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 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
 

, ומשווה בינה (ADRהליכים החלופיים ליישוב סכסוכים )מתאר את הבוררות, שהינה אחת מההקורס 

 . לבין מערכת בתי המשפט

ת, ובכללם פלינות מחקריות שונוצינקודת המוצא של הקורס תהיה משפטית, אולם הוא יערב בין דיס

, וניתוח כלכלי יפלינה המשפטית, תפיסת שונות של תורת המשפט, פילוסופיה, ומדעי החברהצהדיס

 . ורציונלי של מערכות

במסגרת הקורס נתאר את ההתפתחות של ההליכים המשפטיים החלופיים, על רקע הכישלון היחסי של 

תחום הפרטי והציבורי, או לפחות מערכות בתי המשפט ומערכות משפטיות אחרות בהסדרת סכסוכים מה

 המגבלות הקיימות להם. 

נתאר את ההתפתחות ההסטורית של הליכי הבוררות, במקביל להקמת בתי המשפט על ידי המדינה, 

ונעמוד על המאפיינים של שיטות משפט מסורתיות והקשר שלהן להליך הבוררות, תוך התמקדות 

 העברי. במערכת המשפט הרומית, המשפט האנגלי והמשפט 

בתחום  –ואלו הצפויות  –בהלכות המשפטיות הקיימות נדון בהסדרתו של הליך הבוררות בישראל, ו

סמכות זו. נסביר את ההבדלים הקיימים בין  גבור עלסמכותו של הבורר והיכולת של בתי המשפט ל

פיסות הסמכות של השופט, במערכת בתי משפט רגילה, לבין סמכות הבורר, המפשר והמגשר, לאור ת

, ונבהיר את המשמעות של "מערכת מרכזת / תומכת" בניהול קבלת שונות של סמכות מקבלי החלטות

 . החלטות, ושל מערכות לקבלת החלטות מהסוג המבוזר

נתאר את מקומו העתידי של הליך הבוררות במערכת המשפטית וביישוב סכסוכים, ואת הקשר בין ההליך 

 כים המתפתחים בזמננו.לבין הליכים מתקדמים ליישוב סכסו
 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:    

שיעורי הקורס ינתנו כהרצאות פרונטליות, תוך שימוש בדיונים בכיתה, לאחר 
בו יועלו , וכן אתר מודל שאת הקורס תלווה מצגת שתוצג בשיעורים קריאת חומרי רקע.

 . חומרי הקריאה
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 ומקורן
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 . מבחן סופי 100%
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של  'משפטי'ישוב סכסוכים בהסכמה כפתרון  -ברק מדינה "ירידת הפורמליזם ועליית הגישור  .8

  (2003) 31 א" נקודת מפגש מחלוקות

 "דש: בחינה מחמעביד-ההלכה המגבילה את השימוש בבוררות ביחסי עובד"מרדכי מירוני  .9
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 ד79-א79, סעיפים 1984 -חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד  .15
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