
16:30-16:00
16:50-16:30

התכנסות ורישום, כיבוד קל

הצגת חשיבות הגישור ופעולות עתידיות
עו"ד יניב שוורצמן, יו"ר לשכת המגשרים

כנס
יצירת מערכת לפתרון

סכסוכים בהסכמה (גישור)
ולא בכפיה

יו"ר הכנס : עו"ד יניב שוורצמן, יו"ר לשכת המגשרים בישראל   

, כ”ד טבת תשע”ג 6.1.2013יום ראשון, 
מכללת שערי משפט, רח המרגוע 5, הוד השרון,

מארגני הכנס: 
הגב' מירה ליבר, סמנכ"לית כספים לשכת המגשרים בישראל

עו"ד יניב שוורצמן, יו"ר לשכת המגשרים בישראל | עו"ד מור גל, מנכ"לית הבית לגישור ויישוב סכסוכים

הפקת הכנס: מר נדב נישרי, נדב נישרי יוזמה והפקה, דובר לשכת המגשרים בישראל

בשיתוף הקליניקה ליישוב סכסוכים של מכללת שערי משפט 
לשכת המגשרים בישראל 

מליאה18:00-16:50
מנחה: עו"ד יניב שוורצמן, יו"ר לשכת המגשרים

10-15לכל נציג מפלגה יהיה  דקות להגיב ולהסביר על עמדות המפלגה 
בנוגע לפתרון סכסוכים, בית המשפט וגישור

בין המשתתפים: 
ח”כ מאיר שטרית, נציג “התנועה” �

הרב אלי בן דהן, נציג “הבית היהודי”  �
עוה"ד יפעת סולל, נציגת “מרצ”  �

שאלות מהקהל18:30-18:00

דברי ברכה: ד"ר אביעד הכהן, דיקאן מכללת שערי משפט. 

תוכנית הכנס

יתכנו שינויים בשמות משתתפי הפאנלים , בסדר ובתכני המושבים.
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370,539בשנת  הוגשו למערכת המשפט  תביעות (בנתונים אלו לא נלקחו בחשבון תביעות קטנות, תעבורה,  2011
נוער והליכים פליליים). נתון מדהים זה של מאות אלפי תביעות המוגשות, חוזר בעשור האחרון בכל שנה. מדובר 
בכמות תביעות בלתי נתפסת בה מעורבים מאות אלפי אנשים מדי שנה, אשר כיום בלית ברירה נדרשים לפנות לבית 

משפט לפתור את הסכסוך שלהם.

2001עוד בשנת  כתב כב' נשיא בית המשפט עליון [כתוארו דאז] אהרון ברק כי: "תפקידה של המערכת השלטונית 
באשר לגישור הוא כפול: ראשית, לעודד קיומן של מסגרות חברתיות, אשר יביאו לפתרון מוסכם של סכסוכים; שנית, 
לקיים מסגרות שלטוניות, אשר בהן יוכרעו סכסוכים שלא ניתן לפתור אותם באופן מוסכם. במשך שנים רבות, מילאה 
המערכת השלטונית את תפקידה השני בלבד. הוקמו בתי משפט אשר פתרו סכסוכים. זהו פתרון בהיעדר הסכמה. 
זהו פתרון כפוי. ... אך המדינה נמנעת מלמלא את תפקידה הראשון. פעולות הגישור לא קיבלו עידוד. מעטות היו 
המסגרות הראויות לגישור. התוצאה היתה קשה. בהיעדר מסגרות חברתיות לפתרון סכסוכים, הובאו מרבית 
הסכסוכים בחברה להכרעה שיפוטית. אלה כללו לא רק סכסוכים שבהם לא ניתן להגיע להסכם בין הצדדים, אלא 
גם סכסוכים שבהם ניתן להגיע להסכמה בין הצדדים. התוצאה היתה כפולה: ראשית, בתי המשפט סיפקו פתרון 
כפוי, שלעתים לא תאם את הפתרון שניתן היה להגיע מאליו בהסכמה בין הצדדים; שנית, הוטל עומס רב על 
המערכת השיפוטית, אשר התמודדה עם סכסוכים שניתן היה לפתור אותם בלא להיזקק כלל לבתי המשפט. מצב 
דברים שבו מספר רב של סכסוכים, אינו רצוי מבחינת המערכת החברתית, שכן המדינה "סיפקה" פתרון כפוי במקום 
בו ניתן היה להשיג פתרון הסכמי. מבחינה חברתית, פתרון מוסכם עדיף לרוב על פתרון כפוי. מבחינתם של בתי 
המשפט, מצב דברים זה אינו רצוי. העומס על בתי המשפט הוא רב, תוך שהם עוסקים בסכסוכים רבים שבהם 
ההכרעה השיפוטית אינה חיונית. ודוק: הצורך בגישור קיים, גם אם בתי המשפט אינם עמוסים וזמנם בידם. גישור 
עדיף על שיפוט, שכן ההכרעה בו היא מהסכמית ולא כוחנית. הגישור לא בא לפתור את בעייתם של בתי המשפט. 

הגישור בא לפתור את בעיותיה של החברה. הוא פועל מחוץ לבתי המשפט, ובטרם יובא הסכסוך לבתי המשפט.” 

הועדה לבחינת דרכים להגברת השימוש בגישור בבתי המשפט" כתבה: "הועדה סבורה כי יש לפעול לקידום שילובו 
של הגישור בבתי המשפט. לגישור פוטנציאל להגביר את שביעות הרצון של בעלי הדין, הן מתהליך יישוב הסכסוך והן 
מהפתרון המהותי של הסכסוך,... הגברת השימוש בגישור עשויה לעודד ולקדם חברה סובלנית יותר, המכירה 

באפשרות ליישב את סכסוכיה מתוך הדברות והבנת צרכיו של הזולת.”

למעלה מעשור מקבלי ההחלטות במדינת ישראל מתעלמים מהקונצנזוס המקצועי הרחב ולמעשה עד היום לא 
הוגשה כל הצעה שעניינה הסדרת מקצוע המגשר והליך הגישור.

למרבה הצער, טעות יסודית מושרשת בשיח המתנהל בקרב הגורמים השונים. טעות, אשר נעוצה בהתמקדות 
במערכת בתי המשפט, במקום במטרה שלשמה הוקמה מערכת בתי המשפט. כיום, מצוי וזמין פתרון מידי, נגיש 

וכמעט ללא עלות לקופת המדינה.

כלל הפתרונות המוצעים כיום במסגרת ההליך המשפטי הרשמי בבתי המשפט (פגישת המהו"ת כחובה, בוררות 
חובה וכו'), מולבשים כטלאי על טלאי לתוך מערכת בתי המשפט, בניסיון להקל ולו במעט על פעילותם החשובה 

מאוד של השופטים ולצמצם את הביקורת הקשה המופנית לעבר מערכת בתי המשפט.

כנס יצירת מערכת לפתרון סכסוכים
בהסכמה (גישור) ולא בכפיה

בשיתוף הקליניקה ליישוב סכסוכים של מכללת שערי משפט 
לשכת המגשרים בישראל 
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