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פסיקה אחרונה

וועדת בוררות וגישור

החברה הכלכלית לאשקלון. נ' שמחה ביתן ואח8592-19א  .ע.ר

"  החלטת ביניים"בהיותה " החלטה אחרת"ש המחוזי בה נקבע כי תניית בוררות אינה מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד מהווה "ש פסק כי החלטת בימ"בימ
חוסר הבהירות באשר לשאלת אופן ההשגה על  ; אלא טעונה רשות ערעור, החלטה זו אינה מקימה זכות ערעור. שניתנה בגדרי ההליך ולקראת המשך בירורו

.  להארכת המועד להגשת בקשת רשות ערעור" טעם מיוחד"מקים , ההחלטה

בנאמו דניאל' נ' מירום ואח24785-12-19פ "ה

.בקשה מחויבת המציאות בגדרי תובענה שהסעד העיקרי בה ספק אם יסכון, פ מחמת תניית בוררות"בקשה לסעד זמני לעיכוב הליכי ביצוע הליכי הוצל

'מ ואח"שלמה דוד בע' נ' ואח 15721-07-19THEERAPHAT MAOLEEע "ע

,  שנערכו על ידי מגשרת, (הסדרי גישור)נוכח פגמים בהתנהלות המשיבות אשר שיבשו את ההליך שהיה צריך להתקיים בנוגע לאישור הסכמי פשרה 
.פגמים היורדים לשורש ההליך והביאו למחיקת תובענת המערערים נגד המשיבות

https://www.dropbox.com/s/u8kklwwrrzkclhv/%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9%20%D7%A0%D7%9E%D7%A0%D7%A2%20%D7%9E%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A2%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%20-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%97%D7%AA%20-%20%D7%A8.%D7%A2.%D7%90%20%208592-19%20%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0.%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.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3z2bslt5tld3b2u/%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%9C%D7%A4%20%D7%91%D7%A9%D7%9C%20%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%2024785-12-19%20%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%95%20%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/odamx3a6kbf76a0/%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0.%20%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%95%D7%90%D7%97-%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%27%20THEERAPHAT%20MAOLEE%2015721-07-19%20%20.%20%D7%A2.%D7%A2.doc?dl=0


מ"בעפוריהנוף כנרת ' בסיס נ58314-06-20פ "ה

ההסכמה בין הצדדים תוך " שינוי"אלא על בית המשפט לפעול לפי הסמכות הנתונה לו ל, אין לבטל לחלוטין את הסכמת הצדדים להתדיינות בבוררות
בכתב התביעה עולות טענות כנגד הפרת הוראות קוגנטיות . ביטול אותם רכיבים בהסכמה שאינם מתיישבים עם תקנת הציבור או הינם מקפחים

טענות אלה יש לבחון לפי הדין המהותי נוכח היותן קוגנטיות ולא בפני ערכאה שאינה בקיאה ואינה דנה לפי הדין  (. דירות)הקבועות בחוק מכר 
כבורר  , הוא אינו יכול להכריע, משכך. לדון בסכסוך הבא בפניו לפי דין תורה, בית דין חרדי מחויב לפי הכללים החלים עליו. כבית דין חרדי, המהותי

.בסוג הסכסוך דנן ויש צורך במינוי בורר חליפי שיהיה בקיא בדין המהותי, לפי דין תורה

’אשכנזי ואח' פרדו נ42235-02-20א "ת

אם משום אמון מיוחד בו ואם בשל תפקיד  , כשצדדים מתכוונים לייחד את הסמכות לשמש בורר לפלוני דווקא-תניית הבוררות אינה מונעת בורר חליף 
עליהם להעלות  , משפט בלבד-וכוונתם היא שאם הלה לא ישמש כבורר יבוטל הסכם הבוררות והצדדים יוכלו לפנות ולהתדיין בבית, מיוחד שהוא נושא

צריך שנסיבות  , אולם כדי שכוונה כאמור תשתמע מן ההסכם. אפשרות שכוונה כזו תשתמע לאו דווקא מאמירה מפורשת, קיימת. הסכמה כזו על הכתב
צריך שהבורר שמונה . שמרכז הכובד של הסכם הבוררות הוא זהותו של הבורר ולא עצם הבוררות כדרך של פתרון הסכסוך בין הצדדים, העניין יהיו כאלו

.יהיה מיוחד בתכונותיו ושתכונות מיוחדות אלו יהיו חשובות לצדדים יותר מעצם הפנייה למוסד הבוררות

