
ועדת בוררות וגישור-פורום יישוב סכסוכים 

2021מאי 12. ניוזלטר מס

פסיקה אחרונה

'מ ואח"ניהול וחיתום בע-. אי.בי.פועלים אי' חורב נ48536-12-17צ "ת

,  לסייע לצדדים להגיע להסכמה, מדרך הטבע, המגשר מעוניין: שעלול לעמוד בניגוד לאינטרס של הקבוצה" אישי"למגשר יש  אינטרס 
בהם די בכך  שהצדדים הגיעו  , "רגילים"בניגוד לגישור בתיקים אזרחיים –ואולם . הסכמה שתחשב להצלחה שלו בהליך  הגישור

לאור קיומה של  . וזאת לאור בעיית הנציג שהובהרה לעיל, בהליך גישור בתביעה ייצוגית פני  הדברים הם שונים, להסכמה בסיוע המגשר
אלא שיהיה  מדובר בהסכמה שלא תביא בחשבון במידה הנדרשת  , עלולים הצדדים להגיע בקלות יחסית להסכמה בפני המגשר, בעיה  זו

.את האינטרסים של הקבוצה ואת טובתה

אברגל' נ' יעקובוביץ2625-11-20ב "הפ

בהיעדר האפשרות של  , במקרה דנן הפגיעה בעקרונות הצדק הטבעי, יחד עם זאת. נטיית הפסיקה היא לקיים פסקי בוררות ולא לבטלם
.  להתמודד עימם ולחקור את העד מחייבת את ביטול פסק הבוררות, המבקשת לשמוע את הדברים שנאמרו לבוררים

https://www.dropbox.com/s/3cj5cxe8oi8szgx/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8-%D7%AA%D7%A6%2048536-12-17%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%20%D7%A0%27%20%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99.%D7%91%D7%99.%D7%90%D7%99%27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wisme98tftdydsv/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%91%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%A6%D7%93%D7%A7%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%91%202625-11-20%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%9C.doc?dl=0


'ואחזיסקינדדן ויואב ' איתי אמיר נ14944-10-19ב "הפ

בצד מתן ברכתו לעצם  , באשר להסכם הפשרה, לעומת זאת. בית המשפט כיבד את רצון הצדדים והורה על דחיית התובענה ללא צו להוצאות
:אותם אצטט כלשונם, וזאת לאור שני נימוקים, הוא לא מצא לנכון ליתן לו תוקף של פסק דין, הגעת הצדדים להסכמות

".בית משפט בישראל לא נותן פסקי דין באנגלית אלא בעברית, ראשית"
כך שאף אם היה מוגש בעברית ספק אם בית המשפט היה  , הכולל תנאים ותתי תנאים מרובים, עמודים20מדובר בהסכם שמתפרס על פני "

".  נותן לו תוקף פסק דין

'ואחאלחאלקעבד ' נקויפמן50466-03-21א "רע

להבטחת שכר הבורר  ₪ 9,000ש סך של "ש השלום המחייב את המבקש להפקיד בקופת ביהמ"בקשה לעיכוב ביצוע של החלטה של בימ
. ע על החלטה זו"במסגרת בר, והוצאות עדים שברצונו לזמן בהליך בוררות המתנהל בין הצדדים

(ר"ע)חומת ציון ' ברק נ-ל בני"זצשציגלמתתיהו זאב ' רצ"הגהש "ע" בית מתתיהו"ישיבת 50402-12-20ב "הפ

לחוק  ( 1)11בקשת המבקשת ישיבת בית מתתיהו להעביר את הרב פנחס לוי מתפקידו כבורר במחלוקת בין הצדדים בהתאם להוראות סעיף 
. .ועל מינוי בורר חליפי"( נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים)"הבוררות 

:ופסק כלהלן, בית המשפט קיבל את הבקשה
לשמש כבורר  , כמו גם של בית המשפט, הבורר אינו יכול למלא את תפקידו באובייקטיביות הנדרשת ואין הוא ראוי לאמון של המבקשת

