
2022נובמבר 26. ניוזלטר מס

פסיקה אחרונה

מ"הנדסה ניהול ובניה בע. סמארט מ' דליה דוד נ6254-22א "רע

למינוי בורר במחלוקת שבין הצדדים בקשר לביצוע  2-ו1ד מחוזי בו התקבלה בקשת משיבים "ע על פס"דחית בר
.  38א "פרויקט תמ

'גיל ליסאני ואח' הוד נ: 45392-08-22א "ת

הבורר מסר את פסק הבורר החלקי לאחר שקיים  . מסירת פסק הבוררות החלקי אינה מגבשת את עילת הפסילה
בו נשמעו בהרחבה כלל טענות הצדדים לרבות אדריכל השיפוץ  , מהותי ומשמעותי, ענייני, תהליך בירור מקצועי

.והמפקח

'  לב לבייב ואח' נ' דוד נשיא ואח72018-10-18א "ת

שבא לחסום את הדרך לפני  , ככל שמתקיימים התנאים להשתק עילה או להשתק פלוגתא קם וניצב מעשה בית דין
.  בירור נוסף של סוגיות שהוכרעו בהליך משפטי נוסף

https://www.dropbox.com/scl/fi/jxa62jcviteon2swmnx67/6254-22-.-38.doc?dl=0&rlkey=exfea0ajxgdx4neoulzbb2akw
https://www.dropbox.com/scl/fi/io9tbelgsa1app3n00xdg/45392-08-22.doc?dl=0&rlkey=bh3igwoznsua3ptvbk87vudu8
https://www.dropbox.com/scl/fi/mv3re1ojy7sz7x4icd263/72018-10-18.doc?dl=0&rlkey=7xtx3yahgqa1uz0j2f075y51e


גדעון קוכמן' מתיתיהו חסיד נ3320-07-22א "ת

.דיון במעגלי ההרחבה. התעלמות מהליך הבוררות ומפסק הבורר לא תביא לביטול הפסק

פייזאקוב יוסף' בן ציון עמי נ451-22( פתח תקוה)המפקח על רישום מקרקעין 

.אין בורר מוסמך ליתן צו עקול זמני וצו מניעה זמני

הסתדרות המורים בישראל' חנה שמש נ43222-04-22ש  "סע

דין התביעה להידחות מחמת אי מיצוי ההליכים הפנימיים ברשות  , נוכח קיומו של הסכם בוררות מחייב בין הצדדים
.  השיפוט של הנתבעת

מ"עמית בניה ויזום בע. פ.מ' יצחק אוסטרוביצקי נ1672-22א "רע

מסמיך את רשם ההוצאה לפועל לפנות  , דין-בהירות בפסק-שעניינו אי, לחוק ההוצאה לפועל12סעיף 
.סעיף זה חל אף על פסק בוררות הטעון הבהרה. ש שנתן את פסק הדין בבקשת הבהרה"לבימ

גולדווין ברגר' מ נ"אוליבו דיאמונדס בע23231-05-22א "ת

בהתאם לחוק הבוררות מוסמך בית המשפט להורות על חיובו של בעל דין במתן ערובה להבטחת  
,  בדומה לשיקולים הנלקחים בחשבון בבקשה לסעד זמני, בעת דיון בבקשה. מילויו של פסק הבוררות

.יש לבחון את סיכויי הצלחתו של המבקש לבטל את הפסק וכן מאזן הנוחות בין הצדדים

https://www.dropbox.com/scl/fi/2p0ocq29xfi15gr6zusho/3320-07-22.doc?dl=0&rlkey=5yz4jekt9t8b1ddb6a02sc7pl
https://www.dropbox.com/scl/fi/15zmlmp6ecyj8szj7janf/451-22.doc?dl=0&rlkey=awai355klu68c4ophccisidrr
https://www.dropbox.com/scl/fi/41q01td4nhwwp3l8vlh4s/43222-04-22.doc?dl=0&rlkey=rhtixydngoovw2vwcyxcorio5
https://www.dropbox.com/scl/fi/ig146bjk2pe7fwrox0l3d/1672-22-.-..doc?dl=0&rlkey=l1468w34ex44okmgc19yfaij4
https://www.dropbox.com/scl/fi/v9j0b00l9egqygmdlxbwn/23231-05-22.doc?dl=0&rlkey=bhkynlnilr6ntzx0urze61x3g


מ"או מול בע' לף נ'מוסא ח56547-03-22א "ת

או תמיכה לחוזה  , נמצא בפסק הבורר משום תמיכה או הכשר להתנהגות הנגועה במרמה ובחוסר תום לבמשלא
.  בלתי חוקי אזי אין הפסק נוגד את תקנת הציבור

VOS PRINCEהאונייה ' מ נ"דאנקור בע. מ31813-10-22א "ת-ש מוסמך ליתן צו למתן ערובה להקים פסק בוררות"בימ

