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  נורמטיביי0מקורות. 1

  הקיי0החוק )א

, ]נוסח משולב[ג לחוק בתי המשפט 79 בחוק הישראלי בסעי: מוסדר" גישור"ה הלי9

 :הקובע, ) החוק�להל,  (1984 � ד"התשמ

, כהלי9 שבו נועד מפשר ע5 בעלי הדי,', פישור ";) א( קט, בסעי: א
מבלי שיש בידו , הסכסו9ישוב כדי להביא5 לידי הסכמה לי

 ".סמכות להכריע בו

,  המשפט הד, בעניי, אזרחי רשאיבית "�) ב( קט, בסעי: ב
 ".להעבירו לפישור, בהסכמת בעלי הדי,

 הפישור רשאי מפשר להיוועד ע5 בעלי בהלי9 "�) ג( קט, בסעי: ג
ורשאי הוא ; לסכסו9וע5 כל מי שקשור , יחד או לחוד, הדי,

 ".בלי עור9 דינו, בהסכמתו, להיפגש ע5 בעל די,

  החוקהצעת )ב

הוצעה הצעה מטע5 הממשלה לתיקו, הוראות לעניי, גישור ,  לעיללאמור בהתא5

 :כדלקמ,

  ;ג לחוק79 בסעי:

 ;"גישור" השוליי5 תהיה כותרת )1

  �) א( קט, בסעי: )2

 ;"מגשר "יבוא" מפשר "ובמקו5" גישור "יבוא" פישור "במקו5 .א

 :יבוא" גישור" ההגדרה אחרי  .ב

 להגיע להסדר גישור בדר9 הדי, מי שתפקידו לסייע בידי בעלי �" מגשר "
 ;"בסכסו9של ניהול משא ומת, חופשי ואי, בידו הסמכות להכריע 

 ביניה5 שהושג סכסו9 הסכ5 בי, בעלי הדי, על יישוב �"  גישורהסדר"
 ;"בסיומו של הלי9 גישור

 : יבוא) ב( סעי: קט, במקו5 )3

 ;"להעביר עניי, לגישור,  בעלי הדי,בהסכמת,  המשפט רשאיבית"

 ;"מגשר "יבוא" מפשר "ובמקו5" גישור"ה יבוא" פישור"במקו5 ה) ג( קט, בסעי: )4



 
 

 

  כללירקע )ג

, )החוק: להל, (�1984 ד"התשמ, ] נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 15' מס תיקו,

קובע את הדרכי5 ליישוב סכסוכי5 שלא בדר9 של התדיינות , 1992 בשנתשהתקבל 

לצד ,  בוצע על מנת לאפשר לבית המשפט פניה לאפיק נוס:לחוקהתיקו, . המשפט;תבבי

 :להל, התיקוני5.  מחו= לכותלי בית המשפטסכסוכי5ליישוב , הבוררות והפשרה

; ב לחוק בתי המשפט ד, בבוררות79סעי: ; א לחוק ד, בפסק די, בפשרה79 סעי:

ה הוא באחרו, בו רשאי עניי, מסמ9 ז.  בתי המשפט ד, בפישורלחוקג 79 סעי:

 . שבפניו להלי9 פישורעניי,בית משפט להעביר 

 המונח לבי," פישור" המונח בי,הקירבה הלשונית ". פישור" בלשו, בחר המחוקק

 הלי9 בו הוא" פשרה". "פשרה"השונה מ, "פישור" בלבול למהות הלי9 הגורמת" פשרה"

