
        
 

           

 

 ג'מחזור  – הכשרת בורריםלקורס 

הקורס נבנה במיוחד עבור המגזר העסקי בישראל, ונועד להעניק, גם למי שאינו בעל הכשרה משפטית, את הכלים והמידע 

מתוך תפישה והבנה שהבוררות בישראל, כמו גם בעולם, הולכת וצוברת תאוצה, המעודכן והמדויק, להבנת עולם הבוררות, 

כאלטרנטיבה ראויה ליישוב סכסוכים מסחריים. מטרת הקורס הינה להעשיר את הידע המקצועי של המשתתפים ולהקנות 

 בידיהם כלים פרקטיים, לשימוש ויישום בהליכי בוררות.

 
 מרצה

 
 תאריך שעות נושא ההרצאה

  'דיקן שחר ליפשיץפרופ ,
הפקולטה למשפטים, 
 אוניברסיטת בר אילן

 

  , שופט עו"ד גדעון פישר
לשעבר בבית הדין 

 ICCהבינלאומי בבוררויות 

 דברי פתיחה 
 

16:30-17:00 

 
 
 
 
 

24.10.2017 
 
 
 
 
 

 שופט עו"ד גדעון פישר ,
לשעבר בבית הדין 

 ICCהבינלאומי בבוררויות 

  מהותה –מבוא: בוררות בישראל 

  השקת הליך בוררות ברגל ימין
 ואופטימיזציה עבור הצדדים

17:00-18:00 

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

 

  ליטיגציה בדיני חוזים יסודות
 ועקרונות

 

18:15-19:45 

 עורכת עו"ד הילה סמורזיק ,
דין מומחית בתחומי 
 הליטיגציה והבוררות

 הסכם הבוררות 
  מה יש להקפיד בניסוחו של על

 ההסכם
  התוספת לחוק הבוררות והאפשרויות

לקידום ההליך באמצעות ההוראות 
 שהתוספת כוללת.

16:30-18:00 

 
 
 

31.10.2017 
 
 
 
 

 שופט עו"ד גדעון פישר ,
לשעבר בבית הדין 

 ICCהבינלאומי בבוררויות 

 כוחה של הבוררות כיום 

  המעלות וחסרונות הבוררות לעומת
 המשפטבית 

18:15-19:45 

  דפנה ד"ר כבוד השופטת
, שופטת בית אבניאלי

 המשפט המחוזי בת"א

 חסינות בוררים 
 

16:30-17:15 

 
 
 

07.11.2017 
 
 
 
 

 

 כבוד השופט דוד חשין ,
נשיא בתי המשפט המחוזיים 

בנצרת ובירושלים כיהן 
כשופט בפועל בבית המשפט 

 .העליון

 בחירת בורר 
  משפטמינוי בורר על ידי בית 

 מינוי בורר בהסכמה בין הצדדים 
 פיקוח בית משפט על הליך בוררות 

17:15-18:15 

 מרצה וחוקר ד"ר חנן מנדל ,
 במשפטים ויישוב סכסוכים

 
 
 
 

 הצדדים לבוררות 
 נושאים אפשריים ואסורים בבוררות 

 שכר בורר והסכם הבוררות 
 
 
 
 
 

18:15-19:45 



        
 

 מרצה וחוקר ד"ר חנן מנדל ,
 ויישוב סכסוכיםבמשפטים 

 

 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  
 

14.11.2017 
 
 
 
  אדריכל, מר אריה שילה ,

 מגשר ובורר

 בוררויות בעולם התכנון והבנייה 
 המחלוקות בתכנון ובניה.סוגי  9 -
 תהליכי בוררות. 13דוגמאות של  -
 כיצד להימנע מלהגיע לבית המשפט. -
 מדוע כדאי לגשת לבוררות. -
 הדיברות שלי בניהול בוררות. 10מהן  -

 
 

