
2022דצמבר 27. ניוזלטר מס

פסיקה אחרונה

אפרים אפשטיין' מ נ"בע96אריזות . ד.ס.ב49876-09-22ע  "בר

על פיה אין להעביר לבוררות עניין שלא יכול להיות נושא , לחוק הבוררות3הלכה ידועה היא שמכוח הוראת סעיף "
הרי שאין תוקף לסעיף בוררות בהסכם עבודה ככל שהוא מתיימר לחייב עובד להסכים לבוררות  , להסכם בין הצדדים

.  בהתדיינות בנוגע לזכויות מכוח חוקי העבודה שמקנים זכויות שאינן ניתנות לוויתור

מ"אגד אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע' הסתדרות העובדים הכללית החדשה איגוד עובדי התחבורה נ9090-05-18ק  "ס

נועדה לאפשר ביצועו של פסק בורר ולשם כך נדרש לפרש את הוראותיו ולהבהירן ואף  -לחוק הבוררות 39בהסתמך על סעיף –התביעה על פי הפסק "
".לספק להם השלמה ככל הנדרש כדי להפוך את הפסק לאופרטיבי

https://www.dropbox.com/scl/fi/7lpsbo4gmqinl8ol3orjx/49876-09-22-.-.-.-96.doc?dl=0&rlkey=oltuc5cx4wn3d51lqiorqt37j
https://www.dropbox.com/scl/fi/s5tnom4uky0nb0d36oehz/.-39-9090-05-18.doc?dl=0&rlkey=lo07kboe6k16riuid9agfix6s


רשת גני ילדים של אגודת ישראל' משה ברלנד נ12361-02-22א "ת

מאחר שהמשיבה לא הגישה בקשה  . הדרך להתנגד לבקשה לאישור פסק בוררות היא על ידי הגשת בקשה נפרדת לביטולו
הרי שהמשיבה לא רשאית להעלות  , ומאחר שהמועדים להגשת בקשה כאמור חלפו מזה כבר, לביטול פסק הבוררות

.במסגרת התנגדותה לבקשת האישור טענות לביטול פסק הבוררות

'בועז פוזילוב ואח' מוקש פדיאר נ7009-06-22א "ת

זכות . חייבים להישמר, לחוק הבוררות( 4)24לרבות ובמיוחד זכות הטיעון המעוגנת בהוראות סעיף , כללי הצדק הטבעי
ומקל וחומר חובת הבוררים להציג לצדדים  , הטיעון כוללת בחובה את זכות הצדדים להציג מסמכים בפני הבוררים

.תוך מתן זכות הטיעון לצדדים להתמודד עימה, מסמכים המצויים בידיהם ובוודאי תוצאת בדיקה אליה נשלחו

'אייזנטל חיים ואח' מ נ"יצחק בע-מ "יצחק בע-משכנות . ז.כ65594-12-17א "ת

בתניה זו  , שנית. ראשית ספק בעיני אם מדובר בתניית בוררות כמשמעותה בדין. הבקשה לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות נדחית
איני מוצאת לנכון כפי שטוענים  , שלוש. ואין לפנות אליו בבוררויות, נפל פגם חמור שכן כבר נפסק כי בית הדין הרבני פועל על פי דין
.  וזאת בהעדר תנייה ברורה כאמור, הנתבעים להעביר את ההליך לבית דין אחר שידון על פי ההלכה

ד"בתפקידו ככונס נכסים לביצוע פס-עוד סולי וואנו ' מקסים דרעי נ3079-22א "רע

סבורתני כי נוכח חוסר  , משזה מצב הדברים, (ש"ערעור ברשות בלבד על החלטת בימ)לחוק הבוררות 38בשאלת ההחלה של סעיף 
יש לאפשר לו למצות את זכות הערעור ולא להגבילה לרשות  , ובשים לב לסופיות ההליך מבחינתו, הבהירות באשר למעמדו של המבקש

.  ערעור בלבד

https://www.dropbox.com/scl/fi/d7wk4uhg7ss75pr9ftydm/12361-02-22.doc?dl=0&rlkey=4yrpz6q5ugrxkpzs0cn77gllg
https://www.dropbox.com/scl/fi/qpt79dulqncecqp48elob/7009-06-22.doc?dl=0&rlkey=y4k728abubqv7c2jmw9rhq33i
https://www.dropbox.com/scl/fi/r7rk9ke9pnq4ch5tag418/65594-12-17-.-..doc?dl=0&rlkey=jvsriaxkd1ma8tbh50h06i9e7
https://www.dropbox.com/scl/fi/linqe34ma499aejet989z/.-38-3079-22.doc?dl=0&rlkey=xpeq4mw6bz32rkt750jnq75i5


יעקב חוביאן' פריד אספנדי נ7938-22א "רע

גילוי ההיכרות -כאשר היא נסמכת על אי, אין זה מובן מאליו שניתן לאפשר הגשת בקשה להעברת בורר על ידי המבקש
דבר המגביר את החשש כי דבק בבקשה מידה של  . כוחו של המבקש עצמו-המוקדמת שבין הבורר לבין מי שהיה בא

.העשוי לעלות אף הוא לכדי מניעות, חוסר תום לב

גישור

אלמונית' פלוני נ41188-08-20מ "תלה

הגיעו להסכם זה "הצדדים הצהירו בהסכם  כי , בענייננו–לעניין הטענה שההסכם לוקה בחוסר סבירות קיצוני 
הצדדים שבו  (. 1/ת49' ס" )התייעץ כל צד עם עורכי דין מטעמו, כמו כן. ---ד "באמצעות הליך גישור אצל עו