זהו מצב .  להגיע להסדרמנתל ע, מכווני5 לרוב לכ9 שכל צד מוותר על חלק מדרישותיו

 .win-lose, win-loseשל 

, )Mediation" (גישור"וסביב היחס בינו לבי, ) Conciliation" (פישור "המונח סביב

 בו נכפית על המשיב הלי9" פישור "במונחיש הרואי5 , מחד. שוררת אי בהירות

, פו את ההלי9בעוד שעל המבקש יכול שיכ, כלשהומכוח מקור משפטי , השתתפות בהלי9

תוצאות ההלי9 היא .  סמכות הכרעהנטולההלי9 מנוהל בידי צד שלישי . ויכול שלא

וההלי9 מתנהל סביב ,  ישירמגעהצדדי5 אינ5 מגיעי5 בהכרח לידי . תוצאה הסכמית

 .סכסו9 נתו, ומוגדר

שפתיחתו של הלי9 , הוא בכ9,  לתפיסה זובהתא5" גישור" הלי9 זה לבי, הבי, ההבדל

 ונושא, ה5 באי5 לידי משא ומת, ישיר ביניה5;  על שני הצדדי5מוסכמת" רגישו"ה

 .הדיו, אינו נוקשה בהגדרתו

" פישור"והוא בכ9 שב, יש הרואי5 את ההבדל בי, שני ההליכי5 בהיבט אחר, זאת לעומת

אלא שג5 לגבי הבדל זה הדעות .  השלישי הוא יותר אקטיבי וההלי9 פחות פורמליהצד

 . יותר בו שהצד השלישי הוא אקטיבי כהלי9" גישור"דירי5 דווקא את ה ויש המגחלוקות

בו צד שלישי , שניה5 גווני5 קרובי5 של ההלי9;  שני ההליכי5 אינו מובהקבי, ההבדל

בהלי9 שתוצאותיו אינ, ,  המתדייני5 ליישב את חילוקי הדעות ביניה5לצדדי5מסייע 

 כשמדובר במצב בו מוטלת ג5" גישור"כי יש הנוהגי5 להשתמש במונח , יצוי,. כפויות

שאי, לראות בהעדרה של החובה להשתת: או בקיומה , ומכא,,  בהלי9להשתת:חובה 

 ".פישור "לבי," גישור"הבט מבחי, בי, 



 
 

 

 נכו, המשק:, "גישור "במונח" פישור" בהצעת החוק להחלי: את המונח מוצע לפיכ9

 . ג5 רווח בקרב הציבורואשר, יותר לדעת משרד המשפטי5 את מהותו של ההלי9

  ההלי;ומהות" גישור" המושג הגדרת )ד

  המושגהגדרת .א

המתמקד בשיתו: פעולה רצוני בי, הצדדי5 לש5 יישוב ,  הלי9 של משא ומת,הוא" גישור�ה

או לש5 יישוב סכסו9 ;  משא ומת, לקראת התקשרות בי, צדדי5 בהסכ5סיו5; סכסוכי5

וזה מסייע , המגשר, 5 הצדדי5 ע5 צד שלישיבהלי9 זה נפגשי.  שיפוטלערכאותטר5 פנייה 

 1.מבלי שיש בידיו הסמכות להכריע,  המחלוקת בדר9 של הסכמה במקו5אתביד5 ליישב 

 חיתו9אשר יהיה עדי: לצדדי5 על פני , היא להגיע במשות: לעיצוב פתרו,, "גישור"ה מטרת

 ".פשרה"כפי שמציעה ה, בנקודה כלשהי

  ומהות תפקיד0המגשרי0 .ב

 המגשר אי, כל כוח בידי 2. המגשר שונה בתכלית מתפקידו של שופט או בוררלש תפקידו

 להחליט החלטות מוסמ9אי, הוא ; אי, הוא יכול לכפות על הצדדי5 להשתת: בהלי9. אכיפה

, במילי5 אחרות. סיומוואינו יכול למנוע מאחד הצדדי5 להפסיק את ההלי9 טר5 ; מחייבות

 .המגשר מהווה צד שלישי בעניי,

כי , קבעה הועדה,  של הועדה לעניי, גישור בבתי המשפט1998 מחודש מאי וחשבו, י,בד

ראוי שהמגשרי5 יתמנו בהתא5 לקביעת בית ,  הגישור בישראל בראשית דרכושהלי9משו5 

  3.פי אמות מידה ראויות;על, המשפט

 המליצה הועדה על אמות המידה לכישורי5 וניסיו, של המגשרי5 שייכללו לזאת בהתא5

 ו"התשנ, )מינוי מפשר(וה, נקבעו בתקנות בתי המשפט ,  של בתי המשפטהמגשרי5ברשימת 

 (ט"התשנבטבת ' במסגרת תיקו, לתקנות מיו5 ג, )1325' עמ, ו" התשנת"פוסמו בק (1996 �

 ).281' עמ, ט" התשנת"פורסמו בק(, )1999 בינואר 20

                                                 
;בטאו, בית, המשפט, "אחרת אפשר ג5 � סכסוכי5 יישוב", אלרואי. י ; 2001, דרכי5, " להסכ5 גישור דר9"סטי . ר 1

