם בבימ, להעברתו מתפקידו

'ר דוד דרוול ואח"ד' ר רפאל ברנן נ"ד-4059-01-21( מרכז)ב "הפ
-ו ( 9)24עילות הביטול העומדות למבקש הן אלה הקבועות בסעיפים , אין מחלוקת כי נוכח העובדה שמדובר בפסק בוררות בערעור

אין בטענות המבקש כדי  , כך שגם אם הבורר רביד התעלם מהדין המהותי ומדיני החברות בפסק הבוררות. לחוק הבוררות בלבד( 10)24
כך שדין הבקשה לביטול פסק  , לחוק( 10)24-ו( 9)24לבסס עילה לביטול פסק הבוררות בערעור מכוח עילות הביטול הקבועות בסעיפים 

.להידחות, הבוררות

https://www.dropbox.com/s/d47ou5o16smt9oh/%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-%D7%AA%D7%90%2043801-01-21%20%D7%A9%D7%9B%D7%98%D7%A8%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%98%D7%93%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20-%D7%91%D7%A1%D7%A8%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r4wn5cmycnot0wx/%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%20%D7%9E%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%9F%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%90%D7%95%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%95-%D7%A2%D7%90%20%2069034-12-20%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%27%20%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttwjgmvcmmblcsm/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%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%A9%D7%97%D7%A8%D7%92%20%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%90%204448-21%20%D7%93%D7%A8%20%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%9F%20%D7%A0%27%20%D7%93%D7%A8%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9C.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ub1kh3tz45u59kb/%D7%A0%D7%93%D7%97%D7%AA%D7%94%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%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-%D7%94%D7%A4%D7%91%20%204059-01-21%20-%20%D7%93%D7%A8%20%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%9F%20%D7%A0%27%20%D7%93%D7%A8%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.docx?dl=0


'שוהם ואח' מ נ"נכסי דרך החצב בע13814-05-20א "ת

,  אלא. לא הפנה במפורש אל תניית הבוררות שבהסכם ואף לא כלל תניה דומה בעצמו, שעליו חתמו הנתבעים בעניין הנדון, כתב הערבות
,  שעל הסכמתם של נתבעים אלה להיות חלק מהליך של בוררות, שלא זו בלבד כי כתב הערבות צורף אל ההסכם כהמשך טבעי לו אלא

לפיכך ניתן . לשון זו לא יכלה להיות מפורשת יותר. למד אתה מלשונו הברורה של ההסכם, ככל שתתעורר מחלוקת בקשר לערבותם
.כשזה יתרחש, להסיק כי הערבים הסכימו גם הם להיות חלק מהליך של בוררות

'מ ואח"יאק ניהול נכסים בע' נ' במברגר ואח47583-03-21א "ת

,  וחתימת המשיב על ההסכם הינה חתימה בשם החברה( עם הטבעת חותמת החברה)על הסכם הבוררות חתמו המבקשים והחברה בלבד 
לפיכך הבקשה  . אלא מדובר בהסכמת החברה בלבד, ואין בחתימתו כדי ליתן הסכמתו להליך הבוררות כאדם פרטי, כמורשה חתימה

.לביטול פסק הבוררות בנוגע למשיב מתקבלת

מר זוהיר דאוד גרייס פרח' מ נ"אנגל מרכז מסחר בע598/04א "ת

.ש להכריע מה מעמדה של אבעית עצה"לשם כך נדרש ביהמ. ש נדרש שם לשאלה אם החלטה שניתנה באבעיה ניתנת לערעור"ביהמ

רשם האגודות השיתופיות' ישי פיין נ1769/21ץ "בג

עילות ההתערבות בהחלטות רשם האגודות השיתופיות בענייני בוררות הן מצומצמות ושמורות רק למקרים חריגים בהם נפלה בהחלטה  
.או בנסיבות יוצאות דופן אחרות שבהן טעמי צדק מחייבים לתקן את ההחלטה, טעות משפטית מהותית

https://www.dropbox.com/s/phud16j4ydun9w6/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9D%20%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90%20%2013814-05-20%20%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%20%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%91%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%A0%D7%99%D7%A8%20%D7%A9%D7%94%D7%9D.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/neghrwghmicveg2/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%9C%D7%90%20%D7%90%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%90%20%2047583-03-21%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A8%20%D7%A0%27%20%D7%99%D7%90%D7%A7%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/be2m25tom26z6e7/%D7%90%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%20%D7%AA%D7%90%20598-04%20-%20%D7%96%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A8%20%D7%A4%D7%A8%D7%97%20%D7%A0%D7%92%D7%93%20%D7%90%D7%A0%D7%92%27%D7%9C%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%99%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wyexayoh590ukbl/%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%D7%92%D7%93%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A8%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%A5%201769-21%20%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%A0%27%20%D7%A8%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA.doc?dl=0


