
2020דצמבר 7. ניוזלטר מס

2020דצמבר /פסיקה אחרונה לחדש נובמבר

מ"בעאוסטיס' מ נ"ברמן מודוס בע44139-07-20ב "הפ

שמבזהכמיהמשיבהאתלראותוישהבוררמינויבענייןפסוקהפלוגתהשקיימתבטענה,הבוררותחוקל8לסעיףבהתאםבוררלמינויבקשה
.המשפטביתהחלטתאת

מ"בע( 2001)ר ירושלים "מועדון הכדורגל בית. נ' תומר בן הרוש ואח39365-03-20ע "בר

לחוק  5שהורתה על עיכוב ההליכים בתובענות בהעדר התקיימות תנאי סעיף , ד האזורי"ד הארצי לעבודה ביטל את החלטת ביה"ביה
.הבוררות

https://www.dropbox.com/s/s6gr9xgx2vsennn/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A1%D7%A2%208%20-%20%D7%94%D7%A4%D7%91%20%2044139-07-20%20%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9F%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A1%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50qo5rz64dz8he9/%D7%91%D7%A8%D7%A2%20%28%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%29%2039365-03-20%20%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%91%D7%9F%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%A0%27%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C%20%D7%90.%D7%92.%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%B4%D7%A8%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.pdf?dl=0


"שרונהר.ס.ב"/ "יונייטד שרונה"חברי קבוצת הרכישה ' אלפרד שכטר נ6749-20א "ע

פ אותם מבחנים המשמשים לצורך ההבחנה בין פסק דין חלקי  "של בורר נעשית ע" החלטה אחרת"לבין " פסק ביניים"ההבחנה בין 
ובפרט בהתאם לשאלה האם הדיון במחלוקת העומדת על הפרק הושלם ובידי הצדדים נמצאת החלטה , ש"להחלטה אחרת של ביהמ

.  ברורה ומפורשת המכריעה

'מ ואח"בע( 2016)תשובה התחדשות עירונית ' נ' מ ואח"גל עם נכסים בע17993-11-19ג "תנ

ישנם  . נותר בידי בית המשפט שיקול דעת שלא להיעתר לבקשה אם ראה טעם מיוחד, גם כאשר מתקיימים כל התנאים לעיכוב ההליכים
בין מחמת הוראה חוקית המחייבת שיובאו לפני בית המשפט ובין מחמת שטיבם של  , סכסוכים שאינם מתאימים להליכים בפני בורר

הסכסוכים או של הסעדים מחייבים הכרעה שיפוטית

'עידו ואחברשן' נבעמי שחם נדלן .מ5406-20א "ע

מ בין הצדדים לא יכול להיחשב כהליך גישור כהגדרתו  "המו–להכריע בהליך הייתה נתונה כל העת בידי בית המשפט כל עוד הסמכות 
.בחוק בתי המשפט

'מ ואח"יזום והנדסה בעאלמיר' מ נ"חברה לעבודות בנין בע. ר.ד.סא40067-04-19ב "הפ

ראתהולא,הניהולבחברתהבוררשלשותפותועלידעההמבקשתעודכל.הבוררהגילויחובתלהפרתבטענה,בוררפסקלביטולבקשהדחיית
.חשיבותכלזהלמידעלייחס

https://www.dropbox.com/s/ibe07bcuplh0vf9/%D7%94%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%A8%D7%A2%D7%90%206749-20%20%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%93%20%D7%A9%D7%9B%D7%98%D7%A8%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.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mbuuqtzvd7cprm/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D%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%95%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A0%D7%92%2017993-11-19%20%D7%92%D7%9C%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%282016%29%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c4xhp6uxk8ydrdz/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%9E-%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%20%D7%94%D7%99%D7%94%20-%D7%A2%D7%90%205406-20%20%D7%9E.%D7%99%20%D7%A9%D7%97%D7%9D%20%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%9F%20%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5au2yznn3dfmz81/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20-%D7%94%D7%A4%D7%91%20%28%2040067-04-19%20%D7%A1%D7%90.%D7%93.%D7%A8.%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A8%20%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0


קיסר-עוד להי שוורצמן' שייקה עברי אחזקות  נ7089-20א "רע

אין ערכאת הערעור נוטה להתערב בה  , לחוק הבוררות5ההלכה לפיה בשעה שאנו עסקינן בהחלטה הנוגעת לעיכוב הליכים לפי סעיף 
.  שכן הבקשה דידן אינה עומדת באמות מידה אלה, הלכה זו מקבלת משנה תוקף במקרה זה. אלא אם נפלה טעות של ממש