 1993', כר9 א, המכללה למנהל, הספר למשפטי5

 : זה ראהלעניי,2

Cooley" Arbitration vs. Mediation-  Explaining the Differences" 69  judicature (1986) 263, 266 

העדר הרשעות , דרכי הוכחת הכישורי5 והניסיו, המקצועי, ניסיו, מקצועי,  מינימליגיל, השכלה,  בגישורהכשרה 3
 .פליליות

 



 
 

 

 לקבוע בתקנות את כי בסמכותו של שר המשפטי5,  לחוק בא לקבועהמוצע התיקו,

שתעמוד , שייכלל ברשימת המגשרי5,  הנדרשי5 ממגשרוהניסיו,הכישורי5 , הכשירות

 . בדבר רשימת המגשרי5 והמידע שייכלל בההוראותלרשות בתי המשפט וכ, 

 "גישור"ה המשפט והלי; בית .ג

לכ, , ההשתתפות בגישור היא בהסכמת5 הרצונית של בעלי הדי,, ג לחוק79 לסעי: בהתא5

כאשר בית המשפט מציע , ע5 זאת.  את בית המשפט אחראי להלי9 הגישורלראות, מקו5 אי

, )ב(ג79ובייחוד כאשר הוא בוחר את המגשר בהתא5 לסעי: ,  לגישורלפנותלבעלי הדי, 

 . לעמידה בקווי איכות ומקצועיות של הלי9 הגישורהמשפטאחראי בית 

סמכות לתת תוק: של פסק די, , משפחהלמעט בית המשפט לענייני ,  לבית המשפטאי,, כיו5

בעלי , לפיכ9. א5 אי, בפני בית המשפט תובענה תלויה ועומדת באותו עניי,, גישורלהסדר 

נאלצי5 להגיש תובענה ,  להסדר גישור וברצונ5 לתת להסדר תוק: של פסק די,שהגיעודי, 

ס התיקי5 בבית דבר שיש בו כדי להעכיר את היחסי5 ביניה5 ולהוסי: על עומ,  זהכנגדזה 

 .  שניסו להימנע ממנו מלכתחילהמשפט

שנית, ,  מעניקה לבית המשפט סמכות דומה לזו שיש לו לגבי פסק בוררהמוצעת ההוראה

 . פסק די, א: בהעדר תובענה בבית המשפטשללתת לו תוק: 

  הלי; הגישורעל בעמדות מקובלות עיוני0 )ה

5 שיפוטיי5 הפותרי5 את הסכסו9 על במטרתו ובדרכו מהליכי,  שונה בגישתוהגישור הלי9

הבדלי5 אלו באי5 לידי ביטוי ביתרונות שוני5 של הלי9 הגישור כהלי9 . ההכרעהדר9 

 . פני הכרעה שיפוטית; עלסכסוכי5ליישוב 

 :טעמי5 הגישור קצר לעי, ארו9 מ, ההלי9 השיפוטי בשל שני הלי9 .1

 הגישור ה5 מעטי5 ותכליתיי5 וקבועי5 הלי9 לניהול הכללי5 )א
 ג לחוק ובתקנות הגישור79בסעי: 

 לש5 השגת הסכמה ולא לש5 ניהול היא  הגישור הלי9 מטרת )ב
 מאבק

 ההוצאות מ, הכרוכות במימו, הלי9 הגישור קטנות במידה ניכרת ההוצאות .2

השליטה בגובה ההוצאות נתונה בידי הצדדי5 , כמו ג5. הכרוכות בניהול משפט

 . הסכמת5 לכ9 שניהול ההלי9 מותנה לכל אורכו במת,משו5



 
 

 

 :מישורי5 הצדדי5 בניהול ההלי9 באה לידי ביטוי בכמה שליטת .3

 ידי הצדדי5;על המגשר בחירת )א

  בשפה המובנת לכלאלא" משפטית" בשפה מתנהל אינו ההלי9 )ב

,  באווירה נעימה ונינוחה בנוכחות המגשרמתנהל הגישור הלי9 )ג
 הצדדי5 ובאי כוח5

 :החופשיי5 ומרצונ5  הסדר גישור בהתא5 לצורכיה5 של הצדדגיבוש .4

 ומענייני5 פתרונות חדשניי5 מציאת )א

 ידי הצדדי5; די, עלפסק" כתיבת" הסכ5 או ניסוח )ב
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