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 פשרה מחקר זה. יאתודתי נתונה לד"ר קרני פרלמן שהנחייתה 

תודה לעורכי הדין ישראל הבר וטובה רקנטי מטעם נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
 ששיתפו פעולה עם מחקר זה ותרמו מידע חשוב ומועיל. 

יעל ומגשרת מגשרת אורית יולזרי, עו"ד עו"ס ולמגשרת רבקה אלבק סלומון,  ותכמו כן, תוד
 עו"ד סיוון אפלבוים, ברנע רהתמ' גב, , ד"ר דיוויד שמעונישלםד"ר שירה מגשרת עו"ד ועזרתי, 

 .עצות מועילותונתנו באיסוף המידע שסייעו  ,ורבים אחרים

ולהיחשף גושרים ולמגשרים עם ובלי מוגבלויות שניאותו להקדיש מזמנם למ ה מיוחדתתוד
 לטובת מחקר זה.בסיפוריהם האישיים 
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 בואמ .א

 הקדמה .1.א
רות הרבות שחלו בשנים ואנשים עם מוגבלות הינו בעל משמעות רבה לאור התמוהנושא של גישור 

ביחס לעולם הגישור. ניכרת  בישראל לאנשים עם מוגבלות והן החברהשל  הביחס האחרונות, הן
כן על במעמד הזכויות של אנשים עם מוגבלות ושחלו שינויים השפעתן של התמורות הללו על ה

 הגישור בישראל. של עולם ובמעמדההתפתחות המשמעותית 

הפניית סכסוכים ו ,גישור ואנשים עם מוגבלות בכללית ישסוג ,התברר ,לאור בדיקה שנעשתה
. משמעות הדברים הינה שבאופן תאיננה מעובד בפרט גישורבהם מעורבים אנשים עם מוגבלות ל

ככל . בנושאמחקרית אין כמעט כתיבה ו ,תיאורטיים רלוונטייםמאמרים בולט קשה לאתר 
שוואה ליתר המעשית במבחינה  טרם בוצע מחקר מעמיק הבוחן באופן מקיף את הנושא ,הנראה

  .ומהיבטים נוספיםהאלטרנטיבות 

נכון לבחון הן בהיבטים התיאורטיים והן בהיבטים המעשיים את הקשרים וההשלכות שבין עולם 
 מדינות נוספות. גם אל מול הנעשה ב ,אנשים עם מוגבלותהגישור ו

של  האוכלוסייהבין צמצום הפערים העשוי להביא להצבת הסוגיה כיעד כמו כן, יש לשקול את 
 . האוכלוסייהאנשים עם מוגבלות לבין כלל 

 בישראל ובמדינות נוספות שעולם הגישור כךנובע ממידע אודות הסוגיות שבנידון היעדר ש ,יתכן
תחת מעטה של סודיות  יםגישור חוסוכן משום שהליכי מתמדת, עדיין מצוי בתנופה ובהתפתחות 

קשה לבצע בחינה מעמיקה בהיקפים שיוכלו להניח תשתית מחקרית, וזה נכון  . משכך,וחשאיות
 . לרבות ישראל ,למדינות רבות

שפיתוח הגישור עשוי להשליך במישרין על תחומים רבים בעולמם של אנשים עם  ,חרף העובדה
שראל מודעות רחבה דיה לצורך הגובר בפיתוח בימוגבלות כפי שניווכח במחקר זה, אין 
 העגום מן הטעם כפי הנראה. זאת, אנשים עם מוגבלותהאפשרויות לשימוש בהליכי גישור עבור 

והגנה על זכויות  נוגע לתחומים אלמנטרייםעדיין אנשים עם מוגבלות סוגיות של העיסוק בש
 וכן הלאה. נגישות  בסיסיות כמו הפליה בתעסוקה ובדיור,

יכול ויצמיח מציאות חדשה בהקשר זה , כי פיתוח הגישור אולם, הבנה מעמיקה תוביל להכרה
מאליו יובן, כי הבנה זו תתממש רק התחומים הללו. שישליך גם על  הותישינוי מינבע  המתוכאשר 

כאשר מידע אודות הליכי גישור יופץ ויהפוך לאבן דרך בפתרון סכסוכים שבהם מעורבים אנשים 
 עם מוגבלות ובכלל. 

 הבסיס למחקר .2.א
לשני דוחות שחוברו בעקבות פיילוט של הג'וינט וגופים נוספים  ,בין השאר ,המחקר מתייחס

 מוגבלות עם לאנשים הקשורים בסכסוכים הגישור קידוםל תכנית"(: דוח ההמיזם)להלן: "
 אסופת - ודוח הממשק שבין גישור ומוגבלות 1,וולף הכהן חגית' ודר באהר-אמזלג חיהשחיברו 

 2.מאמרים שלוקטה בידי תמרה ברנע

 את מסכם הדוח. לאומי לביטוח והמוסד ישראל וינט'ג של משותף במימון בוצע דוח התוכנית
 פשריאשר אמיזם ", מוגבלות עם לאנשים הקשורים בסכסוכים הגישור לקידום התוכנית"

                                                           
1
, מאי התכנית לקידום הגישור בסכסוכים הקשורים לאנשים עם מוגבלותבאהר וד"ר חגית הכהן וולף, -חיה אמזלג 

ר' בקישור: . "(התכנית דוח: "להלן)  2009
https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_133.pdf  

2
: הממשק שבין גישור ומוגבלות : מסד ידע התכנית לקידום הגישור בסכסוכים הקשורים לאנשים עם מוגבלות 

ר' קישור:  ."(דוח הממשק( )להלן: "2005) היחידה לנכויות ושיקום -ג'וינט ישראל , לפיתוח התחום בישראל
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/sitedocs/gishur.pdf  

https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_133.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_133.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/sitedocs/gishur.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/sitedocs/gishur.pdf
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 והמוגבלויות הגישור בתחום ומומחיות ידע לפתח, גישור בקורסי להשתלב מוגבלות עם לאנשים
 .מוגבלויות של בהקשר לגישור והציבורית המקצועית המודעות את ולהגביר

 עם הופעל, ישראל וינט'בג ושיקום לנכויות היחידה בידי 2000 משנת כבר קודם אשר, המיזם
" בזכות" ארגון, לאומי לביטוח במוסד מיוחדים למפעלים הקרן: נוספים מרכזיים שותפים
 .המשפטים במשרד סכסוכים וליישוב לגישור הארצי והמרכז

 נורמטיביים בתהליכים מוגבלות עם אנשים של שילוב לקדם מהרצון נבעה ביצוע המיזםל היוזמה
 רחב בהיקף מעורבים מוגבלות עם שאנשים היתהת היסוד שעמדה בבסיס המיזם הנח. מגוונים
כן התקבעה ו, שלהם המוגבלויות בשל פרטיים אנשים ומול רשויות מול סכסוכים של במצבים

  .אלה למצבים פתרונות למציאת לתרום עשויה כמגשרים מיומנותתמה לפיה 

 נורמטיבי מקצועי מסלול פיתוח ובהן ,רבות מטרות לקדם אפשרות הבהפעלת ראו המיזם יוזמי
 מודעות העלאת, ומוגבלות גישור שבין בממשק ומעשי תיאורטי ידע פיתוח ;מוגבלות עם לאנשים
 . הממשיכים הגופים את שישמשו הדרכה חומרי ופיתוח לתחום

 בגישור כמומחים( מוגבלות עם הםמ 26) מגשרים 48 הוכשרו, וארוך מורכב מהלך בסיום
נמוכה  תקציבית השקעה נדרשת, שהוכח מיזםהמן  .מוגבלות עם לאנשים הקשורים בסכסוכים

 להרוויח לקהילה ולאפשר כמגשרים מוגבלות ם עםאנשי של ההשתתפות את לאפשר על מנת
  .זו מהשתתפות

ם חסמיל ודעותכה להיות בהגברת מיהחשיבות הרבה וההתמקדות צרעלה, כי עוד מהמיזם 
ההשתתפות של אנשים עם מוגבלות ונחישות להתמודד עימם לאורך זמן  לעכב את העלולים

 3באופן עקבי.

הופעל בהמשך  אווה ו מסקנות המיזםוטמעה 2006שנת ב. 2005 שנת סוף עד נמשך מיזםה פיתוח
 "(.מוזאיקה)להלן: " בהסכמה סכסוכים ליישוב המרכז – מוזאיקה עמותת באמצעות

 מעניק מוזאיקה באמצעות לפעול החל מיזםשה לאחר ויותר שנתיים הסופי הדוח פרסום
 כי ,. יודגשההטמעה לתהליך גם טווח ארוך מעקב ומאפשר הניסיוני למהלךמסוימת  פרספקטיבה

גישור ואנשים  - המציאות העדכנית בשני התחומיםנוכח בשנים האחרונות לא בוצע מחקר מסודר 
 4מור לעיל.עם מוגבלות, כא

 המחקרמטרת  .3.א
בכלי של גישור עבור  אחרותבדוק מהי מידת השימוש הנעשה בישראל לעומת מדינות מחקר זה י

צעות מעשיות אשר עשויות לפתח את עולם הגישור באופן הבחנו יי ,. כמו כןאנשים עם מוגבלות
אשר  למשל באמצעות הקמת מרכזים ייחודייםשאנשים עם מוגבלות ירצו לעשות בו שימוש, 

 .יעסקו במתן שירותי גישור עבור אנשים עם מוגבלות

בהליכים רגילים  כמגשרים מוגבלות עם אנשים שילוביעדי המחקר כוללים גם בדיקת הצורך ב
 הגישור במהלך מוגבלות עם לאנשים התייחסות, ובהליכים בהם מעורבים אנשים עם מוגבלות

סוגיה בבהירה  חברתית הקביעכוללים גם ההתאמות הנדרשות. זאת ועוד, יעדי המחקר סקירת ו
 . בישראל בסוגיות הגישורלאחרונה שנעשתה לאור תקנות הגישור וההסדרה  זו

במסגרת המחקר נבחנו השינויים שנעשו מאז ימי הפיילוט הנ"ל. כמו כן, בוצעו ראיונות עם 
רואיינו מגשרים ללא מוגבלות אשר עוסקים בנושא ושיתפו , ומגשרים ומגושרים עם מוגבלות

אנשים עם מוגבלות. המידע העדכני  שבהם מעורביםמניסיונם ומהידע שצברו בקשר עם גישורים 
שנאסף עומת עם מסקנות המחקרים שבוצעו בעבר, וחומרים תיאורטיים שהתפרסמו בשנים 

 האחרונים הושוו למחקרים קודמים. 

                                                           
3
 .68התכנית דוח  
4
 דוח התכנית. 
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ו, גובשו הצעות מעשיות לשיפור המציאות הנוכחית בישראל וקידום הנושא לאור המסקנות שעל
 במישור החברתי והמשפטי.

 מבנה המחקר .4.א
חודיות שיש בהליכי גישור עבור אנשים עם מוגבלות ייה את יבחנו חקרשל המ פרק ב ופרק ג

 וכים בהם מעורביםהאלטרנטיבות בסכסהגישור לעומת והחסרונות של  ויסקרו את היתרונות
 . אנשים עם מוגבלות

 יבדקו סוגי ההתאמות האפשריות בהליכי גישור לעומת האלטרנטיבות. פרק דב

חלו בישראל בשנים האחרונות ובהשפעתן המשפטיות הרלוונטיות אשר עסוק בתמורות נ פרק הב
 על השימוש בגישור עבור אנשים עם מוגבלות.

 עבור אנשים עם מוגבלות.חום הגישור ישווה את הנעשה במדינות שונות בת ופרק 

ים לאלטרנטיבות, והמשמעות בהקשר של נעמיק בהבנת ההבדלים שבין הליכים גישורי זבפרק 
 אנשים עם מוגבלות.

נעמוד על האמצעים השונים אשר בעזרתם ניתן לעודד אנשים עם מוגבלות לקחת חלק  חפרק ב
תור על זכויות מחד ושימוש הליכים אלו על פני וי פתלהעד. נבחן את ההנמקות בהליכי גישור

 יועלו הצעות מעשיות לשינוי המצב בישראל בסוגיה זו.בנוסף, בהליכים משפטיים מאידך. 

 יתרונות – לאנשים עם מוגבלותכללי לעומת גישור ר גישו הליך .ב
 

לבחון את הסוגיות בהקשר זה כדאי . יתרונות וחסרונותלעומת הליך משפטי קיימים בהליך גישור 
 ועוד., יצירתי ולא תקדימי , חיסיון, נראות של שיח הזכויותואיכות התהליך יעילותהבאות: 

 העצמה והכרה הדדית .1.ב
מביא להעצמה והכרה הדדית, וכאשר  פורמטיביסטרנהמתבסס על עקרונות של הגישור הגישור 
פערי כוחות מובנים יש לכך משמעות רבה. לעיתים אנשים עם מוגבלות חווים צמצום או  קיימים

פגיעות יתר וחוסר אונים. בגישור לצדדים אחריות על ההליך ועל תוצאותיו והשליטה נותרת בידי 
, בניגוד להליך המשפטי אשר בו הצדדים פסיביים ההכרעה נתונה האדם עצמו לשם השגת צרכיו

  5.בידי בית המשפט בלבד, ושליטתו בתוצאות בלעדית

התלותיות תוך שמירה על כבודו של המגושר עם וחיוני, והוא מנטרל את ממד ההעצמה חשוב 
ולא מתוך שעבוד למערכת  שוויוניתמתוך מעורבות והשתתפות  מוגבלות ומאפשר "השמעת קול"

 6כללים פורמלית ונוקשה שהליך משפטי רגיל ניחן בה.

אם רציונל מרכזי בהעדפת של הליך הגישור כאמצעי לפתרון סכסוכים היא חיזוק האוטונומיה 
והעצמה אישיותית הרי שמתבקש מכך שרמת ההסכמה שתידרש מן הצדדים תהיה  האישית

לכן, כאשר בסופו של הליך נוצרה  7ברמה גבוהה כך שהיא תשקף הפעלה הולמת של הרצון הפרטי.
  מוגבלותם.הסכמה יש בכך כדי להצביע על מימוש רצונם של המשתתפים על 

רגשי ובכושר לביקורת הקוגניטיבי וה וקודתפאדם עם מוגבלות נפשית עלול להיפגע מבחינת 
או אף  הבסיסיים והפגיעה נרחבת עד כדי אובדן המסוגלות לדאוג לצרכייש והמציאות והשיפוט. 

                                                           
5
 ראיון מ"פ. 
6
 .479גישור כחלופה  
7
 .53על הסכמה מדעת  
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לסיכון של החולה או הזולת. בהיעדר הסכמה לטיפול בחולה במצבים כגון אלה, הטיפול ההכרחי 
טיפולי, -הכפייה היא אקט אנטימתבצע באמצעות כפיית אשפוז פסיכיאטרי. דא עקא, שעצם 

 8.הפוגע בחירותו ובכבודו של האדם והמלווה באות קין ובסטיגמה חברתית ועצמית

. תמיד שיתקיים ראוי ולכן גבולות בהצבת מלּווה כשהוא גם החולה את מעצים אדם מכבד דיאלוג
 לאפשרות גם – ומכאן, המציאות עם התמודדות מבחינת החולה על חיובית השפעה שיח-לדו

 להמשיך משפחתו ונכונות לטיפול החולה של נכונותו לשיפור להביא שעשוי מה, במחלה הכרה
 ליטול לחולה לסייע עשויה התומכת המשתפת הגישה. המחלה עם להתמודד לחולה לסייע

 על ופיקוח בקרה עם פעולה ולשתף להסכים ואף, בטיפול ולהתמיד במחלה הטיפול על אחריות

  9.והשיקום הטיפול יעדי להשגת קצרה הדרך מכאן. כפוי מאשפוז השחרור תנאי

על רקע האמור, יכול והגישור יהווה אבן דרך בהליכים אשר מעורבים בהם אנשים עם מגבלה 
 נפשית.