אסיי סיסיי' דביר גואטה נ34398-12-20ט "ת

.  מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד ויש להורות על ביטולו, הקבוע בהסכם שכר הטרחה, תנאי הבוררות

'מ ואח"קומפי מיטל בע' יניב גלעד בכור נ74546-01-20פ "ה

כי חוק , הורה בית המשפט, בתוך כך. בית המשפט קיבל המרצת פתיחה למתן תוקף של פסק דין לפסק בורר
נתן בית  , לחלופין. לחוק הבוררות( א)23וזאת בהתאם לסעיף , הבוררות חל על הפסק מושא המחלוקת

המשפט תוקף של פסק דין להכרעת הפוסק על דרך אכיפת הסכמה חוזית לפיה הצדדים הסמיכו הפוסק  
.לפסוק ביניהם

https://www.dropbox.com/s/xank7obc7n6m3z4/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A9%D7%9B%D7%98-%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%97-%20%D7%AA%D7%98%2034398-12-20%20%D7%92%D7%95%D7%90%D7%98%D7%94%20%D7%A0%27%20%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dy2t5oddmlguh17/%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9%20%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3%20%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%92%D7%9D%20%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%20%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99-%D7%94%D7%A4%20%2074546-01-20%20%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%91%20%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93%20%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%20%D7%A0%27%20%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0


'מ ואח"ל מרכז מסחרי בע'זוהיר פרח נגד אנג968/01א"ת

מ"רוטשטיין מערכות מידע בע. י' נ' מ ואח"מצל מיחשוב מערכות מידע בע-18000/04( יפו-אביב-תל)א "בש

כי הבורר ישוב וידון בבוררות לאחר ששימש  , גם אם לא קיימת כל מניעה עקרונית שנובעת מתנהלות הבורר במסגרת הליך הגישור
.  ברור היה כי חזרת הבורר לתפקידו לאחר הליך הגישור אינה אוטומטית אלא תלויה בהסמכה מצד הצדדים, כמגשר בין הצדדים

ד יגאל בורוכובסקי פסיקה בנושא הגישבור"ר ישראל שמעוני ועו"אחד על אחד ד21פסיקה בעקבות מפגש 

אהוד ערד, יצחק דואק, מ"אריזה וקירור דואק בע' ל נ"יורשי המנוח משה עזר ז, משה רודף שלום862/07פ "ה

כי הבורר ישוב וידון בבוררות לאחר ששימש  , גם אם לא קיימת כל מניעה עקרונית שנובעת מתנהלות הבורר במסגרת הליך הגישור
,  המניעות קיימת במקרה עסקינן היות ולאור מסכת הראיות שהובאה בפני –( סוגייה אליה כאמור לא נדרשתי כלל)כמגשר בין הצדדים 

ברור היה כי חזרת הבורר לתפקידו לאחר הליך הגישור אינה אוטומטית אלא תלויה בהסמכה מצד הצדדים ומכאן גם בהסכמה מצד  
.  הצעה שנולדה מיד לאחר ישיבת הבוררות הראשונה, י המתווה שקבע הבורר עצמו בהצעתו כי ישמש כמגשר"זאת עפ-המבקשים 

מ"מרכז מסחרי תלפיות בע' מ נ"יוסף נחמיאס ובניו בע55780-06-18ב "הפ

באמצעות הכללת  , כפי שעשו במקרה זה, לתפקיד בורר במידה ובעלי הדין הסכימו על כך בכתב, למינוי מי שהיה מגשר, אין מניעה
.  ד בר לב כבורר"על פיה מינו הצדדים את עו, תניית בוררות בהסכם השכירות

http://www.giora-aloni.co.il/?p=1804ראה גם 

'הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' מ נ"חברת נמל אילת בע45224-05-16ע "בר
יסתיים בהצלחה ולשביעות רצון " גישבור"לאור הסכמת הצדדים ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמה שלעיל ומאחלים שהליך ה 