'סטוק ואח' נ' נעים ואח31946-11-20א "רע

לפקודת האגודות השיתופיות אינו מגביל את סמכות האגודה לקבוע מנגנון לישוב סכסוכים רק בכל הנוגע לכאלו שבין  52סעיף 
בענייננו הסכסוך נוגע לשימוש בקרקע והוא כלול בגדר  ". עסקי האגודה"ויכול שיתגלה סכסוך בין חברים בנוגע ל, האגודה לבין חבריה

".עסקי האגודה"המושג 

מ"בעאינובישנסאון טרק ' מ  נ"בעסופרקום7278-20א "רע

.  לחוק הבוררות( 10)24נדחתה בקשת המבקשת לביטול פסק בוררות מכוח סעיף 

גיל בסרב' אחרים נ79-שי ליפמן ו7156-20א "רע

זהה במהותו למבחן לסיווג בין פסק דין חלקי  , פסק דין נוסף באשר למבחן לסיווג החלטת בורר כפסק ביניים או כהחלטה אחרת
.  מבחן הסעד–" החלטה אחרת"לבין 

https://www.dropbox.com/s/5j65j0xpz4p2nh3/%D7%A0%D7%93%D7%97%D7%94%20%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%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%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A1%205%20%20%D7%A8%D7%A2%D7%90%207089-20%20%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%20%D7%A0%27%20%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%9C%D7%94%D7%99%20%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%9E%D7%9F-%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ao550hcbb8d0vnt/%D7%A2%D7%9C%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%97%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20-%D7%A8%D7%A2%D7%90%2031946-11-20%20%D7%A0%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A7%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lpq1b6wj68s6pm/%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%2024-10%20%20%D7%A8%D7%A2%D7%90%207278-20%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%A8%D7%A7%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%A1.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f62f0in730zavpj/%D7%A4%D7%A1%D7%93%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%9F%D7%9F%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%90%207156-20%20%D7%A9%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%9F%20%D7%95-79%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%27%20%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%91%D7%A1%D7%A8%D7%91.doc?dl=0


סופר  ' הבר נ34684-12-19א "ת

ואף יציע מתווה לסיום  , בית המשפט יציע אפשרויות להידברות, אין זה פסול שבמסגרת דיון קדם המשפט. נדחתה בקשה לפסלות שופט
אין  ". דיון בלתי פורמלי"ומנהלים דיון שלא לפרוטוקול במסגרת , פועלים בהתאם לאסכולות מתחום הגישור, שופטים, לעיתים. התיק בפשרה

לקצרו ולהחישו או כדי לברר אם יש  , לפשטו, במגמה לייעל את הדיון"שומה על השופט לנהל את הדיון א"לתקסדבהתאם , שכן, בכך פסול
".מקום לפשרה בין בעלי הדין

'עמותת אוהל לאה ואח' נ' זאב ברלין ואח6173-20א "רע

הם  . בשל החתימה החסרה" דין תורה"אף כשנודע להם כי הוזמן ל, המבקשים נמנעו מלפנות לבית המשפט בבקשה להעברת הבורר מתפקידו
.  לאחר שכבר נחתם, ושיח עם הבורר ולפיכך יש לדחות את בקשתם לביטול פסק הבוררותשיגגם ניהלו 

'ואחכמאל' נ' ואחקרבקי494760617ב "הפ

אך אם חשבונות הביניים חורגים מציפיות הצדדים עליהם  , על הבורר לדאוג להחתמת הצדדים על הסכם שכר טרחה מפורט בראשית ההליך
על הבורר להזהיר עצמו כי חובתו העיקרית הינה להכריע בסכסוך בדרך תמציתית  . ליזום הליך להגבלת מסגרת השעות מעתה ואילך

.המתבטאת גם בהיקף שעות העבודה המושקעות בהכנת הפסק

18.6.2020לשכת עורכי הדין בישראל מ -מחוז מרכז -פרשנותו ואופן עריכתו״ , ד שגית בידרמן ״הסכם בוררות"מתוך הרצאתה של עו) 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=334506860871692&ref=watch_permalink)