 אורך ההליך ויעילותו .2.ב
בטווח לשינוי אינן מביאות  חקיקהשינויי או תקנות שינויים חברתיים אורכים זמן רב והתקנת 

לצורך  ,לכן .לעיתים קרובות יש פרקי זמן ממושכים בין התקנת תקנה ליישומה. המיידיהזמן 
שכן סביר  ,גישור עשוי להוות כלי מועדף באופן יעיל, של זכויות אנשים עם מוגבלות ןשיפור מעמד

 הגישור-מדובר בתהליכים שלרוב יסתיימו במהירות יחסית וניתן לייצר באמצעות הסכמישיותר 
 10.(למשל: לכלול במסגרת ההסכם פרסום של חובת הנגישותברתיים )תהליכים ח

, בעיקר נוכח יכולת כלכלית כלכליים הכרוכים בהליך משפטי ארוך ומסורבל היבטיםישנם  ,בנוסף
עלול להיגרם הפסד  בהליך משפטי מוגבלת של חלקים ניכרים מאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות.

  11שעלותו לרוב נמוכה יותר. ,לעומת גישורכספי 

מכל  12יש החולקים על ההנחה המקובלת שהליך הגישור גורם לחיסכון של זמן וכסף.אמנם, 
כאשר  ,מהירות יותרהחלטות מלבד ההיבטים הכלכליים, יעילות חיונית גם לצורך קבלת מקום, 

  13., וניתן להגיע להחלטות אופרטיביות באמצעות גישורהליך ארוך איננו רלוונטי

 והסברה חיסיוןסודיות,  .3.ב
. יש אנשים עם מוגבלות שהם עבור אנשים עם מוגבלות חיסיון ההליך חשוב בשל העדר חשיפה

תוך ויתור על זכויותיהם הליך משפטי ניהול רגישים במיוחד לחשיפה, ויתכן והיו מוותרים על 
  14שמירה על פרטיותם.מען ל

ויש אינטרס מובהק שהעניין לא יצא לגורם במקרים רבים מדובר בסכסוכים פנים משפחתיים 
הצדדים גם כמו  שלישי. לאור החשש, רבים מוותרים על ההליך המשפטי. המגשר מחויב לסודיות

ולא ניתן לעשות שימוש בדברים שנאמרו  וגם במידה והגישור נכשל הסודיות נשמרת ,עצמם

                                                           
8
 , קריתבישראל בכפייה פסיכיאטרי אשפוז על הטיפולי המשפט תורת של לעדשה מבעד מבטמרק,  )מוטי( מרדכי 

-של-לעדשה-מבעד-מבט-מרק-מוטיcontent/uploads/2012/01/-https://www.ono.ac.il/wp. 86המשפט ט תשעא 
 "(.מבט מבעד לעדשה)להלן: " pdf.בישראל-בכפייה-פסיכיאטרי-אשפוז-על-וליהטיפ-המשפט-תורת

9
 .151מבט מבעד לעדשה  
10
 .24דוח התכנית  
11
 .24-25דוח התכנית  
12
. ר' בקישור: 53 (2002) 47 ג משפט שערי ,הגישור בהליך' מדעת הסכמה' עלדויטש,  אורנה 

http://www.mishpat.ac.il/files/650/3118/3132/3133.pdf " :(.על הסכמה מדעת)להלן" 
13
 .35דוח התכנית  
14
 ראיון א"ג. 

https://www.ono.ac.il/wp-content/uploads/2012/01/מוטי-מרק-מבט-מבעד-לעדשה-של-תורת-המשפט-הטיפולי-על-אשפוז-פסיכיאטרי-בכפייה-בישראל.pdf
https://www.ono.ac.il/wp-content/uploads/2012/01/מוטי-מרק-מבט-מבעד-לעדשה-של-תורת-המשפט-הטיפולי-על-אשפוז-פסיכיאטרי-בכפייה-בישראל.pdf
http://www.mishpat.ac.il/files/650/3118/3132/3133.pdf
http://www.mishpat.ac.il/files/650/3118/3132/3133.pdf
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מתעצמת  גישורד בהליכי השהיא אבן יסוהאינטימיות . באופן זה בגישור במסגרת הליך משפטי
 15.מצטמצמיםוהחסמים החברתיים והפסיכולוגיים 

ועשוי להגביר את עלול למנוע פרסום שהינו בעל פוטנציאל העצמה  החיסיוןש הטועניםיש מאידך, 
 16ההכרה בתחום של זכויות אנשים עם מוגבלות.

לסכסוכים נובעת מבורות מהפלייה של אנשים עם מוגבלות אשר מובילה נרחב חלק ש ,יש לזכור
דברות והכרה יהליכי הגישור ויצירת הסכמות תוך היש בוהיעדר ידע. בשל ההתנסות המחנכת ש

בהסכם הגישור גם קביעות חברתיות, כגון  ותבמידה ונכלל אפליה עתידית עשויה להימנע ,הדדית
שחברת המוניות תפרסם הודעה בעיתון  ;שההסכם יחול על כלל הרשת ולא רק על חנות ספציפית

  17.שהיא מגנה פגיעה מסוג כלשהו וכן הלאה

 שיח צרכים מול שיח זכויות .4.ב
מצב הזכויות הינו נתון מרכזי העומד  ,להבדיל מגישור בעל אופי טיפולי ,בגישור בסכסוך משפטי

ם פעול לא רק בהתאיש לבסכסוכים בעלי היבטים משפטיים ברקע קבלת ההחלטות. לכן, 
ויש לעמוד על הדין והתקנות  ,חשובים אך לא הזכויותהם שהאינטרסים לתפיסה לפיה 

  18.הרלוונטיות

בגישור שניהל א"ג ניכר הצורך בידע משפטי  ,כך למשללט בראיונות. וסוגיה זו עלתה באופן ב
 ,חשיבות הידע המשפטי הרלוונטי ברורה, ויש צורך שהמגשר יהיה בר סמכא .בתחום של הסכסוך

עם זאת,  20אחרת הגישור עלול להפוך למאבק מגזרי. ,19בין אם הוא אדם עם מוגבלות או לא
 בהליכי גישור ניתן לתת ביטוי גם להיבטים נוספים. ,בניגוד להליך משפטי

לזנוח אותן. הערכה  איןאך  ,מצב הזכויותלא רק לאמנם פתרון הסכסוך צריך לתת ביטוי רחב 
לשם הערכה נאותה של זכויות יש , וסוד קריטי בהסכמה מדעתי הנאותה של מצב הזכויות הינ

צורך בייעוץ משפטי הולם. הייעוץ המשפטי נועד גם למנוע ניצול פסול של חולשה ומניפולציות 
צד אחד עלול לוותר על זכויות אשר האינטרס שלו היה בהיעדר ייעוץ משפטי, פסולות של המגשר. 

לייצר שיח של "עשיית טובה" כלפי צד מוחלש, שאינו מודע עלול לעיתים מגשר  21.ןלעמוד עליה
 22כך לצמצם את הטיעונים כלפי פגיעה בזכויותיו.בתוך ניצול חוסר ידיעה, ו

בשל ההשלכות לאוכלוסיות רחבות. בהליכים משפטיים לעיתים  הנראות של שיח הזכויות חשוב
בתנאי הגישור לרוב מקבלת ביטוי  חובת פרסום הנכללת ,לנראות עוצמה גבוהה יותר. כך למשל
פיצוי או נחשב חלק מההחיסיון  לעיתים אף יותר מכך: .מעודן לעומת הביטוי בבית המשפט

כי  ,היו שטענו 23.מהצד השני ויתורים נוספיםנדרשים ולכן  ,הסכמתועבור  מקבלד צתשלום שה
 ידייפרסום מ ייבתפרסומו חשיבות תקדימית הנחיה המחגישור שיש ב כל הסכםיש לקבוע לגבי 

 24.שלו

                                                           
15
( תשע 2חקרי משפט כו), מ"אפשר גם אחרת" גישור כחלופה ליישוב סכסוכים בזקנהישראל דורון ודפנה הלפרין,  
 "(גישור כחלופה. )להלן: "475( 2010)

16
 .22דוח הממשק  
17
 .18דוח הממשק  
18
 .72מדעת  הסכמה על 
19
 לאנשים זכויות שוויון לנציבות הוועדה המייעצת הגלגלים וחבר בית בעמותת נגישות רכז ראיון ע"א. ע"א משמש 
 .הנגישות ובתקנות הינו בעל ידיעות נרחבות בחוק ולכן מוגבלויות, עם

20
 ראיון א"ג. 
21
 .72מדעת  הסכמה על 
22
 ראיון א"ג. 
23
 ראיון א"ג. 
24
 ראיון ע"א. 
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 ולא תקדימייצירתי  .5.ב
ניתן  25ומשכך ניתן להתמקד בצרכים ולאתר פתרונות יצירתיים. ,בגישור אין נוקשות משפטית

טיבו עם ציבור רחב ולא רק עם המגושרים יר שיגישו לייצר התניות בסיכום של הליך
המאבק למניעת הפגיעה  גבו אתעל צריך לבדוק אם המגושר מעוניין לשאת אמנם  26.הספציפיים

שבכל מקרה יהיה לקביעות  אך יש להניח ,באחרים או שמטרתו רק לפתור את הסכסוך הפרטי
  משמעותיות ביטוי גם כלפי אחרים.

 יםאף שהדבר אפשרי גם בהליכים משפטיים, בהליך גישורי ההיקף והיכולת לשנות מדיניות גבוה
 משמעות תקדימית, והגישור עשוי  ותהחלטות בעלמשום ששופטים לא אחת נמנעים מלקבל  ,יותר

  27.ולא רק ללשונו לתת ביטוי גם לרוח החוק

גישור לצקת תוכן לחוק שלשונו מעורפלת או כאשר מדובר  במילים אחרות, ניתן באמצעות הליכי
יש מקום לתפיסה סובייקטיבית של כך גם  28שהחוק איננו מספק מענה מפורש.כבשטח אפור 

את גודל הפגיעה במידה ואין הגדרה מדויקת  ,למשל ,משפט קשה יותר לאמודה. בבית המגושר
עשויה להתקבל גם כאשר אין לכך בסיס של צד גישור פרשנותו מהלך הליך ב ,בחוק, ולעומת זאת

  29.חוקי מוצק

ע"י מיון והפנייה של תיקים י המשפט מכך שתקדימים לא יווצרו בבת את הפגיעהניתן לצמצם 
בהעברת הסכסוך , שכן 30.דווקא להליך משפטי ולא לגישור לתקדיםעתידי בהם פוטנציאל ניכר ש

  31.וממנו הציבורמידע אל בשל מניעת זרימת  לגישור האינטרס הציבורי עלול להיפגע

עדיף , יתכן כי מד תקדימי ציבורי חשובילפיכך, יש מי שטוען כי כאשר מדובר בסכסוך שיש בו מ
על מנת להפיק את המצרך הציבורי הנגזר מן ההכרעה  ,תהליך הסכמימעידוד להימנע יהיה 

 32שבהליך.

בהיעדר בסיס משפטי או בהיעדר יכולת כלכלית  33לא לכל בעיה יש פתרון משפטי.יתירה מכך, 
דוגמא  ואשל רות ודני נחמני ההמקרה  34הברירה היחידה. ולניהול הליך משפטי, גישור הינ

 דניובעקבות ההכרעה  דיון נוסף שהתקיים בבית המשפט העליון. לאחר קיום לעניין זה מאלפת
 חוק את נוגדת הנוסף בדיון העליון המשפט בית פסיקת כי בטענה המשפט למערכת שוב פנה נחמני

, 35העליון המשפט בית של לפתחו הגיעה שוב הפרשה. בינתיים שחוקק עוברים לנשיאת הסכמים
 הגישור הליך. העליון המשפט בית בחסות לגישור לפנות לצדדים העליון שופטי המליצו הפעם אך

 הזכות לרות תינתן כי הסכימו ואף פיטורין בגט מזה זה להיפרד הסכימו נחמני הזוג ובני צלח
, רצונו את הנוגדת הורית מחויבות כל כלפיו לדני תקום שלא ילד הולדת לשם בביציות להשתמש

  .זו משפטית פרשה לסיומה באה בכךו

נוספת ניתן לראות במקרה של גב' צוברי בר שהתקיימה מקצבת נכות על רקע של מוגבלות, דוגמא 
ושההליך המשפטי בעניינה היה מיותר ולא הוביל לכל הישג מעשי או חברתי. אדרבא, הוא העצים 

 36.את המגבלה וגרם בזבוז רב של משאבים, והליכים שלא תרמו לאיש דבר

                                                           
25
 .34דוח התכנית  
26
 .24דוח הממשק  
27
 .19דוח הממשק  
28
 .20-21דוח הממשק  
29
 .33דוח התכנית  
30
 .23דוח הממשק  
31
 .52מדעת  הסכמה על 
32
 .71מדעת  הסכמה על 
33
 .24דוח התכנית  
34
 .24התכנית דוח  
35
 .נחמני רותי .נ נחמני דניאל 8337/96 א"ע 
36
, מבזקי הארות פסיקה מדינת ישראל 'צוברי בר נ 15/8736בין משפט לטיפול: בעקבות רע"פ אילון ברכפלד,  
(2018.) 
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 התקשרות פגיעה בהמשךמניעת גישור קהילתי ו .6.ב
הליך בעוד אחד היתרונות של גישור הינו מתן אפשרות להמשך הקשר בין המעורבים בסכסוך. 

בתום 37.שמירה על מערכת היחסיםגישור מאפשר  ,משפטי עלול לגרום לקרע בין המתדיינים
ויש הדגשה של שיתוף פעולה בין הצדדים. הגישור  ,ההליך הגישורי אין "מנצח" או "מפסיד"

 הצדדים הניצים.  ביןודד ומאפשר המשך קשר בעתיד מבטיח, מע

 זקנים ואוכלוסיותלרבות את חייהם של אנשים עם מוגבלות ) לקייםהנטייה הינה  ,כיום
תמיכה לפי תוך מתן הטבעית  הקהילהתם עם ובסביבה הרגילה ולקשור אנוספות(  מוחלשות

חשיבות קיימת  ,. לכןמקובל בעבר(ות כמו הוסטלים וכד' כפי שהיה נפרדבמסגרות ולא ) הצורך
 שתשלם מערכת"המחיר"  יכולת לאפשר המשך יחסים תקין כאשר מתעורר סכסוך.לרבה 

 38סכסוך. שמתעוררההליך שנבחר בשעה  סוגשיקול מרכזי בהחלטה על  נוהי תהיחסים העתידי

בין חברי  חיזוק המנהיגות כפועלת לגישור ;שמירת מרקם עדין בתוך קהילהגישור עשוי לסייע ב
על איזונים בין תרבותיים ובין  ושמירתהקהילה, יצירת דיון ערכי ולאו דווקא אינטרסנטי 

 39דתיים.

מן ההיבט החברתי )כמו קשרים בסכסוך זאת ועוד, בתחומים מסוימים הקשר חשוב לא רק 
היעדר  - אלא גם בהיבטים מהותיים, כמו למשל בסכסוכי עבודה ,קהילתי או בסכסוך שכנים(

 הסכמה עלול להביא לפיטורין והפסקת ההתקשרות עצמה. 

