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פסיקה אחרונה

'בית מדרש גבוה לתורה באר אברהם ואח' משה שלום זלצמן נ7838-21א "רע

דין הזדמנות נאותה -שעניינה בכך שלא ניתנה לבעל, לחוק( 4)24יש להורות על ביטול פסק הבוררות בעילה הקבועה בסעיף 
לטעון טענותיו או להביא ראיותיו

'מ ואח"ג בע"שכטר ברחוב דונש ר' נ' דרורי ואח39951-02-21א "ת

לחוק הבוררות קובע כי ניתן לבטל פסק בוררות אם הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו על פי  ( 3)24סעיף 
.במקרה זה נפסק שהבורר פעל בהתאם לסמכותו וכי ניתנה למשיבות הזדמנות נאותה לטעון את טענותיהן. פסק הבוררות

https://www.dropbox.com/scl/fi/mmld9oib2mmzdb1cyx0wq/.24-4-7838-21.doc?dl=0&rlkey=0t7qm5rxzp0ultr8er8oxfdgv
https://www.dropbox.com/scl/fi/8jpcndm81tbrb15h9idii/39951-02-21.doc?dl=0&rlkey=r5st3i647paqc761iue0pdhom


'מ ואח"בנק לאומי לישראל בע' מ נ"בע( 1999)פזית נכסים . י8584-10-21צ "רער

א לתקנות 9שבמסגרתו שולם מלוא החוב הוא סיבה מספקת להחזר אגרה בתיק ההוצאה לפועל בהתאם לתקנה " הסכם פשרה"האם 
.והאגרה ששולמה בעת פתיחת התיק הייתה גבוהה במיוחד, לאחר שבוצעו פעולות אחדות, (שכר והוצאות, אגרות)ההוצאה לפועל 

'חמו ואח-בן' נ' ששון ואח36409-09-21א "ת

.  בבחינת טענות ערעוריות בכסות של עילות לביטול פסק בורר שאין לקבלן, טענות המועלות בדיעבד

בית הדין הארצי לעבודה' נ' אח17-גל אוזד ו4755-19ץ "בג

כי כוחו ; נתונות היו לסמכות הבורר, לרבות מתכונת העסקת העותרים, הזכות לקביעות הינה חוזית וכי שאלת פרשנות ההסכם הקיבוצי
חרף  , וכי בנסיבות העניין פסק הבוררות חל על העותרים; של פסק הבוררות יפה כלפי העותרים על אף שלא היו צד להליך הבוררות

.רישומו כהסכם קיבוצי-אי

מ"ישראייר תעופה ותיירות בע' דהן נ44555-03-19צ "ת

טעמים מיוחדים  "שאז התקיימו , פטור מתשלום החלק השני של האגרה בתובענה ייצוגית יינתן רק כאשר ההתנהלות היתה קצרה
אולם במקרה זה הוקדשו זמן ומשאבים עד  (. אגרות)של תקנות בתי המשפט ( 3()א)א7שמצדיקים זאת כנדרש בסעיף , "שיירשמו

.לכן הבקשה נדחית, שהושג הסדר הפשרה

אדר' נ' ד שלגי בעניין ורניק ואח"עו38100-06-21ע "אב

.  לבורר עומד הכוח להכפיף ערב אשר אינו צד להסכם לא רק לערבותו כי אם גם לתניית הבוררות שבהסכם

https://www.dropbox.com/scl/fi/gxotlbv8p4h93jzzlio9y/9-8584-10-21.doc?dl=0&rlkey=xerzdeyrvpi5hsva91oz27307
https://www.dropbox.com/scl/fi/v881u3nbkknhvjgxl2iwn/36409-09-21.doc?dl=0&rlkey=pusdmqvsqszvlitsbbpl5h6ze
https://www.dropbox.com/scl/fi/com3u7occ85ns0uvqvjfz/4755-19-17.doc?dl=0&rlkey=yoe1y6jzltlt5wd4thtk1d52e
https://www.dropbox.com/scl/fi/79p9bvws8yof5azz24x6t/44555-03-19.doc?dl=0&rlkey=sl4zt7rnbe89i5txm1kyiov5n
https://www.dropbox.com/scl/fi/jsamldsfeoehmgurzdzei/38100-06-21.doc?dl=0&rlkey=lfsjvu25za9fcvt2ee3z742c5


מ"יסודות יניב בע' מ נ"ט בנייה בע.ס.ב7711-21א "רע

ד לתוספת הראשונה לחוק ובין אם מכוח הסכם שנחתם בין  "בין אם מכוח פרט י–מסדרי הדין ומכללי הראיות , שחרור הבורר מכבלי הדין המהותי
;  אין משמעותו כי הבורר לא רשאי לפסוק על פי הדין המהותי מקום בו הוא מוצא לנכון לעשות כן–הצדדים 

עמותת בית שלמה' יהודה עיני נ6617-21א "ע

,  לא נתונה למערער זכות ערעור על פסק הדין, לפיכך, "ש לפי חוק זה ניתנת לערעור ברשות"החלטה של ביהמ"לחוק הבוררות קובע כי 38סעיף 
.ועליו להגיש בקשת רשות ערעור

