
         
 

 קורס הכשרת בוררים בוס  סיל

 תאריך  שעות נושא ההרצאה  מרצה

   פרופ' אורן פרז, •
הפקולטה למשפטים,  דיקן 

 אוניברסיטת בר אילן 

 עו"ד גדעון פישר,   •
ה"ד שופט לשעבר בביבורר ו

 ICCעסקיות בינ"ל בוררויות ל

 16:30-17:00 דברי פתיחה  •

2.2.21 
 ,  עו"ד גדעון פישר •

ה"ד שופט לשעבר בביבורר ו

 ICCעסקיות בינ"ל בוררויות ל

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

 ואופטימיזציה עבור הצדדים

17:00-18:00 

   , ד"ר חנן מנדל •
וחבר סגל   ת מומחה לדיני בוררויו

בפקולטה למשפטים בקריה  
 האקדמית קריית אונו 

 הסכם בוררות בכתב •

 הצדדים לבוררות •

 בחירת בורר  •

 נושאים מותרים לדיון בבוררות •

 נושאים אסורים לדיון בבוררות •

18:15-19:45 

 ,  עו"ד גדעון פישר •
ה"ד שופט לשעבר בביבורר ו

 ICCעסקיות בינ"ל בוררויות ל

 כיוםכוחה של הבוררות  •
 המעלות וחסרונות הבוררות •

 הסכם הבוררות •
 על מה יש להקפיד בניסוחו של ההסכם  •
 התוספת לחוק הבוררות •

16:30-18:00 

9.2.21 

   , ד"ר חנן מנדל •
וחבר סגל   ת מומחה לדיני בוררויו

בפקולטה למשפטים בקריה  
 האקדמית קריית אונו 

 עיכוב הליכים  •

 פיקוח בית משפט על הליך בוררות •

 פסק בוררות ואישורוביטול  •

 מנגנון ערעור פנימי בבוררות •
 ערעור על פסק בורר בבית המשפט •

18:15-19:45 

 ,  פרופ' שחר ליפשיץ •
הפקולטה למשפטים,  דיקן לשעבר, 

 אוניברסיטת בר אילן 
 16:30-18:00 ליטיגציה בדיני חוזים יסודות ועקרונות •

   , ד"ר חנן מנדל 16.2.21
וחבר סגל   ת מומחה לדיני בוררויו

בפקולטה למשפטים בקריה  
 האקדמית קריית אונו 

 כיצד מתנהלת בוררות  •
ניהול נכון ויעיל של הבוררות על ידי   •

 הבורר
עדים  וחקירת ההוכחות שלב ניהול •

 בבוררות

 בוררות פסק וחיבור החלטות קבלת •
 בוררות בהליך וסעדים ביניים בקשות •

 

 

 

 

 

18:15-19:45 



         
 

 תאריך  שעות נושא ההרצאה  מרצה

  ,יןיפרופ' מיכל אלברשט •
מומחית ליישוב סכסוכים בדרכים  

 אלטרנטיביות 

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

16:30-18:00 

23.2.21 
 

 זינימן  -רויטל חמיד"ר  •
מהו גישור, עקרונותיו והטכניקות  •

 ולאילו סכסוכים הוא מתאים  שלו
18:15-19:45 

    עו"ד ד"ר יחיאל וינרוט •
משותף בועדת בוררות וגישור של  יו"ר 

 לשכת עוה"ד בישראל

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

 לשכת עוה"ד בישראל

 ,  עו"ד גדעון פישר •
יו"ר משותף בועדת בוררות וגישור של  

 לשכת עוה"ד בישראל

 עם נציגי לשכת עוה"ד בישראל  פאנל  •
 מנחה: ד"ר חנן מנדל 

16:30-18:00 

2.3.21 

 ,  פרופ' שחר ליפשיץ •
משפטים,  להפקולטה דיקן לשעבר, 

 אוניברסיטת בר אילן 
 18:15-19:45 בוררות בעסקים משפחתיים •

 רו"ח מיקי בלומנטל  •
 פאהן קנה ושות' 

הערכות שווי וחוות דעת מומחה בהליכי   •
 בוררות

16:30-18:00 

   , ד"ר חנן מנדל • 9.3.21
וחבר סגל   ת בוררויומומחה לדיני 

בפקולטה למשפטים בקריה  
 האקדמית קריית אונו 

 חסינות בוררים   •

 שכר בורר והסכם הבוררות •

ניסוח פסק בוררות בצורה שמפחיתה את   •
  סיכויי ההשגה עליו

 סוגיות אתיות בבוררות •

18:15-19:45 

   ,טל אלדרוטימר  •
השמאי הממשלתי הראשי לשעבר,  

 משרד המשפטים 
 16:30-18:00 ןבוררויות בעולם שמאות המקרקעי •

16.3.21 
 אבינעם הדס מר  •

ICUמאמן מנהלים לדיבור מול קהל , 
 18:15-19:45 שפת גוף בהצגה עצמית ובהצגת טיעונים •

 ,עופר רזניקעו"ד  •
יועץ משפטי פנימי וחיצוני של רשויות  

 מקומיות 
 16:30-18:00 בוררויות בעולם המוניציפלי •

6.4.21 
 עו"ד דפנה פישר,  •

שותפה בכירה במשרד גדעון פישר  
 ושות' ומנהלת המחלקה הבינלאומית 

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

 למוסדות בוררויות בינ"ל כגון: 

ICC, LCIA, AAA 

 מודלים שונים של בוררות בארץ ובחו"ל •

18:15-19:45 

 )בחלוקה לקבוצות( מבחן מסכם •
16:30-18:00 

 
18:15-19:45 

 

 עו"ד גדעון פישר,   •
,  לשעבר ICC ה"ד  שופט בביבורר ו

מרכז פישר להכשרת בוררים  יו"ר 
 בישראל

 סימולציות ותרחישים בבוררויות •

 וניסוחם -פסקי בוררותדוגמאות ל •

 דברי סיום •

 
27.4.21 

  הציבורי המגזר  בראי הבוררות: פאנל • ,לין אוריאל עוה״ד •



         
 

 תאריך  שעות נושא ההרצאה  מרצה

 המסחר ולשעברנשיא איגוד לשכות 
  יו״ר ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת 

גדעון   בדימוס השופט' כב •

 אביב -בית משפט מחוזי תל ,גינת

 עו"ד גדעון פישר,   •
,  לשעבר ICC ה"ד  שופט בביבורר ו

מרכז פישר להכשרת בוררים  יו"ר 
 בישראל

 והפרטי
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