
וועדת בוררות וגישור

'מ ואח"יוניון מדיה ישראל בע' מ נ"שלמור אבנון עמיחי פרסומאים בע27551-03-20ב "הפ

על צד המבקש לבטל את פסק הבוררות מוטל הנטל להראות כי סיכויי הצלחת בקשתו  , לעניין הפקדת ערובה לפי חוק הבוררות

במקרה זה יש מקום לחייב את המשיבה בהפקדת  . וכן על בית המשפט לבחון לטובת מי מהצדדים נוטה מאזן הנוחות, גבוהים

.אולם לא במלוא סכום הבוררות, ערובה

2020אוגוסט 3ניוזלטר 

פסיקה אחרונה

חכימיאן' נ' מ ואח"כימיקלים וציוד בעהידרופארם68276-03-16א "ת

ואשר בסופו של יום בוטל על ידי בית  , בגין התנהלותו ופסק הבורר שהוציא, תביעה לפיצוי, בורר–התובעים הגישו כנגד הנתבע 

.המשפט

:בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה ופסק כלהלן

https://www.dropbox.com/s/bp0fplczgmygytf/%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%94%20%D7%99%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%20%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F%20%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%91%2027551-03-20%20%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%27%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgvmyfab05eiugz/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%A4%D7%A6%D7%94-%D7%AA%D7%90%2068276-03-16%20%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%9D%20%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9F.doc?dl=0


רפאעתעזאםנ בדראןאליאס 3374-20. א.ע

לחוק הבוררות וזאת בשל אי עמידה באמות  5ש המחוזי אשר דחה בקשה לעיכוב הליכים לפי סעיף "לא נמצא להתערב בהחלטת ביהמ

טעם  "בבואו לקבוע כי מתקיים , ש אינו מוגבל לרשימה סגורה של חריגים"ביהמ. המידה למתן רשות ערעור בכגון דא והן לגופו של עניין

לרבות שיקולים  , ש רשאי להביא בחשבון שיקולים מגוונים"ביהמ. המצדיק הימנעות מעיכוב ההליכים נוכח קיומה של תניית בוררות" מיוחד

.שיקולים שבהיגיון ושל תום לב ושיקולים של אינטרס הציבור כפי שנעשה בענייננו, דיוניים ושיקולי יעילות

המבקש נדרש לשכנע את בית  . הוא קיומה של זכות לכאורה, אחד התנאים היסודיים הנדרשים ממבקש הסעד הזמני

בשלב  (. לתקנות סדר הדין האזרחי( א)362תקנה " )על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה"המשפט 

על בסיס החומר המונח בפני  , וההערכה היא לכאורית בלבד, זה אין צורך לפסוק באופן סופי בדבר צדקתו של מי מהצדדים

המבקש נדרש לשכנע . הוא קיומה של זכות לכאורה, אחד התנאים היסודיים הנדרשים ממבקש הסעד הזמני. בית המשפט

לתקנות סדר הדין  ( א)362תקנה " )על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה"את בית המשפט 

על בסיס  , וההערכה היא לכאורית בלבד, בשלב זה אין צורך לפסוק באופן סופי בדבר צדקתו של מי מהצדדים(. האזרחי

. החומר המונח בפני בית המשפט

'חמו ואח-בן' נ' ששון ואח31632-05-20ב "הפ

המבקשים הוכיחו עילה  . עד למתן להחלטה אחרת או הכרעה בתיק העיקרי, בית המשפט הורה על עיכוב הליכי הבוררות

.לכאורה לביסוס התביעה ומאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הסעד הזמני

המבקש נדרש לשכנע את בית  . הוא קיומה של זכות לכאורה, אחד התנאים היסודיים הנדרשים ממבקש הסעד הזמני

(. לתקנות סדר הדין האזרחי( א)362תקנה " )על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה"המשפט 

על בסיס החומר  , וההערכה היא לכאורית בלבד, בשלב זה אין צורך לפסוק באופן סופי בדבר צדקתו של מי מהצדדים

. המונח בפני בית המשפט

מ"נ ממכר בית בעשליסרישראל 3587-20א  "רע

נוכח קיומה של תניית  , ש על עיכוב ההליכים בתובענת המבקשים"נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטה בה הורה בימ

