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דינה צד לה� בדר� של גישורישוב סכסוכי� שהמי

לליכ.1

ויש לראותה בחיוב, מגמה של פתרו� סכסוכי� במסגרת הליכי� חלופיי� היא מגמה ראויהה

לפיכ�. תו� מניעת ניצול לרעה של הליכי� נגד המדינה, זאת. ולעודדה במקרי� המתאימי�

לו, ככלל צד �� לכתלי ביתיש לבחו� את האפשרות ליישובו מחו, משמתגלע סכסו� שהמדינה

בדר� של משא ומת� ישיר בי� בעלי הדי�, המשפט . בי� בדר� של פשרה ובי� בדר� של גישור, בי�

כזה, מטבע הדברי�; הדברי� אמורי� ככלל , ישנ� סכסוכי� שאינ� ראויי� במהות� לניסיו�

. מטעמי� שוני�

לגישור לש� יישוב למקרי� בה� ראוי כי המדינה תפנה�נחיה זו מטרתה לקבוע קווי� מנחיה

צד לו .סכסו� שהיא

בואמ.2

,]נוסח משולב[המשפט�ג לחוק בתי79בלשו� סעי"�או הפישור, על פי המינוח החדש�גישורה

כדי להביא� לידי, הלי� שבו נועד מפשר ע� בעלי הדי�"הוא,)החוק� להל�( �1984ד"התשמ

הנ, יישוב הסכסו� הסכמה על גילוי מידע הדרוש, ושאי� שבמחלוקתבי� היתר על ידי בירור

(בקשר לסכסו� והצעת אפשרויות לפתרונו �ג"התשנ,)פישור(המשפט�לתקנות בתי2תקנה"

סמכות להכריע) המגשר�יכונה להל�(אי� למפשר, בהלי� הגישור)). התקנות�להל�( 1993

ל, בסכסו� בי, כצד שלישי נייטרלי, לי הדי�בעותפקידו הוא לסייע ניה� משא ומת� חופשי לקיי�

ובעלי הדי� יכולי�, הלי� הגישור הוא רצוני. במטרה ליישב את הסכסו� ולהגיע להסדר מוסכ�

.להפסיק אותו בכל עת

לב וללא משוא פני�ה להבטיח את הגינות ההלי�, תקנות מטילות על המגשר חובה לנהוג בתו�

.ליות ביחס להלי� ולתוצאותיורולשמור על נייט

הנסמכת על כתבי הטענות של הצדדי� ועל הראיות שה� מביאי�, מהתדיינות משפטיתהבדילל

הסדר�א� לא תמיד�ועניינה בדר� כלל, המשפט לגבי עובדות שהתרחשו בעבר�בפני בית

ע ג� להסדרתיצופה פני עתיד ונועד לסי, בי� השאר, הלי� הגישור הוא, הסכסו� כמות שהוא

בהלי� זה נית� להביא בחשבו� את מכלול האינטרסי�.הבאהיחסי� בי� הצדדי� מכא� ול

בי, והיחסי� בי� הצדדי� . זו האידיאולוגיה של הגישור. הדי�� מעבר לכתבי

שכ� הצדדי� עצמ� כמו יוצרי� את הפתרו�, גישור מאפשר לצדדי� שליטה בהלי� ובתוצאותיוה

המשפט לפסוק פתרו��בית לא יכול היה, במקרי� רבי�. סכסו� המסוי�לשמתאי� לה� ביחס 

שאינ� מותאמי� בהכרח, שכ� הסעדי� שהוא מוסמ� לתת מוגבלי� לכללי� המשפטיי�, זה

.למידת� של המתדייני� במקרה המסוי�
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. המשפט�כלל זול ויעיל מ� ההתדיינות בבית� גישור הוא ג� בדר�ה

