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2020אחרונה לחדש ספטמבר פסיקה 

מ נ יחזקאל חסקלסון"נחלת שופ בע-מרדכי לב ו63497-11-19ב "הפ

המבקש רכש את השליטה  . גילוי נאות של קשר אישי והיכרות קודמת בין הבורר לבין המשיב-בעילת אי, בקשה לבטול פסק בורר

.לאחר שהמחלוקת בין החברה למשיב החלה להתברר בפני הבורר, בחברה המבקשת

מ"כפר שיתופי להתיישבות בע-חרמש ' נ' הלפרין ואח47074-12-19נ "עמ

הוא  , שנושא בהקשר זה בתפקיד מעין שיפוטי, מתחם ההתערבות של בית המשפט בהחלטותיו של רשם האגודות השיתופיות

בית המשפט יתערב בהחלטת רשם האגודות השיתופיות במקרים שבהם ההחלטה פגומה בטעות משפטית מהותית  . מצומצם

.והצדק מחייב שבית המשפט יתערב בהחלטה

https://www.dropbox.com/s/ets317w4ffhwhmk/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C %D7%A4%D7%A1%D7%A7 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8 %D7%A2%D7%A7%D7%91 %D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D %D7%A2%D7%9D %D7%A6%D7%93 %D7%90%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%91 63497-11-19 %D7%9C%D7%91 %D7%95 %D7%A0%D7%97%D7%97%D7%9C%D7%AA %D7%A9%D7%95%D7%A4 %D7%A0 %D7%97%D7%A1%D7%A7%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/93h0m2rimq1zy5o/%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9 %D7%99%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91 %D7%91%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA %D7%A8%D7%A9%D7%9D %D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%9E%D7%A0 47074-12-19 %D7%94%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9F %D7%95%D7%90%D7%97%27 %D7%A0%27 %D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%A9 -%D7%9B%D7%A4%D7%A8 %D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99 %D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA.doc?dl=0


ברוינר' נ' קניג ואח35663-07-20ב "הפ

תוגש בדרך של בקשה  , בקשה להימנע מאישור פסק בוררות או כל טענה אחרת שעניינה התנגדות לאישור פסק בוררות, ככלל

קרוב  –במקרה זה יש להימנע מאישור הפסק לנוכח השיהוי המשמעותי בהגשת הבקשה לאישורו , ואולם. לביטול פסק בוררות

אשר קוים זה  , אין עוד רלוונטיות לפסק הבוררות, לנוכח חלוף הזמן כמו גם שינוי מצב המקרקעין. לשלושים שנה לאחר נתינתו

. מכבר

מ"עיר דוד בניה ופתוח בע' ר נ"קריית אונגוואר ע5278-20א "רע

:קובע כדלקמן, "צורת פסק הבוררות"שכותרתו , לחוק הבוררות20סעיף 

די בחתימת רובם אם  , בבוררות לפני בוררים אחדים; פסק הבוררות יהיה בכתב וייחתם על ידי הבורר בציון תאריך החתימה

.בפסק ששאר הבוררים אינם יכולים או אינם רוצים לחתום עליוצויין

אילן זמיר' חנה כהן נ26126-07-19ב "הפ

באופן  , בתחושת הצדק, כדי לפגוע בנסיבות העניין, בתוצאת פסק הבוררות לעניין היקף הפיצוי אשר הושת על המבקשת

.  לחוק הבוררות( 10)24ש מכוח סעיף "המצדיק את התערבותו של ביהמ

מ"גגות וחיפויים בע' שלמה שמש נ4572-20א "רע

אין ממש בטענת המבקש לפיה חרג הבורר מסמכותו כאשר הורה על מחיקת כתב ההגנה שהגיש בשל אי תשלום שכר  

.טרחת המומחה

https://www.dropbox.com/s/4yt8uuyiwglopll/%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA %D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94 %D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%A4%D7%A1%D7%A7 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8 %D7%A2%D7%A7%D7%91 %D7%A9%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%91 35663-07-20 %D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%92 %D7%95%D7%90%D7%97%27 %D7%A0%27 %D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A8.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xuq18shnz9wzspc/%D7%93%D7%99 %D7%91%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%AA 2 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%99%D7%9D %D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%AA %D7%A4%D7%A1%D7%94%D7%93- %D7%A8%D7%A2%D7%90 5278-20 %D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA %D7%90%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8 %D7%A0 %D7%A2%D7%99%D7%A8 %D7%93%D7%95%D7%93.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bx0v8brf3hc5b5l/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F %D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C 24 -9 %D7%95-10 %D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A3 %D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%99 %D7%A9%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%A2 %D7%94%D7%95%D7%97%D7%96%D7%A8 %D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%91 26126-07-19 %D7%9B%D7%94%D7%9F %D7%A0%27 %D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A8.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jjek5njkaidpqct/%D7%94%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%A2 %D7%9C%D7%90 %D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%9D %D7%A9%D7%9B%D7%A8 %D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94 %D7%95%D7%9B%D7%AA%D7%91 %D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94 %D7%A0%D7%9E%D7%97%D7%A7-%D7%A8%D7%A2%D7%90 4572-20 %D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94 %D7%A9%D7%9E%D7%A9 %D7%A0%27 %D7%92%D7%92%D7%95%D7%AA %D7%95%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0


