
ועדת בוררות וגישור-פורום יישוב סכסוכים 

2021ץמר10. ניוזלטר מס

פסיקה אחרונה

לוין' מרגולין נ22486-09-20ב "הפ

המשיב לא הביא החלטות אלה לידיעת  , חרף העובדה שניתנו החלטות על ידי בית המשפט המחוזי. מחיקת הבקשה לאישור פסקי בוררות
די בכך כדי  -באופן שהביא לכך שניתנו החלטות סותרות על ידי בתי המשפט , המותב שדן בבקשה לאישור פסקי הבוררות בהליך הנוכחי

.  לקבל את הבקשה ולמחוק את הבקשה לאישור פסקי הבוררות

מ"אורתם סהר הנדסה בע' מ נ"פרויקט אורנים בע420-21א "דנ

יש לפרש בהתאם לחזקה פרשנית לפיה אין בכוונת צדדים להסכם למנוע אפשרות לאכוף את הוראותיו  , ככל הסכם אחר, הסכמי בוררות
במקרים בהם הסכם בוררות אינו בר ביצוע לא בנקל ייקבע כי יש לפרשו באופן המונע בירור  , על כן. באמצעות פנייה לערכאה שיפוטית

.  ש"תביעה בביהמ
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https://www.dropbox.com/s/xv82yvzk8c7193i/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA %D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94 %D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C %D7%A9%D7%9C %D7%A4%D7%A1%D7%A7 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%91  22486-09-20 %D7%94%D7%93%D7%A8 %D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F %D7%A0%27 %D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1 %D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9F.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9rd3b8bnd4e8me4/%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94 %D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%AA %D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9F %D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9D %D7%9E%D7%A6%D7%93 %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94 %D7%9C%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9-%D7%93%D7%A0%D7%90 420-21 %D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98 %D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%A2%D7%9E %D7%A0%27 %D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%9D %D7%A1%D7%94%D7%A8 %D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94 %D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0


זילברשלג נ מימון52387-09-16תא 

שכן אין כל ראיות חדשות המצדיקות לבטל את פסק  , שברורה היה כרוך בבזבוז זמן שיפוטי רב ויקר, התביעה שהגיש התובע היא תביעת סרק
.  ולא הוצגו גם כל ראיות לטענת המרמה שנטענה, הבוררות ואת פסק דין שאישר אותו

'מימון גליל ואח, א"ש המחוזי ת"זילברשלג נ ביהמ1849/21צ "בג

ובגדרו נדחתה תביעת העותר לביטולם של  , נחליאלי חיאט' השופטת א52387-09-16א "דינו של בית המשפט המחוזי בת-העתירה לביטול פסק
ץ איננו משמש ערכאת  "בית המשפט העליון בשבתו כבג. בניגוד לעמדתו, פסקי בוררות שניתנו בעניינו ולביטול פסק בו אושרו פסקי הבוררות

.אלא במקרים חריגים שבחריגים והמקרה שלפנינו אינו נמנה עם מקרים חריגים כאמור, י בתי משפט אחרים"ערעור שבוחנת החלטות הניתנות ע

מ"חברת אורן הסלע בניה והשקעות בע' מ נ"ד בנין והשקעות בע.ג.א.חברת מ760/21א "ע

טעונות , ולמצער ניתנו בעניין הקשור קשר ענייני הדוק לחוק הבוררות, החלטות שעסקו במינוי בורר, ש המחוזי"ערעור על החלטותיו של בימ
.וכי למערערת לא עומדת זכות ערעור על החלטות אלה, לחוק הבוררות38רשות ערעור לפי סעיף 

י"קריית הרשב' ביטון נ-45155-09-19ב "הפ

כפי שבאו לידי ביטוי הן בנוסח  , יש ללמוד מתוך בחינה מהותית של הסכמות הצדדים לבוררות, "העניין שהוסכם למוסרו לבוררות"לשאלה מהו 
,  ביניהם" כל הסכסוכים"לפיה הצדדים הסכימו למסור לבוררות את , הן מההסכמות בבית משפט והן מהטענות בכתב התביעה, שטר הבוררות