לכ�שראוי שהמדינה תשקול לעשות בו שימוש במקר�הלי, איפוא, גישור הואה , י� המתאימי�

ובה� העומס על המערכת השיפוטית ועל�וזאת ה� משיקולי� של מדיניות ציבורית וחברתית

לרבות שמירה על מערכות יחסי�, סדרי עדיפויות ואיכות הפתרונות של הסכסו�, הפרקליטות

.משיקולי תקציב�וה�ושיתו" פעולה בעתיד בי� בעלי הדי� 

� על ידי הסכ� שבעלי הדי� הגיעו אליו בכוחות עצמ� ומרצונ� כי יישוב הסכסו,ש לזכורי

אשר בדר� כלל יש בה כדי, החופשי ישרת אות� ואת החברה היטב מאשר הכרעה שיפוטית

ג�, א� לאו דווקא ליישב את הסכסו� בי� בעלי הדי�, לסיי� את הדיו� בתיק המסוי� מה

אהשסופיות .חרי� שנית� לנקוט בה� על פי הדי�של הכרעה כזו כפופה לערעור או להליכי�

להה כי האמו� במוסדות המשפט ובמדינה, נית� לשער. וא הדי� בהתדיינות שהמדינה היא צד

. והנכונות לקיי� הסכמי� יגברו ככל שהצדדי� לסכסו� יהיו שותפי� פעילי� בהשגת ההסדר

שלכ כא די לפעול לקידומ� לטרנטיבה להתדיינות הגישור ושל דרכי� אחרות ליישוב סכסוכי�

הוק� במשרד, בסס את מעמדו של הגישור במערכת המשפט ובחברהל וכדי, המשפט�בבית

. מרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכי�ההמשפטי� 

קביעת אמות מידה ומבחני� לכישורי� ולניסיו�, בי� היתר, חומי פעולתו של המרכז כוללי�ת

שת, הנדרשי� ממגשר הכנת; המשפט ואת הציבור בכללותו�שמש את בתיוהכנת רשימת מגשרי�

; קביעת קריטריוני� לסינו� וברירה של המקרי� המתאימי� לגישור; כללי אתיקה למגשרי�

הנחיה מקצועית ועידוד הקמת� של מרכזי; הכשרה ואימו� של מגשרי�, פיתוח תכניות להוראה

ה לש� בחינת הניסיו� הערכה ובקר, מחקר; י� שיטפלו בסכסוכי� בקהילהתיגישור קהיל

, שילוב הגישור במערכת החינו�; בתחומי� ובמגזרי� שוני�, המצטבר ודרכי השימוש בגישור

. ועוד

ית� המרכז סיוע וייעו� בכל הנוגע להפעלת� המעשית של הנחיות אלה, מסגרת תפקידיוב

.ויישומ�

ו� מתייחסות ה� למצב שבו נפתחו הליכי� בבית�הנחיות שלהלה ה� למצב שבו הליכי� המשפט

כ�. כאלה צפויי� וטר� נתגבשו ה� מתייחסות למקרי� שבה� המדינה היא יוזמת ההלי�, כמו

העברת עניי�. וכ� למקרי� שבה� המדינה היא הנתבעת או המשיבה,)כתובעת או כמערערת(

.לגישור אפשרית בכל שלב של ההלי�

בע, כמוב�, הנחיות מתייחסותה לי הדי� מצליחי� ליישב את הסכסו� רק למקרי� שבה� אי�

.והסתייעות במגשר עשויה להביא� ליישוב הסכסו�, באמצעות משא ומת� ישיר
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דר� כללבהקטגוריה הראשונה היא של מקרי� אשר: הנחיות עוסקות בשתי קטגוריותה