ל"עוזרי כספי ז' מיכה שי נ8060-21א "ע

38בהיותה חוסה תחת סעיף , שאופן ההשגה עליה הוא ברשות בלבד, מהווה החלטה אחרת, גם בקשה לעיון חוזר בהחלטה שיפוטית קודמת
;גם על החלטה שכזו, כך שלא נתונה למערערים זכות ערעור, לחוק הבוררות

מ  "גזית השבחת נכסים בע. ש' נ' שומורי ואח72201-11-20א "ת

אין בעצם קיומו של פיצול הדיון כדי לשלול באופן אוטומטי את הסכמת  , גם כאשר יישומה של תניית הבוררות תחייב את פיצולו של הדיון
.  'טעם מיוחד'אלא נדרש לכך , הצדדים לפעול בהתאם לתניית הבוררות

רוזן' ברזין נ43520-05-21א "ת

וודאי לא טעם שיש בו כדי  , לא הוצג כל טעם לשיהוי הרב בהגשת הבקשה לביטול פסקי הבוררות. אושרו כל ארבעת פסקי בוררות
.  להצביע על אילוצים שאינם בשליטת המשיב

https://www.dropbox.com/scl/fi/mem5udi9ciw7ao3h07l3e/7711-21-.-..doc?dl=0&rlkey=c1wh5yi6k96j47vq9a1ciq85y
https://www.dropbox.com/scl/fi/ryc6ssg1jwwvgc4ksmvtu/.-38-6617-21.doc?dl=0&rlkey=ttew02vsnt3ylrjw2fx0qh9hf
https://www.dropbox.com/scl/fi/h03hadi4df69ac54yk1em/8060-21.doc?dl=0&rlkey=paovv3rtmhos3phddrjl6d8az
https://www.dropbox.com/scl/fi/w07oq2u9fdsm3hcbix969/72201-11-20-..doc?dl=0&rlkey=kr4b2hjgh3lpvfs44dsesz403
https://www.dropbox.com/scl/fi/y1k2zsnxm693u64io4rlv/43520-05-21.doc?dl=0&rlkey=3gu0f45e138upei6ugfcp0qqc


גישור

אלמוני' פלונית נ56267-06-18ס "תה

,  משכך, מ לכריתת ההסכם מצד הנתבע"הטעיה ובחוסר תום לב בניהול המו, נחתמו מתוך טעות, כאשר הוראותיו העיקריות של ההסכם
.  ש מורה על ביטול ההסכם והנספח לו"ביהמ

מאירה אזרד  ' בן שבבו נ69248-12-18א "ת

יפים על דרך קל וחומר כשמדובר בדברים שנאמרים  , נקבע שהקביעות אשר נפסקו בכל הנוגע לדברים שנאמרים באולם בית המשפט
.  במסגרת הליך גישור

.מאירה אזרד' בן שבבו נ69248-12-68א "השופטת אפרת הלר בבית משפט השלום בטבריה ת' זרקור על פסק דינה של כב

https://www.dropbox.com/scl/fi/vir5se9jfhs7pj38hhjfd/56267-06-18.doc?dl=0&rlkey=5zou62duc8i37oa392a1niqtk
https://www.dropbox.com/scl/fi/ktconnoute34dwt6ruz6s/69248-12-18.doc?dl=0&rlkey=1fa27zwtz182hplcmafnj8ovi
https://www.dropbox.com/scl/fi/kz2zfs26n2qwqsr7zpljl/.docx?dl=0&rlkey=rxp74k153a6l323afp8s7gsdy


מרצים ומתראיינים, מגשרים ובוררים כותבים, עורכי דין

לשכת עורכי הדין–מאמרים שהוזכרו במהלך הרצאות שנישאו במסגרת סדרת הרצאות יישוב סכסוכים וניהול קונפליקטים 

שבירת הדיכוטומיה בין פורמלי ללא פורמלי: פרוצדורה ולגיטימציה של הליכים ליישוב סכסוכים-־עיני 'ארנה רבינוביץ

הצדדים מעוניינים בפרוצדורות  , כאשר מדובר בהליך שהוא חלק ממערכת שאיננה וולונטרית ובעלת סמכות הכרעה כמו מערכת המשפט
בהליכים  , לעומת זאת. המגבירות את הצפיות ואת הוודאות של ההליך באמצעות הגבלה של חופש הפעולה של השופטת, מפורטות יותר

.לפי העדפות הצדדים ואופי הסכסוך' תפירה'א־פורמליים התפיסה היא שההליך הוא גמיש וניתן ל

נורית צימרמן ומיכל אלברשטיין, עמוס גבריאלי-משפט בצל הגישור : הגישור הסמכותי

המופנות על ידי  , השיטה העומדת בבסיס פרקטיקה מתאפיינת בטיפול וביישוב סכסוכים המחלוקות רבות משתתפים וברמת מורכבות גבוהה
ומביא את הצדדים לכדי הסדר תוך התייחסות לרגשות  , הגישור הסמכותי מתנהל באופן מעריך. בית המשפט או הצדדים  ובאי כוחם