ש  "נפסק כי אין זה מקרה חריג המצדיק מתן רשות ערעור על החלטות של בימ. בוררות בזיכרון דברים שנחתם בין הצדדים

אינה מצדיקה  , אף אם הייתה כזו, ש ביישום הדין"שגיאה של בימ, בנוסף. בענייני בוררות ואף לא נגרם עיוות דין למבקשים

ש המחוזי בדבר הדין שיחול על הבוררות הן בגדר קביעות עובדתיות שאין זו "קביעותיו של בימ; קבלת בקשת רשות ערעור

https://www.dropbox.com/s/8ag28dx4zxslban/%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%20%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A1%205%20%D7%9C%D7%97.%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2.%D7%90.%203374-20%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A1%20%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%90%D7%9F%20%D7%A0%20%D7%A2%D7%96%D7%90%D7%9D%20%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%A2%D7%AA.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pupzl4uwmyp2wq0/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%93%20%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%91%2031632-05-20%20%D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%91%D7%9F-%D7%97%D7%9E%D7%95%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pupzl4uwmyp2wq0/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%93%20%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%91%2031632-05-20%20%D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%91%D7%9F-%D7%97%D7%9E%D7%95%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bbn41ptw93ak2q/%D7%92%D7%9D%20%D7%90%D7%9D%20%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%90%20%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%A1%205%2C%D7%94%D7%A6%D7%93%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%20%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20-%D7%A8%D7%A2%D7%90%20%203587-20%20%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%A8%20%D7%A0%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%9B%D7%A8.doc?dl=0


'מ ואח"בע. זי.די.אליהלומי ' נ' מ ואח"אורן יהלומים בע10191-12-19ב "הפ

, ואולם מדובר במקרים נדירים בלבד, אפשר ותשמע טענה בדבר הצורך להעביר בורר מתפקידו גם לאחר מתן פסק הבוררות

והדבר נודע לטוען זאת רק לאחר מתן פסק , "בזמן אמת"זאת כאשר לא הייתה יכולת לצד להליך הטוען זאת לדעת על הדברים 

.לחוק הבוררות( 10)24לחוק מתמזגת למעשה להוראות סעיף 11עילת הביטול שבסעיף , במצב דברים זה. הבוררות

שבהם העובדות המגבשות את הבקשה להעברת הבורר מתפקידו נתגלו רק לאחר  , טענות מעין אלה ישמעו במקרים הנדירים

ואף לא ניתן לומר כי הוא יכול היה לגלות את המידע באמצעות  , ולא ניתן לתלות את הסיבות לכך בבעל הדין, מתן פסק הבוררות

.הדרך להעלות את הטענה פתוחה גם לאחר מתן פסק הבוררות, בדיקה סבירה

'ואחברגרזון' מ נ"אורתם סהר תשתיות ובניה בע8915-12-19ת "חדל

נכון , לפיכך. בקשות לביטול פסק בוררות נדונות בהליך מיוחד שקבוע בחוק הבוררות ובעילות ייעודיות שקבועות בחוק הבוררות

יהיה שבקשת הביטול תדון בנפרד מתיק חדלות הפירעון במסגרת בקשה למתן הוראות

'ואחקויפמן' נ' ואחאלחאלקעבד 45653-06-19ב "הפ

,  נקבע כי לא ניתנה על ידי הבורר התראה למשיבים. בית המשפט הורה על החזרת התיק לבוררות לשם השלמת פסק הבוררות

.קודם ששלל מהם את האפשרות להביא עדים או להגיש סיכומים

,  לתוספת הראשונה לחוק הבוררות' לחוק הבוררות ובהתאם לסעיף י( א)15בהתאם להלכה הפסוקה שנפסקה לגבי סעיף 

והיא  , אך זו האפשרות האחרונה, אומנם קיימת, האפשרות כי הבורר ידון בהיעדר עדים או טענות מצד אחד הצדדים לבוררות

קיימת עילה  , עשה כןמשלא. יפסוק בהיעדרם, כי אם לא יעשה כן, מותנית בכך שהבורר יתרה בצד שלא הביא את עדיו או טיעוניו