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

הכפוי בין הבורר לבעלי  ' שידוך'שברי לכל כי ה, מראית העין הפוסלת היא כזאת. "בית המשפט הורה על העברת הבורר מתפקידו

".בשל משקע שאין לקעקעו, הדין אינו יכול לצלוח

מ"האחים אבו עיאש בע' מ נ"אמירי זכרון יעקב בע5448-20א "רע

ובכלל זה מאחר שהקשר  , אין מקום במכלול נסיבות העניין לביטול הפסק, אף שהבורר אכן הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו

.  שאי גילויו אינו עולה כדי הפרה חריפה של חובת תום הלב, בין הבורר למשיבה הוא קשר רחוק

(סניף ישראל)הליכוד תנועה לאומית ליברלית '  הליכוד תנועה עולמית לציונות נ46359-08-20פ "ה

8על פי הוראות תקנה , שכן הבקשה הייתה אמורה להיות מוגשת, בית המשפט מחק המרצת פתיחה שהגישה המבקשת

.מבלי לכרוך בה תובענה למתן סעדים נוספים, לתקנות הבוררות

יוסף אוחנה נ הסתדרות העובדים הכללית-12048-06-20ב  "ת

ר רשות השיפוט  "יו, להורות על ביטולו של פסק דינו של הבורר, עובדי סקטור תפעול בנמל אשדוד, נדחתה בקשת המבקשים

ניתן תוך חריגה מסמכויות הבורר ואף קיימת עילה לפיה היה בית  , לטענת המבקשים פסק הדין מנוגד לתקנת הציבור. בהסתדרות

.המשפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור

https://www.dropbox.com/s/3zzyfihrk276z7p/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%20%D7%91%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%A9%D7%A9%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90%20%D7%A4%D7%9E%D7%99%D7%9D%20-%20%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/t39qu6qyylmcucb/%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%20%D7%91%D7%95%D7%98%D7%9C-%D7%A8%D7%A2%D7%90%205448-20%20%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%91%D7%95%20%D7%A2%D7%99%D7%90%D7%A9%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07sbm28m23557e7/%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%AA%D7%A7%27%208%20%D7%9C%D7%AA%D7%A7%27%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9A%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%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%D7%A2%D7%9D%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%2046359-08-20%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%93.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86kwx15yoa0s4u5/%D7%A0%D7%93%D7%97%D7%AA%D7%94%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%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A1%D7%A2.%2024%20%20-%20%D7%AA%D7%91%20%2012048-06-20-%20%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%A0%20%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA.doc?dl=0


טליה בסיס-נ -מ"נוף כנרת פוריה בע5555-20א  "רע

אך בד בבד נקבע כי הבוררות תתקיים בהתאם  , לחוק הבוררות5התקבלה בקשת המבקשת לעכב הליכים בתובענה מכוח סעיף 

(.ד לפי דין תורה"שקבע בוררות בפני בי)בשונה מהמוסכם בהסכם הבוררות , לדין המהותי

מ"בונוס בע. ב.א.ר.חברת א' ח בנימין סופר נ"רו4477-20א  "רע

גדר התערבותו של  , לאחר שעניינו של המבקש התברר לפני שלוש ערכאות, כאשר מדובר בבקשת ביטול פסק בוררות בערעור

ניתן להגיש בקשה לביטול פסק בוררות בערעור על פי העילות  ; ש זה תהא מצומצמת אף יותר מהרגיל בענייני בוררות"בימ

אין גם עילה להתערב  ; אין בטענות המבקש להקים עילת ביטול פסק בוררות בערעור. בלבד( 10)-ו( 9)24האמורות בסעיף 

.בהחלטה להחזיר את הדיון לבורר באחת הסוגיות שנמצא כי יש בה טעות

פלוני' פלונית נ42525-07-20מ "תלה

שהתנהלה במסגרת  , פרטי השיחה של האם עמו, גם אם לא הציג עצמו כמגשר–ש "בבקשה להוצאת תמליל מתיק ביהמ

כלל הוא כי "זאת לאור ההלכה לפיה . ולא ניתן לקבוע על יסודם ממצאים בהליך זה, אינם קבילים, מ לקראת פשרה"מו