לגישור אואינ� מתאימי�שהשניה היא של מקרי� הקטגוריה. לגישורמתאימי� באופ� מובהק

המדובר בשיקולי�, מטבע הדברי�. כי המדינה תסכי� להעביר לגישורלא רצוישמקרי� של 

ההחלטה א� להעביר סכסו� מסוי�. ומכל מקו� אי� בה� כדי למצות, המנוסחי� בלשו� כללית

.ר שקילת כלל הנסיבותחלא, צריכה איפוא התקבל בכל מקרה לגופו, לגישור א� לאו

של" 6.1205ראו הנחיית היוע� המשפטי לממשלה, לעניי� ההסכמה להלי� בוררות יישוב

צד לה� באמצעות בוררות ."סכסוכי� שהמדינה

כסוכי� שגישור הוא דר� מתאימה ליישוב�ס.3

או סכסו� שבו אי�, סכסו� שבו המדינה אינה מעוניינת בקביעה משפטית או ביצירת תקדי�)א

. חשיבות מיוחדת להכרעה שיפוטית דוקא

של, המשפט אינו כדאי מבחינה כלכלית�ההלי� בבית ניהול)ב או שהיחס בי� העלות הצפויה

. הוא בלתי סביר�ההלי� ומש� ההתדיינות הצפוי לבי� התועלת הצפויה מניהול ההלי

.סכסו� שבו המדינה מוכנה לפעול לפני� משורת הדי�)ג

ג, קיימת מערכת יחסי� נמשכת בי� בעלי הדי�)ד � לאחר ההלי� המשפטי אשר צפוי שתימש�

.יחסי� נמשכי� ע� ספק ועוד, מעביד�יחסי עובד: לדוגמא. נשוא ההתדיינות

לבר)ה כאשר בעלי הדי� או אחד מה�, למשל,י�ימשפט� ביסוד ההלי� עומדי� אינטרסי�

התנצלות,הכרה, כגו�, המשפט אינו מוסמ� לתתו�מבקשי� לאמיתו של דבר סעד שבית

.וכיוצא באלה

בה�המשפט עלול להחרי" את הסכסו� וא" לסכל אפשרות� ות בביתהעימ)ו �שלמדינה עניי�

.קשורי� לסכסו� של שיתו" פעולה עתידי בי� בעלי הדי� בנושאי� נוספי� שאינ�

ומצריכי� הבנה ומומחיות מיוחדת העשויה לסייע, נושאי הסכסו� ה� טכניי� או מורכבי�)ז

.מהנדס וכדומה, חשבו��של רואה, למשל, במציאת פתרונות יצירתיי�

וכי הוא יוסי" להכביד על מערכת, המשפט לא תסיי� אותו�סכסו� שצפוי כי הכרעה של בית)ח

ה�בתי ובי� בהליכי� חוזרי� או ', הוצאה לפועל וכו, בי� בהליכי ערעור, דינהמהמשפט ועל

.נוספי� באותו עניי�

לב, נושאי הסכסו� רגישי�)ט ; המשפט� עלי הדי� לבירור שלא בפני ביתוקיי� עניי� מיוחד

.ענייני� אישיי�, פטנט, סוד מסחרי: לדוגמא

ויישובו במסגרת גישור עשוי, המשפט�סכסו� מורכב ורב צדדי אשר מטיל עומס רב על בית)י

. להיות יעיל יותר

כסוכי� שאינ� מתאימי� או שלא רצוי להעביר� לגישורס.4

כי, סכסוכי� שהמדינה רואה צור� שייקבע בה� תקדי� משפטי)א או שרצוי מבחינה ציבורית

.המשפט� ההלי� יתקיי� בבית
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ק, ע� זאת, ית�נ כדי, לת הכרעה שיפוטיתבלשקול פניה לגישור ג� לאחר א� לא היה בה

.ליישב את הסכסו� או א� ההכרעה עצמה נתונה במחלוקת

. שכנגד הוא פושט רגל או חברה בכינוס נכסי� או בפירוק הסכסו� הוא כספי ובעל הדי�)ב

.במקרי� כאלה אי� בדר� כלל טע� לפנות לגישור

.ואי� לו אפוטרופוס, החלטה חופשית ומרצו� קיי� חשש כי בעל הדי� שכנגד אינו מסוגל לקבל)ג