.לחוק הבוררות( 4)24ברורה לביטול הפסק על פי סעיף 

https://www.dropbox.com/s/62r66pomzn0nlqo/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A1%2024%20%2C%20%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%98%D7%A2%D7%9F%20%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%91%2010191-12-19%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9F%20%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%9C.%D7%93%D7%99.%D7%96%D7%99.%20%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0hyd911vxtd24yf/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA%20%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%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%93%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%AA%208915-12-19%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%9D%20%D7%A1%D7%94%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%A0%27%20%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xe22f5tkvx57qnn/%D7%99%D7%A4%D7%A1%D7%9C%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%D7%90%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%91%2045653-06-19%20%D7%A2%D7%91%D7%93%20%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%90%D7%9C%D7%A7%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%9F%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0


ועקנין' עובדיה חינוך ותורה נחזון14217-04-19ב "הפ

שעל פיה בית  , לחוק הבוררות( 4)24לא נמצאה הצדקה להורות על ביטול פסקי הבוררות על יסוד עילת הביטול הקבועה בסעיף 

".לא ניתנה לבעל דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו"המשפט רשאי לבטל פסק בוררות אם 

שעל פיה בית המשפט רשאי , לחוק הבוררות( 4)24הטענה המרכזית של המבקשת התייחסה לעילת הביטול המנויה בסעיף 

לא ניתנה לבעל דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או "לתקנו או להחזירו לבורר אם , להשלימו, כולו או חלקו, לבטל פסק בוררות

".  להביא ראיותיו

בפסיקה נקבע כי פגיעה בזכות הטיעון עשויה להצדיק את ביטול פסק הבוררות רק במקרים שבהם נפגעו כללי הצדק הטבעי באופן  

.מהותי ולא פורמלי גרידא

מ"ן ופרויקטים בע"אופיר שי יזמות נדל' מ נ"ציון בע31793-03-19ב "הפ

כי לא זו בלבד שפסק , נפסק. כלשון בית המשפט–ביטול פסק בורר שהותיר תחושה קשה של פגיעה בכללי הצדק הטבעי 

.אלא שהפסק מעורר קשיים משמעותיים שמחייבים את ביטולו, הבוררות פגע בכללי הצדק הטבעי

הרב' פופופוביץנ יעקב פריינדבצלאל –4541-20א  "רע

,  תינתן רק במקרים חריגים, לחוק הבוררות8כלל הוא כי רשות ערעור על החלטת הערכאה הראשונה על מינוי בורר מכוח סעיף 

המקרה דנא אינו נמנה על מקרים חריגים ". טעתה הערכאה הראשונה בהפעלת החוק או נתפסה לכלל טעות מהותית"שבהם 

.אלה

https://www.dropbox.com/s/xe22f5tkvx57qnn/%D7%99%D7%A4%D7%A1%D7%9C%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%D7%90%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%91%2045653-06-19%20%D7%A2%D7%91%D7%93%20%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%90%D7%9C%D7%A7%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%9F%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uckeuc27o018dpr/%D7%9C%D7%90%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%99%D7%90%20%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA%20-%D7%A1%204-24%20%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D%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%2014217-04-19%20%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%27%20%D7%95%D7%A2%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9F.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gu83b604osn0sto/%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%A7%20%D7%A0%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%20%D7%99%D7%91%D7%95%D7%98%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%91%2031793-03-19%20%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%20%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hejz0rx7ncmupqh/%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%A8%D7%97%D7%91%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A1.8%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7-%20%D7%A8%D7%A2%D7%90%20%204541-20%20-%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93%20%D7%A0%20%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27.doc?dl=0


'מ ואח"בונוס בע. ב.א.ר.א' סופר נ43366-10-19ב "הפ

.  אם ישנן כאלו, תפקיד הבורר בערעור הוא לבחון את נכונותו של פסק הבוררות בערכאה הראשונה ולדאוג לתיקון טעויות בפסק

לבטל  , היורד לפרטים ומציג ממצאי עובדה ותוצאה חשבונאית מדויקת, מנומק, בורר בערעור אינו רשאי ליטול פסק בוררות יסודי

.לפי דעתו, במחי יד את מסקנותיו ולפסוק תחתיו סכום גלובלי לפי אומדנא

'ואחסמדיה'צגלעד אלי ' קרן שלף נ35639-05-20ב "הפ

המדובר בבקשה לזימון עד שמוגשת על ידי הבוררת  . בקשתה של הבוררת להורות על זימונו של  עד שאינו צד להליך הבוררות

