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פסיקה אחרונה

’מ ואח"יבוא ושיווק בע. טי.קיי' נ' ואח( ר"ע)ועד הצדקה למען עניי ארץ ישראל -שוועת עניים 9332-10-17א "ת

את הסמכות  . ש מתנית בוררות עליה הסכימו הצדדים ויימנע מלכבד את רצונם"רק בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים יסטה ביהמ
לסטות מתנית בוררות מוסכמת יש להותיר למקרים חריגים בהם מדובר בטענות חמורות במיוחד או כשמדובר באינטרס ציבורי כבד  

.  משקל שמצדיק דיון פומבי

https://www.dropbox.com/scl/fi/oa4u08trzp01mqgxwj1vs/9332-10-17-.-..doc?dl=0&rlkey=z13svmzs0sdvkotwm8vbjzxwu


ד"עו, מורן סמון' שיר אילנית נ4886-02-22א "ת

צורת התנהגות כזו הייתה מרוקנת  . להיכנס להליך בוררות ולצאת ממנו לפי רצונם, בעלי דין אינם יכולים לעשות דין לעצמם
.מתוכנה את הבוררות כהליך אפקטיבי לפתרון סכסוכים

’דורית דיאמנט ואח' נ' זוהר יפה ואח22106-02-22א "ת

להשליט בבוררות אווירה  , לנהלו ביעילות ובתכליתיות, הוא הגורם המוסמך להחזיק במוסרות הדיון, כמו השופט, הבורר
הבורר נדרש למנוע מהלכי סרק  . תוך שמירה על זכויות הצדדים, ולדאוג למיצוי מיטבי של ההליך, ראויה ומכובדת

,  הבורר צריך להיות מעורב בהתנהלות באופן רציף ודינמי. והגוזלים משאבים מיותרים, המאריכים את הדיון שלא לצורך
זהו תפקידו של הבורר ואין הוא יכול לתלות את הקולר לאנדרלמוסיה שנוצרה רק  . ולא לאפשר לעגלה לסטות מהדרך

.בבעלי הדין

אלי בבייב' ד גלי בהרב נ''כ עו''ב-היועצת המשפטית לממשלה 44937-01-21( ארצי)ע "בר

לנוכח חשיבות  , זאת. עבודהלו יש מומחיות מוסדית בדיני, הסמכות לדון בזכויות קוגנטיות מסורה לבית הדין לעבודה
אין כל  , בעוד שכאשר מדובר בחברי המוסדות הפנימיים,השמירה על זכויות קוגנטיות והאינטרס הציבורי המגולם בכך

.יהיו בעלי מומחיות בתחום דיני העבודה, אחר במוסדות הפנימייםאו כל חבר, הכרח ששופט בדימוס

https://www.dropbox.com/scl/fi/9k5rfwl3f0x3mo1ug2w53/4886-02-22.doc?dl=0&rlkey=514aliwdknsprdp6iujexy6am
https://www.dropbox.com/scl/fi/d7b6dnz3s7a8kd1rifjbf/22106-02-22.doc?dl=0&rlkey=fxevsxjlsg8htadfhshkyvunn
https://www.dropbox.com/s/kvg7hkvd4td5ykd/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93 %D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99 %D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94 %D7%91%D7%A8%D7%A2 44937-01-21 %D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F %D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C %D7%A0 %D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA %D7%91%D7%9F %D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9F.pdf?dl=0


'  ערן פלס ואח' משה גדות גירדי נ35574-05-22א "ת

יש להעדיף עיכוב הליכים והעברת ההליך לבוררות ורק במקרים נדירים  , כי עת קיימת תנית בוררות בהסכם בין צדדים, הלכה היא
.  הוא החריג–מעיכוב הליכים והמנעותעיכוב הליכים הוא הכלל , כלומר. ומטעמים מיוחדים יסטה בית המשפט מתנית הבוררות