".מסמכים ודברים שהוחלפו בין הצדדים במהלך משא ומתן לקראת פשרה אינם קבילים במשפט

מדינת ישראל נ הסתדרות מדיצינית הדסה6780/19א "ע

(ד"מגשר לסקירת פסה, ד גיורא אלוני"להלן מאמר של עו' ר)א לחוק בתי המשפט משמשים יחדיו בעובדות פסק דין אחד 79-ג ו79סעיפים 

https://www.dropbox.com/s/ik9w518d2ano9zr/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F %D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91 %D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%2C %D7%90%D7%91%D7%9C %D7%9C%D7%90 %D7%9C%D7%A4%D7%99 %D7%93%D7%99%D7%9F %D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%A2%D7%90  5555-20 %D7%A0%D7%95%D7%A3 %D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA %D7%94%D7%A2%D7%9E- %D7%A0 -%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94 %D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65me6c0m2cr6t1a/%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8 %D7%91%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%9C %D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99 %D7%99%D7%94%D7%99%D7%94 %D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%9D %D7%95%D7%A8%D7%A7 %D7%9C%D7%A4%D7%99 %D7%A1 24%289-9%D7%95-%2810%2910- %D7%A8%D7%A2%D7%90  4477-20  %D7%A8%D7%95%D7%97 %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8 %D7%A0 %D7%90%D7%A8%D7%90%D7%91  %D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv2ubo61db7bai5/%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%97 %D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94 %D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%94 %D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90 %D7%99%D7%95%D7%92%D7%A9 %D7%9B%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%9C%D7%94%D7%9E 42525-07-20 %D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA %D7%A0 %D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iqnsh6g5s069gg4/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F %D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3 %D7%91%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3 79%D7%90 -%D7%A2.%D7%90. 6780-19 %D7%9E. %D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C %D7%A0 %D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94.doc?dl=0


ד רונה גינת"הרצאה של עו–התמודדות עם משברים בגישור 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXsTiCzRJY&feature=youtu.be

אתיקה ומה שביניהם, טכניקה-גישור מקוון 

https://www.facebook.com/IsraelBarAssociation/videos/321557462597081

.נתקבל, 2020-ף"התש, (3' תיקון מס( )הוראת שעה)חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה 

http://online.knesset.gov.il/app#/player/peplayer.aspx?ProtocolID=90721

ד ומגשרת רונה גינת"התמודדות עם משברים בגישור עו

https://www.youtube.com/watch?v=ufXsTiCzRJY&feature=youtu.be

מקורות מידע וכלים לעבודה מרחוק

8תגובה מקדמית מטעם המשיבה 5256/20ץ "בג

צ דיינה הר אבן "תגובה לבג-פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות–לשכת עורכי הדין בישראל 

מאת ירון הרמן ואייל בר צבי-פתרון סכסוכים מקוון 

https://www.themarker.com/law/1.90084

https://www.youtube.com/watch?v=ufXsTiCzRJY&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/IsraelBarAssociation/videos/321557462597081
http://online.knesset.gov.il/app#/player/peplayer.aspx?ProtocolID=90721
https://www.youtube.com/watch?v=ufXsTiCzRJY&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/s/um78o8tsjow986e/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2 %D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D %D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94 %D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C %D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdqboiope8v6as6/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94 %D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A6 %D7%94%D7%A8 %D7%90%D7%91%D7%9F.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdqboiope8v6as6/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94 %D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A6 %D7%94%D7%A8 %D7%90%D7%91%D7%9F.docx?dl=0
https://www.themarker.com/law/1.90084


מאמרים מתחום הגישור

".דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור"בית המשפט מקפיד על אי קבילות  של 

מגשר, ד גיורא אלוני"מאת עו

א לחוק בתי המשפט משמשים יחדיו בעובדות פסק דין אחד79-ג ו79סעיפים 

מגשר, ד גיורא אלוני"מאת עו

https://www.dropbox.com/s/0f2ptiri1095g0v/%D7%91%D7%99%D7%AA %D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98 %D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%93 %D7%A2%D7%9C %D7%90%D7%99 %D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA  %D7%A9%D7%9C %E2%80%9C%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D %D7%A9%D7%A0%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%95 %D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA %D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%E2%80%9D..docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmlhgek3qfvcd9u/%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D 79%D7%92 %D7%95- 79%D7%90 %D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7 %D7%91%D7%AA%D7%99 %D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98 %D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9D %D7%99%D7%97%D7%93%D7%99%D7%95 %D7%91%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA %D7%A4%D7%A1%D7%A7 %D7%93%D7%99%D7%9F %D7%90%D7%97%D7%93.doc?dl=0