.ולאינטרסים בשילוב שיח מעמיק בהם

על שפיטה הסדרית ובין מצוי לרצוי במשפט הישראלי? שופט מגשר-: קרני פרלמן 

מתנהלים תוך חתירה ליצירת פתרון , לרבות בישראל, אמריקאי-הליכי שפיטה הרווחים כיום במערכות בתי המשפט בארצות המשפט האנגלו
,  המאמר מצביע על התפתחות תפקידו של השופט ההסדרי. להבדיל ממתן הכרעה בסכסוך, מוסכם לסכסוך ולגיבוש הסדר בין הצדדים-

.ועל טווח מופעיה של השפיטה ההסדרית בשיטת המשפט האנגלו אמריקאית, המנהל הליכים שיפוטיים למטרה זו

https://www.dropbox.com/s/uzkloevmejmbd99/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%94%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%20%D7%95%D7%9C%D7%90%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/45gx8xj6ju1tmgk/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ad8d2qwr3c8ahrk/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%20%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8-%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%94%20%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%20%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%99-%D7%93%D7%A8%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%9F.pdf?dl=0


התגברות על קשיים בגישור  :  בעקבות הרצאתם של יוני נפתי ויפעת דוק

הם הצביעו בעיקר על  , כיצד השיבו מגשרים ותיקים לשאלה אילו מצבים בגישור גרמו להם תחושה של תסכול במהלך ישיבות גישור
או עורכי דינם והפגנת רגשות עזים של  /ציפיות בלתי מציאותיות של הצדדים ו, העדר הכנה נאותה לקראת הגישור-:שלושה גורמים

.  המגושרים ואף מצד עורכי הדין המייצגים

ד מיכאל צור"עו| אמנות כתיבת הסכם גישור -" נקודת גישור"

הוא משקף את האישיות  * לצורכיהם ולרצונותיהם הייחודיים של הצדדים בהליך הגישור " הזרקור"הסכם גישור טוב מעביר את 
בדרך  , את מאפייני מערכת היחסים ואת התהליך הטרנספורמטיבי שעברו הצדדים במהלך הגישור, של כל אחד מהם בנפרד

.ד מיכאל צור מביא שבעה כללים לכתיבת הסכם גישור"עו* להסכמה -ממחלוקת וסכסוך 

שימוש בשאלות הבהרה ככלי לקידום משא ומתן

המגשר או  –שמי שמנהל את ההליך , בכך, סיכויי ההשגה וההצלחה שלו תלויים מעל לכל, שמוביל לרגע ההסכמה הזה, התהליך
ולהצפת האינטרסים והמטרות של כל המסובים   ,(mindsetחייב להעלות את השאלות שתובלנה להכרה הקוגניטיבית –הבורר 

.לשולחן המשא ומתן
שמטרתן לעזור לצדדים לעבור  , העלאת שאלות: לאמור–שנועד לשמש את מנהל ההליך , המאמר בא לבחון את הכלי החשוב הזה
.את המסע להשגת ההסכמות המיוחלות

תכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב

https://www.dropbox.com/scl/fi/tsj3iej2ldp4eazhd2d74/.docx?dl=0&rlkey=4kbqe6pltmyfvsml13bc0vgkb
https://www.dropbox.com/scl/fi/8z8oviq355g8l62sj9oid/.docx?dl=0&rlkey=2mb6rij523madvcuwpwu2x4dl
https://www.dropbox.com/scl/fi/maqt17tb5s15w7dedi5j9/.docx?dl=0&rlkey=0n41gkujtx373lro0tughfs1j
https://www.dropbox.com/scl/fi/3ano8ti483t7nebxs2mbp/.docx?dl=0&rlkey=y3udno1pwgh5opvxbihygbmqd


תוצרי עבודות חברי פורום יישוב סכסוכים

עם הנהלת בתי המשפט בנושא תקנות רשימת המגשרים5.10.21סיכום פגישה מיום 

2022פייס עדכון לוועדה מצוות מקרקעין דצמבר -סמולנסקיגילה 

סיכום ראיונות–לפני משפט  ADRקידום 

:טיוטת הצעה לפורום יישוב סכסוכים לאופן פנייה לשר המשפטים מר גדעון סער

"וועדת המגשרים"הוספת נציג ארגוני מגשרים להרכב 

https://www.dropbox.com/s/3136o0wlfvxem30/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%205.10.21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qfsbl5rr4n8huyu/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%202021%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94-%282%29.pdf?dl=0
https://cutt.ly/aUQg5kz
https://www.dropbox.com/scl/fi/j7tf7kh6lzo1j1qpc0wkj/.docx?dl=0&rlkey=9oer6kbi18vdo67kk7qhxcgnv


לוח מודעות

'סמסטר ב-יישוב סכסוכים וניהול קונפליקטים : סדרת הרצאות מקוונת בנושא

גישה להקלטות של כל המפגשים –יישוב סכסוכים וניהול קונפליקטים ' סמסטר ב

https://www.dropbox.com/s/80589i81garsbt5/%D7%99%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%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/onf7drrug4xw69f73gqoj/.docx?dl=0&rlkey=elbx0h9jjxbgm38lg72r4ialf

