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  להכשרת בוררים באוניברסיטת בר אילןמרכז פישר  -קורס להכשרת בוררים 

 

בישראל נפתחים מדי שנה כמיליון תיקים בבתי המשפט. מציאות זו, שככל הנראה אינה עומדת להשתנות בשנים הקרובות, 

מלמדת על הצורך המיידי בפעילות, שתסייע בהגברת הליכים ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט בכלל והליך 

 הבוררות, בפרט.

 

, הבוררות אומנם צברה ניסיון בן אלפי שנים, 'בוררות בעולם העיסקי'עון פישר, כפי שנכתב לאחרונה, בספרו של עוה"ד גד

מתקופת משה רבנו, אך זו הפעם הראשונה, שבה מציע עו"ד פישר לבעלי מקצוע שונים, הכשרה ייחודית, עיונית ומעשית 

 כאחד, במסגרת מינויים לבוררים מבוקשים בתחומי מומחיותם. 

 

וה פרטני עבור עיסוקים ומקצועות שונים, על מנת לייצר מצב בו בוררים בישראל, אשר עשויים עו"ד פישר מציג להלן מתו

להגיע מכל תחום מקצועי, יקבלו הכשרה והסמכה אופטימליים, ובכך לא רק יופחתו "טעויות שיפוטיות" אלא הצדדים 

 ן, ככל הניתן.לסכסוך ייהנו מהפסיקות הראויות ביותר, הן תוך כדי הליכי הבוררות והן בסיומ

 

  שעות אקדמיות 4מפגשים שבועיים בני  10תפרס על פני אילן וי-תקיים באוניברסיטת בריהקורס. 

  :שישתפו פעולה עם מרכז פישר להכשרת  הלשכות המקצועיות/ארגוניםחברי  – למשתתף₪  2,500עלות הקורס

  בלבד.₪  1,800בוררים, יהיו זכאים להירשם לקורס בעלות מופחתת של 

 

לבוגרי ההכשרה, שיוסמכו ע"י אוניברסיטת בר אילן כבוררים מוסמכים, ניתנת באמצעות הקורס היכולת לקבל הכשרה 

ולרכוש מקצוע נוסף, בפרק זמן סביר, אשר יאפשר לבוגרים לשבת כבוררים בסכסוכים עסקיים, לאחר שהבינו את המטריה 

 והעסקי שיסייע להם בשבתם כבוררים בין צדדים לסכסוך. המקצועית, את סדרי הדין ויקבלו סל כלים מהעולם המשפטי

 

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

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

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

 בידיהם כלים פרקטיים, לשימוש ויישום בהליכי בוררות.

 

ים פי שניתן לראות מהסילבוס המצורף של הקורס, בקרב מרצי הקורס ממכובדי מערכת השפיטה בישראל ומתחומים רבכ

 אחרים.

 

 אנו סבורים כי הקורס יעשיר רבות את החברים בארגונים שהנכם עומדים בראשם.

 

 לקורס במחיר מסובסד. לשכתכם/ארגונכם להירשםנשמח לשתף עמכם פעולה ולאפשר לחברי 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 עו"ד גדעון פישר, יו"ר

 שר להכשרת בוררים בישראלמרכז פי

http://www.fisher-arbitration.com/
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