
ועדת בוררות וגישור-פורום יישוב סכסוכים 

2021אוגוסט 15. ניוזלטר מס

פסיקה אחרונה

בנק לומברד אודייר אנד קו לימיטד' הורסיו דיוינסקי נ30551-10-17ש "סע

אין לבית דין זה סמכות לדון בו לנוכח תניית הבוררות והיותו : "ד לעבודה קובע שקיומה של תניית בוררות שולל את סמכותו העניינית"ביה
".פורום לא נאות

בוררות

נסאר נסאר' מ נ"קדמת עדן בע3614-19א "רע

הבוררת היתה מוסמכת לבחון את סוגיית זכותו של נסאר לקבלת דמי תיווך , אולם בנסיבות המקרה. ש אינו ערכאת ערעור על פסיקות בורר"אמנם ביהמ
שתאפשר לצדדים להשלים טענותיהם  , אל הבוררת, לרבות השלכותיה האופרטיביות, ויש להשיב את הדיון בסוגיה זו, בגין מימוש זכות הסירוב

. ותשלים את פסק הבוררות כחוכמתה, וראיותיהם בנדון

https://www.dropbox.com/scl/fi/fru1i73ihabe8vdq1j8nd/30551-10-17.doc?dl=0&rlkey=0kzdawrtsnrtzteje3644ytjm
https://www.dropbox.com/scl/fi/za85ab7pos7tfacdd4r5n/3614-19.doc?dl=0&rlkey=tr6y0ezljzx3mw0k1is8m4nbf


מסיכה' להב נ53905-02-20ב "הפ

.  הנבדל מהליך ערעור, הוא הסדר תחום ומצומצם, המאפשר לצד לבוררות שהוכרעה בפסק דין לעתור לביטול הפסק, לחוק הבוררות24ההסדר בסעיף 
במקרה זה  . המבקשות לאתר מקרים חריגים בהם נגרם עיוות דין בעצמה שיש בה להצדיק פגיעה במוסד הבוררות, ההסדר מוגבל לעילות המנויות בחוק

העוסקות הן בהתחשבנות הכספית שבין  , ועשה זאת בהכרעות מנומקות ומפורטות, י ידי הצדדים להכריע במחלוקות שביניהם"הבורר הוסמך כדין ע
.ולפיכך בית המשפט דחה את הבקשה לביטול פסק בוררות, השותפים לשעבר והן בהסכם השותפות ביניהם-הצדדים

'משה חברון ואח' דני גולדנברג נ53353-06-21א "רע

.אף אם בטעות סופר עסקינן, דינו כדין פסק דין של בית משפט ואין בידי הבורר סמכות לשנותו או לתקן טעות שנפלה בו, מעת שפסק בוררות אושר

'מ ואח"בע( 14)לינשה ייזום והשקעות . מ' נ' חריטן ואח34088-02-20א "ת

תוך שהוא אינו מחויב לדון על פי דין תורה או הדין המהותי ויפסוק  , שהוזכר במפורש בתניית הגישור, הבורר יכריע בסכסוך בהתאם להוראות חוק המכר
בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך ויפסוק לפי מיטב שפיטתו על פי החומר "לתוספת ' בהתאם להוראות סעיף יד

".שבפניו

ועד אזור צפון בנק לאומי ואח1-17' נ' ועד הנהלה בנק לאומי ואח44706-07-21א  "ת

ולענייננו לא ניתן לדון בעניינים אלה בערכאת הבוררות של רשות השיפוט  , עניינים בעלי אופי חוקתי אינם ניתנים להיות מוכרעים בבוררות
.  בהסתדרות אלא בערכאה שיפוטית

https://www.dropbox.com/scl/fi/ues4i9d1b1m5g46t5qglz/53905-02-20.doc?dl=0&rlkey=7v6sw1j84qgq9ivjz2acdrfq2
https://www.dropbox.com/scl/fi/ve2jncmmov8139ni8cwnc/53353-06-21.doc?dl=0&rlkey=wgdcqempgif9ktt5t6k2g85kt
https://www.dropbox.com/scl/fi/ve2jncmmov8139ni8cwnc/53353-06-21.doc?dl=0&rlkey=wgdcqempgif9ktt5t6k2g85kt
https://www.dropbox.com/scl/fi/p5sr96mdnvdprvft3btr5/34088-02-20-..doc?dl=0&rlkey=92fryidxj4lav27fsnp1g2yjq
https://www.dropbox.com/scl/fi/p9o215l1gm8gyqqz06ypd/44706-07-21-1-17.doc?dl=0&rlkey=f7i95o0thqd97hlguzo6measj