אפיקים' נ' לילך ואח36044-10-19א "ת

.  ולא ניתן לקבוע לגביהם תניית בוררות בתקנון האגודה, אינם באים בגדר זאת" חוקתי"כי סכסוכים בעלי אופי , ההלכה הפסוקה קובעת בהקשר זה
נקטה ככלל בדרך מצמצמת, בהקשר בו עסקינן" חוקתי"המגמה הפרשנית ביחס למונח 

’שרונה ואחר.ס.בחברי קבוצת הרכישה יונייטד שרונה ' נ' אלפרד ואח27603-05-20ב "הפ

כי המשיבים ביטלו את הסכמתם לנהל את תביעת  , ובתוך כך נדחתה הטענה, בית המשפט דחה המרצת פתיחה להורות על בטלותו של הסכם בוררות
.  המבקשים בבוררות

https://www.dropbox.com/s/y76j3wijdvcdmqi/%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9%20%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A2%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%90%20%D7%95%D7%9C%D7%90%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%93%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A4%2058314-06-20%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%20%D7%A0%27%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%20%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0hb73fjt3f0rk6/%D7%9C%D7%90%20%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%98%D7%9C%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%A1%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99-%D7%AA.%D7%90%2042235-02-20%20%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%95%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rx3gqpf04amwa5x/%D7%9E%D7%94%D7%95%20%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90%2036044-10-19%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%9A%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2fwe8jgjagwzgpi/%D7%A0%D7%93%D7%97%D7%AA%D7%94%20%D7%94.%D7%A4.%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%91%2027603-05-20%20%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%93%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94%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.doc?dl=0


שור' נ' ואחפולמן40876-08-18ב "הפ

נדחתה טענת מבקש  , בתוך כך. לחוק הבוררות( 10)24-ו( 1)24בית המשפט דחה את בקשה לביטול פסק בורר הנסמכת על עילות הביטול המנויות בסעיפים 
.כי פסק הבורר לא הומצא לו כדין, ביטול

'ואחערנטאל' מרכז חינוכי בנות ירושלים נ55739-11-19ב "הפ

,  כאשר אין כוונה אחרת משמעת מהסכם הבוררות, לחוק הבוררות2בהתאם לסעיף . לא קבע מהו הדין שיחול על הבוררות, על פי לשונו, הסכם הבוררות
הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך ויפסוק לפי מיטב  "הקובע כי , ד לתוספת הראשונה"יחול סעיף י

המצויינתברירת המחדל ". בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי; שפיטתו על פי החומר שבפניו
.  אך לא מציינת מהם הכללים שיחולו עליו, בסעיף זה קובעת רק אילו דינים לא יחולו על הבורר

'נקר ואח' בסרב נ25175-01-20ב "הפ

כי התנהלות הבורר הפכה את מוסד  , נפסק. שברמת גן" אור על הפארק"בית המשפט הורה על ביטול פסק בוררות בסכסוך הנוגע לקבוצת הרכישה של 
שקבע כי  , ולא כפי שנעשה בפועל על ידי הבורר, הבורר אמור להכריע אם לקבל את חוות דעת המומחה שמונה בתיק. ואיטלולאהבוררות לחוכא 

. המומחה הוא שיבדוק אם קביעת הבורר היא נכונה

’ואחליבוביץ' נ' רואי חשבון ואח' ושותקריכליעובדיה פיק 43683-07-20ב "הפ

כי הבחינה אם  , הלכה היא. ש להעביר בורר מתפקידו אם יתברר כי הבורר אינו ראוי עוד לאמון הצדדים"לחוק הבוררות מסמיך את ביהמ11.1סעיף 
תעשה על פי אמות מידה אובייקטיביות ולא על בסיס תחושתו הסובייקטיבית של הצד המבקש את העברת הבורר  , הבורר אינו ראוי עוד לאמון הצדדים

נקבע כי יש לחזק את עצמאותו של מוסד הבוררות ולתת תוקף להסכמת הצדדים  . ש יעשה שימוש בסמכותו במקרים חריגים בלבד"מתפקידו וכי ביהמ
.ש בהליכי בוררות עד למינימום הנדרש"זאת על ידי צמצום התערבותו של ביהמ, להפנות את הכרעת הסכסוך ביניהם לבוררות

https://www.dropbox.com/s/n3dg6dk6fih6eyg/%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA%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%20%D7%A2%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%91%2040876-08-18%20%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%9F%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%A9%D7%95%D7%A8.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/to2q4m4rvyn5t8d/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%A9%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%93%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%91%2055739-11-19%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%27%20%D7%A2%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%90%D7%9C%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjt9kjp8u206u4w/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A2%20%D7%95%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20-%D7%94%D7%A4%D7%91%2025175-01-20%20%D7%91%D7%A1%D7%A8%D7%91%20%D7%A0%27%20%D7%A0%D7%A7%D7%A8%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hp7hxt2xur82p4h/%D7%94%D7%A4%D7%91%2043683-07-20%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%A4%D7%99%D7%A7%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA%27%20%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%20%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0