.במחלוקת

https://www.dropbox.com/s/3iyddj9hbft6979/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%A1%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%91%2014944-10-19%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99%20%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%20%D7%A0%27%20%D7%93%D7%9F%20%D7%95%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91%20%D7%96%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%93%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u7120hdbb70hl0o/%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%AA%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%A8%D7%A2%D7%90%2050466-03-21%20%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%9F%20%D7%A0%27%20%D7%A2%D7%91%D7%93%20%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%90%D7%9C%D7%A7%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ms1ikotczbsjaf/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95-%D7%94%D7%A4%D7%91%20%2050402-12-20%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%A0%27%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F.doc?dl=0


אסולין' נדאבוש15305-06-20א "ת

,  והתביעה שכנגד עוסקת באיומים, התביעה העיקרית עוסקת בלשון הרע בנסיבות הנוגעות בעיקרן לבניית ביתו הפרטי של המשיב
קרוב יותר או פחות להסכם  , העובדה כי לכל אחת מהתביעות קשר ישיר או עקיף. לשון הרע ורשלנות כלפי המשיב באופן אישי, הטרדות

.כדי להחיל עליהן את הליכי הבוררות, לטעמי, אין בה, השותפות

מ"בע( אך דוד)גרופגרין גלובל' מ נ"בע( ישראל)באיכות הסביבה פרוייקטיםחברה לקידום . י.פ.ס.א8714-06-20ב "הפ

גילוי עובדות חדשות , כגון פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי, לחוק הבוררות מיועדת למצבים נדירים וחריגים( 10)24עילת הביטול הנקובה בסעיף 
המקרה דנן אינו בא בגדרם של אותם מקרי  . אשר לא היו ידועות במהלך הבוררות או גילויים בדבר מעשי תרמית אשר השפיעו על מתן פסק הבוררות

.קיצון חריגים אלה

מ"סיטי בעאיירפורט' נ' אח154-צבי מאיר ו2905-21א "רע

לא נועדה לכך שבית המשפט יחליף את  , שעניינה ביטול פסק בוררות מכוח פסיקה בניגוד לדין, לחוק הבוררות( 7)24עילת הביטול הקבועה בסעיף 
מה הייתה  , קרי, על מבקש להוכיח כי הייתה התנאה לפסוק בהתאם לדין, על מנת להוכיח קיומה של עילת ביטול זו, על כן. הבורר בכתיבת פסקו

צריכה להיות החלטה הבורר על פי הדין ומהי סטייתו מהדין המהותי

שמואללינצרמ נגד "שובל ניהול אור בגבעה בע6/701/2020: מפקח על רישום מקרקעין תיק

שיש להימנע מעיכוב הליכים בעניין שהוסכם לגביו שיועבר לבוררות, לא נמצא שהתובעת עמדה בנטל לשכנע

https://www.dropbox.com/s/3f6i9w05k2vwt88/%D7%9C%D7%90%20%D7%93%D7%99%20%D7%91%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%A6%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90%2015305-06-20%20%D7%A9%D7%99%20%D7%93%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A9%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%20%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gb2whvs5jkjmfz/%D7%9E%D7%AA%D7%99%20%D7%99%D7%A2%D7%AA%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9%20%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%9C%20%D7%A4%D7%91%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%20%D7%A2%D7%A4%D7%99%20%D7%A124-10%20%D7%94%D7%A4%D7%91%20%208714-06-20%20%D7%90.%D7%A1.%D7%A4.%D7%99.%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%20%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9F%20%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ni4mfxw7063qnzx/%D7%A0%D7%93%D7%97%D7%AA%D7%94%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%A8%D7%A2%D7%90%202905-21%20%D7%A6%D7%91%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%20%D7%95-154%20%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%20%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%99%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0452phkr6144v7v/%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A9%D7%9C%20%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F%20701-20%20%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%9C%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%A0%27%20%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A6%D7%A8%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C.doc?dl=0