יחיאל ינקוביץ'  אברהם שלמה סרולביץ נ39959-01-21א "ת

אלא אם  , תפקידו הסתיים ואין הוא רשאי להוסיף על הפסק או לגרוע ממנו דבר גם אם הגיע למסקנה ששגה, משחתם הבורר על הפסק
בתיקון שנעשה בפסק הבוררות חרגו , בנסיבות מקרה זה. לחוק הבוררות22הצדדים הסכימו לפתוח את הדיון מחדש או בהתקיים סעיף 

".מראית פני הצדק"מחמת , המשך ההתדיינות בבוררות יתקיים בפני מותב אחר. ודינו בטלות, הבוררים מסמכותם

'מ ואח"ניהול וחיתום בע-. אי.בי.פועלים אי' חורב נ48536-12-17צ "ת

,  אישור הסכם פשרה שהצדדים הגיעו אליו בתביעה ייצוגית בסיוע של מגשר

מ"ציפורין נ הוט בע7066-03-21צ "ת

כאשר  , הסכמות הצדדים במסגרת הסכם הפשרה הן תולדה של הליך גישור שארך למעלה משנתיים: אישור הסדר גישור בתביעה ייצוגית
כפי  , וזאת על בסיס בדיקות ונתונים שהיו בידיהם, הערכת המומחה ושווי ההטבה בהסדר הפשרה נקבעו על ידי הצדדים במהלך הליך הגישור

.שפורט על ידי הצדדים

הסדרי גישור בתביעות ייצוגיות

ת.א' ת נ.י39363-12-20ב  "ת

כאשר הנטל להוכחת  , שלא לעכבם" טעם מיוחד"אלא אם כן קיים , ש היא לעכב הליכים ולתת תוקף להסכמי הבוררות"נטיית ביהמ
הבקשה המתאימה במקרה כזה תהיה בקשה לדחיית התביעה עקב  . התקיימותו של טעם מיוחד שלא לעכב הליכים מוטל על הטוען אותו

.מעשה בית דין

הפקולטה למשפטים האוניברסיטה בתל אביב–אלון קלמנט ' דין זה את מאמרו של פרופ-ראה בהקשר של פסק

https://www.dropbox.com/scl/fi/jh4z2vpwu8oduegn0mb49/39959-01-21.doc?dl=0&rlkey=dr83zukti1hpg6021eflzp4k6
https://www.dropbox.com/scl/fi/m5p61kfjxzicyxlwjoyha/48536-12-17-.-.-..docx?dl=0&rlkey=e5f226c90o5xeyfu205use0or
https://www.dropbox.com/scl/fi/p5sr96mdnvdprvft3btr5/34088-02-20-..doc?dl=0&rlkey=92fryidxj4lav27fsnp1g2yjq
https://www.dropbox.com/scl/fi/mr89int4lbnb5bvauxy7i/.-5-39363-12-20-.-..doc?dl=0&rlkey=3unybcwhzguh5ygcub4qjno6k
https://www.classaction.sites.tau.ac.il/post/השפעת-תקנות-סדר-הדין-האזרחי-החדשות-על-תובענות-ייצוגיות


מ"כרטיסי אשראי לישראל בע' נ' גפשטיין ואח2293-05-18צ "ת

ובעניין זה מסור שיקול דעת רחב  , היא מצומצמת יותר מאשר בהליכים אזרחיים אחרים, הזכות לגילוי ועיון במסמכים בבקשה לאישור תובענה כייצוגית
.בנסיבות העניין יש לקבל בחלקה את הבקשה לגילוי ועיון במסמכים ולמענה על שאלון. לבית המשפט

https://www.dropbox.com/scl/fi/su6mlh8dzamns7murtpal/2293-05-18.doc?dl=0&rlkey=byyriti867gjsg9e48f8eu5n0