הצדדים

https://www.dropbox.com/s/fdrko2i8wdt8dzv/%D7%AA%D7%90968-01%20%D7%96%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A8%20%D7%A4%D7%A8%D7%97%20%D7%A0%D7%92%D7%93%20%D7%90%D7%A0%D7%92%27%D7%9C%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%99%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nb4ppyxp6nldcw/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A9%D7%9018000-04%20-%20%D7%9E%D7%A6%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%99.%20%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cawayl58y1edtk4/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A4%20862-07%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%A3%20%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%2C%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%96%D7%9C%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8%20%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A7%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%2C%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A7%2C%20%D7%90%D7%94%D7%95.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzqh9ahhguemsd4/%D7%94%D7%A4%D7%91%2055780-06-18%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A1%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%20%20%D7%A0%27%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%99%20%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA.doc?dl=0
http://www.giora-aloni.co.il/?p=1804
https://www.dropbox.com/s/irs7fmav9g2lhnc/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A2%2045224-05-16%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A0%D7%9E%D7%9C%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.docx?dl=0


מגשרים ובוררים כותבים

ר דייב שמעוני על גישור חובה"ד

על יתרונותיו וחסרונותיו-ד יגאל בורוכובסקי על נחיצותו וחשיבותו של מוסד הגישבור "עו

פתרון סכסוכים בבית משפט מקוון-ר ישראל שמעוני בורר ומגשר "ד

2012ביוני 6= השיחה עם יחידת הסיוע 

ערב עיון בנושא גישור פלילי התקיים בלשכה  

מוצרי המוסד לבוררות עסקית

כנס בוררות בנושא בינה מלאכותי–המוסד לבוררות עסקית 

א החדשות”כנס יישוב סכסוכים לאור תקנות סד-המוסד לבוררות עסקית 

2021יוני , 7' גיליון מס-בטאון המוסד לבוררות עסקית 

https://www.dropbox.com/s/udpkuxcznvj9kza/DR%20David%20Shimoni%20%D7%93%D7%A8%20%D7%93%D7%99%D7%99%D7%91%20%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6q9n2vkll4h8bkp/%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%95%20%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p36vkgq0zab5ahl/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vk0p70bda1dnke4/%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA%206%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%202021.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ic170kduz1ocr3d/%D7%A2%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyia04ekuz2ysvo/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw9lo2g2xyy890r/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA-%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%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%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%93.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/crbq8vgvy5h76ag/%D7%91%D7%98%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA.docx?dl=0


לוח מודעות פורום יישוב סכסוכים

מנהלת יחידת הגישור בהנהלת בתי המשפט, ד נטלי לוי"הודעה מעו

גישור: עיין ערך3. כתב עת מס

סבב מפגשים ראשון-העשרת מגשרים -פורום יישוב סכסוכים

ד יגאל בורוכובסקי"תוכנית הסכסוכים בהנחיית יניב שוורצמן עם עו

2021פרויקט תביעות קטנות יולי -קריאה למגשרים 

27-5-21פרוטוקול מיום 

https://www.dropbox.com/s/dpowc3uhglk3oai/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%A0%D7%98%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i8e1jzxtrtza5jk/%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%A2%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1.%203%20%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%95%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/6xmz8rgp9niy1ka/%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%A1%D7%91%D7%91%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48q19d5tnfyiebn/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%91%20%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%9E%D7%9F%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%95.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0s49i8dog3oeukb/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%202021%5B271556%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1xk222rb23obfl/%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%2027-5-21%5B271716%5D.pdf?dl=0


מ באוניברסיטת בר אילן לחברי ארגון המגשרים בישראל"תוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו

ר רחל אשוול חברת הוועד המנהל של ארגון המגשרים בישראל"ד

.אוניברסיטת בר אילן, מ"והתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו

גישור בשיתוף פעולה–הזמנה ליום עיון 

מצגת יום פתוח

קול קורא למלגה

https://www.dropbox.com/s/dnt5mleyytr0c9a/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%92%D7%A9%D7%AA%D7%A4%208.8%5B10513%5D%5B272081%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/54wlt1s60fvhn3w/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%2011%20%D7%9C%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8%202021%5B272083%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rx2178vvvyfi2k/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94%209.2021%5B272082%5D.pdf?dl=0


http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/adr_and_conflict_manage
ment_jan-july_2021_program_new.pdf

לחץ כאן

http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/adr_and_conflict_management_jan-july_2021_program_new.pdf