: לדוגמא. ג� א� המדובר בהלי� אזרחי, קיי� עניי� ציבורי בגינוי התנהגות ובהטלת סנקציה)ד

.זיו" ועוד, ההלי� נגד הנתבע הוא בשל סיכו� בריאות הציבור

והמדינה,וקחאו שמדובר בהפרות חוזרות ונשנות של אותו, קיימות תביעות רבות מאותו סוג)ה

רואה לנכו� לקבל הכרעה שיפוטית כדי לתת למקרי� אלה טיפול קולקטיבי ושוויוני ולשמור 

.על מדיניות אחידה

שינוי רישו�: למשל. המשפט כדי שתוכל לפעול�נה זקוקה לפסק די� או לצו של ביתהמדי)ו

.במרש� האוכלוסי�

או, צו עיקול זמני, צו מניעה זמני�המדינה מבקשת לקבל סעד זמני)ז צו עיכוב יציאה מ� האר�

� כי לאחר מת� הצו הזמני עשויה התביעה העיקרית להתאי, יצוי�(מינוי כונס נכסי� זמני 

זה). לגישור .ייתכנו חריגי� לכ� בנסיבות מיוחדות שבה� נית� לפנות לגישור בהלי� מעי�

כ�)ח . המשפט�הסכסו� מחו� לכתלי בית שאי� סיכוי סביר ליישוב, הנסיבות מצביעות על

לב או מעוניי� לפנות לגישור מתו� ניסיו� ליצור: למשל בעל הדי� שכנגד נוהג בחוסר תו�

.יישוב הסכסו�סחבת ולעכב את 

, בסכסו� קיי� חומר ראייתי סודי או רגיש שהמדינה איננה מעוניינת לגלותו בהלי� גישור)ט

או שקיי� חומר שמוטל עליו, מכוח חוזה בלבד שבו התחייבות הצד השני לסודיות היא

של, חיסיו� על פי די�  אשר אי גילויו על ידי המדינה יש בו כדי לסכל את יישוב הסכסו� בדר�

. גישור

.עיקרו של הסכסו� הוא בדבר היק" הסמכויות של רשות מוסמכת על פי די�)י

הסכסו� אינו נופל בגדר המקרי�ו, ברור וחד משמעי, לדעת המדינה, המצב המשפטי הוא)אי

.3המתאימי� לגישור לפי סעי" 

. הסכסו� הוא קנטרני)בי

שפעה על צדדי� שלישיי�ה.5

לי, לעתי� ישוב הסכסו� בגישור השפעה על צדדי� שלישיי� או על אינטרס ציבורי עשויה להיות

).בסכסוכי� שעניינ� איכות הסביבה,למשל(כללי 

או, המדינה סבור כאשר נציג, לכ� כי ניהולו של הלי� גישור מבלי לאפשר לצד השלישי להישמע

.י יטול חלק בהלי�עליו לפעול לכ� שהצד השליש, ללא שמיעתו יש בה� כדי לפגוע בצד השלישי

א�, במקרי� בה� אי� הדבר מתאפשר יש לשקול א� להסכי� ליישוב הסכסו� בגישור או

 ). לתקנות)7)(ב(8תקנה(להפסיק את הגישור 



מס הנחיות היוע	 המשפטי לממשלה  6.1203' הנחיה

�7מתו�5עמוד�

�1993ג"התשנ,)פישור(המשפט�חולת תקנות בתית.6

צד לו יחולו הוראות התקנות, המדינה תעמוד על כ� א�וז, כי בכל הלי� גישור שהמדינה את בי�

� המשפט ובי� א� הגישור מתנהל בטר� נפתחו הליכי� בבית�הסכסו� הופנה לגישור על ידי בית