לשכת עורכי הדין בישראל–לוח מודעות והודעות וועדת בוררות וגישור 

יגאל בורוכובסקי בתכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב
https://102fm.co.il/yaniv/?Summyid=96111

ד גיל בורוכובסקי"עו–כלים מעשיים ומפתחות לגישור עסקי מוצלח 

כאשר הוא מצליח להושיב שני  , ושנים של סכסוך, משאבים, מגשר טוב יכול להביא במקרים רבים לחיסכון גדול של כסף

מה הם המפתחות להצלחה בגישור עסקי ומה צריך לדעת כאשר ניגשים . צדדים ולהביא אותם לחתימה על הסכם

ר פורום יישוב סכסוכים בתחום "המכהן בין היתר כיו, ד יגאל בורוכובסקי"הפודקאסט של עו? למורכבויות הליך הגישור

ד"הארצי בלשכת עוה

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3797796,00.html

מסמך המלצות להסדרת ניהול הגישור המקוון בישראל: ארגון המגשרים בישראל מציג

13/9/20( אזרחי)המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )קמיניץהכנה לישיבה עם ארז 

https://102fm.co.il/yaniv/?Summyid=96111
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3797796,00.html
https://www.dropbox.com/s/f9ybl3xxqefu3zn/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_27%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gq82zye7gbv49mr/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%90%D7%A8%D7%96%20%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A5.doc?dl=0


גישור בין פרונטלי לדיגיטלי-הרצאת זום –לשכת המגשרים 

https://www.youtube.com/watch?v=73ZmMd-TpZI&feature=youtu.be

הצעה של מתווה להקמת מוסד גישורים בשיתוף פעולה בין לשכת עורכי הדין לבין הפיקוח על הבנקים

לאישור הפורום–א "נוסח מוצע לתיקון תקנות סד

מכתב לארגוני המגשרים–החלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין בעניין הפרת חיסיון הגישור 

שנדון בפני ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין4/2020מקרה 

חשיפת פרטים מהליך גישור–התנהגות שאינה ראויה 

המרכז הישראלי לבוררות וגישור

מתווה פתרונות אלטרנטיביים לסכסוכים עסקיים בצל הקורונה

https://www.youtube.com/watch?v=73ZmMd-TpZI&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/s/2ic4qhj2pa4wudb/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3%20%D7%A9%D7%9C%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%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D%202.8.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vze1htzih9bhsr0/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%93%D7%90%20-%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-1.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jap3p4yg2muhqed/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%201%20%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D%5B41235080%5D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fymne737uk4vy0x/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94%20-%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%27%204-2020%5B41235081%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7132iytmm052si1/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%A4%D7%A8%2020%5B41235079%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70rhm793ig26iih/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A6%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70rhm793ig26iih/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A6%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.docx?dl=0


ועדת החוקה דנה בפתרונות אלטרנטיביים לסכסוכים עסקיים בצל הקורונה-:כלכליסט

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3845293,00.html

ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת
פתרונות אלטרנטיביים לסכסוכים עסקיים בצל הקורונה-הצגת מתווה המרכז הישראלי לגישור ובוררות 

13:00בשעה , ף"תשו באב "כ, 2020באוגוסט 16, יום ראשון 

https://www.knesset.tv/committees/theconstitutionlaw_justicecommittee/video/26577/

2020–פ"התש, (2תיקון מספר ()הוראת שעה)הצעת חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה –ארגון המגשרים 

את החוק להתדיינויות בסכסוכי משפחה כהוראת קבע 3-2ועדת החוקה אישרה לקריאות 

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3845293,00.html
https://www.knesset.tv/committees/theconstitutionlaw_justicecommittee/video/26577/
https://www.dropbox.com/s/mcxihd28cvmkilc/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%94%D7%AA%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20-%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94%2024.06.20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvclohzwn8s40i1/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%9B%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A2.docx?dl=0


מאמרים מתחום הגישור

כלי נוסף בידי המגשר–עידוד אמפתיה או גילוייה בין הצדדים בגישור 

בניגוד לחוק ולתקנות, שימוש לרעה בהליך הגישור כמכשיר להשגת תוקף של פסק דין להסדר גישור

https://www.dropbox.com/s/qw8pv1cqarcb77w/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%90%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%94%20%D7%90%D7%95%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%E2%80%93%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3y9nk90wf3rvjr8/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9B%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%2C%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA.docx?dl=0

