קורס הכשרת בוררים
15:30-18:45

התאחדות בוני הארץ
מרצה
 עו"ד אליאב בן שמעון,
מנכ"ל התאחדות בוני הארץ
 עו"ד קובי פלקסר ,יועמ"ש
התאחדות בוני הארץ
 עו"ד גדעון פישר,
בורר ובורר בינ"ל

נושא ההרצאה



דברי פתיחה

שעות

15:30-16:00

יו"ר מרכז פישר להכשרת
בוררים בישראל



עו"ד גדעון פישר,
בורר ובורר בינ"ל

18.12.18



מחבר הספר "בוררות בעולם
העסקי"


ד"ר אורי בן אוליאל,
מרצה בכיר וראש החטיבה
למשפט מסחרי

עו"ד חן אילוז ,עורכת דין
בכירה ,מחלקת ליטיגציה
מסחרית



עו"ד גדעון פישר ,בורר
שופט בביה"ד לבוררויות
עסקיות בינ"ל ( ICCבדימוס)



מר טל אלדרוטי ,השמאי
הממשלתי הראשי במשרד
המשפטים ,לשעבר



ד"ר חנן מנדל ,חבר סגל
בפקולטה למשפטים

תאריך

מבוא :בוררות בישראל – מהותה
השקת הליך בוררות ברגל ימין
ואופטימיזציה עבור הצדדים

16:00-17:15



דוגמאות לחוזים מסחריים מובילים

17:30-18:45







בחירת בורר
מינוי בורר על ידי בית משפט
מינוי בורר בהסכמה בין הצדדים
פיקוח בית משפט על הליך בוררות
חסינות בוררים

15:30-16:30






כוחה של הבוררות כיום
מעלות וחסרונות הבוררות
הסכם הבוררות ורזי ניסוחו
התוספת לחוק הבוררות

16:30-17:30




בוררויות בעולם שמאות המקרקעין
סימולציה

17:45-18:45








הצדדים לבוררות
נושאים אפשריים ואסורים בבוררות
שכר בורר והסכם הבוררות
ביטול פסק בוררות ואישורו
מנגנון ערעור פנימי בבוררות
ערעור על פסק בורר בבית המשפט

25.12.18

15:30-17:00
1.1.19
17:15-18:45



שופט ביה"ד לבוררויות
עסקיות בינ"ל ( ICCבדימוס)





שוק הנדל"ן הישראלי – נתונים,
פערים ותחזיות
ישראל  – 2050צרכים
ניסוח פסק בוררות ,באופן שמפחית
את סיכויי ההשגה עליו
בוררויות עסקיות בינלאומיות
סימולציה -אופן ניהול הבוררות
סדנאות תרגול



פרופ' חמי בן נון ,מומחה
לאתיקה



עולם האתיקה :המצוי מול הרצוי,
בישראל ובחו"ל



מר גדעון שלום בנדור,



אליאב בן שמעון ,מנכ"ל
התאחדות בוני הארץ



עו"ד גדעון פישר ,בורר

מייסד ומנכ"ל S- Cube
Financial Consulting




15:30-16:45
8.1.19
17:15-18:45

15:30-16:45
15.1.19



הערכות שווי וחוות דעת מומחה




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
"גישבור"  -בין גישור לבין בוררות
הליכים אלטרנטיביים ביישוב
סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט
בין שופט לבין בורר – הזהה והשונה.
פתיחת ההליך ,ניהולו וסיומו.
דילמות ,התלבטויות והכרעות.

15:30-16:45

17:00-18:15



כבוד השופט אבי זמיר
שופט בית המשפט המחוזי
בתל-אביב (בדימוס)



כבוד השופט אבי זמיר
שופט בית המשפט המחוזי
בתל-אביב (בדימוס)






כבוד השופט מאיר יפרח
שופט בית המשפט המחוזי
בתל-אביב (בדימוס)






כבוד השופט צבי סגל
שופט בית המשפט המחוזי
בירושלים (בדימוס)






מר אריה שילה ,אדריכל



בוררויות בעולם התכנון והבנייה



אסתי היים  /אבינעם הדס
מומחי רטוריקה




הקשבה אפקטיבית
שפת גוף בהצגה עצמית ובהצגת
טיעונים
הבחנה בין אמת לבין שקר



מפגש סיום קורס וחלוקת דיפלומות





17:15-18:45

15:30-16:45
22.1.19
17:15-18:45

15:30-16:45
29.1.19
17:15-18:45

5.2.19

18:15-18:45

