
סילבוס קורס הכשרת בוררים 
תאריךשעותנושא ההרצאהמרצה

הפקולטה דיקן  פרופ' אורן פרז, •
 למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

שופט לשעבר בבית , עו"ד גדעון פישר •
 ICCהדין הבינלאומי בבוררויות 

 7.3.18 16:30-17:00 דברי פתיחה •

, שופט לשעבר בבית עו"ד גדעון פישר •
 ICCהדין הבינלאומי בבוררויות 

 מהותה –מבוא: בוררות בישראל  •
השקת הליך בוררות ברגל ימין  •

 ואופטימיזציה עבור הצדדים
17:00-18:00 7.3.18 

, הפקולטה פרופ' שחר ליפשיץ •
 למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

יסודות ליטיגציה בדיני חוזים  •
 ועקרונות

18:15-19:45 7.3.18 

השופט בדימוס ד"ר עדי כבוד  •
שופט בית המשפט המחוזי  זרנקין,
 לשעבר

 בחירת בורר •
 מינוי בורר על ידי בית משפט •
 מינוי בורר בהסכמה בין הצדדים •
פיקוח בית משפט על הליך  •

 בוררות
 חסינות בוררים •

16:30-18:00 14.3.18 

, שופט לשעבר בבית עו"ד גדעון פישר •
 ICCהדין הבינלאומי בבוררויות 

 כוחה של הבוררות כיום •
המעלות וחסרונות הבוררות  •

 לעומת בית המשפט
 הסכם הבוררות •
על מה יש להקפיד בניסוחו של  •

 ההסכם
התוספת לחוק הבוררות  •

והאפשרויות לקידום ההליך 
באמצעות ההוראות שהתוספת 

 כוללת.

18:15-19:45 14.3.18 

מומחה בעסקאות , גרופמןעו"ד ירון  •
 נדל"ן

בוררויות בתחום הנדל"ן  •
 והתשתיות

16:30-18:00 21.3.18 

השמאי  לשעבר ,טל אלדרוטימר  •
, הממשלתי הראשי, משרד המשפטים

 מוסמך. בורר

בוררויות בעולם שמאות  •
 ןהמקרקעי

18:15-19:45 21.3.18 

מומחה רו"ח עו"ד מאור אוקסהורן,  •
 לחשבונאות משפטית

 
 11.4.18 16:30-18:00 כלכליות בהליכי בוררותחוות דעת  •

, נשיא הפדרציה פרופ' חמי בן נון •
 לבוררות

 

 סוגיות אתיות בבוררות •
 

18:15-19:45 11.4.18 



        
 

, מאמן מנהלים ICU -אבינעם הדס  •
 לדיבור מול קהל

 

שפת גוף בהצגה עצמית ובהצגת  •
 טיעונים

•  
16:30-18:00 25.4.18 

, יועץ משפטי פנימי עו"ד דן שווץ •
 בוררויות בעולם המוניציפאלי • וחיצוני של רשויות מקומיות

 
18:15-19:45 25.4.18 

, שופט בית כבוד השופט אבי זמיר •
 אביב בדימוס-המשפט המחוזי בתל

 כיצד מתנהלת בוררות •
ניהול נכון ויעיל של הבוררות על  •

 ידי הבורר
 וחקירת ההוכחות שלב ניהול •

 עדים בבוררות

16:30-18:00 2.5.18 

, שופט בית אבי זמירכבוד השופט  •
 אביב בדימוס-המשפט המחוזי בתל

 פסק וחיבור החלטות קבלת •
 בוררות

 בהליך וסעדים ביניים בקשות •
 בוררות

18:15-19:45 2.5.18 

מומחית פרופ' מיכל אלברשטיין,  •
ליישוב סכסוכים בדרכים 

 אלטרנטיביות

 בין גישור לבוררות -"גישבור"  •
הליכים אלטרנטיביים ביישוב  •

לכותלי בית סכסוכים מחוץ 
 המשפט

 
16:30-18:00 9.5.18 

, הפקולטה פרופ' שחר ליפשיץ •
 9.5.18 18:15-19:45 בוררות בעסקים משפחתיים • למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

חבר סגל בפקולטה  , ד"ר חנן מנדל •
 למשפטים בקריה האקדמית אונו.

 הצדדים לבוררות •
נושאים אפשריים ואסורים  •

 בבוררות
 שכר בורר והסכם הבוררות •
 ביטול פסק בוררות ואישורו •
 מנגנון ערעור פנימי בבוררות •
ערעור על פסק בורר בבית  •

 המשפט
ניסוח פסק בוררות בצורה  •

שמפחיתה את סיכויי ההשגה 
 עליו

16:30-18:00 16.5.18 

 18:15-19:45 16.5.18 

, שופט לשעבר בבית עו"ד גדעון פישר •
 ICCהדין הבינלאומי לבוררויות 

 ישראל ICCמנכ"ל עו"ד תום משגב,  •

מה חשוב לכלול בסעיף בוררות  •
בתוך הסכם עם גורם מחו"ל, 
ודוגמאות למוסדות בוררויות 

 ICC, LCIA, AAAבינ"ל כגון: 

 
16:30-17:30 23.5.18 

ביה"ס  ICU, מנהלת אסתי פ. היים •
להכשרת מטפלים, מאמנים 

 ומנטורים.

הקשבה אקטיבית לטענות  •
הצדדים וקליטה מדויקת, מהירה 

 וניטרלית

 
 

17:30-18:15 
 

23.5.18

18:15-19:4523.5.18  מבחן מסכם •



נשיא לשכות  ,עוה״ד אוריאל לין •
המסחר ולשעבר יו״ר ועדת חוקה 

 חוק ומשפט בכנסת
, מומחה למשפט פרופ' אריה רייך •

 מסחרי בינ"ל
שופט לשעבר בבית עו"ד גדעון פישר,  •

 ICCהדין הבינלאומי בבוררויות 
המשנה למנכ"ל  עוה"ד דן כרמלי, •

 לשכות המסחראיגוד 

אנל:  הבוררות בראי המגזר פ •
 הציבורי והפרטי

משוב וחלוקת דיפלומות •

16:30-19:4530.5.18
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