מאחר שבקשה  , אולם. על פי הדין הישראלי מוסמך בית המשפט ליתן סעדים זמניים להבטחת בוררות המתנהלת מחוץ לישראל
.  אין כל צורך בהענקת סעד זמני בגדרה של תביעה שדינה להימחק, לסעד זמני נועדה להבטיח את ההכרעה בתיק העיקרי

https://www.dropbox.com/scl/fi/3wu6vctf95coehx89klep/56547-03-22.doc?dl=0&rlkey=vpsz63gkapfnvxxuf9ldwnbvo
https://www.dropbox.com/scl/fi/g08irotcczetq8lwkt9xn/VOS-PRINCE-31813-10-22-..doc?dl=0&rlkey=qosokcp8mjbnwpwpqncprvwya


גישור

'א' נ' א41870-01-22מ "תלה

י דין להורות על סילוק התביעה על הסף מחמת "הינן בגדר המקרים החריגים בהם יש הצדקה עפ, המקרה שבו עסקינן
מעשה בית דין מכח הדוקטרינה של השתק עילה היוצר מחסום בפני בעלי דין לשוב ולהתדיין באותו עניין שהיתה לגביו  

.בעקבות פסק דין שמאשר הסדר גישור–הכרעה שיפוטית 

https://www.dropbox.com/scl/fi/r2n53902gthbheyxtfogf/41870-01-22.doc?dl=0&rlkey=f2ko91y98ztbsrweyd7twj77v


מידע כללי ותוצרי עבודות חברי פורום יישוב סכסוכים

ת"ט למגשרי מהו"תשלום שכ

גישור בסימן שיתופיות–ארגון המגשרים בישראל 

ח "ד רו"עו, רמי אריה" דורית-העברה בין : "הרצאה מדוברת בנושא

2022-ג"התשפ, (תיקון( )אגרות)טיוטת תקנות בתי המשפט 

102FMתוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב 

מגשר, פגישת טרום גישור הביא לקריאה עורך דין גיורא אלוני–כלי נוסף בידי המגשר 

תלמידת מחקר | רינגורטד רחל "סודיות ופרטיות בגישורים מקוונים בהיוועדות חזותית עו

אונוקריתמרכז גישור ודיאלוג בקהילה , אילן-בפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר

(DOWNLOAD)6.12.2022דברים שנשא עוד בורוכובסקי בכנס גישורים 

(DOWNLOAD)6.12.2022מירוני בכנס גישורים ' דברים שנשא פרופ

שיתופי פעולה בין עורכי דין לבין מי שאינם

https://www.dropbox.com/s/ytk9ysqsn3fxwuw/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%9B%D7%98%20%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA.pdf?dl=0
https://www.canva.com/design/DAFQ4b6gA68/WrMpdfRyVYEcuSh_IHFf8Q/view?utm_content=DAFQ4b6gA68&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1
https://www.ralc.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8-5990,1933-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa.aspx
https://www.dropbox.com/scl/fi/wkazxlshgdl6qqayg3bsx/2022-1.doc?dl=0&rlkey=8axa5j9pqqvkiea9s1l7yr88r
https://www.dropbox.com/scl/fi/296ap1ijp56h1b4pwz3yu/102FM.docx?dl=0&rlkey=hz09zj2lkr56t43s2m9ha0562
https://www.dropbox.com/scl/fi/gqd585ubr5r7fr14zuy4u/.docx?dl=0&rlkey=x58ir0ur15pn0h99sj5v8cb0k
https://www.dropbox.com/scl/fi/fop4rd9rnuebxe0xt1tdw/.docx?dl=0&rlkey=m1amaeqdpv8wul3dalcn4dsl2
https://www.dropbox.com/s/i737rd5axleba68/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%94%D7%A9%D7%90%20%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99%20%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%206.12.2022.amr?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8x9bs6ap3ibrrym/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%A9%D7%90%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%27%20%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%206.12.2022.amr?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/1wj0xspi4ydo4uwz0jn2r/.docx?dl=0&rlkey=the5lpv5g8avrt0wifm5fxskc


לוח מודעות

קידום הסכמות ולכידות חברתית-גישור ודיאלוג בקהילה

2023חורף -הזמנה מעודכנת לקורס יועצים 

2022הערכה מקצועית דצמבר -הנהלת בתי המשפט 

פורום יישוב סכסוכים–הזמנה להובלת צוותי עבודה 

יום עיון-כלים ליישוב סכסוכי משפחה

תוכנית שנתית–2022נובמבר  ADR 6פרוטוקול ישיבת 

הרחבת תוכנית המנטורינג של ארגון המגשרים

22.9.2022כנס מרכזי הגישור -גישור בסימן שיתופיות

https://www.dropbox.com/s/g3zl6pry2szdr30/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%95%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eiseasft705qz5e/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D%20-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202023%5B1%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qf7pkhq1clxbj9r/%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8%202022.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjbjgDPDn0U9Fg6dBk-CgmBoGhzDi_eJDpL9KFGW5rlaHzOg/viewform
https://www.dropbox.com/s/75eexaerxs93wc8/%D7%9B%D7%9C%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%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ps0xa5x3goukok/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20ADR%206%20%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%202022%20%E2%80%93%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/uee3s63omvxxsgmrunk9e/.docx?dl=0&rlkey=4v6stitfmnqr9cvvuvo98c6k2
https://www.dropbox.com/scl/fi/hgjbsaddl3b15pk3xbzgw/.docx?dl=0&rlkey=vubiyehe6yesw9kr1881yhb85