 יותר גדול צורך מוגבלות עם לאנשים שבהם, העבודה יחסי למשל, תחומים ישנם כי, טענה קיימת
 הליך פני על גישור יעדיף העובד כי להניח ניתן לרוב 40.אחרים( עובדים) לאנשים מאשר בגישור
 41.לעבוד להמשיך ובסיכוי המעסיק עם האישיים ביחסיים שיפגע, לעומתי משפטי

כמו גם ) עולם התעסוקה  להשתלב ב שייםבקממילא שחלקם נוטים להיתקל  ,לאנשים עם מוגבלות
אפשר עשוי לגישור לכן הליך ו ,להימנע מסכסוךונטייה חזקה  מוטיבציה יש ,(בתחומים אחרים

או עם צדדים  הדיאלוג עם מעסיקיהם חיזוקעם זאת זכויות ושל  מימושלעובדים עם מוגבלות 
  42.אחרים עמם נקלעו לסכסוך

 מערכתתבססת על כך שומ, מוגבלת מאפשר היא השיפוטי שההליך הסעדים זאת ועוד, רשימת
 ,פעמים רבות .בלבד כספיים למונחים לתרגום ניתנת הפגיעה וכי היחסים בין הצדדים הסתיימה,

 לצרכים מענה נותנים ואינם, היחסים מערכת בשימור הצורך על עונים סעדים אלה אינם
 ., למשלמעוניין בשימור מקום העבודהה העובד של פסיכולוגיים

בארה"ב קיים גוף ייחודי המספק שירותי גישור ללא עלות בסוגיות של סכסוכי עבודה אשר 
 השיכון בתוך מחלקת גםדומה להקים גוף המציעים יש . מעורבים בהם אנשים עם מוגבלות

מתוך הבנה  . זאת,מענה גישורי לסכסוכים על רקע דיור ייתןש ,ה"באר של העירוני והפיתוח
שמרב הסכסוכים בתחום זה גורמים משום וכן  ובסיסי, הינו חיוני ענייני דיורשהמשך היחסים ב

  בעיקר סביב נושא של השכרת דירות. ,לקרע בין האוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות לאחרים

במיוחד ניתן ללמוד מכך מספר דברים: ראשית, ישנם תחומים שבהם המשך ההתקשרות חשוב 
, הם לעיתים קשה בהרבה. משום כך בחברה שתלבותםשה , מאחרעבור אנשים עם מוגבלות

 שחשובה להם לעיתים יותר מעמידה עלאת מערכת היחסים, בכל כוחם להמשיך  לנסות עשויים
 . עבורם ה כלי הכרחיולכן גישור מהווזכויותיהם, 

                                                           
37
 .24דוח התכנית  
38
 .477גישור כחלופה  
39
 .25דוח הממשק  
40
  https://www.mediate.com/articles/chestersr20160513.cfm ר' קישור: 
41
 ראיון עם נציגי הנציבות. 
42
 .34דוח התכנית  

https://www.mediate.com/articles/chestersr20160513.cfm
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 מיתון הקונפליקטתקשורת ו .7.ב
הקצנה של הקונפליקט. במהלך  מתרחשת ,של דעות קדומות או סיבות אחרותב ,לעיתים קרובות

תקשורת  43.אשר מפחיתה את הניכור וההקצנה הגישור ניתן לטפל בכך באמצעות הכרה הדדית
 גישור. הליכי בין הצדדים עשויה להתפתח באמצעות  מוצלחת

 קשב של תחושהמוגבלות יצר באופן מובהק מגשר עם  השתתףגישור שבו הליך יש המדווחים ש
יכולת אשר  מגשר עם מגבלת ראייהכאשר מדובר בדווקא גובר יתרון אם ה. לא ברור לעניין זה רב

מדובר ביכולת שמא  או, להגברת תחושת הקשבשתרמה זו , והיא ההקשבה שלו גבוהה במיוחד
ולכן יתכן מאוד שמגשר עם מוגבלות מכל סוג יפעל  ,בהיבט הטכני של ההקשבהאמפטית ולא 
  .ויגרום לשיח של הקשבה הדדית באולם הגישור ביתר אמפטיות

ום ההליך תחושה של סיפוק הביעו בתבהליך שנוהל ע"י מגשר עם מוגבלות מגושרים מכל מקום, 
בולטת זאת ועוד, . שמקשיב רמגשבהרגשה שמדובר ב, ושיתפו והפתיחות רמת ההקשבה צםמע

 תבעמדהמצוי  מוגבלות עם אדםהם נחשפים לכש בתודעת המגושרים, שינוימתרחש העובדה ש
  44באולם הגישור ובכלל. השפעה בעלאשר הינו ו מגשרה

כי "על המגשר להיות נטול עניין אישי או  ,מנגד)אלו הדוגלים ב"מודל פתרון הבעיות"( שיטענו יש 
  45."מקצועי במי מן הצדדים, באינטרסים שלהם, או בתוצאה מסוימת

, הניטרליותמד ימגשר עם מוגבלות בסכסוך אשר מעורבים בו אנשים עם מוגבלות עלול לפגום במ
גישור אם תוצאת ה ,בפרט כאשר תוצאת הגישור תשליך גם על פעולות הקשורות אליו. כך למשל

והמגשר יהנה מכך  לאנשים עם מוגבלות הינה שרשת מלונות מחויבת להעניק שירותים מסוימים
ניתן להתגבר בנקל על הבעייתיות הזו על ידי בחירת מגשר עם זאת,  בעצמו, יתכן שייווצר קושי.

  לפי הסוגיה הנדונה.)או פסילתו והחלפתו במגשר מתאים( 

 מכירה שאינה, צדק פרוצדורלי של" רזה" תפיסה ה לייצרעלול של מודל טרנספורמטיבי תפיסה
 אפקטיבי באופן בגישור מוחלשות להשתתף מקבוצות צדדים על המקשות המבניות במגבלות
היינו הצדדים מציגים את  46,בשל האוטונומיה הרדיקלית הניתנת לצדדים העצמה ולעבור

הסכסוך באופן מצומצם שאינו משקף את עומקם של נקודות המחלוקת, את המבט הייחודי של 
 הסכסוך מצדו של כל אחד, ואת התחושות הסובייקטיביות שהם חוו. 

 פנים שווה -אתיקה של נשיאתתהליך דיאלוגי שבו המגשר נוקט הפתרון האפשרי הינו  ,לפיכך
 -שעשוי

ביטוי סיפוריהם החתרניים של צדדים מקבוצות מוחלשות, אשר יאתגרו  לקדם את"
את הסיפור ההגמוני הדומיננטי ויערערו אותו: בעוד אתיקה של ניטרליות מייצרת 
חסמים סמויים להשתתפות המקשים על סיפורים כאלה לפלס את דרכם אל שולחן 

ת בקשב, מאחר פנים שווה עשויה לסייע להם לזכו -נשיאתאתיקה של  ,הדיונים
שהיא מונעת מן המגשר את נשיאת האפשרות להסתתר מאחורי הבחנה כוזבת בין 
"תהליך" לבין "תוכן", ומאלצת אותו להיות שותף לתהליך הדיאלוגי ולנקוט בתוך 

פנים -אימוץ עמדה אתית של נשיאת...חברתי כך עמדה ברורה בסוגיות של צדק 
פקטיבית של צדדים הנמנים עם קבוצות שווה יכול אפוא להגביר את השתתפותם הא

דיאלוגי המבוסס על עקרונות של צדק  ידי קידום מודל גישור-מוחלשות, על
 יחסים לטענתי מגלמת שווה פנים-נשיאת של האתיקה 47."..פרוצדורלי "עבה

" מומחה" עוד אינו המגשר: אכפתיות לבין פנים -משוא-אי בין הדדי אתגור   של

                                                           
43
 .35דוח התכנית  
44
 ראיון א"ג. 
45
, משפט ועסקים טז תשע"ד פנים שווה-לנשיאתפנים -משוא-מיתוס הניטרליות של המגשר: מאירונית זמיר,  
"(. ר' בקישור: הניטרליות של המגשר)להלן: " 424( 2013)

http://portal.idc.ac.il/he/lawreview/volumes/volume16/documents/zamir.pdf  
46
 .433הניטרליות של המגשר  
47
 .448-449הניטרליות של המגשר  

http://portal.idc.ac.il/he/lawreview/volumes/volume16/documents/zamir.pdf
http://portal.idc.ac.il/he/lawreview/volumes/volume16/documents/zamir.pdf
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 האישית המבט-בנקודת להכיר מחובתו אלא", מקום שום"מ הסכסוך על המתבונן
 שואף כזה מגשר. משלו השונות חדשות מבט-נקודות כלפי ּפתיחּות ולגלות שלו

 ולעודד האישי לסיפורם להקשיב, כל המשתתפים של הייחודיים פניהם את לראות
 במשמעויות צד כל של המקורי את הסיפור שיעשיר רפלקטיבי סיפורי תהליך
", עבה" פרוצדורלי צדק של המגשים עקרונות דיאלוג לקדם עשוי זה תהליך. חדשות
 לא כה עד אשר, מוחלשות צדדים מקבוצות של לסיפוריהם לאפשר שבכוחו מאחר

)ההדגשה איננה  48 "...הדיונים אל שולחן, לראשונה אולי, דרכם את לפלס, בקשב זכו
 במקור(

 -אשראפשרות נוספת הינה מודל הגישור הנרטיבי 

ידי מגשר עם תודעה חברתית  -ממחיש כי האפשרות של דיאלוג מעצים המנוהל על"
-אינה חלום באספמיה. מגשר כזה אינו צריך להיות בעל יכולות תיאורטיות יוצאות

דופן, הגם שעליו לעבור הכשרה שונה מזו של מגשר הפועל לפי מודל פתרון הבעיות 
מסוג זה צריכה לכלול לימוד בסיסי של  או המודל הטרנספורמטיבי. הכשרה בגישור

שווה ותרגול פרקטיקות של  ...פנים-מושג ההגמוניה, הבנת המשמעות של נשיאת
פיתוחן של תוכניות להכשרת מגשרים ברוח זו טומן בחובו פוטנציאל  .פירוק ובנייה

 49."העצמה משמעותי בעבור צדדים מקבוצות מוחלשות

בהליכי גישור עוברים טרנספורמציה מעמדה של מגנים ומנהלי עובדים סוציאליים הלוקחים חלק 
כלומר, יש לגישור כוח ביצירת תקשורת  50.תכנית לתפקיד של עיצוב אפיק תקשורת בין הצדדים

 בד סוציאלי או גורם אחר.וח שמצריכות הגנה מצד עוהמבוססת על הקשבה ולא על עמדות כ

 חסרונות -לות הליך גישור כללי לעומת גישור לאנשים עם מוגב .ג

 וכשירות משפטית פגיעה בזכויות חוקיות .1.ג
נשים עם מוגבלות נוגעות לפגיעה האפשרית קורות המובהקות נגד גישור בקשר לאהבי הטענה:

ממשוא פנים כלל חברתי ומהיעדר הגנות של פרוצדורות פורמליות וביקורת ציבורית. לא רק 
להסדר מוסכם, המערכת הציבורית  להגיעוותרים על זכויותיהם על מנת שאנשים עם מוגבלות מ

  51מפסידה מקרים שיש בהם חשיבות ואינם מגיעים לפתחה.

כי גישור להיצמד ללשון משפטית והרצון להשיג הסכמות בין הצדדים, בשל היעדר חובה בהלי

.תיתכן פגיעה בזכויות חוקתיות
52
  

מנימוקים מגוונים, תוך זאת ולהגיע להסכמות,  הצדדים עללחצים שונים  מפעילים מגשרים
 הסכם בהשגת רואים עצמה המגשרים מקהילת וחלק המשפט .פגיעה אפשרית בזכויותיהם

 עלול מגשר. המגשר ושל ההליך של כישלון – הסכם ובהיעדר המגשר ושל הגישור של הצלחה
הצדדים, מה שיכול להיות משמעותי  לבין בינו הכוח פערי של ניצול גם באמצעות לחץ להפעיל

  .אשר אחד הצדדים הוא אדם עם מוגבלותכ

והתנהלות הפוגעת  טיפולית-אנטי התנהגות לחץ בהפעלת ניתן לראות ,מלבד הפגיעה בזכויות
  שיתכן והיו מתקבלים כתוצאה מהליך משפטי. ,בהישגים עתידיים

                                                           
48
 .462-463הניטרליות של המגשר  
49
 .462-463הניטרליות של המגשר  

50
 María Paz García-Longoria Serrano, Disability, Conflicts and Mediation Journal of Social Work, p. 

58. 
51
 .479גישור כחלופה  
52
 .21דוח הממשק  
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 וההכרעה האוטונומיה תחת חותרת גישור הסדר להשגת ידי מגשרים על לחץ הפעלת, ראשית
 את או עמדתו את לקבל בהם לדחוק ומנסה לחץ מפעיל המגשר כאשר. הצדדים של העצמית

 מגוון את או האפשרויות מגוון את לצמצם חותר משמע ,צעדיהם את מצר הוא, האחר הצד עמדת
 שלהם ועלול להוביל להשפעות הבחירה חופש את וכך מגביל, לבחירתם העומדים הפתרונות
  .שליליות טיפוליות

 לחץ הפעלת– ולהצלחתו הגישור ליעילות מדד לכאורה – ההסכמים במספר הגידול למרות, שנית
 הסכמים עם ימצאו עצמם הצדדים מכך וכתוצאה ,ההסכמים בעמידות לפגיעה לגרום עלולה
 של הנפשית רווחתם על שליליות השלכות לאלו. בעתיד הסכסוך להתחדשות ובסיכון יציבים בלתי

יתירה מכך, ההצלחה הנחזית הינה זמנית בלבד, והיות . שלילית פוליתטי השפעה כלומר, הצדדים
והגישור לא השיג את יעדיו, המגושרים עשויים למצוא את עצמם בהליך נוסף כאשר מלווה אותם 

  .עתה גם תחושת כישלון והחמרה במצב היחסים ביניהם

 הסכמות על המבוססים הסכמים של ירודה לאיכות להביא עלול המגשר של לחץ, שלישית
 להשפיע עלול המגשר לחץ של .הצדדים צורכי על ובתמים באמת עונים שאינם ולפתרונות מדומות
 המגשר את לקבל הצדדים נכונות על, בעתיד הצדדים של היחסים מערכת על שלילית השפעה
 53.ככלל הגישור הליך של המוניטין ועל בעתיד

שני גורמים בשל  יש להפעלת לחץ משמעות רבה ,כאשר הסכסוך נוגע לאנשים עם מוגבלות
להיווצר  העלולאשר בגינם , וקשיים בכשירות קוגניטיבית ונפשית, פערי הכוח המובנים :עיקריים

 הרחבה של הפערים הללו. 

במשפחתו עם מוגבלות ח יכולים להיווצר לא רק בשל חולשה או תלות של אדם ופערי הכ
 ,אלא גם מעומס רגשות ומיחסים מורכבים עם אנשים הקרובים אל אדם עם מוגבלות ,ובסביבתו

 ניתוק קשרים ומאבדן תמיכה.מבמיוחד נוכח מבט אל העתיד ומפני החשש 

 ח"הדו פי על. הצדדים בין משמעותיים כוח פערי קיימים כאשר מתאים הליך אינו גישור
 מוחלשות לקבוצות להשתייך יותר נוטים מוגבלות עם אנשים, מטעם הנציבות הסטטיסטי

 עם האדם בין כוח פעריהיווצרות ל רבים במקרים אפוא לצפות יש54.וכלכלית חברתית מבחינה
 55.מתאים לבלתי בגישור השימוש אתאשר עלולים להפוך  השני הצד לבין המוגבלות

בשאלת הכשירות נשים עם מוגבלות נעוץ א , שורשו של סכסוך המערבבמקרים רביםנוסף על כך, 
או  ,המשפטית לקבל החלטות. לעיתים אין מסוגלות מספקת לקחת חלק פעיל בהליכי הגישור

וצגות בידי האדם עצמו עלולות להיפגע כתוצאה מהשתתפות ישרמת ההבנה נמוכה וזכויות המ
 56בהליך גישור.