מגשרים ובוררים כותבים

אוניברסיטת תל אביב-בלוג תובענות ייצוגיות 

משרד גישור עסקי-ב לב 'ד ארנה ברדיצ"עו-דברו על זה עם הילדים ? הצוואה לא שוויונית

ר דיויד שמעוני"ד–בוחן מציאות גישורי -מן הפרקטיקה

ד יגאל בורוכובסקי על גישור בתובענות ייצוגיות"הרצאה של עו

בורר, מגשר, ד"ניר אמודאי עו-כשהתובעים נשארים מחוץ לחדר

ד ששימש בא כוחו של צד ועל עדות מגשר"עו-על ניגוד עניינים של מגשר-דרור' לוי נ

ד שרגא שרק ויגאל בורוכובסקי"עוה-גישור חובה -מאמר דעה

ד במעמד של החלטה חפצית  "מהווה מעשה בי, הסדר גישור שקיבל תוקף של פסק דין

https://www.dropbox.com/scl/fi/411bk8d1oufgdttj1kqdm/.docx?dl=0&rlkey=5pvfn0kkzd0i4bkz9l7nz84am
https://www.dropbox.com/s/0e5krv7xiuy009d/%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94 %D7%9C%D7%90 %D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/rkv8o89uquata0dft172u/.docx?dl=0&rlkey=48vfe2ob0viwh0hj5yw5dt075
https://www.dropbox.com/scl/fi/28yb2qofiqt1vycc08sws/.docx?dl=0&rlkey=qm9ju80li56314xrlczbaaa9f
https://www.dropbox.com/s/2f25dwesgm34603/%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D %D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D %D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5 %D7%9C%D7%97%D7%93%D7%A8- %D7%A0%D7%99%D7%A8 %D7%90%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%90%D7%99 %D7%A2%D7%95%D7%93%2C %D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%2C %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbunu1kbkgacbtb/%D7%9C%D7%95%D7%99 %D7%A0%27 %D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C %D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93 %D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D %D7%A9%D7%9C %D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8-%D7%A2%D7%95%D7%93 %D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%A9 %D7%91%D7%90 %D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95 %D7%A9%D7%9C %D7%A6%D7%93 %D7%95%D7%A2%D7%9C %D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA %D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/49nusgky7970uo9dud6fm/.docx?dl=0&rlkey=8s0uvn0amkqgwfpx8rfuuqg57
https://www.dropbox.com/scl/fi/vowo09g1sdqiz9vtodvzu/.docx?dl=0&rlkey=g1x2wn4w2znj7b31aot9qi6gr


מגשרים ובוררים כותבים

ר ישראל שמעוני"ד: פסק הבורר ניתן לביטול בשני תנאים מצטברים

מגשר, ד גיורא אלוני"עו–הסדר גישור בתובענה ייצוגית 

https://www.dropbox.com/scl/fi/39n7irmxk5nh72l6waf0l/.docx?dl=0&rlkey=knois7iw39yb2jrjn7byp5tq5
https://www.dropbox.com/scl/fi/vowo09g1sdqiz9vtodvzu/.docx?dl=0&rlkey=g1x2wn4w2znj7b31aot9qi6gr


ועדת בוררות וגישור-תוצרי עבודה של פורום יישוב סכסוכים 

שידורים של יניב שוורצמן ויגאל בורוכובסקי

הצעת תקנות סדרי הדין בענייני בוררות  

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

27.8.21יגאל בורוכובסקי על הפאנל בנושא תביעות ייצוגיות שהתקיים ב 

? האומנם .  כאלטרנטיבה, זיכרונן לברכה של הגישור והבוררות-ערב עיון בבית הפרקליט 

תוכנית שיווק פורום גישורים של לשכת עורכי הדין

יישוב סכסוכים וניהול קונפליקטים-סמסטר ב 

https://www.dropbox.com/scl/fi/ub29tcochd695klfw87qs/Yigal-Borocovsky.docx?dl=0&rlkey=3miokd44u4rxul5rxrznboy0b
https://www.dropbox.com/s/yh16125nbf84cxx/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA %D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99 %D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F %D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA - %D7%A2%D7%A7-V001%5B272377%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/e3ax4i94kh5zl8bn1g0g0/2021-272374.docx?dl=0&rlkey=emks89qdv2hhlt6fjyk2fu3rv
https://www.dropbox.com/scl/fi/n9zdue0reznr2cb09uy72/27.docx?dl=0&rlkey=r58c62s7jp4rypuryk1bl642q
https://www.dropbox.com/scl/fi/l17c4wt07vf6jccl245pr/.docx?dl=0&rlkey=ypnpnt4q5ln8ko83t9eb0cq22
https://www.dropbox.com/s/x12adquif83crll/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA %D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7 %D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D %D7%A9%D7%9C %D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA %D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99 %D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F V1 14.7.21%5B272378%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/7l76d50iqjlx649za4nz0/.docx?dl=0&rlkey=syc0f2q5zlkn8of8d5bkr7e1o