הממשלה באר שבעקריתנ קניון בעמפלדיום הנעלה . א.י2632-18א  "רע

לחוק הבוררות( א)27תיקון פסק בורר לפי סעיף 

https://www.dropbox.com/s/19ijwog8x9h1tu2/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%20%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%A2%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%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%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A-%D7%AA%D7%90%2034684-12-19%20%D7%94%D7%91%D7%A8%20%D7%A0%27%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t191h3na9vib5j3/%D7%A9%D7%99%D7%92%20%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%20%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%90%20%D7%9C%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA%D7%9D%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7-%D7%A8%D7%A2%D7%90%206173-20%20%D7%96%D7%90%D7%91%20%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%A0%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%94.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6t9zwdil0y7561m/%D7%A9%D7%9B%D7%98%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%20%D7%90%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%A8%20%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A2%D7%95%D7%93%20%20%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%91%2049476%2006%2017%20%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%A7%D7%99%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%9B%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/watch/live/?v=334506860871692&ref=watch_permalink
https://www.dropbox.com/s/84jrezpqrzzahkl/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%A1%2022%20%D7%90%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%20-%D7%A8%D7%A2%D7%90%20%202632-18%20%D7%99.%D7%90.%20%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%20%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A9.doc?dl=0


מ"בע( 2009)איי סיאנס . בי' מ נ"בענטוורקסלומינטי62712-05-20ב "הפ

.מתחם ההתערבות בפסקי בוררות חוץ הוא מצומצם

האחות' האח נ14882-06-19ס "תה

דין-ביטול הסדר גישור שקיבל תוקף של פסק

אלמוני 'פלונית נ42321-09-20( ג"ק)ש "תמ

יש לראות בכך גם הסכמה מכללא של  , וסמכות הבורר לא הוחרגה בשום צורה ואופן, משעה שסמכות זו אינה מסויגת
.הצדדים להסמיכו לדון ולהכריע גם בשאלת תקפו של ההסכם

https://www.dropbox.com/s/fpzna9u5cfzgdjm/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%9D%20%D7%91%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A5%20-%D7%94%D7%A4%D7%91%2062712-05-20%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%99%20%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%A1%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%91%D7%99.%20%D7%90%D7%99%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%A1%20%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ax84wn9mi1ysonf/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%20%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%A1%D7%93-%D7%AA%D7%94%D7%A1%2014882-06-19%20%D7%94%D7%90%D7%97%20%D7%A0%27%20%D7%94%D7%90%D7%97%D7%95%D7%AA.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rpvnzt5ozl3i20/%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%A1%D7%9E%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%98%20%D7%92%D7%9D%20%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A4%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%AA%D7%9E%D7%A9%20%2042321-09-20%20%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99.doc?dl=0


גילעדד ומגשרת אילנית "ביזומה ועריכתה של עו–" גישור: ערךעיין "–כתב עת חדש 

גישור: מתכבדת ומתרגשת לשתף בצאתו לאור של כתב העת עיין ערך
להפיץ אותו כשפה וככלי לכל הסוכנים החשובים  , מזמינה אתכם להיות שותפים להגשים את חלום הגישור שאנו כולנו מאמינים בו

וכמובן לקחת חלק בגיליונות הבאים  
��ולאלה שעוד יבואו �🙏🙏�תודה לכל הכותבים המדהימים שהיו ועודם שותפים לדרך 

https://bit.ly/387VJDQ

https://bit.ly/387VJDQ


כאשר הוא מסיים את כל העניינים העומדים ותלויים לפני הבורר, דין של בורר ייחשב כפסק בינייםפסק 

ד"עו, ר ישראל שמעוני"מאת ד

http://www.shimony-law.co.il/html5/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=29461&did=3265&G=&SM=

לשכת עורכי הדין בהובלתה של  –נייר עבודה מטעם וועדת בוררות וגישור -פעילות צוות המדינה כצד לגישור  

קריב    ד ענת "עו

6שהתפרסם בניוזלטר , ד"ד יוסף לבנהרץ לתיקון ניסוחה של כותרת פס"הערה של עו

http://www.shimony-law.co.il/html5/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=29461&did=3265&G=&SM=
https://www.dropbox.com/s/47kw3my0bglquux/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%A5.doc?dl=0


מאמרים מתחום  
הגישור

החזר אגרה לאחר הסדר גישור עם חלק מהנתבעים

https://www.dropbox.com/s/8kxday7y6nux9kz/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8 %D7%90%D7%92%D7%A8%D7%94 %D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8 %D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8 %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%A2%D7%9D %D7%97%D7%9C%D7%A7 %D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D.doc?dl=0

