
 
 

 קורס הכשרת בוררים

 24.12.19 – 5.11.19ימי שלישי בין התאריכים 

16:15 – 19:45 

 ***** יתכנו שינויים בתכנית*****

 מרצים נושא המפגש מפגש

 ראשוןמפגש 
5.11.19 

16:15-16:30 
 

16:30 – 17:45 

 
 דברי פתיחה 

 
 
 

פרקליטת  עו"ד ליאורה חביליו – הרצאת פתיחה
 בשיח מחוז ת"א )אזרחי( 

, דיקן הפקולטה פרופ' חנס
 למשפטים

ראשת , דפנה אבניאליד"ר 
שופטת המכון לאמנויות המשפט 

  ת"א, מחוזי המ"ש הבי)בדימ.( 

 
18:15 – 19:45 

 מאפייני הבוררות והשוואה להליכים אחרים, 
 תוקפה של תניית בוררות 

 עיכוב הליכים בבית משפט
                                                                                          הצגת מקרה

, סג"נ )בדימ.( דרורה פלפלד"ר 
 ביהמ"ש המחוזי ת"א

 שנימפגש 
12.11.19 

16:15 – 17:45 

 הצדדים להסכם בוררות
 עניינים שאינם יכולים לשמש נושא לבוררות

 )דוגמאות(ניסוח הסכם הבוררות 
 שכר הבורר 

 בורר ומגשר, גד מינאעו"ד 

 
18:15 – 19:45 

 בורר בהסכמת הצדדים ינוימ
 מינוי בורר ע"י בימ"ש

 פיקוח בימ"ש על הליך הבוררות
 העברת בורר מתפקידו

 מינאעו"ד גד 

 שלישימפגש 
19.11.19 

16:15 – 17:45 

 ניהול נכון ויעיל של הליכי הבוררות
 הזמנת עדים

 מומחיםמינוי 
 בקשות ביניים וסעדים זמניים בהליכי בוררות

, סג"נ )בדימ.( ד"ר דרורה פלפל
 ביהמ"ש המחוזי ת"א

 
18:15 – 19:45 

  סדנא מעשית
 ד"ר דרורה פלפל

 רביעימפגש 
26.11.19 

16:15 – 17:45 

 פסק בוררותניסוח 
 פסק ביניים

 החלטה אחרת
 תיקון פסק בוררות
 אישור פסק בוררות

 

 , בורר ומגשרסטי רונןעו"ד 

 
18:15 – 19:45 

 רונן סטיעו"ד  סדנא מעשית

 חמישימפגש 
3.12.19 

16:15 – 17:45 

   ביטול פסק בוררות
 רשימת העילות )דוגמאות(

, שופטת בימ"ש סורוקרד"ר 
 השלום )בדימ.(, בוררת ומגשרת

 
18:15 – 19:45 

 ערעור על פסק בוררות
 בענייני בוררותערעור ברשות על החלטות בימ"ש 

 סורוקרד"ר 

 ישימפגש ש
10.12.19 

16:15 – 17:45 
 

 ומגישור לבוררותמעבר מבוררות לגישור  -"גישבור 
 הליכים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים

 

 בורר ומגשר ,ירון בן דודעו"ד 



 
 

 קורס הכשרת בוררים

 24.12.19 – 5.11.19ימי שלישי בין התאריכים 

16:15 – 19:45 

 ***** יתכנו שינויים בתכנית*****

 

 
18:15 – 19:45 

 יתרונות וחסרוונת –אומית בוררות בינל
 ניסוח הסכם בוררות בינלאומית

 למוסדות הבוררותפניה 
 
 

 
, שותפה קפליוקעו"ד דפנה 

במשרד גולדפרב זליגמן, מומחית 
 לבוררות בינ"ל

 ביעימפגש ש
17.12.19 

16:15 – 17:45 

שופטת  ,אבניאלי דפנהד"ר  חסינות בוררים
בימ"ש מחוזי )בדימ(, ראשת 

 המכון לאמנויות המשפט

 
18:15 – 19:45 

 , בורר ומגשרירון בן דודעו"ד  הרצאה וסדנא מעשית -סוגיות אתיות 

 שמינימפגש 
24.12.19 

16:15 – 17:45 

 בוררות בראי תקנות סד"א החדשות –פאנל 
 
 

ד"ר סורוקר, עו"ד , פלפלד"ר 
בהנחיית ד"ר דפנה  דוד,-ירון בן

 , אבניאלי
 

 
18:15 – 19:45 

  חלוקת תעודות