"  מבינים את תוכנו וערים לכלל תוצאותיו המשפטיות, מודיעים כי קראנו את ההסכם"והצהירו במעמד אישור ההסכם 
.  אם התובע יכול להישמע בטענה של חוסר סבירות קיצוני, ספק בעיני, נוכח הצהרות מפורשות אלה

.ד. כ. ל' מ  נ. ד. א40771-09-22מ "תלה

ש והגם "לפנות ראשית להליך גישור טרם נקיטת הליכים בביהמ, להסכם21בהתאם לסעיף , הגם כי היה על הצדדים
דין הבקשה להידחות מהטעמים  –ס לא פנה מי מהצדדים למגשר כקבוע בהסכם "כי אין חולק שטרם פניה להליך י

:הבאים
מאז נפתח , של למעלה משנה, הועלתה בשיהוי ניכר–טענת המבקשת לפיה יש לפנות ראשית להליך גישור , ראשית
.ואשר די בו על מנת לדחות את הבקשה, ומבלי שניתן לכך הסבר כלשהו, ס בין הצדדים"הליך י

https://www.dropbox.com/scl/fi/1uwlm5i9yxoeofpgii55f/7938-22.doc?dl=0&rlkey=jmfv31raqtr38zctruhy3fbrm
https://www.dropbox.com/scl/fi/j4r4gmu9o32vk03au7pq3/41188-08-20.doc?dl=0&rlkey=tbjymmmvao8571sphofqcm7x3
https://www.dropbox.com/scl/fi/8kljcr2e6fsb7rtq95gvq/40771-09-22-.-.-.-.-..doc?dl=0&rlkey=w44sly0ci46beisqwx321ltoi


עידו סרוסי' שניר מייזליק נ7611-09-21ע  "ע

.שהוסמכה לפסוק כשופטת, בית המשפט דוחה בקשה לביטול פסק מגשרת

https://www.dropbox.com/scl/fi/jmss8jhf3hoi3fbejeu7w/7611-09-21.doc?dl=0&rlkey=ijvwupfg5ep5khq0z4vows51o


מידע כללי ותוצרי עבודות חברי פורום יישוב סכסוכים

מסבירה על דרך המשל מה ההבדל בין  . בראיון לרדיו קול רגע, מנקס-ד גלי פילובסקי"המגשרת ועו

.גישור לבין פשרה ומהי דרך המלך לפתרון סכסוכים היום בישראל

!!היה מעניין קולח ומרתק

https://cutt.ly/A2Sdtgx

https://cutt.ly/G2SprWC

2022דצמבר 7-מכתב תשובה למכתבה של ועדת האתיקה מחוז תל אביב -טיוטה

https://cutt.ly/A2Sdtgx
https://cutt.ly/G2SprWC
https://www.dropbox.com/s/qd1hkgyii1k7lzg/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94-%20%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20-%207%20%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8%202022.pdf?dl=0


102FMתוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב 

.הצדדים או באי כוחם במהלך הגישור, שאלות אתיות ביחס להתנהגות המגשר

עוד ומגשרת, לב אריסולסקיסוכם עי עידית -סיכום סדנא מעגלי שיח

2022ינואר -מצגת הדרכה אתר כל זכות 

עוד ומגשרת, לב אריסולסקיעידית -סיכום -הרצאה דייב שמעוני-מבוי סתום בגישור 

?ש לאכוף תניית גישור שהוסכמה בחוזה"האם בידי ביהמ

י–הסכמה להליך גישור שמעניקה למגשרת את הסמכות לפסוק  י ְדָסְתרֵּ ְרתֵּ הינה תַּ

https://www.dropbox.com/scl/fi/foa539fwdvf5jj247ded4/102FM.docx?dl=0&rlkey=fk7432wjxwovzi9t0ffjdni9j
https://www.dropbox.com/scl/fi/3skfkzp45zhqalhrtslq9/.docx?dl=0&rlkey=ax8ny9gtn8xe67k8z83xlkocs
https://www.dropbox.com/s/ftuap0ir8jjnuml/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%20%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%20%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%99%20%D7%9C%D7%91%20%D7%90%D7%A8%D7%99%2C%20%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egt51z0meiasy07/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%20-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydpdc9f3yoiukvs/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%99%20%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%93%D7%99%D7%99%D7%91%20%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%99%20%D7%9C%D7%91%20%D7%90%D7%A8%D7%99%2C%20%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/0s94w43957s9t2fxqtczm/.docx?dl=0&rlkey=7oix43rrirv3z7vbh5v876ko0
https://www.dropbox.com/scl/fi/6amx0kzx98yvrp9wmf65o/2.docx?dl=0&rlkey=3pdia46e4tfbkhono4m4ir0oc


לוח מודעות

הכשרה בסיסית מורחבת-" גירושין בשיתוף פעולה"-השתלמויות וימי עיון , קורסים

הכשרת יועצים בתחם ההתחדשות העירונית

–טופס פניה לפורום האתיקה של המגשרים 

https://mediatorethics.com/ethics-forum/

תכנית סדרת הרצאות בנושא יישוב סכסוכים וניהול קונפליקטים

https://www.dropbox.com/scl/fi/par79tnxlrpbqidf5x55p/.docx?dl=0&rlkey=iuj8cnixgbqvbdu21ypfaw3so
https://www.dropbox.com/scl/fi/xzyeo621yl1y03103i7gi/.docx?dl=0&rlkey=7vt8km9ip341le4175d1mabwh
https://mediatorethics.com/ethics-forum/
https://www.dropbox.com/scl/fi/tqxyxpxz0yawg166irfp8/.docx?dl=0&rlkey=l5b8r2kzd9o8nyed3hz33900t

	שקופית 1
	שקופית 2
	שקופית 3
	שקופית 4
	שקופית 5
	שקופית 6
	שקופית 7

