
        

 

 מקומיהשלטון ב ם ומנהליםלבכיריקורס הכשרת בוררים 

 אילן ומרכז פישר להכשרת בוררים בישראל-אוניברסיטת ברבשיתוף  עם 
 מבוא

להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא בֹוררּות היא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה צדדים למחלוקת מסכימים 
צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך. לשם כך, על שני הצדדים להסכים להליך הבוררות בכתב. ההסכמה 

בפרוץ  –יכולה להיות עוד לפני שנתגלע הסכסוך בין הצדדים במסגרת סעיף בוררות בחוזה או עפ"י הסכמה מאוחרת 

יים בפסק שניתן להגישו לאישור לבית המשפט. פסק בורר שאושר דינו כדין פסק דין של הליך הבוררות מסת הסכסוך.
 בית משפט, לכל דבר ועניין, והוא ניתן לאכיפה גם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

 מטרת הקורס

משפטית, שלטון המקומי, ונועד להעניק, גם למי שאינו בעל הכשרה בכירי הנבנה במיוחד עבור  קורס הכשרת הבוררים
את הכלים והמידע המעודכן והמדויק, להבנת עולם הבוררות, מתוך תפישה והבנה שהבוררות בישראל, כמו גם בעולם, 

הולכת וצוברת תאוצה, כאלטרנטיבה ראויה ליישוב סכסוכים מסחריים. מטרת הקורס הינה להעשיר את הידע המקצועי 
 ויישום בהליכי בוררות. של המשתתפים ולהקנות בידיהם כלים פרקטיים, לשימוש

 אוכלוסיית היעד

מחלקות, מהנדסי ערים ומנכ"לים של , מנהלי , מנכ"לים, גזברים, יועצים משפטיים, מנהלי אגפיםברשויות נבחרי ציבור
 .ותאגידי מים תאגידים עירוניים

 יעוץ וניהול אקדמי

 אילן.-אוניברסיטת בר, מייסד מרכז פישר להכשרת בוררים בישראל בשיתוף עו"ד גדעון פישר

, לשעבר שופט בפועל בבית המשפט העליון ונשיא בתי המשפט המחוזיים בירושלים כבוד השופט בדימוס דוד חשין

 ובנצרת.

 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 6)שעות  42  היקף השעות בקורס:

 9:00-15:15אחת לשבוע, בין השעות  ד'  יום    יום הלימודים:

 9, קומה תל אביב 19, רח' הארבעה השלטון המקומי מרכז  מקום הלימודים:

    2018ינואר ב 31       :מועד פתיחת הקורס

 14.03, 7.03, 21.02, 14.02, 7.02, 31.01להלן מועדי המפגשים בקורס: 

 תנאי קבלה

 בוגר/ת תואר ראשון.  .1

 המוניציפלי )לא נדרש ניסיון קודם במשפטים ו/או בוררות(. שנים בתחום העיסוק 4ניסיון של  .2
 ללא עבר של עבירות משמעת ואתיקה. .3

 arbitration.com-info@fisherלבדיקת זכאות להירשם לקורס נא לשלוח קורות חיים לכתובת הדוא"ל:  .4

 חריגים יתקבלו על בסיס ראיון אישי.  .5
 .בוגרי הקורס זכאים להצטרף כחברים בלשכת הבוררים, פטורים מתשלום דמי חבר לשנה הראשונה 

  משתתפים המעוניינים ללמוד את התחום או לבצע מחקר מתקדם בלימודי המשך, על ידי מימון השתתפותם

 לפנות למרכז פישר. בתחרויות בינלאומיות של בוררות ו/או גישור, מוזמנים

 חובות הקורס

ובעמידה בהצלחה במבחן משעות הלימוד  85%. קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  ממפגשי הקורס 100%נוכחות של 
, בכפוף   של משרד החינוך לגמול השתלמותהמזכה בשעות העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה . המסכם

 להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

 לימודשכר 

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד   ₪   2,500

  למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומישכר הלימוד      ₪ 2,900

 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.
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 סילבוס הקורס

שעות  נושא ההרצאה מרצה

 )בוקר(

 תאריך

 יו"ר מרכז השלטון מר חיים ביבס ,

-מכבים-וראש עיריית מודיעיןהמקומי 

 רעות

  , מייסד מרכז פישר עו"ד גדעון פישר

 להכשרת בוררים בישראל

 31.1.2018 9:00-10:30 ברכות ודברי פתיחה 

 1מפגש 

 יו"ר מרכז השלטון מר חיים ביבס ,

-מכבים-המקומי וראש עיריית מודיעין

 רעות

  יחסי הגומלין בין השלטון

 המקומי לשלטון המרכזי

10:45-12:15 

 הפקולטה פרופ' שחר ליפשיץ ,

 למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

  ליטיגציה בדיני חוזים יסודות

 ועקרונות

12:45-14:15 

 מייסד מרכז פישר עו"ד גדעון פישר ,

 להכשרת בוררים בישראל

  מבוא: בוררות בישראל– 

 מהותה

  השקת הליך בוררות ברגל ימין

 ואופטימיזציה עבור הצדדים

14:30-15:15 

 מייסד מרכז פישר עו"ד גדעון פישר ,

 להכשרת בוררים בישראל

 הסכם הבוררות 

  על מה יש להקפיד בניסוחו של

 ההסכם
  התוספת לחוק הבוררות

והאפשרויות לקידום ההליך 

באמצעות ההוראות שהתוספת 
 כוללת.