כמו למשל  ,ומתן כלים נאותים גבוהה מודעות ניתן לצמצם את החיסרון הזה באמצעות הפתרון:
הוספת תומכים או מומחים מטעמו של המגושר כדי שיבטיחו שהוא מציג את עמדתו כראוי 

 נשמרות.וזכויותיו 

החותרות להבטיח את זכויות הצדדים  ,יותר מורכבות גישותא בין ההליכים החליפיים וניתן למצ
 מהאמצעיםחלק  57בגמישות. יםליכים שאינם אדברסריים ומתנהלהבדרכים יצירתיות גם ב

העברת מידע ושיתוף עם גופים לשיפור ההגנה על זכויות הצדדים בהליכי גישור עשויים לכלול 
ורמת ההליכים, קבלת אינדיקציות מהמגושרים לרמת  התוצאות ,נוספים אודות הליכי גישור

                                                           
53
 גישור - .שפירא pdf(. ר' בקישור: 2010מחקרי משפט כו, התשע ) גישור ותורת המשפט הטיפולי,עומר שפירא,  

 .http://web2.ono.ac.il/Law_Publishes/files/  393טיפולית משפט ותורת
54
-וינט'ג-מאיירס ומכון מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות בעריכת", 2017דוח "אנשים עם מוגבלות  

 ר' קישור:. הבר ישראל, אברהם-קרן יוסף, ריק-אדמון גבי ר"ד, ברלב ליטל, ברוקדייל

2017.pdf-report-annual-http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/sitedocs/statistic  
55
 ראיון עם נציגי הנציבות. 
56
 .480גישור כחלופה  
57
, מחקרי משפט בתי משפט פותרי בעיות ובעיית האחריותיות: לקחים ממיסוד הליך הגישוראורנה רבינוביץ עיני,  
 .533( 2010כו )

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/sitedocs/statistic-annual-report-2017.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/sitedocs/statistic-annual-report-2017.pdf


13 
 

העלאת רמת הידע וההכשרה של  תוך ניתוח המידע הכולל והסקת מסקנות תמידית, ,ההליכים
 58ודרישות גבוהות לתפקיד. המגשרים

 טחת הליך הוגןבקושי בה .2.ג
אנשים עם מוגבלות הם . חלש""להיפגע האיזון בין צד "חזק" לצד בהליך גישור עלול  הטענה:

אוכלוסייה מוחלשת, ולכן החשש לחוסר איזון במקרה שצד לגישור שהוא אדם עם מוגבלות הינו 
במקרה שמעורב אדם עם מוגבלות  והכבוד ההדדיור על האיזון, הניטרליות לשמוהקושי  ,ממשי

  59.בהליך עלול להתגבר

מותנה עורכי דין של ייצוג העובדה שבשל  יצירת מאזן לקוימשפט יש חשש להאמנם גם בבית 
בשל היעדר חובה  ,חדים יותרלהיות  עלוליםהפערים . אולם, בהליכי גישור יכולת הכלכליתב

 . לשון משפטיתמחויבות להיצמד להיעדר ראיות והדיני על פי לפעול 

כי יהיו שיטענו מנגד  לצמצם את חוסר האיזון.עשויים היו על הדין והתקנות(  )עמידהכלים אלו 
, בעיקר בסכסוכים המתנהלים מול גורמים דווקא בהליך גישורי יש העצמה וכבוד בין המגושרים

  60., וזאת בניגוד להליך משפטיממסדיים

הסבורים כי כאשר צד מצוי במצב של חולשה מיוחדת כתוצאה ממחלת ישנם כאלה יתירה מכך, 
קיימת פגיעה במה שמכונה "הסכמה  ,נפש, ליקוי שכלי וכיוצא בזה, המשבשים את שיקול דעתו

 מדעת". 

אף שתקנות הגישור  במקרה כזה, אין זה ראוי לנהל הליך גישורהמשמעות לפי תפיסה זו הינה ש
זו. לשיטתם, הליך גישור דורש מידה של כשירות, קרי מגבלה כת על אינן כוללות הנחיות המצביעו

 61יכולת להפעיל הסכמה מדעת, הנעדרת במצבים אלו.

המגשר ו רמת המודעות תותאם לצרכי ההליך,ש ניתן לצמצם את החיסרון הזה בכך הפתרון:
שאם המגשר יבחין בפערים שאין  ,מובן מאליו. עם פערי כוחיחזיק בכלים הנחוצים להתמודדות 

 . את ההליךלחדול חובתו האתית בידו לצמצם 

עיצוב תכנית הליך הגישור יעשה בצורה מחושבת. כך למשל יכול ואדם עם מוגבלות יעבור תהליך 
במידת הצורך, יעשו בדיקה כתובים הסברים מילוליים או לו , יינתנו הכנה שימזער את הפערים

ינתן לו זכות הדיבור ת הליך,ב תפגעטב כך שמגבלה קוגניטיבית לא הילו שהדברים הוסברו 
 62.וכן הלאהתומכים )משפחה או חברים( ומומחים בהסכמת הצדדים  יצורפוהראשון, 

 "הפרטת הצדק" .3.ג
עמדו מך כרסום בתו ",הצדק הפרטתמה שמכונה " של המחיר על נוקבות ביקורותנשמעו  הטענה:

קידום ם ובהצהרה על ערכי החברה. תקדימי בקביעתהציבורי של בית המשפט בפיתוח הדין, 
  63רב.השפעה ת היקף ומשמעות רבה ובעל ותחקיקה והגשת עתירות לבג"ץ עשויות להיות בעל

 ,הטענה הינה שההליכים החלופיים פוגעים דווקא בצדדים מוחלשים כמו אנשים עם מוגבלות
יותר, וזאת בשל ההגנות  םפשוטיו םמהירי, םזוליאשר אמורים היו להרוויח מקיומם של הליכים 

 שהמשפט הפורמלי מספק דווקא לחברי קבוצות אלה. 

                                                           
58
 Sturm, Susan P., Second Generation Employment Discrimination: A Structural Approach, Columbia 

Law Review, Vol. 101, No. 1, April 2001, p.507-508. 
59
 .21דוח הממשק  
60
 .33-34דוח התכנית  
61
 .56מדעת  הסכמה על 
62
 .481גישור כחלופה  
63
 .23דוח התכנית  
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לבסוף, הן מתנגדי הליכי גישור והן תומכיו מעלים חששות שהדגש על יעילות הביא לאימוצו של 
טיעון זה  64שבשמם אומץ ההליך. םהאיכותיי היתרונות את מספק אינו אשר, הליך גישור "רזה"

 מחייב התייחסות מעמיקה.

כדי שלא יעמדו מול תקדימים  עסקיים( יעדיפו פתרון פרטניבעיקר גופים הממסד וגופים גדולים )
מחייבים שיובילו לנזקים כלכליים עבורם, ובית המשפט בעצם פרסום החלטותיו )אם הדיון 

לא בפשרה כפי שקורה לא אחת( נותן מענה לקבוצה רחבה ולא רק מזור מסתיים במתן פסק דין ו
בית , וגופים שונים מעדיפים חיסיון על מנת למנוע מאחרים להיחשף לזכויותיהם 65.תובע היחידל

 , בעוד הליך הגישור מאפשר הימנעות מפרסום. 66המשפט מונע זאת

 ,נדרשים בפגיעות חמורותו ,כמו ענישה ,משפטיההליך השל המצויים בסל הכלים כלים זאת ועוד, 
אינם בנמצא בהליכים גישוריים. משכך, אין בהכרח הלימה בין הפגיעה להסדר שעלול להירקם 

 בגישור.

 בצע שינויי חקיקה.ימשכו במקביל המאמצים ליניתן לצמצם את החיסרון הזה בכך ש הפתרון:
להגיע להישגים ברמה המערכתית,  הפניית אנשים עם מוגבלות לגישור איננה מבטלת את החובה

  67ואין בכך כדי להפחית את הרצון להביא לשינויים רחבים.

, הליכים פליליים מתפתח ענף חשוב המכונה "גישור פלילי" שיש בו מענה חלקי לסוגיה זול ביחס
המחקרים שבהם נבדקו תוצאות תוצאות  68שימוש בכלי זה גם בעבירות חמורות.בויש המצדדים 

 69.מעודדותסטנדרטיים של הליכים פליליים  לעומת תוצאותבמדינות שונות של הליכים אלו 

אך הסיבה לכך , ותמודה יש צורך במערכת לקביעת העובדאינו  בהליך פלילי םשאנכאשר  ,אמנם
י עבירות צעבוחפת מאשר ד ,גמת הצדק מתבססת על הפרדה חדה בין אשמה לחפותידהינה שפר

 70.לעבר התגוננות המאופיינת בהכחשות סתמיות

הרי ומשכך יחסים ביניהם ובקהילה, ב, ככלל, פשע נתפס על ידי צדק מאחה כפגיעה באנשים
שהתגובה לפשע צריכה להתמקד בתיקון הפגיעה ובמעשים שיקדמו ריפוי. לפיכך, כאשר אין צורך 

ניתן יהיה להימנע  ,שנוצרו בין הצדדים במנגנונים של קביעת עובדות ויש הסכמות מסוימות
  71מקיום הליך פלילי.

 הנחוצות ההתאמותהנגישות וסוגיית  .ד

 גמישות הליכי גישור .1.ד
. התאמות הליך הוגן כדי לאפשרלאנשים עם מוגבלות ההתאמות הנדרשות מתן הגישור מאפשר 

ביצוע התאמות מדובר הן על  עשויות להשפיע על האווירה במהלך ההליך ועל תוצאותיו.אלו 
הכרה של ייחודיות המוגבלות מאפשרת גמישות  טכניות מגוונות והן על יצירת התאמות אחרות.

 שוויוניות, ויש לתת את הדעת על היבטי הנגישות שכן הם מהווים תנאי הכרחי ליצירת ופתיחות
  72.הנדרשת מגישור יעיל והוגן

                                                           
64
, משפטים על הליכים מקדמיים גישור וגישה לצדק בראי הרפורמה בסדרי הדין האזרחייםעיני, -ארנה רבינוביץ' 

 "(.הליכים מקדמיים גישור. )להלן: "44אתר ט תשעו,  
65
 .35דוח התכנית  
66
 .23דוח התכנית  
67
 .482גישור כחלופה  
68
הליך הגישור )להלן: " 155(, 2002( תשסב )1, שערי משפט ג)הליך הגישור בהליכים פלילייםבני שטיינברג,  

 "(.בהליכים פליליים
69
 .151הליך הגישור בהליכים פליליים  
70
 .142הליך הגישור בהליכים פליליים  
71
 .143הליך הגישור בהליכים פליליים  
72
 . 481גישור כחלופה  
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 התאמות טכניות .2.ד
מדובר לעיתים  73.לשירות הנגישות בתקנות הנדרש פי לע, כדין הגישור הליךהחובה הינה לנהל 

קיימת מודעות ר שכא. גם כיום פתרוןלהן בהתאמות טכניות שונות שניתן ביתר קלות להקנות 
. ולא רק בהליכים המשפטיים בבתי המשפטאפילו הטכני לוקה בחסר בהיבט הנגישות מסוימת, 

 ,עלולה להוות בעיה עבור אנשים עם מוגבלותדין -ביעצם הגשת כתבי אפילו פעולות פשוטות כמו 
  74אף שמדובר בפגיעה יסודית בזכותם לשימוש בערכאות.

 כל את לתת די כי נראה, למידה לקות או שמיעה או ראיה, פיזית במוגבלות מדוברבמידה ו
, שוויוני באופן להם הדרוש המידע והעמדת הצדדים בין תקשורת לצורך הדרושות ההתאמות

 75.המידע את ולעבד לשמועאו  לקרוא הנחוץ הזמן מתן כולל

באולם לא יעלו פתרונות ש ניתן לעיתים לאתרהחשיפה המתקיימת בהליך גישור זכות זאת ועוד, 
שלאחד השכנים ילדה עם  ,בסכסוך שכנים בנוגע לנביחות של כלב התברר ,בית המשפט. כך למשל

, והסכסוך שנמשך תקופה ארוכה עקב חששה מהכלבמוגבלות המסרבת להגיע לבית הוריה 
  76הגישור.שלב הפגישות הפרטניות של הליך הסתיים כאשר הנימוק האמיתי נחשף ב

הניתנות במהלך  למשל ביחס לקצב ההליך, להפסקות ,ניתן לאפשר גמישות רבה במידת הצורך
המגושרים )למשל בהתחשב במתן תרופות לחולה איידס(,  הדיונים ביןמועדי קביעת , להדיון

  77לתרגום בשפת סימנים וכן הלאה.

או  פתרונות יצירתיים כמו למשל לנהל גישור בביתו של מגושר לתפורניתן גם במקרים ייחודיים 
 (. צד  להליךבביתו של יתקיים במקרה הצורך )דיון משפטי לעולם לא  בבי"ח פסיכיאטרי

 ייחודיתמומחיות  .3.ד
מומחיות בתחום ספציפי, כמו ידע בתחום של דיור ותקנות נגישות או תעסוקה ודיני עבודה, או 
ידע בסוגיות אחרות הרלוונטיות במיוחד לאנשים עם מוגבלות, עשוי להגביר את היכולת של 
המגשר, אם בידיו ידע זה, לייצר הסכמות. הכשרת מגשרים מנוסים בתחום של דיור עשויה להוות 

יצוין, כי יש הטוענים שמומחיות הינה מחסום בפני  78קרש קפיצה במידה ותתגבש תכנית כזו.
  79יכולתו של המגשר לייצר שיח ניטרלי, וזו אחת הטענות שהועלו כנגד תקנות הגישור החדשות.

זאת ועוד, ההתאמות עשויות לכלול התאמה של המגשר לפי ידיעותיו בתחום אשר בבסיסו עומד 
יתכנו אפשרויות נוספות במידה והמגשר בקיא בסוגיית הסכסוך קת בין הצדדים. יסוד המחלו

הוא מכיר היטב את אם יש למגשר בקיאות רבה בדיני נגישות הרי ש ,. כך למשללפתרון הסכסוך
 ויש סיכוי שיוכל להפנות את הצדדים לאפיקים יצירתיים. ,החלופות בחוק ובתקנות

                                                           
73
ר' קישור:  

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutSherutZiburi/P
ages/NegishutHasherutTakzir.aspx  

74
 ראיון ס"ב. 
75
 הנציבות.ראיון עם נציגי  
76
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nejo.12173ר' בקישור:  
77
  rticles/cohen.cfmhttps://www.mediate.com/aר' בקישור:  

78
Mi Casa es su Casa: The Benefits of a HUD Mediation Program for Resolving Housing 

Accommodation or Modification Disputes between Landlords and Tenants with Disabilities, 42 
Pepp. L. Rev. 35 (2014-2015). 
Available at: https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2350&context=plr   

79
 ר' בקישור:. 1993 -ג"התשנ(, גישור) המשפט בתי תקנות 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_287.htm  

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutSherutZiburi/Pages/NegishutHasherutTakzir.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutSherutZiburi/Pages/NegishutHasherutTakzir.aspx
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nejo.12173
https://www.mediate.com/articles/cohen.cfm
https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2350&context=plr
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_287.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_287.htm
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אך יש הסוברים כי למרות הפגיעה  ,שר להעניק יעוץ לצדדיםאמנם, בתקנות הגישור נאסר על המג
יש לאפשר למגשר חופש פעולה מסוים על מנת לקדם את  ,האפשרית בניטרליות של המגשר

 80התשתית האינפורמטיבית של הצדדים ואת נושא ההסכמה מדעת.

כוח  הכאשר יש למגשר מומחיות מקצועית מיוחדת בתחום הסכסוך הוא יכול להרחיב את בסיס 
ידע  81ומכאן גם הסיכויים להצלחה מתגברים., יותר יםשלו, והסיכויים שעמדתו תישמע גבוה

נרחב בתחומים שאינם נוגעים אלא לקבוצה מסוימת עשוי לשפר את סיכויי ההצלחה של הליכי 
 הגישור. יש להניח, כי בתי המשפט יתקשו לספק פתרונות לאור היקף המידע בתחומים הללו. 

שהקמת גופים ייחודיים שיתמקדו בסוגיות ספציפיות הנוגעות לאוכלוסייה זו עשויות  מכאן עולה
 להוות פתרון הכרחי.

