
 
 

 קורס הכשרת בוררים 

 השתלמות בדובאיו – בדין הישראלי והבינלאומי

 19:30  –  16:00 רביעיימי 

 שינויים בתכנית** ** יתכנו 
 *** ההשתלמות בדובאי כרוכה בתשלום נוסף *** 

 מרצים נושא  מפגש 

 ראשוןמפגש 
26.10.22 

16:15-16:00 
  

16:15  -17:30 
 

 
 דברי פתיחה 

 
 

 מאפייני הבוררות והשוואה להליכים אחרים,  
 תוקפה של תניית בוררות  

 

 
, ראשת ד"ר דפנה אבניאלי

 המכון לאמנויות המשפט
 

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

 
18:00- 19:30 

   בישראל ובחו"לניסוח סעיף בוררות 
 בהסכמה, ע"י ביהמ"ש, צד שלישי מינוי בורר 

 מודלים חדשניים לניהול בוררות עסקית 
 

שותף במשרד  , אסף נימויעו"ד 
 מיתר עו"ד

   

 שני מפגש 
2.11.22 

16:00 – 17:30 

   וררותנושאים שפיטים ובלתי שפיטים בב
 עיכוב הליכים בבית משפט 

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

 
18:00 – 19:30 

    יעיל של הבוררותדין וניהול הסדרי 
 מינוי מומחים

 הזמנת עדים
 
 

שופט ביהמ"ש  , שאול מנהיים
)בדימ.(, בורר  מרכז המחוזי 

 ומגשר

 שלישי מפגש 
9.11.22 

16:00 – 17:30 

 מוסדות בוררות בינלאומיים
השונה  – וררות בינלאומיתובוררות בישראל ב

 )דוגמאות( והדומה
 

 שותף במשרד עו"ד שי שרביט, 
בבוררות  ומייצגבורר , גורניצקי

 בינל'

 
18:00 – 19:30 

 
  סעדים זמניים בהליכי בוררות

 

 
 שותף במשרד , עו"ד שי שרביט

בבוררות  בורר ומייצג, גורניצקי
 בינל'

 רביעי מפגש 
 .16.11.22 

16:00 – 17:30 

 (וסף)בתשלום נדובאי השתלמות ב
 בינל'ניהול בוררות אפיינים מיוחדים של מ

 המוסד לבוררות בינ"ל בדובאי  
 )כפוף להרשמה(  כנס בוררים בינ"ל בדובאי

 פגישות עם בוררים ועו"ד המתמחים בבוררות בינל'
 
 

 

 חמישי מפגש 
23.11.22 

16:00 – 17:30 

   ת ביטול פסק בוררותיקון, אישור ו
 סמכות הבורר להחליט בשאלת סמכותו 

 פיקוח ביהמ"ש על הליך הבוררות
 העברת בורר מתפקידו  

 
 
 
 

שותף  , יגאל בורוכבסקיעו"ד 
 מייסד במשרד בורוכובסקי 

 
18:00 – 19:30 

 מניסיונו של בורר -אפקטיבית  ניהול בוררות
 )דוגמאות(

 
 
 

שותף  עו"ד יגאל בורוכבסקי, 
 מייסד במשרד בורוכובסקי 



 
 

 קורס הכשרת בוררים 

 השתלמות בדובאיו – בדין הישראלי והבינלאומי

 19:30  –  16:00 רביעיימי 

 שינויים בתכנית** ** יתכנו 
 *** ההשתלמות בדובאי כרוכה בתשלום נוסף *** 

 

 

 מפגש שישי 
30.11.22 

16:00 – 17:30 
 

  חסינות בוררים
 ניגוד עניינים ואתיקה מקצועית

 שכר הבורר
 

שופטת  ד"ר דפנה אבניאלי, 
)בדימ(, ראשת ת"א בימ"ש מחוזי 

המכון לאמנויות המשפט, בוררת  
 ומגשרת

 
18:00 – 19:30 

בניהול בוררות בישראל  אסטרטגיות וטקטיקות 
 ובוררות בינלאומית 

 

שותף  עו"ד איל רוזובסקי, 
    במשרד עו"ד מיתר ושות'

 מפגש שביעי 
7.12.22 

16:00 – 17:30 

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

  דוגמאות-בוררות בנושאי בניה 
 

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

 
18:00 – 19:30 

 סדנא מעשית לניסוח פסק בוררות   
 

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

 מפגש שמיני 
14.12.22 

16:00 – 17:30 

 בוררות בראי המציאות –מומחים  פאנל
 דיון עם משתתפי הקורס

 
 

גלדשטיין, עו"ד השופט דוד 
בהנחיית ד"ר  יגאל בורוכובסקי

 דפנה אבניאלי 
 

 
18:15 – 19:45 

  חלוקת תעודות


