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פסיקה אחרונה

אברהם' רבינוביץ נ57789-06-21א "ת

תוך קביעת  , מי נותר, לרבות קביעה מיהו השותף שיוצא, אין מניעה עקרונית בהסמכת בורר לקבוע את תאריך סיומה של שותפות
.  תשלומי איזון

מ"אילת בע-החאן' מ נ"גני דוד אילת בע53805-08-21א "ת

שוב אין בידם לתבוע  , וסכום זה נפסק להם', ללא הוכחת נזק'אותו סכום שהצדדים סיכמו מראש כמבטא את שיעור הנזק אף 
שכן עילתם  . גם אם פיצויים אלה מתייחסים לתקופה שלאחר הגשת התביעה הראשונה, פיצויים נוספים בשל אותה עילה

לפיצויים כבר מוצתה בהליך הראשון

https://www.dropbox.com/scl/fi/t9hgh683oxlivcl7tlpib/.-3-24-3614-19.doc?dl=0&rlkey=03cxi2yhh0bql2qcy30kayjpb
https://www.dropbox.com/scl/fi/4at3rb3342118g9uxq4m8/53805-08-21.doc?dl=0&rlkey=ebkm56mpsjyanmie03ehctdd2


שכטר אלפרד' עורכי דין נ', בלאו ושות, זהבי6437-21א "רע

.י הבורר"הסמכות לבטל כתב טענות ע-נועד לאפשר את ניהולו התקין של הליך הבוררות ' פרט ט. לתוספת הראשונה לחוק הבוררות' פרט ט
ומשכך לא  , לא נועדו לאפשר ניהול תקין של ההליך, במקרה זה הצווים שהוציאה הבוררת המחייבים את המשיבים בביצוע תשלומים שונים

.'היה מקום להפעיל את הסמכות הקבועה בפרט ט

'מ ואח"גנים בע. נ.ס' נרמר5090-07-21א "ת

כי מעת שהצדדים הסכימו על סיום המחלוקת בהכרעה לפי סעיף  , בעניין זה, נפסק. נדחתה טענת המבקש בעניין אי נימוק פסק הבוררות
.הרי שהמשמעות היא כי מצופה היה מהבורר שלא לנמק את הפסק, לחוק בתי המשפט' א79

מ"מרכז שרות לרכב קלינטון בע' נ' בננו ואח58710-07-21א "ת

עלינו להידרש לתקנות סדר הדין האזרחי בכל עניין  , משכך. אלא אם כן נקבע אחרת, הליכי הבוררות כפופים לתקנות סדר הדין האזרחי
.  אלא אם כן נקבע אחרת, הקושר לפרוצדורה של הליכי הבוררות

'מ ואח"סופר פרוספריטי שובלים השקעות בע' גבאי נ57814-03-21א "ת

תוך , ודאי באורך התקופה, והיא תלויה בנסיבות העניין, הכרעה בדבר זניחה או אי זניחה של הליכי הבוררות היא עובדתית באופייה
מנוע מלטעון כי  , בעל דין שהינו שותף פעיל לדחיית הדיונים. השמת דגש מיוחד על התנהגות הצדדים והחלק שלהם בעיכוב שנגרם

.יריבו זנח את הבוררות נוכח אותן הדחיות

https://www.dropbox.com/scl/fi/el937ys1d6pr64yvocxny/6437-21.doc?dl=0&rlkey=qvdaxulergu5ekjcjsdd42jvr
https://www.dropbox.com/scl/fi/pb1fo694g7mx0i0h3jm3z/.-73-5090-07-21-.-..doc?dl=0&rlkey=zdj9mxkvi4viyqj1wxjww4lqf
https://www.dropbox.com/scl/fi/8tz9sqhdl212irktusica/58710-07-21.doc?dl=0&rlkey=tvacbf3n81orp02hftvv9gtym
https://www.dropbox.com/scl/fi/zksn2m0pno1eglb3df019/57814-03-21.doc?dl=0&rlkey=mleqwl0d9fkod7gwhzrrt6o3c


שעלבים אגודת שיתופית' נורית כספי נ19737-08-21א "ת

אריה נוחומוביץ  ' מ נ"שדה ניצן מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע47288-07-21( באר שבע)א "ת

.לצמצום, ככלל, נוטה, "חוקתי"אך המגמה הפרשנית ביחס למונח , לא ידונו בבוררות" חוקתי"סכסוכים בעלי אופי 

ניסים גיגי' מ נ"תעשיות חרט הגליל בע7553-21א "רע

בקשת רשות הערעור על פסק דין בו נדחתה בקשת המבקשים לביטול פסק בוררות נטועה בנסיבות הפרטניות של הסכסוך ואף לא  
.  נגרם למבקשים עיוות דין

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

ובהן העילה  , לחוק הבוררות24ומשכך עילות הביטול המנויות בסעיף , ש אינו משמש ערכאת ערעור על פסקי בוררות"ביהמ
לחוק אין הכרח לקבוע כלל גורף  ( 3)24לעניין סמכויות בורר לפי סעיף ; תפורשנה בצמצום ובדווקנות, הנוגעת לחריגה מסמכות

