
2020אוקטובר 15ניוזלטר 

2020נובמבר 6. ניוזלטר מס

2020פסיקה אחרונה לחדש אוקטובר 

'מ ואח"בעפאיירפלאי' נ' ואח 3053-10-19MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTDב "הפ

תרמית או  : מוחרג בשניים, העיקרון לפיו פסק דין חלוט חוסם כל ניסיון לבטל אותו ולפתוח מחדש את הדיון בשאלות שעמדו בבסיסו

בין שאושרו בפסק דין ובין אם  , חריג זה מקובל גם ביחס לפסקי בוררות. התגלותן של ראיות חדשות אשר יש בכוחן להביא לתוצאה שונה

.לאו

'ת' נ' ת8290-06-20ש "רמ

לא ניתן לשנות מהוראותיו ובוודאי לא בעקבות  , מרגע שאושר פסק הבורר בשלמותו. ש מוסמך ליתן פסיקתה לפסק בורר שאישר"בימ

להארכת מועד לביצוע  , המשיב–הונחה לפניו בקשה מטעם הצד השני וכשלאבקשה למתן פסיקתה שהגיש הזוכה על פי הפסק 

.  חיובים על פי הפסק

https://www.dropbox.com/s/joyqqbw4l95yca6/%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%9C%20%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%2030%20%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%91%203053-10-19.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4efq5yyhznyv9o4/%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9%20%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%A8%D7%9E%D7%A9%208290-06-20%20%D7%AA%27%20%D7%A0%27%20%D7%AA%27.doc?dl=0


Pembroke Syndicaye' נ' מ ואח"לישראל בעהאויריתהתעשיה 63630-01-18א "ת 'ואח 4000

.  יש להשיב לתובעת חלק מהאגרה ששילמה, כאשר התובעת וחלק מהנתבעות סיימו ההליך בגישור

'ואחליפסקרזלמן ' חקלאית שיתופית נלהתישבותלובאוויטשד מושב עובדים של חסידי "כפר חב59094-01-20א "ת

(ד סטי"באדיבות עו.)שכן הדינים החלים על יחסי הצדדים הם חוקי מדינת ישראל ולא הדין הדתי, אין הצדקה לניהול הבוררות על פי דין תורה

'מ ואח"בעה.ר.ת.נלאונרדו ' נ' ואחמרציאנו9536-11-16א "ת

עקרון מעשה ביד לא יחול על פסק בורר שלא התייחס לטענות שלא הועלו

נויבירטברוך יחיאל ' דוד בר ששת נ55830-02-20ק  "תא

כוונת הצדדים המשתמעת  , הגם שהנתבע לא חתם באופן מעשי על ההסכם. הנתבע הינו צד להסכם בתור הערב היחיד המצוי בהסכם

.התובע עצמו טען זאת ולדבריו פעל באופן זה. כי הנתבע אכן יהיה צד להסכם הבוררות וזו תחול אף עליו, במקרה דנן הייתה

עמוס סופר נ עמוס חורי3925-20ע"בר

לחוק הבוררות אלא במקרים חריגים בלבד8ע על החלטה על מינוי בורר לפי סעיף "לבררתתעערכאת הערעור לא 

זאב רום' פלוני נ3736-20א  "רע

כי ערעור על החלטת רשם בענייני בוררות תמיד יהא בזכות ולפני שופט  ( תלתאלראשונה במותב )ש העליון קובע "ביהמ

החלטה  "ל" פסק דין"ואין להבחין לעניין זה בין ( ש של הערעור"ולא ערעור ברשות לפני ביהמ)ש בו הוא מכהן "ביהמ

".אחרת

https://www.dropbox.com/s/mrztbstjeb41sbm/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%20%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%90%2063630-01-18%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20Pembroke%20Syndicaye%204000%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9j5o19h5gm0lbx1/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%2027.5.2020-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%20%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%9F%20%D7%A1%D7%98%D7%99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oyy06n820n5agvt/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%93%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%97%D7%95%D7%9C%20%D7%A2%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%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%20%D7%9C%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%98%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%D7%90%20%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%AA%D7%90%209536-11-16%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93%D7%95%20%D7%A0.%D7%AA.%D7%A8.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klg4hglg5nweh1n/%D7%A2%D7%A8%D7%91%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%91%20%D7%9B%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90%D7%A7%20%2055830-02-20%20%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A8%20%D7%A9%D7%A9%D7%AA%20%D7%A0%27%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A%20%D7%99%D7%97%D7%99%D7%90%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%98.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/54t9v5btgblagfe/%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%9C%20%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%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%D7%99%D7%A3%208%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%90%20%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93%2C%20-%20%D7%91%D7%A8%D7%A2%203925-20%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjj6jh7bypkh7o5/%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%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A2%D7%90%20%203736-20%20%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%27%20%D7%96%D7%90%D7%91%20%D7%A8%D7%95%D7%9D.doc?dl=0