.המשפט

שה, ע� זאת נית� במקרי� מיוחדי� להסכי� על נהלי� מיוחדי�,י� הגישור הוא הסכמילמאחר

.שיחולו בגישור

תימה על הסכ� בעקבות הלי� גישורח.7

גישור יהיה כפו" להנחיות ולכללי� הנוהגי� לגבי הסכ� כל הסכ� שיושג בעקבות הלי�

צד לו ע�הלי� שהופנה לגישור על ידי בית. שהמדינה � בשינויי� המחויבי��יולהמשפט תחול

לה" 6.1002הנחיית היוע� המשפטי לממשלה צד .פשרה בתביעה שהמדינה

הה.8 גישוריחס בי� חובות המדינה לפי חוק חופש המידע לבי� סודיות הלי�

כי�לחוק בתי)ד(ג79סעי" דברי� שנמסרו במסגרת הלי� פישור לא ישמשו ראיה"המשפט קובע

ת כלל של אי קבילות של דברי� שנמסרו או של מסמכי�עהוראה זו קוב". בהלי� משפטי אזרחי

.שהוכנו במסגרת הלי� הגישור

ביחס לבעל הדי� האחר בהלי�ה�, לתקנות מטילות על המגשר חובת סודיות)ו(5עד)ד(5תקנות

צד להלי� הגישור בי�, לחוק מקנה למגשר סמכות)ג(ג79סעי". הגישור וה� ביחס למי שאינו

צד לקיי�, היתר צד. פגישה נפרדת ע� כל , בפגישה הנפרדת יכול המגשר לשוחח בחופשיות ע� כל

כמ. ולקבל ממנו מידע שלא היה מקבלו בפגישה המשותפת . וב� משופט או בוררבכ� שונה המגשר

צד, לעתי� קרובות, מידע זה הוא המאפשר למגשר , לעמוד על האינטרסי� האמיתיי� של כל

הדר� לקראת הסכ� שהבנת� עשויה לסלול . ואשר בדר� כלל אי� לה� ביטוי בכתבי הטענות, את

ר� ביחד ע� חובתו של האחרו� לשמור את הדברי� בסוד ולא למס, האמו� שנות� הצד במגשר

גילוי לב זה לא יהיה אפשרי. ה� שגורמי� לו לגלות את ליבו למגשר, לצד השני בלא הסכמתו

. בהעדר חובת סודיות

)3)(ב(9שכ� לפי סעי", אינו פוגע בהוראות אלה �1998ח"התשנ, וק חופש המידעחכי, יצוי�

א, לאותו חוק . ד� שמחו� לרשותאי� חובה למסור מידע אודות פרטי משא ומת� ע� גו" או ע�

כי כל ההסכמות שהושגו בהלי� הגישור יבואו לידי ביטוי בכתב, על המדינה להבטיח, ע� זאת

.וכי לא ייוותרו הסכמות בעל פה או הבנות החורגות מהסדר הגישור הכתוב, שוריבהסדר הג
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ו את מ� הראוי שבעלי הדי� יבדק, במקרי� שבה� הגישור הוא בנושא בעל חשיבות ציבורית

.האפשרות לפרס� את הדברי�

�ביתבבמקרי� שבה� הלי� הגישור התקיי� שעה שיש סכסו� תלוי ועומד באותו עניי�, כמו כ�

�יש לפעול לכ� שכל הסדר גישור שהמדינה צד לו יקבל תוק" של פסק די� על ידי בית, המשפט

.המשפט�לחוק בתי)ז(ג79המשפט לפי סעי"

