
 קורס הכשרת בוררים

ר “מנהלת אקדמית:  השופטת )בדימ.( ד

דפנה אבניאלי 

 ש בוכמן , אוניברסיטת תל אביב“ההשתלמות תתקיים בבניין הפקולטה למשפטים ע

שעות אקדמיות 01היקף:  911.1.2 -1.4..81מועדי  ההשתלמות: ימי ראשון, 

 1.4..81מפגש ראשון 

 דברי פתיחה 00:11-04:71

 פרופ' שרון חנס, דיקן הפקולטה למשפטים

כב‘ השופטת )בדימ1( ד“ר דפנה אבניאלי, ראש המכון לאמנויות 
 המשפט

 (א )אזרחי“ד ליאורה חביליו, פרקליטת מחוז ת“עו

מאפייני הבוררות לפי חוק הבוררות, יתרונות הבוררות  18:30-20:30
 והשוואה להליכים אחרים, תוקפה של תניית בוררות בבתי המשפט

 ד“ר דרורה פלפל סגנ )בדימ( ביהמ“ש המחוזי ת“א

 מפגש שני 11.11.18

ש, “י ביהמ“מינוי בורר בהסכמת הצדדים, מינוי בורר ע  16:00-18:00
ש על הליך הבוררות“פיקוח ביהמ  

 עו“ד גד מינא, בורר ומגשר

ניסוח הסכם הבוררות, כבילות לסדרי הדין ודיני  18:30-20:30
דוגמאות של הסכמי —הראיות, תחולת התוספת לחוק, שכר הבורר

 בוררות1

 עו“ד אייל רוזובסקי, משפט מסחרי וליטגציה

 מפגש שלישי  18.11.18

ניהול נכון ויעיל של הליכי הבוררות, בקשות ביניים  16:00-18:00
 וסעדים זמניים בהליכי בוררות

 עו“ד גד מינא,

מינוי מומחים בהליך בוררות  18:30-20:30  

 ד“ר דרורה פלפל

 מפגש רביעי 25.11.18

הגשת ראיות, חקירת עדים ומומחים בהליכי בוררות 16:00-18:00  

ד“ר איריס סורוקר שופטת )בדימ( בימ“ש השלום הרצליה, בוררת 
 ומגשרת

סדנת תרגול—ניהול הבוררות 18:30-20:30  

 עו“ד אייל רוזובסקי

 מפגש חמישי 2.12.18

סוגיות נבחרות —בוררות בינלאומית 16:00-18:00  

 עו“ד דפנה קפליוק, משרד גולדפרב זליגמן, מומחית למשפט בינ“ל 

בוררות בענייני נזיקין 18:30-20:30  

 עו“ד צבי יעקובוביץ ,בורר ומגשר

 מפגש שישי 16.12.18

פיתוח עסקי ואישי—הבורר 16:00-18:00  

עו“ד מירי חדד ספיר,  פיתוח עסקי ואישי לעורכי דין ולמנהלים 

 ) MBA)   

ביטול פסק בורר ואישורו, ערעור על פסק בורר בפני  18:30-20:30
 מותב בוררים, ערעור לבית המשפט

 ד“ר דרורה פלפל

 

 מפגש שביעי 23.12.18

תפקיד השופט בבוררות לעומת בתי שפיטות בבוררות:  16:00-18:00
 המשפט

כב‘ השופט )בדימ1( משה גל, ביהמ“ש המחוזי ירושלים ומנהל בתי 
 המשפט

  בוררות בענייני אחריות דירקטורים, שיפוי וביטוח 18:30-20:30

 עו“ד רם כספי, מומחה בליטיגציה וניהול משברים כלכליים 

 

 מפגש שמיני 30.12.18

סוגיות בהליכי בוררות בקניין רוחני 16:00-18:00  

 כב‘ השופט )בדימ1( ד“ר עמירם בנימיני, בורר ומגשר

סדנת תרגול—ניסוח פסק בוררות 18:30-20:30  

 עו“ד רונן סטי, מגשר ובורר 

 מפגש תשיעי 6.1.19

חסינות בוררים 16:00-18:00  

 ד“ר דפנה אבניאלי

ל, פניה למוסדות הבוררות, “ניסוח הסכם בוררות בינ 18:30-20:30
סדנת תרגול—נדה לישיבה מקדמית‘אג  

 עו“ד דפנה קפליוק 

 

 11.1.1.מפגש עשירי 

 בוררות בענייני מקרקעין בעסקאות בניה  00:11-00:11

 א, בורר ומגשר“ש המחוזי ת“השופט )בדימ( דוד גלדשטיין, ביהמ‘ כב

סדנת תרגול—בוררות בענייני מקרקעין 18:30-20:30  

 דוד גלדשטיין 

  

 מפגש אחד עשר 20.1.19

 הרצאת סיכום 00:11-00:11

 ר דפנה אבניאלי“השופטת )בדימ1( ד‘ כב

חלוקת תעודת סיום קורס הכשרת בוררים 18:30-20:30  

 

 *יתכנו שינויים בלו“ז בגלל אילוצים של המרצים

 

 

 


