סילבוס קורס הכשרת בוררים
מרצה
•

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

•

נושא ההרצאה

שעות

תאריך

עו"ד גדעון פישר,

•

דברי פתיחה

16:30-17:00

בורר ושופט לשעבר בביה"ד
לבוררויות עסקיות בינ"ל ICC

•

עו"ד גדעון פישר,
בורר ושופט לשעבר בביה"ד
לבוררויות עסקיות בינ"ל ICC

•

ד"ר חנן מנדל,
מומחה לדיני בוררויות וחבר סגל
בפקולטה למשפטים בקריה
האקדמית קריית אונו

•

עו"ד גדעון פישר,
בורר ושופט לשעבר בביה"ד
לבוררויות עסקיות בינ"ל ICC

•

ד"ר חנן מנדל,
מומחה לדיני בוררויות וחבר סגל
בפקולטה למשפטים בקריה
האקדמית קריית אונו

•

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

•

ד"ר חנן מנדל,
מומחה לדיני בוררויות וחבר סגל
בפקולטה למשפטים בקריה
האקדמית קריית אונו

•

ד"ר רויטל חמי זינימן,
חברת סגל בתוכנית לניהול
וליישוב סכסוכים ומו"מ
באוניברסיטת בר-אילן

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מבוא :בוררות בישראל -מהותה
השקת הליך בוררות ברגל ימין ואופטימיזציה
עבור הצדדים
בחירת בורר
מינוי בורר על ידי בית משפט
מינוי בורר בהסכמה בין הצדדים
פיקוח בית משפט על הליך בוררות
חסינות בוררים
כוחה של הבוררות כיום
המעלות וחסרונות הבוררות
הסכם הבוררות
על מה יש להקפיד בניסוחו של ההסכם
התוספת לחוק הבוררות
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

17:00-18:00

2.2.21

18:00-19:15

16:30-17:45

9.2.21
18:00-19:15

•

ליטיגציה בדיני חוזים יסודות ועקרונות

16:30-18:00

•
•
•
•
•

כיצד מתנהלת בוררות
ניהול נכון ויעיל של הבוררות על ידי הבורר
ניהול שלב ההוכחות וחקירת עדים בבוררות
קבלת החלטות וחיבור פסק בוררות
בקשות ביניים וסעדים בהליך בוררות

18:00-19:15

•
•

"גישבור"  -בין גישור לבוררות
הליכים אלטרנטיביים ביישוב סכסוכים מחוץ
לכותלי בית המשפט

16:30-19:45

16.2.21

23.2.21

מרצה
•

נושא ההרצאה

שעות

תאריך

עו"ד ד"ר יחיאל וינרוט
יו"ר משותף בועדת בוררות
וגישור של לשכת עוה"ד בישראל

•

עוה"ד רותי שטרית
יו"ר משותף בועדת בוררות
וגישור של לשכת עוה"ד בישראל

•

•

פאנל עם נציגי לשכת עוה"ד בישראל

16:30-18:00

2.3.21

עו"ד גדעון פישר,
יו"ר משותף בועדת בוררות
וגישור של לשכת עוה"ד בישראל

•

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

•

רו"ח מיקי בלומנטל

•

בוררות בעסקים משפחתיים

18:15-19:45

•

הערכות שווי וחוות דעת מומחה בהליכי
בוררות

16:30-18:00

•

סוגיות אתיות בבוררות

18:15-19:45

•

בוררויות בעולם שמאות המקרקעין

16:30-18:00

•

שפת גוף בהצגה עצמית ובהצגת טיעונים

18:15-19:45

•

בוררויות בעולם המוניציפלי

16:30-18:00

•

מה חשוב לכלול בסעיף בוררות בתוך הסכם
עם גורם מחו"ל ,ודוגמאות למוסדות בוררויות
בינ"ל כגוןICC, LCIA, AAA :
מודלים שונים של בוררות בארץ ובחו"ל

18:15-19:45

פאהן קנה ושות'

•

ד"ר חנן מנדל,

9.3.21

מומחה לדיני בוררויות וחבר סגל
בפקולטה למשפטים בקריה
האקדמית קריית אונו

•

מר טל אלדרוטי,
השמאי הממשלתי הראשי
לשעבר ,משרד המשפטים

•

16.3.21

מר אבינעם הדס
 ,ICUמאמן מנהלים לדיבור מול
קהל

•

עו"ד עופר רזניק,
יועץ משפטי פנימי וחיצוני של
רשויות מקומיות

•

עו"ד דפנה פישר,
שותפה בכירה במשרד גדעון פישר
ושות' ומנהלת המחלקה
הבינלאומית

•

6.4.21

16:30-18:00
•
•

מבחן מסכם (בחלוקה לקבוצות)

עו"ד גדעון פישר,
בורר ושופט בביה"ד ICC
לשעבר ,יו"ר מרכז פישר להכשרת
בוררים בישראל

•

•
•
•

סימולציות ותרחישים בבוררויות
דוגמאות לפסקי בוררות -וניסוחם
דברי סיום

18:15-19:45

16:30-18:00

עוה״ד אוריאל לין,
נשיא איגוד לשכות המסחר
ולשעבר יו״ר ועדת חוקה חוק
ומשפט בכנסת

•

כב' השופט בדימוס
גדעון גינת,
בית משפט מחוזי תל-אביב

•

20.4.21

עו"ד גדעון פישר,
בורר ושופט בביה"ד ICC
לשעבר ,יו"ר מרכז פישר להכשרת
בוררים בישראל

27.4.21
•

פאנל :הבוררות בראי המגזר הציבורי
והפרטי

18:15-19:45

הקורס הקרוב יפתח בחודש פברואר .2021
בימי ג' בשעות אחר הצוהריים בין השעות  16:30עד 19:45
לאור מגפת הקורונה ,הקורס יתקיים במתכונת מקוונת – בזום.
ההרשמה תיפתח בקרוב באתר המרכז.
בלינק הבא/https://hishtalmut-law.biu.ac.il :