דליה בורק,  החצר הפנימית-קשר בין דורי ובני משפחה מטפלים 

20.20.2020רשימת הצוותים ד גדעון פישר"קול קורא מטעם עו

מערך ראשוני–השתלמות עומק בגישור הוועדה ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות בלשכת עורכי הדין בישראל 

ד דנה דרזנין"עו. כלים משפטיים שונים לפתרון סכסוכים בדיני משפחה

מגשרת  , עורכת דין רונה גינת-.אבני היסוד לייצוג לקוחות בהליכי גישור3

2020מצגת אינטייק בגישור הקהילתי אוקטובר 

בקהילהלאינטייקהכשרה -שיחת זום -ובהמשך 

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

https://www.dropbox.com/s/wo37z4om16w1o84/%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A7%2C %D7%94%D7%97%D7%A6%D7%A8 %D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA%2C %D7%A7%D7%A9%D7%A8 %D7%91%D7%99%D7%9F %D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99 %D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99 %D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94 %D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4r02r2ljtrom7f7/%D7%A7%D7%95%D7%9C %D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90 %D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D %D7%A2%D7%95%D7%93 %D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F %D7%A4%D7%99%D7%A9%D7%A8.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7gxj6uh9zrvfpmj/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA %D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D 20.11.2020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yiktl1su0jfbdo1/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA %D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7 %D7%91%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D YB%5B210367%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/og12bbathrzglj0/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D %D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D %D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D %D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99 %D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94.%D7%A2%D7%95%D7%93 %D7%93%D7%A0%D7%94 %D7%93%D7%A8%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%9F.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vwtxq2jzj3uu1ba/%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%AA %D7%93%D7%99%D7%9F %D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94 %D7%92%D7%99%D7%A0%D7%AA- 3 %D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99 %D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93 %D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92 %D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99 %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3ajbjf8h7eeris/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA %D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A7 %D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8 2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufox3zncsnwq8np/%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA %D7%96%D7%95%D7%9D -%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94 %D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A7 %D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mdbbg53r2nta4d0/%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 -%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf?dl=0


מאמרים מתחום  
הגישור

בין גישור לחקר האמת במשפט העברי

עדן ' ג'מאת עורכת דין אבו חג

בוחן המציאות זקוק למכונת הנשמה:גישור בימי קורונה

ב לב'ארנה ברדיצמאת 

(2018תיקון (תקנות סדר הדין האזרחי החדשות 

הזדמנות לעיצוב מנגנונים לפתרון סכסוכי ם בענף הבניה והתשתיות ו במגזר העסקי

מהנדס בנין, ד"עו, גדעון שפיגלמאת

בבית המשפט  והעדתוהסרת חסיון המגשר 
'ב ואח' ב נ40184-02-17( תיק הסכם)ס"תהבית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה 

https://www.dropbox.com/s/207g4yk7rgez6jz/%D7%91%D7%99%D7%9F %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%A8 %D7%94%D7%90%D7%9E%D7%AA %D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98 %D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%95%D7%93 %D7%93%D7%99%D7%9F %D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%A5 %D7%90%D7%91%D7%95 %D7%97%D7%92%27%D7%92%27 %D7%A2%D7%93%D7%9F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ccrlyl4c2peel1z/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%94 %D7%91%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A6%27%D7%91-%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99 %D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%A3 %D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%AA %D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%AA.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oygsde4g86ukacg/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%A1%D7%93%D7%A8 %D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F %D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99 %D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA %D7%9B%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1 %D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D 03112020%5B210342%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oygsde4g86ukacg/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%A1%D7%93%D7%A8 %D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F %D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99 %D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA %D7%9B%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1 %D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D 03112020%5B210342%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yb77gj2jmdyf50a/%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA %D7%97%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F %D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8 %D7%95%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%AA%D7%95 %D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA %D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yb77gj2jmdyf50a/%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA %D7%97%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F %D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8 %D7%95%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%AA%D7%95 %D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA %D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98.doc?dl=0


פתרון סכסוכים בבית משפט מקוון

ד ישראל שמעוני בורר ומגשר"מאת עו

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

מגשר, ד גיורא אלוני"מאת עו

https://www.dropbox.com/s/r3iudcgva7h63cj/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA %D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98 %D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1441bxf5r0js74/%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