.מבלי שזימונו של העד התבקש על ידי הצדדים, עצמה

ישנה אינדיקציה  . אינם מתקיימים במקרה דנן, בגדרם יימנע בית המשפט מזימון עד, בית משפט קבע כי מקרים חריגים אלה

הבקשה לזימונו של העד באה על רקע , מעבר לכך; למעורבות העד באירועים מושא ההליך ומכאן שאין מדובר בעד שאינו קשור

.אין מדובר בתשתית דיונית או ראייתית חסרה, היינו. הבוררת לרדת לחקר האמת' עיון בסיכומי הצדדים ורצונה של כב

מ"תכשיטים בע. ה.ג.ק' מ נ"סאן שיין בע8130/19א "ע

5ובכלל זה בבקשות לעיכוב הליכים מכוח סעיף , בעניינים שבהם מוקנית לבית המשפט סמכות מפורשת מכוח חוק הבוררות

בין זו המעכבת הליכים  5החלטה לפי סעיף : "וכך בלשון הפסיקה. הערעור על החלטת בית המשפט טעון רשות, לחוק הבוררות

".אינה יכולה להיות מובאת בפני ערכאת ערעור אלא ברשות, ובין זו המסרבת לעכב הליכים

מתעוררת  , השאלה-ערעור בזכות או ערעור ברשות -CENTRAL ELECTRIC’ הנדסה נווטאירפול290/10א "רע: ובאותו עניין

.בקשר להחלטה בדבר עיכוב הליכים בשל קיומה של תניית בוררות

https://www.dropbox.com/s/gp7om8hxifpoqr0/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%A4%D7%91%2043366-10-19%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%27%20%D7%90.%D7%A8.%D7%90.%D7%91.%20%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/12eygl1kqm8d7a1/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%91%D7%93%D7%9B%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%A2%D7%93%20%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%91%2035639-05-20%20%D7%A9%D7%9C%D7%A3%20%D7%A0%27%20%D7%A6%27%D7%A1%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbjq0fbla9184s1/%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%20%D7%A2.%D7%90.%208130-19%20%D7%A1%D7%90%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%A7.%D7%92.%D7%94.%20%D7%AA%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4229bhtfm1ayk8/%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A1%2038%20%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A2%202901-10%20%D7%95%D7%95%D7%98%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%20CENTRAL%20ELECTRIC.docx?dl=0


פישמן ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים ואח3642-08-16ר "פש

לחוק בתי המשפט מקנה לבית המשפט שיקול דעת  ( ג)68אמנם סעיף . כלל הוא בשיטתנו כי בית המשפט ידון בפומבי

מידע מן הגישור נהנה מהגנות מסוימות הנוגעות  , ככלל. אולם יש לפרשו בצמצום, רחב לחרוג מן הכלל בהחלטות ביניים

למעט  , שכל מסמך שנוצר בחדר הגישור לא יהיה קביל בפני בית המשפט, כלל אצבע הוא.למסירתו לבית המשפט

.היא שאלה עובדתית תלוית נסיבות, אם לאו, "הסדר גישור"השאלה האם מסמך מסוים הוא . הסדר הגישור

אינו חל עליו ובהעדר טעם ( ד)ג79לכן למעשה סעיף , במקרה זה מדובר בהסדר גישור אשר הובא לעיון בית המשפט

.  אין מניעה לפרסמו, אחר

רויטל זורח' תקוה רוטנשטיין נ 3735/20. א.ע

.בכפוף להשבת הדיון לבורר בארבעה נושאים, נדחתה בקשת המשיבים לביטול פסק בוררות

הרכישה מבואות חנניה' ניסנוב נ2135-06-19ב "הפ

לרבות חריגה מסמכותו על פי מינויו  , לא נמצא פגם בהתנהלות המשיבה במינוי הבורר וכן לא נמצא פגם בהתנהלות הבורר

