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.נציג ציבור ומפשר בית דין לעבודה חיפה



מודלים לפתרון סכסוכים

בית משפט

בית דין

דיין/שופט

חדר גישור  

מגשר

פישור  

חדר הפישור  

מפשר

חדר בוררות  

בורר

בוררותגישורפישורמוסד משפטי



תפוזשניים רבים על 

זה אומר כולו שלי וזה  

אומר כולו שלי

"

,נשיא בית המשפט העליון) 

(אהרון ברק

ההכרעה השיפוטית

למי הבעלות על התפוזתחליט 

תהא זאת לרוב הכרעה חדה

גישור

האינטרסיםיבחן מהם 

של כל אחד  להבדיל מזכויות 

אם האחד רוצה את  , על התפוז

הקליפה והאחר רוצה את  

עשוי הליך הגישור  , המיץ

להביא לחלוקה פונקציונלית של  

התפוז

פישור

עשוי לגרוס כי  

מחצית התפוז  

לזה ומחצית התפוז  

לזה

"



למפשר אין סמכות  

הכרעה והוא אינו יכול  

.לכפות דבר על הצדדים

המפשר מנסה להביא  

.את הצדדים להסכמה

הליך המבוסס על  

תקנות בתי המשפט 

פישור

1993ג"התשנ

תהליך הפישור מנוהל  

מחוץ לכותלי בית  

.המשפט

פישור



פישור

הליך פישור שנכשל חוזר  

לדיון בערכאות בית  

תחילתו בכתבי  , המשפט

טענות וכתב הגנה

הצדדים להליך הפישור  

איש מהם  נדרשים להבין כי 

לא יצא שכל תאוותו בידיו

המפשר נפגש עם הצדדים  

ומשמש כמתווך  ביחד ולחוד 

לפשרה להעברת רעיונות 

תוך שמירה על ניטרליות



.הצגת סיכונים והסיכויים של כל צד בהתדיינות בפני השופט. 1

.הצגת נקודות התורפה בעמדות הצדדים. 2

הצגת העלות של ההליך המשפטי. 3

טכניקה מקובלת מקובלות בפישור



.שנמצאים בסכסוךלהגיע להסכמה בן אנשים גישור הוא תהליך שמטרתו 

.זיהוי אינטרסים והסכמה משותפת מרצון חופשי לפתרון, בסיס התהליך הינו הדברות

גישור



1984ד"התשמלחוק בתי המשפט ' ג79הבסיס החוקי לגישור סעיף . 1

1993( גישור)תקנות בתי המשפט . 2

הליך הגישור מסתיים בהסכם הגישור. 3

הבסיס החוקי–גישור 



ת"מהופגישת 

שנועד  , הפגישה הינה הליך משפטי בדיון אזרחי-

.אפשרות לפתרון סכסוך האמצעות גישורלבחינת 

היא הליך חובה  ות"מהפגישת -

(מעין קדם משפט לגישור)

₪  75,000לתביעה כספית העולה על -

שלא צולחת חוזרת לדיון  ת"מהופגישת -

.בהליך משפטי  רגיל

ותיאום-היכרות -מידע 



שיקבעו את הזהות הבורר  בהסכמה בין בעלי הדין הכרעה בסכסוך שלא באמצעות בית משפט •

.וסמכויותיו

.הסכם הבוררות יקבע את הגדרת הסכסוך ואת סוג ההכרעה הנדרש•

1968ח "הבסיס החוקי חוק בוררות תשכ•

בוררות



.2008ח "תוספת תשס1968ח "חוק הבוררות תשכ•

1969ט "לחוק בתי הדין לעבודה תשכ28סעיף •

1984ד "לחוק בתי המשפט תשמ' ב79סעיף •

הבסיס החוקי–בוררות 



.הליך קבוע מראש לפתרון סכסוכים בבוררות

.לעניין זכויות בעלי מגרשיםבחוק התכנון והבניה בוררות -א

.תקנון איגוד הספורטחוק הספורט בוררות המתקיימת מכוח -ב

.דין התקנון לבין החוזה החברה לבעלי מניותיה, לחוק החברות' א17תקנון חברה סעיף -ג

(אגודות חקלאיות, מושבים קיבוציים)י תקנון "עפבאגודות שיתופיות בוררות חובה -ד

סטטוריתבוררות 



-התניית הבוררות בחוזה

שאם יתגלה  נכתב מראש 

יטופל בהליך  סיכוך לעתיד

.בוררות

הסכם בוררות/ התניית בוררות 

יהיה  -הסכם בוררות

ויגדיר במדויק  , בכתב

את ההחלטה הנדרשת  

מהבורר

החתימה הינה גמירת 

דעתם של בעלי הדיון



, הורים-מעמד משפטי

יחסי עובד מעביד , ילדים

עניינים שמוסדרים בחקיקה  

שלא ניתן להתנות עליהם

בעלות על מקרקעין  

.נכסים בהגדרת דיור מוגן

הכרעות המשפיעות על      

'חובות וזכויות צד ג

עניינים הנוגדים את 

תקנות הציבור

מחלוקות שאין להביא לבוררות

בלתי חוקייםעניינים 

ועניינים פליליים



עקרונות הבוררות

.הצדדים למחלוקת קובעים בהסכמה את זהות הבורר1.

.הליך הבוררות יתנהל בחסיון ואינו חשוף לרשות הרבים2.

.הבורר רשאי לפסוק בכל דרך הנראית לו3.

(הדין המוסלמי, הדין היהודי, הדין המהותי: אלא אם נקבע אחרת לדוגמא)

הבורר אינו כפוף לדיני ראיות4.

.נוכחות מהצדדים בכל ישיבות הבוררות חובה5.



עקרונות הבוררות

הצדדים 2תשלום לבורר מסוכם מראש ומוטל על . 6

(אלא אם נקבע אחרת)פסק הבוררות יינתן בכתב ומנומק . 7

(אלא אם נקבע אחרת כולל ערכאות ערעור)פסק הבורר הינו סופי ולא ניתן לערעור . 8

.פסק הבוררות יכול ויאושר בבית המשפט המחוזי לצורך אכיפה. 9

. הליך הבוררות יסתיים בתקופה הקצובה של שלושה חודשים. 10

(הארכה נדרשת בקבלת אישור)



בוררות לא פורמלית

בוררות בעולם  

התחתון  

תהליך דומה אכיפה שונה  

בוררות  

פורמלי

בוררות לא פורמלית



תודה על ההקשבה

Vizualit.com  055-8838224עיצוב מצגת 

-ניסים קשי  

050-6278999המכון לבוררות עסקית 