על מנת ליתן תוקף להסכמת  , באופן שיאפשר את קיומם, טעמי מדיניות משפטית מחייבים מתן פרשנות מרחיבה של הסכמי בוררות
.הצדדים להכריע בסכסוכים שביניהם בבוררות

מנחם שטיינברגר' נ' רואי חשבון ואח' עובדיה פיק קריכלי ושות23543-03-22א "ת

גם אז ראויה הייתה טענתם של המבקשים  , לחוק הבוררות( ג()א)א21גם לולא נחסמה דרכם של המבקשים במחסום סעיף 
.י הסכם הבוררות"סמכות הבורר אינה נקבעת לפי כתבי הטענות אלא ע. להידחות

אלמוני' פלוני נ59850-12-20ש "תמ

השתק  )משום מעשה בית דין , כי ניתן לראות בהכרעת הבורר, על אף שהתובע לא היה בעל דין ישיר בהליך הבוררות
מימושו  , הנוגעות למהותו)סוגיות זהות לאלו שנדונו בפסק הבוררות , המשתיק את התובע מלהעלות בהליך דנא( פלוגתא

(.ותקפו של הסכם הפירוד

(חברה זרה הרשומה בסינגפור) .PAYPAL PTE. LTD’לאוניד קפלן נ43069-06-17צ "ת

ועקרונות ההסדר וסכום  , הסדר הפשרה גובש לאחר הליך גישור ממושך ומורכב. הסדר הפשרה הוא ראוי והוגן ומשכך יש לאשרו
המגשר הציע הצעת  . הצעת המגשר מבוססת על איזון ראוי בין סיכויי ההליך לסיכוניו. הפשרה מתבססים על המלצת המגשר

.  פשרה בהתבסס על הערכתו את סיכויי התביעה ואת שיעור הנזק הנטען שנגרם כביכול לחברי הקבוצה

https://www.dropbox.com/scl/fi/oc5mehfa8e96pi9o6khyy/.-35574-05-22.doc?dl=0&rlkey=nilza8o3su1mlz67lm7ovrkxc
https://www.dropbox.com/scl/fi/1s8szvdv6zmvirup5kq87/21-23543-03-22.doc?dl=0&rlkey=n1kvwzrdqu9g39ytaimlxgs46
https://www.dropbox.com/scl/fi/bqddrzq0865srowinufj5/59850-12-20.doc?dl=0&rlkey=69wshd3n4yyd09zgvu0b3q2xh
https://www.dropbox.com/scl/fi/ukasd01uwh88d0bvs2z7v/43069-06-17-PAYPAL-PTE.LTD-REG.NO.doc?dl=0&rlkey=fjud23lvbmrr6trvwtcd3ssox


מ מירב מאיה השקעות  "מירב מאיה השקעות בע' איתן אורנשטיין נ( בדימוס)השופט 63689-03-22( חיפה)א "ת63689-03-22א "ת
מ  "מנט בע'פריים לוקיישן מנג-. מ.ל.פ' מ נ"בע

בורר הינו טריבונל שיפוטי לכל דבר וככזה אין כל מניעה כי יהיה רשאי לדון ולהכריע אגב גררה בשאלה שאמנם לא נמסרה לסמכותו  
לא רק שאין מניעה אלא הדבר אף רצוי ומתחייב מליבת מטרת . אך הבורר רואה כי אותה שאלה דרושה לבירור העניין שבסמכותו

".הליך מהיר ויעיל לפתרון המחלוקת"–הליך הבוררות 

ד רם יולוס בתפקידו ככונס נכסים"עו' מ נ"החאן אילת בע6109-22א "ע

לצדדים להליכי בוררות לא עומדת הזכות לנקוט הליך ערעורי ביחס להחלטות שניתנו לפי החוק , לחוק הבוררות38על פי סעיף 
אלא גם על  , סעיף זה יּושם לא רק על החלטות בענייני בוררות המנויות במפורש בחוק הבוררות. אלא ברשות בלבד, האמור