.יש להותיר את פסק הבורר על כנו, משכך. אשר יהא בהם כדי להורות על ביטול מינויו וביטול פסק הדין אשר ניתן על ידו–

https://www.dropbox.com/s/ns45beskcopsygs/%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%97%D7%95%D7%9C%20%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%92%D7%A9%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9-%D7%A4%D7%A9%D7%A8%203642-08-16%20%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%20%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%A4%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%9F%20%D7%95%D7%90%D7%97.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mrh899bmnuboty0/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%A2.%D7%90.%203735-20%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94%20%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%A0%27%20%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9C%20%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%97.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3sdy7ivbb7blbto/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A8%D7%AA%20%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%95%20-%20%D7%94%D7%A4%D7%91%202135-06-19%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%95%D7%91%20%D7%A0%27%20%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%94.doc?dl=0


מ"החברה לשכון ולפתוח ישראל בעאפרידר' מ נ"החברה הכלכלית לאשקלון בע26669-01-20ב "הפ

מינוי בורר בהתאם תניית הבוררות 

'אבני ואח' קיבוץ יגור אגודה שיתופית נ24670-03-20ב "הפ

אישור פסק בורר 

https://www.dropbox.com/s/8whaypbjpsx21zo/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%94%D7%A4%D7%91%2026669-01-20%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ale3nv3cfujkf54/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20-%20%D7%94%D7%A4%D7%91%2024670-03-20%20%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5%20%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20-%20Copy.doc?dl=0


לשכת עורכי הדין בישראל–לוח מודעות והודעות וועדת בוררות וגישור 

-איך להשתמש בזום בצורה האפקטיבית ביותר )לצד הטכני . 1-שעות שחלקן יוקדשו 3הרעיון הוא . אנחנו רוצים להעביר בנושא גישור בזום: בורוכובסקיד יגאל "עו

. מה ואיך  עושים את זה טוב-ורובן יוקדשו למהות הגישור בזום . 2,('שיתוף מסמכים וכו, חדרים נפרדים

?האם הייתם רוצים להירשם לסדנה כזו 

:אתר שממנו ניתן ללמוד את השימוש בזום

:על מהות הגישור בזום-מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו בתורת המשפט , ר עומר שפירא"ד

הנה הרצאה מעולה של -למעוניינים Colin Rule קולין הוא . ואורחה על ידי מרכז גישור שנמצא באיטליהההרצאה היתה למגשרים מכל העולם . על גישור מקוון

-ממובילי התחום בעולם ומי שהקים את מערכת יישוב הסכסוכים המקוונת ב ebay. הוא מרצה נפלא ומעורר השראה:

:בורוכובסקיד יגאל "עו

שמח לספר שקיבלנו רוח גבית לשימוש בגישור  . שמח לספר לכם בסיום פגישה עם סגנית המפקח על הבנקים והאחראית על יחידת תלונות הציבור בבנק ישראל

חבר  )מוזמן לפנות לשי פישר ( והפרוייקט)מי מכם שרוצה לעזור לייצר את הנייר . סוכם שנכין נייר עמדה להערותיהם איך לבנות את זה. ביחידת תלונות הציבור

.עבודה בלחץ לקראת הישיבה הקרובה אצלנו ואז העברה לבנק(. בפורום

https://www.naotech.com/he/zoom/zoom-tutorials/
https://www.dropbox.com/s/ufe2kp3a84dd75y/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%95%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%2030.4.-%20%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F-%20%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90.mp4?dl=0
https://www.facebook.com/watch/?v=894056294404013


מאמר מתחום הגישור

הפן ההסכמי–ביטול הסדר גישור שקיבל תוקף של פסק דין 

מגשר, ד גיורא אלוני"מאת עו

הרחבת הקריטריונים להפניה לגישור חיצוני מבתי המשפט ובתי הדין לעבודה -' נספח א

תוכנית עבודה בנושא קידום הגישור עם המדינה-' נספח ב

המלצות: קידום הליכי יישוב סכסוכים חלופיים לפני הליך משפטי בעקבות משבר קורונה–' נספח ג

http://www.giora-aloni.co.il/?p=1882
https://www.dropbox.com/s/0gwlpde9cc4u647/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%90%27%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20-%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%95%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f58zz0se77yqi5x/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%91%27%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20-%20%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20-%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%2023.6.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ojqrs5bjd29qtbu/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%92%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20-%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%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%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20-%2022%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%202020.pdf?dl=0