 מגשרים עם מוגבלות .4.ד
בהליך גישור ניתן לשלב אנשים עם מוגבלות כמגשרים, וזאת גם התאמה הניתנת לביצוע רק 

את אולם הגישור למוקד יכול ויהפוך בהליכי גישור ולא בהליך משפטי. שילוב מגשר עם מוגבלות 
 לנטרל טענות מצד מגושר עם מוגבלות. גם עשוי של הקשבה ושיח והוא 

בשל מוגבלותה ודרשה מבן משפחה  מוניתכך למשל מגושרת שטענה שאיננה מעוניינת לנסוע עם 
להסיעה ועקב כך נקלעה לסכסוך משפחתי נאלצה לסגת מטענתה מול אמירה מפורשת של המגשר 

  82שפירט בפניה מדוע אין לטענתה בסיס עובדתי. ,לות()שהיה עם מוגב

 ההשפעה והנימוקים של ,חנייה או מיקום חניות נכיםבנושא של סכסוך במקרה אחר כאשר הגיע 
של היומיומי האישי סיון יהנבהרבה בשל אפקטיביים  היו עם הצדדים נפרדותהבשיחות  תהמגשר

  83.בתחוםהמגשרת 

 שיש מוגבלות האות בפרט, מוגבלות עם אדם הוא הצדדים אחדבנוסף בממד הטכני, כאשר 
 ונותנות כראוי פועלות, ניתנות הדרושות ההתאמות כי לוודא יוכל שהמגשר בכך יתרון יש, למגשר

 84.צד לאותו הדרוש המענה את

שילוב של מגשר עם מוגבלות מרחיב את היכולת להניח גבולות ולערוך בוחן מציאות, ומאידך, 
 85מתאימים גם לגלות אמפטיה והבנה לצרכים ייחודיים.במקרים 

 התאמות נוספות .5.ד
 עלולה – אוטיזם או, שכלית, מוגבלות נפשית, למשל, שאינן פיזיות במוגבלויות במידה ומדובר

 של הבנה חוסר לניצול וקיים חשש הצדדים כפי שנאמר לעיל, בין כוח פערי של בעיה להתעורר
 לפתור ניתן שלא ככל. שלו והאינטרסים הצרכים על עונות שאינן להסכמות להגיע כדי האדם
כאשר מדובר , המשפטי בהליך גם להתעורר עלולה דומה יוער, כי בעיה. גישור לבצע אין, זו בעיה

  86.חבר או משפחה קרוב, ד"עו הנעשה בידי בייצוג

 שמוגבלותו אדם עם יחד בגישור נוסף גורם של נוכחות אפוא תידרש מסוימים לפיכך, במקרים
 מאוד חשוב, שני מצד. חברתיים מצבים של הבנה לאי נוטה או, לניצול ונתון פגיע אותו הופכת
 כי מראש להתנות אפוא אפשר. גישור בהליך גם, עצמאי באופן לפעול מוגבלות עם לאדם לאפשר

                                                           
80
 .65על הסכמה מדעת  
81
. (2006) 374 ו המשפט קרית ,פרדוקס הכח בגישור: עוצמה וחולשה ביחסי מגשר וצדדים לגישורעומר שפירא,  

 "(.רפרדוקס הכח בגישו)להלן: "
82
 ראיון מ"ה. 
83
 ראיון מ"פ. 
84
 ראיון עם נציגי הנציבות. 
85
 .39דוח התכנית  
86
 ראיון עם נציגי הנציבות. 
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 האדם של התייעצות לאחר אלא, מידית החלטה כל תתקבל לא פגיע אדם עם הנעשה בגישור
   87.אחר מקצוע בעל או ד"עו, קרוב גורם עם עיניים בארבע

דברות, שיתוף, ועשוי להביא לעיבוד רגשי מעמיק של ימעל הכל, תהליך גישורי נקשר עם ה
, הליכי חקירה נגדית לדיני ראיות או לפרוצדורות אחרות. ףהגישור איננו כפו88הסכסוך על רבדיו.

איום והשפלה. שיחוו אותם כעלולים להוות מחסום בפני אנשים בעלי רגישות מסוימת,  למשל,
לעומת  הליך משפטי פורמלי עלול להביא לקרעים משפחתיים וחברתיים בלתי ניתנים לאיחוי.

או פגיעה  גישור עשוי לבטל העמדה של אנשים עם מוגבלות במצב של מתח נפשי ניכר זאת,
 89.ברגשות הצדדים

 על הליכי הגישור בישראל שחלו בחקיקה והשפעתםים השינוי .ה

 מפגשי מהות .1.ה
 מערכת של מצדה דווקא, טריוויאלית לא הכרה מסתתרת, החדשות האזרחי הדין סדר בתקנות
 מחוץ סכסוכים ליישוב חלופיים מנגנונים של בקיומם — בתלותה ואף — שלה בצורך, המשפט
דה־ בשאיפתה מכיר גם המהלך. גישור הליכילמשל  כמו, אזרחיים בהליכים המשפט בית לכותלי
 .הניתן ככל אלה במנגנונים השימוש להרחבת פקטו

 ליישוב החלופיים במנגנונים השימוש לקידום מרכזיים רכיבים שני נכללו החדשות בתקנות
 ביניהם לקיים — משפטי להליך הצדדים על חדשה חובה הטלת הוא הראשון הרכיב. סכסוכים

 כשאחד, ההליך את לייעל נועדה זאת חובה. שופט בפני הראשון הדיון תחילת לפני מקדמי דיון
 המחלוקות את לפתור האפשרות בחינת הוא המקדמי הדיון של היום סדר על החובה מנושאי

 .למשל גישור כמו, הסכסוך ליישוב חלופי מנגנון באמצעות

 תוכן על גם זאת ובמסגרת, המקדמי הדיון על דיווח בית המשפטל להגיש הצדדים על, מכך יתרה
 בדין הדבר חדשנות רקע על, כן כמו. (לבוררות או) לגישור הפנייה לאפשרות ביחס שקיימו הדיון

 המשפט בית כי נקבע, זה בשלב הצדדים של פעולה בשיתוף מקשיים החשש רקע ועל הישראלי
, השאר בין, בהתחשב — המקדמי להליך בקשר כראוי פעל שלא צד על הוצאות להטיל יוכל

 .לבו ובתום בהתנהגותו

 40–מ הגבוה בסכום אזרחית תביעה בכל, הצדדים על חובה קביעת הוא, בתקנות השני הרכיב
 פרויקט במסגרת — מגשר עם לפגישה להתייצב, )בעבר הסכום היה גבוה יותר( שקל אלף

 לפני אך, הטענות כתבי הגשת לאחר — המשפט מערכת של( ותיאום היכרות, מידע) ת"המהו
 האפשרות את לבחון כדי, זאת. מהצדדים טרחה שכר תשלום ללא, המשפט בבית הדיון תחילת
 הדנים או מקוצר דין לסדר הקשורים תיקים, זאת עם .לפניו גישור של להליך התיק את להעביר

 .מסוג זה להליך יופנו לא דרכים בתאונות

 קיבל, 2008–מ החל( ובמקום בזמן מוגבל) ניסיוני באופן שהתקיים פיילוט על המבוסס, זה הליך
 גם בהמשך יורחב הוא, והשלום משפט בבתי ראשון בשלב, קבע מעמד החדשות התקנות במסגרת

 90.המחוזיים המשפט לבתי

 לצורך מגשר עם להיפגש דין בעלי מחייבת, ת"מהו לפגישת הזמנה הדין סדרי לפקודת' ג99 תקנה
 למגשר .גישוראמצעות ב הסכסוך את ליישב האפשרות את לבחון מטרתהאשר  ,ת"מהו פגישת
 חסוי הבפגישהמידע שימסר ו ,התובענה בעניין או לגישור ההפנייה בעניין להכריע סמכות כלאין 
  .בו ראייה ישמש ולא בתובענה הדן המשפט בית בפני

                                                           
87
 ראיון עם נציגי הנציבות. 
88
 ראיון ש"ש, ראיון מ"ה. 
89
 .476גישור כחלופה  
90
צעד )להלן: " .07.10.2018מרקר  -, דההיחידה האופציה לא כבר הם המשפט בתי: לגישור גדול צעדאמיר שרף,  

  https://www.themarker.com/opinion/1.6533975 קישור: 'ר "(.גדול לגישור

https://www.themarker.com/opinion/1.6533975
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 עורכי את לפגישה לצרף רשאים הדין בעליו חובה היא הדין בעלי של ההתייצבות, התקנות פי על
תייצב מ שאינו למי סנקציה קיימת, תקנותה פי על כי, בכך מתבטאת החובה .כוחם באי הדין

  .ה כזופגיש שהתקיימה לאחר אלא, בתובענה רשם או המשפט בית ידון לאו ,ת"מהו לפגישת

 ליישב מסכימים הדין בעלי ואם לגישור מתאים הסכסוך  אם להחליט היא ת"המהו פגישת מטרת
 מסכימים הדין בעלי אם .המשפט בית לפסיקת להזדקק מבלי הידברות של בדרך הסכסוך את

 שיגשר ,עיניהם כראות מגשר לעצמם ולבחור ת"המהו פגישת על לוותר רשאים הם  – לגישור
 .המשפט בית ידי על שהועבר בתיק שלהם בסכסוך

 דרך פריצת מהווה החדשות בתקנות אלה חשובים מנגנונים שני של המבורכת הכללתם
 על המוטל הרב העומס נוכח. החלופיים למנגנונים המשפט בתי מערכת של הרשמית בהתייחסותה

 משך, משפטים להליכים הצדדים על המוטלות הגבוהות העלויות, בישראל המערכת ועל השופטים
 — המערכת של התקציב מגבלות לאור וכן, משפטי למיצוי לעתים סביר והבלתי הארוך הזמן

 יכול הדבר. חלופיים בהליכים אינטנסיבי שימוש לקידום לפעול המסקנה המתבקשת שיש
 נמוכה בעלות מאופיינים, יחסית פשוטים שהם, גישור הליכי באמצעות בעיקר להיעשות

 .להשלמתם הדרוש הקצר הזמן במשך וכן, בוררות מהליכי ואף רגיל משפטי מהליך משמעותית

 פעמים, בו הגלומות החיוביות החברתיות בתוצאות ביטוי לידי בא הגישור הליך של נוסף יתרון
 ההליך בזמן ביניהם תקינה יחסים מערכת על לשמור וליכולתם המעורבים לצדדים, רבות

 91.כפי שנדון לעיל ולאחריו

במקרים  כגון ,יתכן, שיש להרחיב את החובה במקרים שיש אינטרס ברור לניהול הליכי גישור
ניתן לכלול בהסכמות הנחיות שיצמצמו את אשר שהם נפוצים עבור אנשים עם מוגבלות, ו

סביב פגיעה רבים סכסוכים בישראל התעוררו בשנים האחרונות  ,למשל כך. הפגיעות העתידיות
 יבורית, בתחבורה צבזכותם של אנשים עם מגבלת ראייה לעשות שימוש בכלבי נחייה במוניות

 בוריים. ובמקומות צי

על מנת להפחית סכסוכים אלו הגיעו לדיונים בבתי משפט לאחר נקיטת צעדים שגזלו משאבים. 
יעיל שיש בו קביעות ברורות גם למקרים , היה והליכי גישור היו מספקים מענה הללואת המקרים 

זכותו של אדם עם מגבלת ראייה לעשות שימוש בכלב  תה מובהרתעתידיים, כלומר שבהסכם הי
לחסוך עבור רבים את היה ניתן נחייה בתנאים הרלוונטיים וההסכם היה מקבל פרסום, 

 .המשפטיות המשאבים המושקעים באלטרנטיבות

תועלת בהתדיינות משפטית ארוכה ונחוצה  ןם סוגיות שאין בהשעניינבסכסוכים  ,באופן דומה
  שיצביע אם ניתן לפתור את הסכסוך בהליכי גישור. ,תכן שיש להחיל חובת מפגשי ,דיתימיהכרעה 

 תיקון לחוק האפוטרופסות .2.ה
 נוספו, . במסגרת התיקון2016בשנת  נרחב תיקון תוקן והאפוטרופסות המשפטית הכשרות חוק

 התואם באופן, ובחירותיו רצונו את לממש לאדם לאפשר כדי ,אפוטרופסות מלבד חלופות לחוק
  .האדם זכויות עקרונות את

 מאפשרבכך שהוא  ,כולה ולחברה מוגבלות עם לאנשים משמעותית בשורה עמו מביא התיקון
, התיקון פי על .מטעויות וללמוד לטעות, לבחור, חייהם עלבעצמם  להחליט מוגבלות עם לאנשים

 את תואם זה עקרון. עצמאותו את פחות המגבילות חלופות ישנן אם סואפוטרופ לאדם ימונה לא
 .מוגבלות עם אנשים של זכויותיהם בדבר ם"האו אמנת

 :חדשות משמעותיות חלופות שתי נקבעו

 את ינהל מי ולקבוע, עתידו את לתכנן לאדם מאפשר זה הסדר -" מתמשך כוח ייפוי" - הראשונה
 .הכוח למיופה מקדימות הנחיות למתן אפשרות תוךכאשר האדם לא יהיה כשיר,  ענייניו
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 הנדרש הסיוע את לאדם אפשרמ החלטות בקבלת תומך מינוי -" נתמכת החלטות קבלת" - השניה
 קבע החוק. עצמאים חיים ולחיות, ולבחירתו לרצונותיו בהתאם החלטות לקבל שיוכל כדי לו

 .החלטות בקבלת תומך ו שלתפקיד מהו כללי באופן ריגדמו, תומך למנות האפשרות את במפורש

 ביטוי יותר המאפשרת בדרך, סמכויותיו ועל אפוטרופוס מינוי על שונות הגבלות הוטלו, כן כמו
 .המוגבלות עם האדם לרצון

 לו מונה אשר אדם, כה עד. זה בתיקון התקבל מאוד משמעותי זאת עם אך סמנטי ינויש
 הוא הרשמי החוקי המונח כעת. כאדם משמעותו את המוחק ביטוי", חסוי" נקרא אפוטרופוס

 ".אפוטרופוס לו מונה אשר אדם"

 תקבלה 2016–ו"התשע(, 18' מס תיקון) והאפוטרופסות המשפטית הכשרות וקלח התיקון
 ממושכים דיונים לאחר, זאת. 2016 במרס 29 ביום ושלישית שנייה בקריאה הכנסת במליאת
 עם לאנשים זכויות שוויון נציבות נציגי בהשתתפות, הכנסת של ומשפט חוק, החוקה בוועדת

 92.מוגבלות עם אנשים וארגוני "(נציבותה)להלן: " מוגבלות

לתיקון זה השלכות מעשיות על הליכי גישור בהם יעשו שימוש אנשים עם מוגבלות אשר נקלעים 
בהמלצות של כמו כן,  ., למשלמשפחהעקב התנגדות למינוי אפוטרופוס שהוא בן משפטי לסכסוך 

העתידים להתפרסם  בגירים על והגנה לתמיכה וחלופות האפוטרופסות לתחום משרדי בין צוות
בקרוב כלולה גם החלופה של גישור בין בני משפחה כאמצעי שיש לבחון בשעה שמתנהל סכסוך 

  93בין בני משפחה הנוגע לסוגייה של אפוטרופסות.

ת אפוטרופסות לזקנים בארה"ב פורסמה המלצה מפורשת לצמצם את יבסוגיכי , מעניין לציין
, ובעקבות ההמלצה הופעלו תכניות גישור ים המשפטיים הפורמליים באמצעות גישורההליכ
למרות זאת, ועל אף המשאבים הרבים שהושקעו בכך, שורר תת שימוש בגישור בעניין  94.שונות

ויש להניח שהמצב בסוגיה זו איננו טוב ביחס לאוכלוסייה של  בארה"ב, של אפוטרופסות וזקנה
 95אנשים עם מוגבלות.

נבחנו הליכים חלופיים בהקשר בודדים מקרים רק ב ןכש ,המצב גרוע בהרבהנכון להיום, בישראל 
 96של אפוטרופסות.