לא עומדת למערערת זכות ערעור  , על כן. לחוק הבוררות" בקשר ענייני הדוק"החלטות העוסקות בענייני בוררות שונים הקשורים 
.  על ההחלטה מושא הערעור

מ"פורטינט אבטחה ישראל בע' ויסוצקי נ( שולי)שלום 55128-01-20( יפו-תל אביב)ש "סע

מחמת , הקוגנטייםלרבות הרכיבים , ד קיבל את בקשת הנתבעת לעיכוב הליכים בתביעת התובע שעיקרה לתשלום בונוסים"ביה
נפסק כי המחלוקת המרכזית בתביעה היא השאלה האם מוקנית לתובע זכאות לבונוסים  . קיומה של תניית בוררות זרה מוסכמת

.  הסכם שקובע גם תניית בוררות מוסכמת שיש לכבדה, קוגנטישמקורם הסכמי ולא , שונים
הרי שיש לעכב את  , במחלוקת שבין הצדדים הוא בר בוררות( ולא הזכויות הקוגנטיות)במקרים שבהם ברור כי העיקר , עם זאת

.ההליכים 

https://www.dropbox.com/scl/fi/2z4qlhg0ftbpyfcrhk5tg/63689-03-22.doc?dl=0&rlkey=w1uav09odqqtdsfbsadgu5obp
https://www.dropbox.com/scl/fi/4x8g68j1t79b8lmqkhw30/6109-22.doc?dl=0&rlkey=qcg8xfs9zxgl5wi0teevcd43y
https://www.dropbox.com/scl/fi/2qm738t77mamw8xck8e6m/55128-01-20.doc?dl=0&rlkey=3f2tq60z9cnawnlwkr656a6sw


מידע כללי ותוצרי עבודות חברי פורום יישוב סכסוכים

?מה ההבדל בין סימפתיה לאמפתיה

אריאלה רוזנטל סודריעווד-עשה ואל תעשה בכתיבת צוואה במטרה למנוע סכסוך ירושה עתידי . טיפים להכנת צוואה

'חלק א-תכנית הגישור עם יניב שוורצמן ועו״ד יגאל בורוכובסקי  

ר עמוס גבריאלי"עם  ד

'חלק ב-תכנית הגישור עם יניב שוורצמן ועו״ד יגאל בורוכובסקי  

(.19.10.2022)דפנה אבניאלי ( בדימוס)עם כבוד השופטת 

פייס  גישורי מהות יבנו את יחסי השכנות-ד ומגשרת גילה סמולסקי"מאמר עו

ד ומגשרת רונה גינת"עו–סודות מחדר המשא ומתן -הזמנה להאזנה לפודקאסט 

https://www.dropbox.com/scl/fi/4xztpng69m1htx99olcza/.docx?dl=0&rlkey=2xuayx1yfhjyzh6zxfb2fggsi
https://www.dropbox.com/scl/fi/ptayq2au3613dgja3s2a0/.-..docx?dl=0&rlkey=6i01wc6kq6dkr7drk73jiwk6k
https://www.dropbox.com/scl/fi/it4nvylrqsmzqvag97e1m/.docx?dl=0&rlkey=78rr4t0oym054bwzavxz10xlm
https://www.dropbox.com/scl/fi/ia7vrhn41nhmu9oh4leb4/.docx?dl=0&rlkey=v35zkoa5k61yudms5aw1lfthe
https://www.dropbox.com/s/91ix0y9rebjhzj4/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8 %D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94 %D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99- %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99 %D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA %D7%99%D7%91%D7%A0%D7%95 %D7%90%D7%AA %D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99 %D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/u9l13lmmdjpkqyqu1c2vy/.docx?dl=0&rlkey=nnazgvncbejh1c2wmnt3169jn


Themarker-  לחתום על הסכם ממון

https://www.dropbox.com/scl/fi/8di6331qgcmjb5fhg2h2s/.docx?dl=0&rlkey=gwjvun982hl2imd7fubg1jb2e