קנפלר' לוינגר נ23522-01-20ב "הפ

העדיפו בתי המשפט להחזיר את העניין לבורר על מנת שיוסיף את הנמקתו , ככלל מקום בו פסק הבורר לא נומק למרות שהייתה חובה לנמקו
.  והמקרה שבפני הוא אחד מהם ומספר טעמים לדבר, ישנם חריגים, לכלל זה. על פני ביטול פסק הבורר

מ"מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע' ארז חורב נ19990-09-15( מרכז)צ "ת

שלו  , חנסשרון ' שהסדר הפשרה גובש במסגרת הליך גישור שנערך בפני המגשר פרופ, כי לא נדרש מינוי בודק בהתחשב בעובדה, ש קובע"בימ
כי מינוי של  , ש סבור"ביהמ, בנסיבות אלו. אמיר ברנע' פרופ–והוא אף הסתייע במומחה כלכלי , ידע נרחב בתחומי המשפט הרלוונטיים לענייננו

.  יעכב את ביצוע הסדר הפשרה ויהיה כרוך בעלויות נוספות מבלי שתצמח מכך תועלת ממשית, בודק

https://www.dropbox.com/s/kfrmlgjigxl52fi/%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%D7%90%20%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A7%20%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%98%D7%9C%20-%20%D7%94%D7%A4%D7%91%20%28%2023522-01-20%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%A9%D7%99%20%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%20%D7%A0%27%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%A7%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%A8.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ahddnm3kxgahnl/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%91%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%20%D7%91%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A9%D7%91%20%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8-%D7%AA%D7%A6%2019990-09-15%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%20%D7%95%D7%90%D7%97%27%20%D7%A0%27%20%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%20%D7%9E%D7%91%D7%A2%D7%9E%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0


2021-א"התשפ, לאומית-תזכיר חוק הבוררות המסחרית הבין

2017-ח"תשע, (רשימת מגשרים)תקנות בתי המשפט 

ערבית-עצומה עברית 

אמנת מתינות בסכסוכי משפחה

העשרת מגשרים  ריכוז מפגשים-פורום יישוב סכסוכים

https://www.dropbox.com/s/qdmxny0ftng8hmh/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8 %D7%97%D7%95%D7%A7 %D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA %D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA%2C %D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%90- 2021%5B269340%5D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7nfasqk4aa8f09/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%28%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D%29%20%2C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97%20-2017%20-%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%5B256985%5D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tnf3429kwkqvd55/%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%5B269381%5D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hy02o1rubcqbxzw/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%5B269380%5D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3govopza6pjh17r/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%20%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D.docx?dl=0


מאמרים וידיעות  מתחום הגישור

בורר, מגשר, ניר אמודאי עוד-כשהתובעים נשארים מחוץ לחדר

נות ייצוגיות(ע)תוב-קלמנט' פרופ

25.1.2012הסדר גישור בתובענה ייצוגית

25.3.2012הסדר גישור נוסף בתביעה ציבורית

'ממשלת ישראל ואח, הכנסת' התנועה למען איכות השלטון בישראל נ6255-20בגץ 

https://www.dropbox.com/s/0pxvi16upwm6iu7/%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5%20%D7%9C%D7%97%D7%93%D7%A8-%20%D7%A0%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%90%D7%99%20%D7%A2%D7%95%D7%93%2C%20%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%2C%20%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6l6iysm7ilmif2/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%A7%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%AA%D7%95%D7%91%28%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA.docx?dl=0
https://www.giora-aloni.co.il/?p=631
https://www.giora-aloni.co.il/?p=646
https://www.dropbox.com/s/3i4umegc7fjb3xo/%D7%91%D7%92%D7%A5%206255-20%20%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F%20%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%A0%27%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%2C%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%95%D7%90%D7%97%27.docx?dl=0