הה.9 מדינהצד להלי� הגישור מטע�

, יחד או לחוד� המשפט מסמי� את המגשר להיפגש ע� בעלי הדי��לחוק בתי)ג(ג79סעי")א

ש�ובהסכמת� .וכ� ע� כל מי שקשור לסכסו�,א בנוכחות עורכי דינ�לג�

כדי להעביר, מטרת הוראה זו היא לאפשר לבעלי הדי� עצמ� להישמע ולהשתת" בהלי�

בסיועו, כדי שיוכלו למצוא פתרו� לסכסו� בכוחות עצמ�ו, לידיה� את השליטה בתוצאותיו

די� בשמ�� ופיע עור�משבה בדר� כלל, זאת להבדיל מהתדיינות משפטית. של המגשר

. ומטעמ�

לב לאמור לעיל)ב לו, בשי� : נקבעו ההנחיות הבאות ביחס להלי� גישור שהמדינה צד

הל�במקרי� שבית)1( נציג המדינה, יכי� משפטיי�המשפט הפנה לגישור לאחר פתיחת

אשר יפעל מתו� התייעצות ע� נציג המשרד הנוגע בדבר, בהלי� הגישור יהיה פרקליט

.מידת הצור� יוכל לצרפו להלי�בו

כי פרקליט שנוטל חלק בהלי� גישור יעבור לפני כ� השתלמות להכרת הלי�, יש לשאו"

.הגישור

נציג המדינה יהיה, חת הליכי� משפטיי�במקרי� שבה� מתנהל הלי� גישור לפני פתי)2(

א, עובד מתאי� מטע� המשרד הנוגע בדבר עלווכ� נציג היוע� המשפטי של תו משרד או

. דעתו של היוע� המשפטי

.כי הנציג יהיה מי שעבר השתלמות להכרת הלי� הגישור, יש לשאו"
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ינוי מגשרמ.10

ה, פי החוק והתקנות�על)א רק כאשר בעלי הדי� לא הגיעו. מגשרבעלי הדי� ה� הבוחרי� את

תי, לידי הסכמה על המגשר .המשפט�שה על ידי ביתעתסכי� המדינה כי בחירת המגשר

2המדינה תסכי� להעביר סכסו� לגישור רק למגשר אשר נכלל ברשימת המגשרי� לפי תקנה)ב

�� בביתוזאת בי� א� נפתחו הליכי, �1996ו"התשנ,)מינוי מפשר(המשפט�לתקנות בתי

.המשפט ובי� א� לאו

סוג המומחיות המקצועית הנדרש מ� המגשר לפי סוגומה, בכל מקרה, המדינה תבח�)ג

את האפשרות של גישור בשניי� או של פניה, במידת הצור�, ותשקול, הסכסו� המסוי�

.למגשר בעל מספר תחומי מומחיות רלוונטיי�

.שוויוני והוג�באופ�, ככל האפשר, הבחירה במגשרי� תיעשה

ישור להעברת סכסו� לגישורא.11

העברתו לגישור טעונה אישור היוע� משפטי של המשרד הנוגע, סו� שבו טר� נפתח הלי�כס)א

. בדבר

�משפט מחוזי או בבית�בבית, משפט שלו��העברת סכסו� לגישור לאחר פתיחת הלי� בבית)ב

מנהל היחידה לתביעות ומיקור חו�או די� איזורי לעבודה טעונה אישור פרקליט מחוז

.בפרקליטות המדינה

הדי� הארצי�המשפט העליו� או בבית�העברת סכסו� לגישור לאחר פתיחת הלי� בבית)ג

.לעבודה טעונה אישור מנהל המחלקה הנוגעת בדבר בפרקליטות המדינה

כר טרחת מגשרש.12

:תשלו� שכר טרחת מגשר טעו� אישור של הגורמי� הבאי�

.היוע� המשפטי והחשב של המשרד הנוגע בדבר�בסכסו� שבו טר� נפתח הלי�)א

� משפט מחוזי או בבית�בבית, משפט שלו��לגישור לאחר פתיחת הלי� בביתרבסכסו� המועב)ב

או מנהל היחידה לתביעות ומיקור חו� בפרקליטות פרקליט מחוז�די� איזורי לעבודה

.הממשלתי הנוגע בדברוחשב המשרד, לפי העניי�, המדינה

הדי� הארצי�המשפט העליו� או בבית� בסכסו� המועבר לגישור לאחר פתיחת הלי� בבית)ג

חשב המשרד הממשלתי הנוגעומנהל המחלקה הנוגעת בדבר בפרקליטות המדינה�לעבודה 

.בדבר