.כפי שאמנם נקבע בשטר הבוררות
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https://www.dropbox.com/s/5lu5ersiu72hirl/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F %D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8 %D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94 %D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C %D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%99 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA- %D7%AA%D7%90 52387-09-16 %D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%9C%D7%92 %D7%A0 %D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x4r9jr8pjk5jenw/%D7%91%D7%92%D7%A6 %D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%95 %D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9 %D7%A9%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8- %D7%91%D7%92%D7%A6 1849-21 %D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%9C%D7%92 %D7%A0 %D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E %D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sewdo7k6h1xiu3j/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA %D7%A2%D7%9C %D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8 %D7%9C%D7%A4%D7%99 %D7%A1. 38-%D7%A2%D7%90 760-21 %D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA %D7%9E.%D7%90.%D7%92.%D7%93 %D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9F %D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%A2%D7%9E %D7%A0%27 %D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA %D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9F %D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%A2 %D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94 %D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jpwjt8d59e4y2qt/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA %D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D %D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%A9%D7%9D %D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94 %D7%9E%D7%94%D7%99 %D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F %D7%A0 %D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA %D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%99 %D7%94%D7%A4%D7%91 45155-09-19.docx?dl=0


אברהם ביטון' י נ"קריית הרשב657-21א "רע

באופיין  " ערעוריות"עיון בטענות המבקשת מעלה כי צדק בית המשפט המחוזי בקבעו כי הבקשה לביטול פסק הבורר הסתכמה בטענות 
.  שאינן מהוות עילה לביטול פסק בוררות

דהן' לחיאני נ11608-05-18ב "הפ

24שכן סעיף , לחוק הבוררות24לא ניתן להגיש בקשה לביטולה באחת העילות המנויות בסעיף , כאשר החלטת בורר אינה מהווה פסק דין
".  לרבות פסק ביניים, פסק שניתן על ידי בורר"לחוק כ1פסק בוררות מוגדר בסעיף ". פסק בוררות"קובע כי בית המשפט יהיה רשאי לבטל 

ובידי בעלי  , התיק נסגר בכל האמור למחלוקת זו, פסק ביניים ייחשב ככזה רק כאשר ברור כי הדיון במחלוקת שהיא נושא ההחלטה הושלם
.שלמה ובעלת קיום עצמאי משלו, הדין החלטה ברורה ומפורשת המכריעה במחלוקת מוגדרת

אר'מועצה מקומית מג' תאופיק מחאמיד נ8002/20א "רע

הבורר רשאי להביא שאלה משפטית המתעוררת במהלך הבוררות או את  ", ז לתוספת הראשונה לחוק הבוררות"אין חולק כי על פי פרט ט
בהנחה שחלה התוספת הראשונה לחוק הבוררות  ". לשם מתן חוות דעתאבעיהלפני בית המשפט בדרך , כולו או מקצתו, פסק הבוררות

".סוגיות משפטיות"ושבהסכם הבוררות הצדדים הסכימו כי הבורר יפנה באבעיה לבית המשפט בכל הנוגע ל

גישור

'שמואלי ואח' מ נ"אלקטרה בניה בע59007-01-12א "ת

תהיה מכרעת וסופית  , שעל הזמנתה הצדדים מסכימים, שכלל התניה הקובעת כי חוות דעת, הסכמה שהושגה במסגרת הסדר גישור
מבלי שניתן יהיה לערער או להשיג עליה בכל הליך משפטי או גישורי או מעין משפטי אחר שקיבל תוקף של  , ותחייב את הצדדים

.אינה ניתנת לביטול-החלטה על ידי בית משפט זה 
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https://www.dropbox.com/s/m2xu1r9047ry7we/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8 %D7%A0%D7%93%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%90 657-21 %D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA %D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%99 %D7%A0. %D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D %D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53zi5he6d9m3n0t/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F %D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%9F %D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%95%D7%94%D7%9F %D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C %D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%99 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA- %D7%94%D7%A4%D7%91 11608-05-18 %D7%9C%D7%97%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99 %D7%A0 %D7%93%D7%94%D7%9F.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yh0w211jt10cavr/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8 %D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%99 %D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9 %D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94 -%D7%A8%D7%A2%D7%90 8002-20 %D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A7 %D7%9E%D7%97%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%93 %D7%A0. %D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94 %D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA %D7%9E%D7%92%27%D7%90%D7%A8.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0g4vys9vqh972nf/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94 %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 %D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94 %D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%AA %D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%90 59007-01-12 %D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%94 %D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94 %D7%91%D7%A2%D7%9E %D7%A0%27 %D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99.doc?dl=0


