קורס הכשרת בוררים
ימי רביעי בין התאריכים 13.10.21-1.12.21
19:30 – 16:00
נושא

מרצים

מפגש

13.10.21
16:30-16:15

דברי פתיחה

ד"ר דפנה אבניאלי ,ראשת המכון
לאמנויות המשפט

17:45- 16:30

מאפייני הבוררות והשוואה להליכים אחרים,
תוקפה של תניית בוררות

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

19:30 -18:00

עיכוב הליכים בבית משפט (ס'  5לחוק הבוררות)
הצגת מקרה

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

מפגש שני

הסכם בוררות ותנאיו (דוגמאות) (ס'  1-2לחוק)
נושאים שפיטים ובלתי שפיטים בבוררות (ס' )3-4

כב' השופט (בדימ ).משה גל,
לשעבר מנהל בתי המשפט ,בורר

שכר הבורר
מינוי בורר (ס'  8-12לחוק)
בהסכמה ,ע"י ביהמ"ש או צד שלישי
פיקוח בימ"ש על הליך הבוררות
העברת בורר מתפקידו
סדרי דיון וניהול יעיל של הבוררות (ס'  13-19והתוס')
הזמנת עדים
מינוי מומחים
בקשות ביניים וסעדים זמניים בהליכי בוררות
תיקון והחזרת פסק הבוררות (ס'  26-28 ,22והתק')
אישור פסק הבוררות (ס'  23לחוק)

עו"ד גד מינא ,בורר ומגשר

מפגש ראשון

20.10.21

17:30 – 16:00
19:30 – 18:00

מפגש שלישי

27.10.21

17:30 – 16:00
19:30 – 18:00

מפגש רביעי

עו"ד גד מינא ,בורר ומגשר

עו"ד גד מינא ,בורר ומגשר

ניסוח פסק הבוררות (ס' )20-21
פסק ביניים
החלטה אחרת
דוגמאות

ד"ר איריס סורוקר ,שופטת
בימ"ש השלום (בדימ ,).בוררת
ומגשרת

סדנא מעשית לניהול בוררות

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

ביטול פסק בוררות (ס'  24-28לחוק)
רשימת העילות
סייגים לביטול

עו"ד יגאל בורוכבסקי ,שותף
מייסד במשרד בורוכובסקי

19:30 – 18:00

ערעור על פסק בוררות (ס' 21א29 ,ב לחוק)
ערעור לפני בורר
ערעור ברשות לבית המשפט
יתרונות וחסרונות

עו"ד יגאל בורוכבסקי ,שותף
מייסד במשרד בורוכובסקי

מפגש שישי

"גישבור  -מעבר מבוררות לגישור ומגישור לבוררות
בוררות בשניים (בעניינים הנדסיים ,רפואיים וכו')

דוד גלדשטיין ,שופט ביהמ"ש
המחוזי ת"א (בדימ ,).בורר
ומגשר

3.11.21

17:30 – 16:00

19:30 – 18:00
מפגש חמישי

10.11.21

17:30 – 16:00

17.11.21

17:30 – 16:00

** יתכנו שינויים בתכנית**
***הקורס הוא פרונטלי אך יתכנו התאמות עקב משבר הקורונה***

קורס הכשרת בוררים
ימי רביעי בין התאריכים 13.10.21-1.12.21
19:30 – 16:00
19:30 – 18:00
מפגש שביעי

24.11.21

17:30 – 16:00

בוררות בענייני מקרקעין  -סדנא מעשית

חסינות בוררים (ס'  8לפק' הנזיקין)
סוגיות אתיות (ס'  30לחוק הבוררות)

19:30 – 18:00

אסטרטגיות וטקטיקות ביישוב סכסוכים
בוררות ,גישור ,פשרה ומה עוד

מפגש שמיני
1.12.21
17:30 – 16:00

פאנל – בוררות בראי תקנות סד"א החדשות
דיון עם המשתתפים בקורס

19:45 – 18:15

דוד גלדשטיין ,שופט ביהמ"ש
המחוזי ת"א (בדימ ,).בורר
ומגשר
ד"ר דפנה אבניאלי ,שופטת
בימ"ש מחוזי (בדימ) ,ראשת
המכון לאמנויות המשפט ,בוררת
ומגשרת
עו"ד איל רוזובסקי ,שותף
במשרד עו"ד מיתר ושות'
השופט דוד גלדשטיין ,עו"ד גד
מינא ,עו"ד יגאל בורוכובסקי
בהנחיית ד"ר דפנה אבניאלי

חלוקת תעודות

** יתכנו שינויים בתכנית**
***הקורס הוא פרונטלי אך יתכנו התאמות עקב משבר הקורונה***