 בישראל ובמדינות נוספות תיאור המצב הנוכחי  .ו

 ישראל  .1.ו
השיגה את היעדים )המיזם( לקידום גישור בסכסוכים הקשורים לאנשים עם מוגבלות  התכנית

 בהיבטים של ,להשגת מטרותיה ומעמיקה מבוססת תשתית והניחה רבה במידה לעצמה שהגדירה
 שבין גישור בממשק המקצועי הידע בפיתוח, אנשים עם מוגבלות של המקצועית היכולת הוכחת

 . שלה ההטמעה ובתהליכי ומוגבלות

מרכז  בהובלתממשיכים ומתרחבים בערוצים השונים בחלקים מובנים ופורמליים  יעדים אלו
חלקם הם פרי של שינוי עמדות והעלאת מודעות בקרב האנשים אשר נחשפו וב", מוזאיקה"

 לתכנית באופנים ובשלבים שונים של התכנית.
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הוא פחות מוגבל מבחינת מאז והסתיים היות ו, שרידותו את הוכיח ועל אף שהמיזםלמרות זאת, 
בדוח הסופי נקבע כי  ,)ארגונים ומוסדות שהיו מעורבים בביצועו( שותפויות ארגוניות וממסדיות

לשימוש בגישור בהקשר של אנשים עם מוגבלות בקרב הקהל  הדרישה את לעורר כדאיניתן ו"
97.הרחב ובאופן פומבי יותר"

הצצה חטופה אל עבר עתיד שבו  במסגרת המיזם ניתנההיינו, ש 
על פני  ונלמדו יתרונותיו ,השימוש בכלי הגישור עבור אנשים עם מוגבלות היה לכלי זמין ושמיש

 אך אין מדובר על יישום בפריסה ארצית. ,האלטרנטיבות

 פעלה תכניתה גישור לאנשים עם מוגבלות.תכנית  הפעילה "מוזאיקה"עמותת  ,בעקבות המיזם
 והדיאלוג הגישור הליך את נגישהוה ,ארצית בפריסה בקהילה גישור מרכזי עם בשיתוף

 על התחום וקידום הידע פיתוח על נהאמו "מוזאיקה"בנוסף, . שונות מוגבלויות עם לאוכלוסיות
 98.הצורך פי על שונות הנגשות ומתן הליכי גישור שוניםב נכות עם מגשרים שילוב, הכשרות ידי

 הקורס מטרת. אך קיומו אינו תדיר ,ומוגבלות בגישורקורס העוסק  פיתחו "מוזאיקה"זאת ועוד, 
 ומוגבלות גישור של התוכן מעולם גישורים להנחות גישור במרכזי פעילים וצוות מגשרים להכשיר

(NIMBIY ,ועוד בקהילה בלותגמו אנשים עם של שילוב, אפוטרופסות), המונגשיםגישורים  וכן 
 עם מעמיקה היכרות, זכויות שיח: הבאים הנושאים את כוללת ההתמחות. מוגבלותאנשים עם ל

 בעיות, המגשר של עמדתו, עצמו הגישור בחדר המוגבלות של שונות השלכות, והדין החקיקה
 באמצעות תרגול תכוללההכשרה . נפשיים קשיים, בהבנה קשיים, פיזיים קשיים, תקשורת

 99.קטנות בקבוצות ועבודה פסיכודרמה, דילמות חילוץ, סימולציות

"טיפה בים" ביחס על מדובר ו בהיקף מצומצם פעילות של העמותה מתקיימתחרף האמור, ה
ואינה  מריצים להתרחבותהאנשים עם מוגבלות בישראל. הפעילות איננה כוללת תם של הצרכיל

מדובר בהיעדר . עוסקת בפרסום והגברת המודעות הנחוצים להכרת חשיבותה בקרב אוכלוסייה זו
חיוניות ביותר  לבחור בגישור אנשים עם מוגבלותאוכלוסיות רחבות של פעולות פרסום המעודדות 

  על פני האלטרנטיבות.יועדפו  הליכי הגישורעל מנת ש

כך, העובדה שעמותה לקחה על עצמה פעילות זו אין בה כדי להסיר את האחריות מ יתירה
שימוש רחב ומבוקר בכלים גישוריים לכך שיחל לפעול  מרוביםהמוטלת על המדינה שמשאביה 

 זהו יעד חברתי חשוב מעין כמותו.בסכסוכים בהם מעורבים אנשים עם מוגבלות. 

, אך למען מימוש במדינות אחרות יתנעשהיא הפעלת תכניות בהיקפים גדולים אפשרית כשם ש
 ה לאומיתתכניות מסוג זה יש לרתום תחילה את הרשויות להכרה בצורך ובהישגים שפעילות ברמ

 יכולה להצמיח בהיבטים מעשיים וחברתיים גם יחד.

רים )כמו למשל בסוגיות של למרות זאת, כפי שנאמר לעיל, ישנה התפתחות במספר מישו
עשויה להגביר את השימוש בכלי הגישור ובמידה ותוצאות חיוביות יושגו אשר  אפוטרופסות(

 ממילא יורחב השימוש לתחומים נוספים.

 ארה"ב .2.ו
גובשו  2000חוק השוויון בארה"ב מעודד אנשים עם מוגבלות לעשות שימוש בהליכי גישור ובשנת 

נציגים של אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות לקחו חלק כאשר  ו,עקרונות למימוש מדיניות ז
  בהתוויית המדיניות.

לפתרון סכסוכים אשר מעורבים בהם אנשים במהלך השנים גופים שונים הפעילו תכניות שונות 
עוסק  בארה"ב( בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות)  EEOC-ה עם מוגבלות באמצעות הסכמי גישור.

על רקע תעסוקתי )חלק מהמגשרים חיצוניים וגם המגשרים הפנימיים במקרים של סכסוכים 
 DRS (Disability -עוסקים רק בגישור ואינם מופקדים על הפניית התיקים ועל פעולות נוספות( וה
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Rights Section), מפנה את התיקים לגוף חיצוני. 100,שמהווה מחלקה במשרד המשפטים האמריקאי
 את שירותי הגישור ללא תשלום.שני הגופים מעניקים יוער, כי 

לאוכלוסיות  ות, חלק ניכר מן ההסכמות שהושגו נוגע DRS-הפורסמו ע"י מסקירה של המקרים ש
  101.ד'רחבות ואכיפה של חוק השוויון על רשויות, אוניברסיטאות, גופים כלכליים גדולים וכ

ולא יושם ניתן לפנות ובמידה  שהושג בגישור, לבחון את אכיפת ההסכם  EEOC-יש בסמכותו של ה
רק בשנה החולפת פעל הגוף באופן  102אך גם גוף זה בעצמו רשאי לפעול לאכיפה. ,לבית המשפט

  103חריף כדי להגן על זכויות של אנשים עם מוגבלות.

ללא מתן פיטורין  בגיןדולר  140,000סכום של לשלם מעסיק הסכים בהסכם גישור  ,כך למשל
במסגרת הליך הגישור לפצות עובד עם התחייב , ומעסיק אחר לעובד עם בעיית חרדהנימוק 

 .דולר 55,000 של בסך  מגבלה פיזית )עקב פגיעה בעמוד שדרה( בגין פיטורין ללא הצדקה מספקת

ו הסכמי גישור מתוארים מגוון של מקרים שבהם הושגבדוח הסוקר את השפעות חוק השוויון 

  104מוגבלות.הנוגע לאוכלוסיות שלמות של אנשים עם 

אך לא  ,חברה פרטית אשר ניהלה תכנית ברשת להכשרת מוריםעם לאחרונה הושגה הסכמה 
הסכמים שהושגו הסיכום מתאר כמו כן,  הנגישה את התכנית לאנשים עם מגבלת שמיעה.

שלא הורשו להיכנס עם כלבי נחיה  ,צועי הצבא האמריקאימקרים של פגיעה בזכויות של פב
 . קומות ציבוריים אחריםבילוי או מלמקומות 

 ,, מתואר מקרה של ילד ומשפחתו שנקלעו לסכסוך עם אחת החברות שמפעילה צהרוניםבנוסף
את השירות עקב מוגבלות של אוטיזם. מקרים נוספים אשר מופיעים בסיכום  קלספ בהסירר שא

גם  םהסכב נםעשויים היו לבוא על פתרו שאלה ויתכן ,למקרים המתרחשים בישראל דומיםזה 
 אילו היה גוף המופקד על כך.  ,בישראל

תכניות ייחודיות לגישור במקרים בהם מעורבים בסכסוך  ותעיריות בארה"ב אשר מפעיל ןישנ
אשר מעניקה את עיריית לוס אנג'לס מפעילה תכנית מיוחדת  ,אנשים עם מוגבלות. כך למשל

  קשור לנושא. םבו הם מעורבי שירותיה גם לאנשים שאינם עם מוגבלות אך הסכסוך

התכנית עוסקת בסוגיות ספציפיות כמו דיור ותעסוקה של אנשים עם מוגבלות, ומפנה לייעוץ 
ייעוץ משפטי בעצמה(. כמו כן, היא מעניקה סיוע  משפטי במידת הצורך )אך איננה מספקת

 105כל עוד הסוגיות עומדות בתנאי התכנית. ,למגשרים שאינם מועסקים מטעם התכנית

 בריטניה .3.ו
ומגמה זו נמשכת גם בשנים יטניה מעודדת שימוש בהליכי גישור לאנשים עם מוגבלות, בר

אנשים עם מגבלות למידה הוצע הליך גישור ע"י אפליית כך למשל בסוגיות של  106האחרונות.
Disability Rights Commission (DRC)  גוף הפועל מטעם המדינה(, במידה וצוות מיוחד שבחן את(

או אז הצדדים זומנו למפגש יחיד שבו נעשה ניסיון לעודד  ,התלונות מצא שהתיק מתאים לגישור
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 Equality and Human-הועברו הסמכויות ל 2007באוקטובר את הפניית הסכסוך להליך גישור. 

Rights Commission    EHRC 107מדובר במקרה שאינו ניתן לפתרון ללא הליך משפטי.אם  והם שקבעו   

 וניתנלאנשים עם מוגבלות באופן ששירותי הגישור  ,גוף חיצוני פרטי ובריטניה מימנ עבר רשויותב
עובדי הנציבות אינם רשאים לקחת חלק ש , נקבעבחוק )כך למשל הוסדרה, והסוגיה ללא תשלום

על הבנה של הצדדים שיש  ויוסדהם גבוה מאוד, והיה שהושגו אחוז ההסכמים  בהליכי הגישור(.
ציע הצעות ההמגשר  במקרים רבים אנשים עם מוגבלות. יתירה מכך, יהם שללהגן על זכויות

 108מעשיות כדי להתגבר על קשיים בביצוע ההסכם.

 ,רותישמתן ה, והופסק בהתנהלות הרשויות בבריטניה בסוגיה זונויים יחלו שבשנים האחרונות 
לחוק  27חרף התנגדות רחבה, סעיף 109.למעט במקרים של הפליה על רקע סכסוכים בעבודה

, כך שהשירות 2011השוויון בבריטניה שמכוחו ניתן השרות, עודכן בידי הממשלה בחודש מרץ 
 בוטל. 

. ראשית, נטען שאין זה רכיב עיקריותשתי טענות הצדיקה את העדכון בהתבסס על הממשלה 
האסטרטגית של הנציבות בבריטניה, וכן נטען כי שירותי הגישור הכלליים  חיוני במדיניות

מפותחים דיים בבריטניה באופן שאנשים עם מוגבלות זוכים למענה ראוי. הטענה היתה כי על 
הגופים הממשלתיים לתת את חסותם למקרים תקדימיים בלבד, וכי עלות הגישורים הייתה 

  110.אחרים גישור ספקי של מקרה כלל הממוצעת העלות מאשרגבוהה בהר בה 

ארגון ללא מטרות רווח שעוסק בסיוע לאנשים עם מוגבלות להשתלב בעולם  הוקםבמקביל, 
פעילותו את העבודה ולהקים עסקים. ארגון זה מפעיל תכנית ייחודית של גישור כדי לאפשר 

 יםמתמח ארגוןהאנשי מתוך הנחה שסכסוכים רבים מונעים את התפתחות השילוב.  ,הענפה

 111בפעילות מול מחלקות של משאבי אנוש, ומכירים את התקנות והחוקים הרלוונטיים.

 רות החיוני:יעדיין נעשים מאמצים להשיב את ההסדר המקנה את השחרף האמור, 

In March 2011 the Coalition Government, as part of its examination of public 

bodies, issued a Consultation Paper putting forward a number of suggestions 

for changes to the role and functions of the EHRC. One of the questions asked 

was: “Do you think the Government should repeal the EHRC’s power to make 

provision for conciliation services, as part of the process of focussing the EHRC 

on its core functions?” Of the 293 responses received, 61 agreed, 206 disagreed 

and 26 were not sure. Despite this the Government concluded: “We have now 

decided to repeal the EHRC’s power to make arrangements for the provision of 

conciliation in non-workplace disputes… Accordingly section 27 of the Equality 

Act 2006 was repealed by section 64(1)(b) of the Enterprise and Regulatory 

Reform Act 2013 with effect from 25 June 2013… We recommend restoring the 

Equality and Human Rights Commission’s power to arrange the provision of 

                                                           
107
content/uploads/sites/40/library/lerpiniere-studies.leeds.ac.uk/wp-https://disability-ר' בקישור:  

en.pdf-136223-media  
108
 .12דוח התכנית  

109
 Select Committee on the Equality Act 2010 and Disability, The Equality Act 2010: the impact on 

disabled people, Report of Session 2015-16 - published 24 March 2016 - HL Paper 117. 
127 https://publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeqact/117/117.pdfAvailable at:  

110
 Building a fairer Britain: Reform of the Equality and Human Rights Commission, Government 

Report (2011) 19. Available at: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110609010644/http://www.equalities.gov.uk/pdf/EHR
C%20Reform%20Condoc%20Accessible.pdf  

111
  /service-services/mediation-https://businessdisabilityforum.org.uk/ourר' בקישור:  

https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/lerpiniere-media-136223-en.pdf
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/lerpiniere-media-136223-en.pdf
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/lerpiniere-media-136223-en.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeqact/117/117.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110609010644/http:/www.equalities.gov.uk/pdf/EHRC%20Reform%20Condoc%20Accessible.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110609010644/http:/www.equalities.gov.uk/pdf/EHRC%20Reform%20Condoc%20Accessible.pdf
https://businessdisabilityforum.org.uk/our-services/mediation-service/


23 
 

conciliation services for non-employment discrimination claims. The service 

specification should provide for a range of delivery methods to ensure it is 

accessible, including provision of face-to-face conciliation, and the service 

should take direct referrals from the Equality Advisory and Support Service or 

its replacement.112 

 )ההדגשה במקור(  

 קנדה .4.ו
 The Canadian Human Rights,לגוף הפועל בנושא זכויות אדם בקנדה המופניםרוב התיקים 

Commission (CHRC), גוף זה גם כיום ו לא חלו שינויים הופנו בעבר לשירותי גישור. בעניין זה
לעודד אנשים עם מוגבלות לעשות שימוש בכלי הגישור כדי להימנע מהליכים אחרים.  ממשיך

ניתנים גישור השירותי ו ,מוגבלות עוסקות בהפליה של אנשים עםאליו מרבית התלונות המופנות 
 113ללא תשלום.

 וזאת במטרה ,הצלחות של הליכי הגישור ותמתואר שמפרסם גוף זה במסגרת הדוחות השנתיים
מדווח מקרה של פגיעה בזכויות עובד עם  ,לעודד אנשים עם מוגבלות לקחת בהם חלק. כך למשל

, המלצה למשרה עתידית ופרסום כספי לעובד כללה פיצוימקרה  אותובמוגבלות. ההסכמה 
 זכויות שנפגעו במקרה זה. העל לשמור למעסיקים אחרים להקפיד 

הצהירה על  ושב ,לקיים אירועבמסגרת הסדר הגישור התחייבה פרטית חברה  ,במקרה אחר
 114.בה נקטה עד אז ביטול מדיניות מפלה

  אלטרנטיבותהגישור לעומת  .ז

 הגישור וההתפתחות ההיסטוריתחיוניות  .1.ז
 אינו צדדים בין סכסוכים שהסכם ישנם" כי ,נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק קבע בעבר

 בדרך אותם לפתור סכסוכים שאפשר ישנם. חיונית היא השיפוטית ההכרעה. בהם מעשי
. החברה כלל על שתחול הלכה מחייבת תיווצר ובכך, שיפוטי יהיה הפתרון כי רצוי אך, הסכמית

 ישנם. הגישור באמצעות מוכרע לו להיות ראוי סכסוך כל לא. לגישור מתאים סכסוך כל לא, אכן
 המשפט בתי אך... בהם להכרעה ביותר המסגרת המתאימה הוא המשפט בית אשר, סכסוכים

 שיפוטית-הלבר שההכרעה סכסוכים ישנם. הסכסוכים החברתיים בכל להכריע צריכים אינם
  115".ביותר הראויה היא

, ואינם מוגבלים רק לעיסוק בהגנה על בשיח של צרכים ואינטרסיםככלל, הליכי גישור עוסקים 
יש  (אחריםרבים וגם במקרים ) במרבית המקרים בהם מעורבים אנשים עם מוגבלות זכויות.