י  "אשר פורסמו היום ע, 2021-א"תשפ, (לאומיים-יישום אמנת סינגפור בעניין הסדרי גישור בין)התייחסות הקוראים לטיוטת תקנות בתי המשפט 
.  משרד המשפטים

לצד תזכיר  , עיגון התקנות. לאומיים-מטרת התקנות המוצעות היא לעגן בדין הישראלי את ההסדר הקבוע באמנת סינגפור בדבר הסדרי גישור בין
יאפשר את אשרור האמנה אשר ישראל  , אשר מופץ במקביל להפצת טיוטת תקנות זו, 2021-א"תשפ, ..(תיקון), [נוסח משולב]חוק בתי המשפט 

.  7.8.2019-חתמה עליה ב

היבטים פרקטיים בעבודת המגשר  -ת "גישורי מהו: פאנל בנושא
ד ענת קריב"מגשרת ועו: המנחה של הפאנל

הסכמים בין יורשים בהליכי גישור: הרצאה בנושא–ועדת ירושה 
ש לענייני משפחה במחוז מרכז"סגן נשיא ביהמ, יעקב כהן( בדימוס)כבוד השופט : בהשתתפות

https://www.youtube.com/watch?v=YbMbQRnKHK0

.ד ומגשרת רננה גן על תקנות סדרי הדין האזרחי החדשות בענייני משפחה"הרצאתה של עו
https://www.facebook.com/mediatorsisrael/videos/280899673449732

לית התאחדות הקבלנים בוני הארץ"ד ניצן פלדמן סמנכ"עו
4מענה לפנייתך בעניין איחור במסירת דירה עקב משבר הקורונה

https://www.dropbox.com/s/c07o3ld9gc3fgnb/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA %D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%AA%D7%99 %D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98 %28%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D %D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA %D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A4%D7%95%D7%A8 %D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F %D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99 %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%29%2C %D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%90%5B255512%5D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/stwdeb4jm5jk5v1/2.3.21  %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99 %D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D %D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%5B254884%5D.docx?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=YbMbQRnKHK0
https://www.facebook.com/mediatorsisrael/videos/280899673449732
https://www.dropbox.com/s/0562og0148vqcga/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94 %D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94 %D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F %D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA %D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA - %D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf?dl=0
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העשרת מגשרים  ריכוז מפגשים-פורום יישוב סכסוכים

27-1-21פרוטוקול ישיבת הפורום מיום 

תקופת חסד ליזמים שמאחרים במסירת דירות

ד ומגשרת רונה גינת"הרצאתה של עו-החלק האזרחי -תקנות סדר הדין האזרחי החדשות מנקודת מבט גישורית 

https://www.facebook.com/mediatorsisrael/videos/256883612677621

ד רונן סטי"י עו"כולל תיקונים שהוצעו ע–2021-א"התשפ( תיקון), תקנות סדרי הדין בענייני בוררות

https://www.dropbox.com/s/rdass6qdtkcx3lx/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D %D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA %D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D  %D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96 %D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ynqxn16br7by2o4/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C %D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D 27-1-21%5B254845%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0meb2ooq7to5bm/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA %D7%97%D7%A1%D7%93 %D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9D %D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA %D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA.docx?dl=0
https://www.facebook.com/mediatorsisrael/videos/256883612677621
https://www.dropbox.com/s/z3imt6v9oknhlyp/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99 %D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F %D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %28002%29%5B255034%5D.docx?dl=0


6https://bit.ly/31iIjlt :     קישור

מאמרים מתחום הגישור

https://bit.ly/31iIjlt
https://bit.ly/31iIjlt
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מבכרך 

הערת חקיקה

דיון אזרחי

לא על הבוררות לבדה ולא על הגישור לבדו הצעה לאימוצו של הגישבור 

כמענה המתגבר על חולשותיו של מוסד הבוררות בישראל

דפנה לביא

https://law.huji.ac.il/
https://lawjournal.huji.ac.il/
https://www.dropbox.com/s/p9ll6g94wxa0yb2/%D7%9C%D7%90 %D7%A2%D7%9C %D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%91%D7%93%D7%94 %D7%95%D7%9C%D7%90 %D7%A2%D7%9C %D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9ll6g94wxa0yb2/%D7%9C%D7%90 %D7%A2%D7%9C %D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%91%D7%93%D7%94 %D7%95%D7%9C%D7%90 %D7%A2%D7%9C %D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95.pdf?dl=0