יש לבחון את הסכמת הצדדים  . וחד משמעי

'מ ואח"יצחק איתן בע' עקביאן נ40341-09-20ט "ת

שכן על בקשה זו חל חוק הבוררות, נדחתה בקשה לרשות להתגונן על הכרעת הבורר מחוסר סמכות עניינית

https://www.dropbox.com/scl/fi/a1f71wy31s3i3xmqa4wj9/19737-08-21.doc?dl=0&rlkey=lzk6lqvgtppfjtj050wrhvk91
https://www.dropbox.com/scl/fi/yff0h7484gecp5com67s8/47288-07-21.doc?dl=0&rlkey=gbp5niz95oxv065i4lhpqnxfu
https://www.dropbox.com/scl/fi/5qpq4biyeg73fpbcechn1/7553-21.doc?dl=0&rlkey=wvgudxfp6su4y9qjuclovvdov
https://www.dropbox.com/scl/fi/t9hgh683oxlivcl7tlpib/.-3-24-3614-19.doc?dl=0&rlkey=03cxi2yhh0bql2qcy30kayjpb
https://www.dropbox.com/scl/fi/bvif82v9ko20mt76a2aho/40341-09-20.doc?dl=0&rlkey=2c59qhv3tzx8f0t9hd3rf18nj


גישור

רן שטרקמן ושמעון יצחקי, דוד זיסר, פיליפ מאייר' אן וי נסנטרספלאזה , מ"אלביט הדמיה  בע30775-10-20א "ת

דין גם כלפי מי שלא היה צד לו וכך לקבל תוקף כלפי כולי עלמא ולחסום  -עשוי להוות מעשה בית, דין-שקיבל תוקף של פסק, הסדר גישור
.כל מי שתובע באותה עילה

'מדינת ישראל משרד הבריאות ואח' פלוני נ41818-08-15א "ת

נגד קופת  ' בתביעתה של ר, ההליך המשיך להתנהל-הסדר גישור עם נתבעת אחת לא מונע את המשך הדיון בתביעה כנגד הנתבעת השנייה 
.  וקופת חולים' כך שהצדדים לפסק דין זה הם ר, חולים בלבד

"(.  הנתבעת"או " קופת חולים: "להלן)ונגד קופת חולים כללית "( המדינה: "להלן)משרד הבריאות -התביעה הוגשה נגד מדינת ישראל
לסילוק  , 1,250,000₪לפיו שילמה המדינה לתובעות פיצוי כולל בסך , בעקבות הליך גישור נחתם הסכם פשרה בין התובעות לבין המדינה

.תביעתן נגד המדינה

https://www.dropbox.com/scl/fi/o4qlyz7zyrgjmvwdkvs03/30775-10-20.doc?dl=0&rlkey=atot8ojmfmpc9g1ib89u4ujqi
https://www.dropbox.com/scl/fi/o9qc5wj81l4uhsbvkqzoe/41818-08-15.doc?dl=0&rlkey=xqoqbd8jj3px53g0a54i5n6bk


מרצים ומתראיינים, מגשרים ובוררים כותבים, עורכי דין

י המגשר"מתי וכיצד תועלה ע, האם–הצעת מגשר 

הסכסוכיםנילי ארד ומנשה כהן בתכנית - 102FMתכנית הסכסוכים של רדיו 

https://102fm.co.il/yaniv/?Summyid=123960

זליגת הלגליזם לגישור לגירושין עיוות את מהותו  

-:של2021יוני 7.מגיליון מס

ד גד מינא"מאמרו של עו

?האם בעקבות פסק דין אדלקום הוחמר המבחן להעברת בורר מתפקידו

מתי יורשה אדם שהוא זר להסדר הגישור לעיין בו -ד דורית כרמלי "בעקבות הרצאתה של עו

https://www.dropbox.com/scl/fi/6ffcbmpi7iscp74tielpv/.doc?dl=0&rlkey=toh39cusjlip85jnd48bs7rna
https://102fm.co.il/yaniv/?Summyid=123960
https://www.dropbox.com/scl/fi/2pfikyni4xhmhbzxeqkge/.docx?dl=0&rlkey=w37tbe3g3mq9igejywalujn2j
https://www.dropbox.com/scl/fi/bl176rdtx9dcwugvbfygv/.docx?dl=0&rlkey=7f29p3ajxdie5i7awpihzss0o
https://www.dropbox.com/scl/fi/bl176rdtx9dcwugvbfygv/.docx?dl=0&rlkey=7f29p3ajxdie5i7awpihzss0o
https://www.dropbox.com/scl/fi/bl176rdtx9dcwugvbfygv/.docx?dl=0&rlkey=7f29p3ajxdie5i7awpihzss0o
https://www.dropbox.com/scl/fi/bl176rdtx9dcwugvbfygv/.docx?dl=0&rlkey=7f29p3ajxdie5i7awpihzss0o
https://www.dropbox.com/scl/fi/9yb885xbtgkkxugz2ii07/.doc?dl=0&rlkey=kbhp6tzdp05xglawx7zxit19l


לוח מודעות

2021' אוק19-פרוטוקול פגישת ועדת יישוב סכסוכים דיני משפחה 

ב"א בחשוון תשפ"כ, 2021באוקטובר 27, מיום רביעי-פרוטוקול פורום יישוב סכסוכים 

יישוב סכסוכים וניהול קונפליקטים  ' סמסטר ב

https://www.dropbox.com/s/stgx2tg3a671c36/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%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%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%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%2019%20%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8%202021%5B306696%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/km4mgoxjems6fgq/%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%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%2027.10.2021%5B307234%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/9oqm3q8unm4q4l54d9ozb/.docx?dl=0&rlkey=7x09q9f51zljpa49ytowcao7k