בהליכי גישור לעומת הליכים  עשה באופן מדויק יותרילהניח שזיהוי הצרכים והאינטרסים י
 . משפטים
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 השיפוטי ךלהלי םחלופיי םשל המאה הקודמת התרחב מאוד השימוש בהליכי םבשנות השבעי
 . ADR –Alternative Dispute Resolution  ,נוספות(מדינות מערביות ארה"ב )וכתוצאה מכך גם בב

התפתחויות, אשר  ןממגווהקהילתי נבע  ךבמסגרת בתי המשפט ובמער אלה םהליכי ץאימו
של ממש. נהוג לקשור את השימוש  כהתפס מאוחר יותר כמהפשנבסופו של דבר למה  הצטברו

התפתחויות במערכת המשפטית,  ם:לשלושה מקורות מרכזיי םחלופיי םוגובר בהליכי ךההול
 .בזירה העסקיתובמישור הקהילתי 

הוצע  ,םתביעות וצדדי ןלמגוו ליכי אחידהדפוס  םשלא כבית המשפט המסורתי שבו מתקיי
ליישוב  םמסוי ךיופנו להלי םוהצדדי ,ם שונים באופנים שוניםשבתי המשפט יאגדו הליכיבתחילה 
בבתי ם החלופיי םהונחה התשתית למיסוד ההליכי ם.והצדדי ךלפי מאפייני הסכסוך הסכסו

 םשל סכסוכילטובת הפניה מסיבית ך לסכסוך התאמת ההלי של ןנזנח הרעיו ,המשפט. בפועל
 ם.חיוב הצדדי ךתו ךובהמשן לגישור, בהתחלה מרצו

יסייעו  המחשבה שאל ךמתופיים ם חלוהליכי ץבמערכת השיפוטית בחרו לאמ םרוב הגורמי
מקור  .יותר םופשוטי םיהיו מהירי הומתוך הבנה שהליכים אלעל המערכת, להפחתת העומס 

והשאיפה להביא  םהאזרח של שנות השישיבתנועת זכויות  ץהגישור היה נעו ץלאימו ףנוס
במסגרת  םסכסוכי ליישוב םבאמצעות פיתוח כלי ,השאר ןשל קהילות מוחלשות, בי הלהעצמ

שעבור אוכלוסיות מוחלשות בכלל, ואנשים עם מוגבלות  ,הובהר לפי נורמות מקומיות.הקהילה 
 יש בהליכי גישור אפשרות להגן ביתר קלות וביעילות על זכויות הפרט. ,בפרט

המטרה בו ש ,"אפס םמשחק סכו"נתה התפיסה התחרותית של שובמישור העסקי ף, גם בסול
חלק אינהרנטי ממערכות  םלתפיסה הרואה בסכסוכי ,במסגרת מו"מ היא "לנצח את היריב"

  ם.רכות היחסימבלי לחבל במע םוהשואפת להביא לפתרונ םיחסי

המבוססות על כוח וזכויות בכאלה ששמות  כיםליישוב סכסושיטות גישות אלה תמכו בהחלפת ה
שיכול  ךכהלי ,מיוחד הגישור מעמד ךבהקשר זה קיבל הלי םג .ם והצרכיםבמרכז את האינטרסי

 םשני הצדדי םע יםולהביא לפתרונות שמיטיב םהצדדי של םואת הצרכי םאת האינטרסי גלהצי
 116.יהםורצונות

בבתי המשפט ובקהילה, מגמה  ,הגישור כיבעיקר הלי, אומצו הליכים חליפיים ,בסופו של דבר
בבתי  ADR אימוצה של חקיקה בנוגע להקמת מחלקות םע םשקיבלה חיזוק ניכר בשנות התשעי

להגביר את יעילות יוסד על הרצון הרציונל המשפטי  .אמריקאיותההמשפט וברשויות המנהל 
אך השפעותיו רבות  ,והקלת העומס מעל בתי המשפט םסגירת תיקי ךהמערכת המשפטית דר

 . ורחבות מכך

פעמים רבות גם שאלא  ,אינם תואמים את הדפוס של פעולת בתי משפט פייםום חלהליכי
הנוגעים ם יואעפ"כ בעניינ ,המציאות בבתי המשפט אינה תואמת את אב הטיפוס השיפוטי

  משמעות לבחירת ההליך המועדף. נותהרגישויות עשויות להיות ב ,לאנשים עם מוגבלות

כלומר, אף שכיום בתי המשפט נוקטים לעיתים הליכים יותר "ידידותיים" )כמו למשל בתי משפט 
עדיין יתכן שאנשים עם מוגבלות יעדיפו  ,פותרי בעיות בארה"ב או בתי משפט קהילתיים בישראל(

 האלטרנטיבות המשפטיות. באופן מובהק הליכי גישור על פני

 תהיתרון המובהק של הגישור על פני האלטרנטיבו .2.ז
חרף התפיסה המקובלת לפיה בתי המשפט שונים מאוד מהליכים חלופיים, כי  ,יש הסבורים

 צדדים שלישיים אחרים בפועל שופטים מתפקדים לעתים קרובות בדומה לאופן שבו מתפקדים
ם המשפט פועלים באופן שמזכיר במידה רבה הליכי בפועל, בתי, ודוגמת בוררים או מגשרים

באופן שבו מערכת המשפט חותרת להשיג את הסכמת  ,הדבר ניכר, בין היתר אלטרנטיביים.
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השיפוטי, תוך הימנעות מהפעלת סמכות או כוח. אחת הסיבות  הצדדים בצמתים רבים של ההליך
  .ר הלגיטימציה השבירה של מערכת המשפטומילכך היא רצון לש

בהליכים המתבססים על  .אך יש בכך בעייתיות ,את אב הטיפוסמעוניינים לשמר בתי המשפט 
להכריע בו או לפחות לסייע להם "עקרון המשולש" יש שני צדדים לסכסוך והצד השלישי אמור 

עם  ,המשולש למבנה של שניים נגד אחד מצב זה כרוך בסכנה תמידית מפני קריסת .ליישב אותו
  117.ידי הצד השלישי מתן ההחלטה על

יסודות ההסכמה והבחירה אמורים למנוע את קריסת המשולש ולהבטיח את  ,בהליכים חלופיים
שימור הלגיטימיות, שהרי הצדדים הם שבחרו את הצד השלישי והסכימו על אמות־המידה 

 שלפיהן ייושב הסכסוך. 

צדדים למוכתב  המשפטבית נעדרים מההליך השיפוטי, שכן  —בחירה והסכמה  —יסודות אלה 
להציג  לבית המשפטהחוקים. כך צומח אב הטיפוס שמאפשר ספר מוכתבות מוהנורמות המוחלות 

. ואת ההכרעה שאליה הגיע כהכרחית ומתבקשת, תוך הסוואה של יסוד שיקול הדעת בהחלטת
 ה. הכרעה וגם, בעקיפין, את זו של המערכת כולהמשמר את הלגיטימיות של  בית המשפטבדרך זו 

בצד שלישי ובנורמות הבחירה מוחלפת בעצם, ברגע שאנו ממסדים הליך ליישוב סכסוכים ו
דעת של הצד השלישי ותחזק השלפיהן יכריע, אנו זקוקים לפרוצדורה מפורטת שתגביל את שיקול 

  פועל יוצא של מערך הכללים החל. את מראית העין של הכרעות הכרחיות, שהן

וההסכמה עשויים להיות חיוניים במיוחד כאשר צד אחד הינו עם לאור האמור, יסוד הבחירה 
 מוגבלות. 

 גישור לעומת שיפוט  .3.ז
 ניהול שבין ההבדל את להדגיש וראוי, להטעות עלול השיפוטי בהקשר" גישור" במונח השימוש

-מאפייני כמה על מבוסס הגישור הליך. הסדר להשגת החותר שפיטה הליך ניהול לבין גישור הליך
 הצדדים על לצוות סמכות וחסר בסכסוך להכריע סמכות חסר ההליך מנהל היות ביניהם, יסוד

 לפניו שהובא הסדר-חותר הליך המנהל שופט ,זאת לעומת. לקידומו מסוימות פעולות לנקוט
  .אלה מסמכויותיו הנובעת הצדדים על ההשפעה ומן מסמכויותיו נפרד אינו לשפיטה

 הגישור מודל דוגמת, השנים עם שהתפתחו הגישור הליך לניהול השונים המודלים, כן-כמו
 במודל המגשר של תפקידו. המגשר לתפקיד שונים תכנים העניקו, טרנספורמטיביה

 כינויו עם אחד בקנה העולה במתכונת לא בוודאי, הסדר בהשגת מתמצה אינו הטרנספורמטיבי
 . להסדר "שופט מגשר" החותר שופט של

 להסכם החתירה שבהם מצבים של בהקשר" שיפוטי גישור" במונח השימוש, כך על נוסף
 הליכי בין למעשה מערבב ,אדוורסריים הם העיקריים שמאפייניו הליך ניהול בעת מתקיימת

 ואולי, מוטעה באופן הגישור הליך את להציג עלול זה וערבוב, סיתאהקל השפיטה למאפייני גישור
 מנהל את לכנות ובהתאמה", הסדרית שפיטה" המונח את להעדיףעל כן יש  .בקיומו לפגוע אף

118."מגשר שופט"מ להבדיל", הסדרי פטשו" ההליך
 

 אףועל  המשפט ביתכותלי ל וץמח הנעשים גישוריםב ביטויעל אף מהפכת הגישור הבאה לידי 
, המשפט בבית התיקים ניהול אופן בשינוי ביטוי לידיהבאה  חלופיות לדרכים התנועה התמסדות

בעשורים האחרונים  טיפולית שפיטה בנושא התפתחויות וכן ,וחיצוניים פנימיים גישורים כולל
תופעות אלו נותרות בשוליים תאורטית  –את התפקידים השיפוטיים המסורתיים  המרחיבות

   .בישראל המשפטיתהתרבות מבחינת  ומעשית

                                                           
117
 ללא פורמלי בין הדיכוטומיה שבירת: סכסוכים ליישוב הליכים של ולגיטימציה פרוצדורהעיני, -אורנה רבינוביץ' 

  online.info/pdf/mht9.pdf-http://din. ר' בקישור: 303( 2014י, פרוצדורות )פורמל
118
 ט, תשע"ו, משפט ועסקים יובין מצוי לרצוי במשפט הישראלי שופט מגשר? על שפיטה הסדריתקרני פרלמן,  

 http://portal.idc.ac.il/he/lawreview/volumes/19/documents/perlman.pdf. ר' בקישור: 414-365( 2015)

http://din-online.info/pdf/mht9.pdf
http://portal.idc.ac.il/he/lawreview/volumes/19/documents/perlman.pdf
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אינם מופנמים במסגרת הליכים  עקרונות של ישוב סכסוכים פעמים רבות ,מבחינה תיאורטית
והליכים  ,חלופיים והם עוברים קואופטציה: גישורים מתנהלים בדרך אדוורסרית בהפעלת לחץ

 119אלטרנטיביים הופכים גמישים פחות והופכים דומים יותר ויותר להליכים משפטיים מלאים.

 יתרון הגישור בתיקי אפליה .4.ז
 עם התמודדותב כים משפטייםהלי של ההתאמה-אי את חושפת השיפוטי ההליך של בחינה

. אפליה נוצרת שמתוכם דפוסיםלרבות , חברתייםפערים אפליה ו רקע על נוצריםה סכסוכים
 120.משמעותיים ראייתיים קשיים המצמיח ,האפליה תופעת של זו מורכבות

 להביא מתקשים המתלוננים)אפליה מודעת או מכוונת(  ראשון מדרג אפליהגם במקרים של 
 מקרה כן-על היא התלונה רבים במקרים. בעניינם פסולים יקוליםש של לקיומם ישירות ראיות

  .ההוכחה בנטל שנושא הצד על הדברים מטבע מקשה אשר", מילה כנגד מילה" של

, כמו למשל אי אפליה על תביעות להגיש הצדדיםמ המונעים משמעותיים חסמים קיימים ,בנוסף
 בעמידה בנטלים הכספיים הכרוכים בפנייה לערכאותהמוגבלות, הקשיים  לחשוף אתרצון 

 המערכת חרף ניסיונות מצד .הוגנת לא פשרה להצעת להסכים התובע את אחת לאהעלולה להניע 
 .ומתמשך מסורבל, יקר מסלול נותר ההליך השיפוטי  ,אלה חסמים למזער השיפוטית

 של נוסף סוגכמו בתביעות בגין אפליה בעבודה, כך בסוגיות הנוגעות לאנשים עם מוגבלות קיים 
 המוסדי-הפסיכולוגי מישור. מדובר בחסמים הפועלים בתביעות הגשתעל  המקשים מכשולים
 . באוטונומיה אפליה נפגעי של הצורך תחת וחותרים

, מוגבלות ותרופות מצומצמות תביעה ותעיל, נוקשות פרוצדורות של קיומן כי למדים,מ מחקרים
 מסיפורו ניכור של תחושה התובע אצל להצמיח ,במצטבר, עלולים, ומחייב פומבי ההליך היות וכן

 נפגעי רתיעעלולה לה השיפוטי ההליך של פומביותו רצון. שביעות וחוסר שליטה אובדן, האישי
 ממין טענות להעלאת המתלווים ומהסטריאוטיפים מהתיוג חששם בשל, תלונה מלהגיש אפליה

 121 .זה

בהכרח מאפשרים  אינםעדים והס, מוגבלת מעמיד השיפוטי שההליך הסעדים רשימת, לבסוף
 מהפתרון מתלוננים ספציפיים של הרצון-שביעות לשאלת מעבר. םיחסיה מערכת לשמר את

)אפליה שניתן  שני מדרג אפליה של תופעות עם אפקטיבי באופן להתמודד שכדי מסתבר, שהושג
 עמוק מבני בשינוי צורך יש, בעתיד הישנותן את ולמנוע(, נתונים של הצטברות מתוך רק הלזהות

  .אפליה לנפגעי אישיות תרופות לפסיקת מעבר חורג אשר ומתמשך

. אפליה תופעות של הישנותן למניעת אפקטיבי באופן לפעול מסוגלים אינם המשפט-בתי, ככלל
 ובראשונה בראש ומיועדים עבר-מכּווני הם הכספיים שהסעדים מהעובדה נובע זה דברים-מצב

פי תפיסה ל .122בעתיד דומות אפליה תופעות של הישנותן למניעת מיועדים ואינם, המתלונן לפיצוי
עשוי שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , תכנון נכון של המערכת הגישורית שתופעל בנציבות זו

למלא ן הזדמנויות בעבודה( ונציבות שוויבדומה ל)על יכולתה של הנציבות להשפיע באופן חיובי 
 .תפקיד זה

 ובין השיפוטית העבודה במהלך שמתרחשות בשיפוט המציאות טעויות בין הקושרים מחקרים יש
 שיתופיים הליכים של בדרך בו מעורבים שהם לבירור הסכסוך לפנות מתדיינים של העדפתם

קרי, בדרך שבה הצדדים מעורבים . הגישור הליך כגון, ויישובם סכסוכים לניהול והסכמיים

                                                           
119
 . 20, דין ודברים יא תשעח אל תורת המשפט מעבר למחלוקת: יישוב סכסוכים שיפוטימיכל אלברשטיין,  

 "(.יישוב סכסוכים שיפוטי)להלן: "
120
משפט , גישור בין פרוצדורה למהות: על הפרטת הצדק ושיויון בעבודהעיני, -סיון אורנה רבינוביץ-פאינה מילמן 

)להלן:  http://law.haifa.ac.il/images/Documents/fainaOrna_29.6.08.pdf(. ר' בקישור: 2008)וממשל יא 
 "(.גישור בין פרוצדורה למהות"

121
 . 532-533גישור בין פרוצדורה למהות  
122
 .529-534גישור בין פרוצדורה למהות  

http://law.haifa.ac.il/images/Documents/fainaOrna_29.6.08.pdf
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אקטיבית בהליך יש בידם אפשרות גבוהה יותר להשפיע את ניהול ההליך ותוצאותיו, ומשכך סביר 
 יותר שיעדיפו לקחת חלק בהליכים מסוג זה. 