9:00-10:30 7.2.2018 
 2מפגש 

 מייסד מרכז פישר עו"ד גדעון פישר ,

 בוררים בישראל להכשרת

 כוחה של הבוררות כיום 

  המעלות וחסרונות הבוררות

 לעומת בית המשפט

10:45-12:15 

  כבוד השופט בדימוס ד"ר עדי

, שופט בית המשפט המחוזי זרנקין

לשעבר, כאחד מבכירי המגשרים 
 .והבוררים בישראל

 בחירת בורר 

 מינוי בורר על ידי בית משפט 

  מינוי בורר בהסכמה בין

 הצדדים

  פיקוח בית משפט על הליך

 בוררות

12:45-14:15 

 מרצה וחוקר ד"ר חנן מנדל ,

 במשפטים ויישוב סכסוכים

 הצדדים לבוררות 

  נושאים אפשריים ואסורים

 בבוררות

 שכר בורר והסכם הבוררות 

14:30-15:15 

 מרצה וחוקר ד"ר חנן מנדל ,

 במשפטים ויישוב סכסוכים

 

 ביטול פסק בוררות ואישורו 

 ערעור פנימי בבוררות מנגנון 

  ערעור על פסק בורר בבית

 המשפט

9:00-10:30 14.2.2018 

 3מפגש 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 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

10:45-12:15 

 שופט בית כבוד השופט אבי זמיר ,

 אביב בדימוס-המשפט המחוזי בתל

 פסק וחיבור החלטות קבלת 

 בוררות

 בהליך וסעדים ביניים בקשות 

 בוררות

12:45-14:15 

 ,מומחה למשפט  עו"ד דן שווץ

מוניציפלי ויועמ"ש פנימי וחיצוני של 

 רשויות מקומיות

 14:30-15:15 בוררויות בעולם המוניציפאלי 



        

 

 
 

  ,מומחה לאתיקה פרופ' אסא כשר

 מקצועית

 21.2.2018 9:00-10:30 סוגיות אתיות בבוררות 

 4מפגש 

 ,יו"ר מרכז המועצות  מר עמיר ריטוב

האזוריות וראש מועצה אזורית לב 
 השרון

  בוררויות בעולם המועצות

 האזוריות

10:45-12:15 

 יו"ר איגוד התאגידים מר יצחק בורבא ,

 העירוניים ברשויות המקומיות

  בוררויות בעולם התאגידים

 העירוניים

12:45-14:15 

 מומחה רו"ח ועו"ד מאור אוקסהורן ,

 לחשבונאות משפטית

  חוות דעת כלכליות בהליכי

 בוררות

14:30-15:15 

 לשעבר השמאי מר טל אלדרוטי ,

הממשלתי הראשי, משרד המשפטים, 
 בורר מוסמך

 בוררויות בעולם שמאות 

 המקרקעין

9:00-10:30 7.3.2018 
 5מפגש 

  ,מומחית פרופ' מיכל אלברשטיין

 ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות

  "בין גישור לבוררות -"גישבור 

  הליכים אלטרנטיביים ביישוב

סכסוכים מחוץ לכותלי בית 

 המשפט

10:45-12:15 

  ,מומחית לשפת גוף גב' דורית עוזיאל

 ותקשורת בין אישית

 12:45-14:15 ניתוח שפת גוף בהליכי בוררות 

 שופט לשעבר עו"ד גדעון פישר ,

 ICCבבית הדין הבינלאומי לבוררויות 

ומייסד מרכז פישר להכשרת בוררים 
 בישראל

 ,מומחה למשפט  עו"ד דן שווץ

מוניציפלי ויועמ"ש פנימי וחיצוני של 
 רשויות מקומיות

 14:30-15:15 משוב והכנה למבחן 

  9:00-12:00  מסכםמבחן 

 

14.3.2018 

 6מפגש 

 
  כבוד השופט בדימוס ד"ר עדי

שופט בית המשפט המחוזי זרנקין, 

לשעבר, כאחד מבכירי המגשרים 
 .והבוררים בישראל

  ,משנה למנכ"ל מר ארי שטיינברג

מרכז השלטון המקומי וראש מינהל 
 כספים, תפעול ופיתוח עסקי

  ,מייסד מרכז פישר עו"ד גדעון פישר

 להכשרת בוררים בישראל

  ,נשיא לשכות עוה״ד אוריאל לין

המסחר ולשעבר יו״ר ועדת חוקה חוק 
 ומשפט בכנסת

 

  פאנל: הבוררות בראי המגזר

 הציבורי והפרטי
 חלוקת דיפלומות 

12:30-15:15 

 .יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים 

 

 

 

 

 

 

 