18:15-19:45 

 ,מנכ"ל  ד"ר שוקי אמרני
 משרד הפנים לשעבר

 בוררויות בעולם המוניציפאלי 
 

16:30-18:00 
 
 

21.11.2017 
 
 

 

  ,מומחה פרופ' אסא כשר
 לאתיקה מקצועית

 סוגיות אתיות בבוררות 
 

18:15-19:45 

 כבוד השופט אבי זמיר ,
שופט בית המשפט המחוזי 

 אביב בדימוס-בתל

 כיצד מתנהלת בוררות 
  ניהול נכון ויעיל של הבוררות על ידי

 הבורר
 עדים  וחקירת ההוכחות שלב ניהול

 בבוררות

16:30-18:00 

 
 
 
 
 

28.11.2017 
 

 כבוד השופט אבי זמיר ,
שופט בית המשפט המחוזי 

 אביב בדימוס-בתל

 בוררות פסק וחיבור החלטות קבלת 

 בהליך וסעדים ביניים בקשות 
 בוררות

18:15-19:45 

  ,פרופ' מיכל אלברשטיין
מומחית ליישוב סכסוכים 

 בדרכים אלטרנטיביות

  "בין גישור לבוררות -"גישבור 
  ביישוב הליכים אלטרנטיביים

 סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט

 
16:30-18:00  

 
 

05.12.2017 
 

 דיקן פרופ' שחר ליפשיץ ,
הפקולטה למשפטים, 

אוניברסיטת בר אילן, 
 מומחה לדיני משפחה

 

 בוררות בעסקים משפחתיים 
 

18:15-19:45 

  ,חית ממוגב' דורית עוזיאל
 לניתוח שפת גוף.

  16:30-18:00 שפת גוף בהליכי בוררותניתוח 
26.12.2017 

 רו"ח ניר זיכלינסקי ,
 ממייסדי איגוד הדירקטורים

 18:15-19:45 חוות דעת כלכליות בהליכי בוררות 

 שופט עו"ד גדעון פישר ,
לשעבר בבית הדין 

 ICCהבינלאומי לבוררויות 

  ,מנכ"ל עו"ד תום משגב
ICC ישראל 

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

 ,ICCלמוסדות בוררויות בינ"ל כגון: 

LCIA, AAA 

16:30-17:15 
 
 
 
 

02.01.2018 
 

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

 מאמנים ומנטורים.

  הקשבה אקטיבית לטענות הצדדים
 .וקליטה מדויקת, מהירה וניטרלית

 
 

17:30-18:15 
 

 18:15-19:45  מבחן מסכם  



        
 

 
  ,שופט עו"ד גדעון פישר

לשעבר בבית הדין 
 ICCהבינלאומי בבוררויות 

 
  ,כבוד השופט דוד חשין

נשיא בתי המשפט המחוזיים 
בנצרת ובירושלים כיהן 

כשופט בפועל בבית המשפט 
 העליון.

 
 נשיא  ,עוה״ד אוריאל לין

לשכות המסחר ולשעבר יו״ר 
חוקה חוק ומשפט ועדת 

 בכנסת
 
 

  פאנל:  הבוררות בראי המגזר
 הציבורי והפרטי

 משוב וחלוקת דיפלומות 

16:30-19:45 09.01.2018 

 

 : ריכוז אקדמי

 עו"ד גלי ביטון.

 

 : תנאי קבלה

  .בוגר/ת תואר ראשון או לימודי תעודה בתחום העיסוק .1

 .שנים בתחום העיסוק 4ניסיון של  .2

 

 חריגים יתקבלו על בסיס ראיון אישי. 

 arbitration.com-info@fisherיש לשלוח לדוא"ל:  את האסמכתאות על עמידה בתנאי הקבלה

 

 המסכם.עמידה בהצלחה במבחן בו לפחות באופן מלא מההרצאות 80% -ב קבל הדיפלומה מותנית בהשתתפות  

  בתוכנית הלימודיםיתכנו שינויים 
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