השתלמות סוף שבוע
בנושא יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות – בוררות וגישור
 6עד  8ינואר ,2011 ,מלון "דן קיסריה"
ריכוז אקדמי :פרופ' מוטי מירוני ,יו"ר הפורום ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות בלשכה

יום חמישי 6.1.11
 14:30עד 16:00

מושב מקדים :סדנה בנושא "הקשבה"
גב' ליאה ארד ,פסיכולוגית ומנחת קבוצות

 17:00עד 17:15

דברי פתיחה וברכות

בהנחיית

עו"ד יורי גיא-רון – ראש הלשכה
פרופ' מוטי מירוני ,יו"ר הפורום ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות בלשכה
 17:15עד 19:30

מושב פתיחה :השימוש בבוררות ובגישור בסכסוכים מסחריים בינלאומיים

יו"ר
משתתפים

ד"ר ישראל לשם ,עו"ד ,מיתר ,ליקוורניק ,גבע & לשם ,ברנדווין ושות'
עו"ד טרוור אסרסון ,Asserson Law Offices ,ישראל ואנגליה
פרופ' יונתן יובל ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר אביגדור קלגסבלד ,עו"ד ,ד"ר א .קלגסבלד ושות' ,עורכי דין

21:00

גישור ומוסיקה קלאסית  -עו"ד דפנה הולץ -לכנר ,הרצאה
בליווי הדגמות בפסנתר

21:30

"ציפרלקס  20מ"ג" – השחקן אורי אברהמי בהצגת יחיד

יום שישי 7.1.11
 10:00עד 13:00

 CASEבבוררות וגישור וניתוחו

הנחייה ,ניתוח וסיכום פרופ' מוטי מירוני ,עו"ד
בוררים

השופט )בדימוס( אמנון סטרשנוב
ד"ר עלי בוקשפן ,המרכז הבינתחומי
עו"ד יואב רזין ,נשיץ ,ברנדס ושות'

מגשרים

עו"ד ניר מלמד
עו"ד יונתן קוברסקי

מייצגים

עו"ד אהוד ארצי ,ש .הורביץ ושות' ,עורכי דין
עו"ד איל דורון ,ש .הורביץ ושות' ,עורכי דין
עו"ד דוד זילר ,הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות'
עו"ד ברוך כצמן ,הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות'

 13:00עד 13:30

הפסקה – קפה ועוגה

 13:30עד 15:00

חידושי פסיקה וחקיקה
בבוררות

 13:30עד 15:00

התנגדויות בהליכי יישוב
סכסוכים

יו"ר

עו"ד מוטי גלוסקה

יו"ר

עו"ד ניר מלמד

משתתפים

השופט אבי זמיר
בית המשפט המחוזי ,תל-אביב

משתתפים

ד"ר שחר איל ,פסיכולוג ,המרכז
הבינתחומי

עו"ד חגית בלייברג
גולדפרב ,לוי ,ערן ,מאירי,
צפריר ושות' ,עורכי דין

ד"ר ערן שדך ,פסיכולוג ,המכללה
האקדמית ת"א-יפו

עו"ד איל רוזובסקי
צלרמאיר ,פילוסוף ושות'
21:00
מרצה

פשרה – נקודת מבט פילוסופית

פרופ' דניאל סטטמן ,החוג לפילוסופיה ,אוניברסיטת חיפה

יום שבת 8.1.11
 10:00עד 10:30

חובות הגילוי של הבורר ושל הצדדים להליך הבוררות והשלכות הפרתן על
בקשה להעברת הבורר מתפקידו

מרצה

השופט יורם דנציגר ,בית המשפט העליון

 10:30עד 12:00

עורך הדין כבורר וכמגשר – דילמות אתיות

יו"ר
משתתפים

עו"ד נוי ארז
ד"ר לימור זר-גוטמן ,המכללה למינהל
פרופ' )אמריטוס( אסא כשר ,אוניברסיטת תל-אביב

 12:00עד 12:30

קפה ועוגה

 12:30עד 14:00

דינמיקה של משא ומתן בינלאומי

יו"ר
משתתפים

עו"ד מוטי קריסטל
עו"ד דב ויסגלס ,ויסגלס  -אלמגור ,עורכי דין
עו"ד גלעד שר ,גלעד שר ושות' ,עורכי דין