 התרפויטי יהשיפוט התפקיד. זו לתופעה אפשרית תשובה בשיפוט התרפויטיגם  לראות ניתן
 תהליכית התמקדות המחייבת, בעובדות כפירה ניצבת אינה ך שבמרכזוהלי במסגרת מתבצע
  שהתרחשה. אמת נסיבתית של בבירור

החשש מפני גיבוש הכרעה עובדתית המהווה תולדה של הטיות קוגניטיביות וכשלים תפיסתיים 
של זה להתמקד בעתיד ולנסות לסייע לפתור בעיות  מוחלש בהליך התרפויטי השיתופי; עיניינו

עשוי מכל מקום, היכולת לנתב את ההליך ולהביא להישגים טיפוליים 123שהובילו לביצוע העבירה.
בסכסוך שבעתיים , ונכון הדבר הליך משפטי סטנדרטי חלופות כמו גישור מחליפים כאשרלהתגבר 

ה מצידם מפחיתה את חוסר האיזון שהם אשר מעורבים בו אנשים עם מוגבלות שהשתתפות פעיל
  עלולים להיתקל בו בעת ניהול הליך משפטי.

 גישור ומשפט טיפולי .5.ז
מתייחסות לערך  נקודות חיבור בין תורת המשפט הטיפולי ובין גישור, שבעיקרןמספר  ותקיימ

מועצמות , וביחס לאנשים עם מוגבלות נקודות אלו הטיפולי הגלום בהליך הגישור בעבור הצדדים
  ומקבלות משנה תוקף.

הגישור מצמצם את ההשפעות הפסיכולוגיות השליליות המזוהות עם ההליכים ראשית, 
 נועדה להגביר אתאשר המשפטיים האדברסריים, ועל כן מתיישב עם תורת המשפט הטיפולי 

של רגשות אצלם אנשים עם מוגבלות שהליך משפטי עלול לעורר  .תפקודם הפסיכולוגי של אנשים
א בכלים גישוריים פתרון שמאפשר להם להתייחס לתוכן ולמצ יםלחץ והתרגשות שלילית עשוי

 ולמהות הסכסוך ופחות להליך עצמו.

הגישור מגביר את אוטונומיית הצדדים באמצעות עידודם להשתתפות פעילה. בשעה שנית, 
נמנעים מהם יתכן ש, , ועושים זאת ללא שימוש בייצוגשהצדדים משתתפים בתהליך הגישור

  .שהתדיינות משפטית ניחנה בהם רגשות של תסכול ושל היעדר הכוח

מעוניינים להביע בצורה ישירה את תסכולם במיוחד כאשר סוגיית הסכסוך האנשים עם מוגבלות 
צדדים המשתתפים בהליכי גישור יוכלו לעשות זאת דווקא במהלך גישור.  ,נוגעת למוגבלות

נובעת ממעורבותם בעיצוב תוצאת הגישור  ן גבוהה מההליך, וזומדווחים על רמת שביעות רצו
 .ומתפיסתם את התהליך כהוגן

ברמה גבוהה של ציות, כלומר עמידה בתנאי ההסדר, וכך הם  מתאפייניםהסכמי גישור שלישית, 
הנפשי  מפחיתים מהסיכון שהסכסוך יתלקח מחדש ויעלה צורך בהתדיינות בעתיד, עם כל המתח

אנשים עם מוגבלות שלעיתים קרובות מאופיינים עם אמצעיים כלכליים מצומצמים  .הכרוך בדבר
איננה מיושמת, ולכן גישור עשוי  עלולים להימנע מנקיטת הליכים במידה והתוצאה המשפטית

 להוות פתרון שכן הסכם שהושג בהסכמה סביר יותר שיגיע לכדי מימוש.

 ועל כן יכול לתת מענה לצרכים ,הצדדיםהגישור מתמקד בסיפוק צורכיהם של ת, רביעי
, כאשר בנוסף124.פסיכולוגיים ורגשיים בלי להתמקד בצדדים המשפטיים של הסכסוך לבדם

 להיזקק בלילפנות לגישור  במחלוקות עתידיותיוכלו הם צדדים לומדים כיצד לפתור סכסוכים, 
 חיובית טיפולית תוצאה האל כישורים בהקניית לראות וניתן, המשפט לבית חוזרת לפנייה

                                                           
123
( 2)כו משפט מחקרי ,המשפטי הריאליזם מאסכולת לרעיונות והתייחסותו רפויטיהת השופט תפקיד פרלמן, קרני 
415 (2010) 456. 

124
גישור ותורת המשפט )להלן: " (2010) תשע, כו משפט מחקרי, הטיפולי המשפט ותורת גישור, שפיראעומר  

 .387"( הטיפולי
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 היחסים במערכת הפגיעה את לצמצם אפשרות הצדדים בידי נותן הגישור, כן כמו. בעבורם
 125.לשקמה גם ולפעמים שביניהם

 רוקרטיהבי המשפטי הליךשימוש בה את לצמצםהליך הגישור על מנת באריזונה אומץ  ,כך למשל
 אתאילץ לבחון  צוואות לביצוע השנים וארוך מסורבלתהליך  .צוואות של לפועל בהוצאה
 את לשפר דרכיםהוצעו ו ,הטיפולי המשפט תורת של בפרספקטיבה הרלוונטית החקיקה

 צרכים על לענות שבכוחו גישור הליך באמצעות ,הפועל אל צוואות של להוצאתן הפרוצדורה
 126.הנוכחיים ההליכים ידי על מסופקים שאינם

 יכול הוא ואין מיועד הוא אין כי לזכור יש אך, חיוביות טיפוליות השפעות ליצור פוטנציאל לגישור
 להתערבות נזקקים הצדדים שבו במקרה למשל, הצדדים של הנפשיים לצרכים מלא מענה לתת

 .הצדדים לצורכי הנדרש מהמענה חלק רק יספק שהגישור ייתכן מורכבים במקרים. מטפלת
 לאחד כלכלי ונזק נפשי נזק לגרום עלוליםבגישור  הצדדים בין ותכוח פערי, אחרים מקריםב

 127.הצדדים

 בשל המיוחד מצביונו ומאבד הולך הבעיות פותר שהגישור החשש מתגבר האחרונות בשנים
 של ייחודיותו על בשמירה לסייע יכולה הטיפולי המשפט תורת .המשפטית המערכת ידי על אימוצו
 ההנחיה ובאמצעות הגישור של הטיפולי הערך הדגשת באמצעות אלו לחצים מול הגישור הליך

 128.מציעה שהיא האתית

יש להבחין בין הליך גישור טיפולי לבין הליך המבקש לפתור סכסוך משפטי. כך למשל מאידך, 
בהליך גישור המגשר שואף להגדיל את הידע העובדתי שבפניו ולהכיר לעומק את מצב הצדדים, 

שלא  ,תהליך זה כרוך בחדירה מסוימת לפרטיות וזאת על מנת לחשוף את האינטרסים שלהם.
 129בהכרח מחויבת בהליך משפטי.

כיום יש נטייה לאפשר גישור גם במקרים של עבירות פליליות ואפילו במקרים של עבירות 
  רוי "גישור פלילי" או "צדק מאחה":חמורות, מה שק

 ללא הוא אף המתקיים, לענייננו הקרוב", הפלילי הגישור" הליך בענין, זה בהקשר
 א143 סעיף על מסוימת השענות תוך, הצדדים הסכמת על בהתבסס מפורשת חקיקה
 עליהם חל אינו פ"לחסד א143 סעיף אשר במקרים אף לקיימו ניתן כי נקבע, פ"לחסד

 130...ישירות

 131שיש בכך בכדי להפחית את הפגיעה שנעשתה בנפגע במידה ניכרת.היא ההנחה 

 עם מוגבלות אצל אנשים גישור ב עידוד השימושל הצעות מעשיות .ח

 פרסוםמודעות ו .1.ח
מתוך אמונה עמוקה בהשפעה הרחבה שיש להליכי גישור על יחסים בין אוכלוסיות ובאווירה 
החברתית שעשויה לצמוח מפיתוח עולם הגישור בישראל יש מקום להביא את המחקר גם 

 לפרסום ולכלול בו הצעות מעשיות. 
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ור לאנשים עם מוגבלות יכולות לכלול, בין השאר, פרסום והפצת הצעות ליישום אפשרויות של גיש
על מנת לעודד את השימוש בכלים גישוריים אף  ,הרעיון בקרב אוכלוסיות של אנשים עם מוגבלות

לפני שיחל הליך משפטי, דרכים לרתום את הרשויות לייצר תמריצים לעידוד אנשים עם מוגבלות 
מון וסבסוד הכשרות בתחום זה ואף סיוע לפיתוח תכניות לעשות שימוש בהליכי גישור, וכן מי

 גישור באופנים מגוונים.

בהיבטים  של הליך משפטי המחירפני  עלבהליכי גישור הרבים כי הצגת היתרונות  הדעת נותנת,
להרחיב את היקף השימוש בכלי הגישור. לפיכך, פרסום הצלחות הליכי הגישור ומתן  הרבים עשוי

ביטוי גם למחקרים מסוג זה עשוי להגביר את המוטיבציה של אנשים עם מוגבלות לקחת בהם 
 חלק.

יש לבצע פעילויות של חינוך והסברה גם בקרב שופטים ופרקליטים, פקידי סעד ועובדים 
הביא לרמת מודעות גבוהה את לומגשרים כדי להעמיק את הידע בסוגיה וסוציאליים, עורכי דין 

פיים במקרים רבים ומגוונים. תהליך הטמעה והבנה והיתרונות הרבים שיש בנקיטת הליכים חל
יש בכוחו כאשר  לסיווג מקרים רלוונטיים לגישור עשוי לתמרץ ולעודד את השימוש בכלי זה

 132.הסכמהסכסוך בדרכי להביא לסיום 

 כשרת מגשרים מיומנים בתחוםה .2.ח
צורך בהרחבת מעגל המגשרים שיש בידם במצב הדברים הנוכחי קיים כפי שבוצע במהלך המיזם, 

הבנת את גם על הכשרה הכוללת אנשים עם מוגבלות. מדובר המערב כלים ייחודיים לגישור 
יכולת לבצע התאמות שהינן חיוניות  כןו רלוונטי תחומי ידעהרחבת , גם על צורותיה המורכבות

 133.מעורבים בו אנשים עם מוגבלותשבמקרים רבים של גישור בסכסוך 

בתחומים ספציפיים כמו  כןו 134לפני מספר שנים הוכשרו מגשרים בתחום של זקנהכי  יצוין,
אך אין עדיין  ,לעורכי דין ולקבוצות נוספות העוסקים בתחומים אלו הכשרות ותנגישות ניתנ

 זמות נקודתיות. ורת מסודרת ומובנית להכשרות מסוג זה אלא מדובר בימסג

 תמריצים .3.ח
במסגרת רעיונות שהועלו כדי לתמרץ אנשים עם מוגבלות לקחת חלק בהליכי גישור עלתה הצעה 

 . שישתתפו בפיילוט מסוג זה למגושרים תגמוללהעניק 

ים בהם חש אדם עם מוגבלות שנעשה לו עוול ותוצאות הגישור גרמו לו להפסד, היות במקר ,כך
תגמול עשוי להוות תמריץ. אותו  -והסכים לקחת חלק בהליך והמדינה היתה מעורבת בתכנית

  135.מגושר היה מתנחם בתגמול ולא רק בכך שיש בעצם הגישור ערך חברתי

מוגבלות שיהיה מוכן לקחת חלק בהליך גישור  יתכן ויש לקבוע תקופת הטמעה שבה כל אדם עם
פטי יתוגמל מראש, וכך במידה והגישור לא יצלח יהיה בידו פיצוי מסוים שיפחית שבמקום הליך מ

 את נזקיו. 

 שיתוף המדינה בהליכי גישור של אנשים עם מוגבלות .4.ח
עשויה  או בהפעלה של גופים פרטיים בפיקוח של הנציבות הנציבותבאמצעות הקמת מערך גישור 
יש לבחון דווקא את היתרונות  .אחרותבמדינות  לדעת שנעשהכפי שנוכחנו  להוות פתרון ייחודי

כנגד תפעל נציבות האינהרנטי שיש בכך שהשיש בגופים פרטיים בתמיכה של הנציבות בשל הקושי 
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שלעיתים קרובות מפרות  ניטרליות והיעדר איזון( )ובהליך גישור המשמעות הינה חוסר רשויות
 136את חובתן, למשל בתחום הנגישות.

כך  את הסכסוכים העתידיים.גם לכלי שיצמצם הפוך ל יםיכולהגישורים הפרטניים באופן זה 
בגישור אמצעי ללמידה על תופעת האפליה הרואים בסכסוכים הנוגעים לאפליה בעבודה יש  למשל

 סכסוכי אפליה עתידיים. ולמניעת צמיחתם של 

ראייה כזו מצמיחה הבנה מורכבת של התפקיד שזירות פרטיות יכולות למלא בפיתוחן ובאכיפתן 
  137.של נורמות של שוויון בעבודה, ובכך גם מספקת מענה לביקורות על הפרטת הצדק

בנוסף, יש בכוחה של הנציבות ללמוד בצורה מעמיקה את הגורמים ליצירת אפליה ולפגיעה 
 הגורמים לגבי רחבות תובנות להצמיחנועדה  המבני במישור האפליה מניעת של מטרתהבזכויות. 

 . להתמודדות אפקטיביות דרכים ולגבש לאפליהסכסוכים ול

 ותיכולו, השונים הגישורים מתוך זמן לאורך שנאסף המידע ניתוח של תוצר הן אלה תובנות
 ממניעת להבדיל, כלומר. הנציבות של פעילותה במסגרת שיתקיימו הגישורים מתוך לצמוח

 אלא, לסכסוך המסוימים הצדדים ידי-על כלים ברכישת מדובר אין, הפרטני במישור האפליה
 . (הנציבות) לגישור המפנה הגורם ידי-על דפוסים בזיהוי

 מדובר כאשר בעיקר, אפליה של מקרים שיהיו מההכרה נובע הדפוסים של מבני בלימוד הצורך
במידה וההליכים אינם נותרים  ואשר גוף כמו הנציבות רשאי ומסוגל לאסוף שני מדרג באפליה

 . חסויים )או שנחקרים בעילום שם(

 בחינה לאחר רק תיחשף והאפליה, מוחצת עדות או מכרעת ראיה בנמצא אין כאלה במקרים
 המידע של בחינה מתוך, מזהה הנציבות כילמשל  שערו .םדפוסיה של וממושכת מקיפה, עמוקה
. תעסוקהה בתחום בקידום מאפליה סובלותעם מוגבלות  נשים כי, הגישור הליכי לגבי שנאסף
 לדפוסי בנוגע הנציבות של לימוד להמשך להובילעשוי  הגישורים דרך כזה דפוס של זיהוי

 משלים מידע סמך-על והן בגישורים שנחשף המידע סמך-על הן, של נשים עם מוגבלות ההעסקה
 138.אחרים גופים או מעסיקים עם פעולה-שיתוף תוך שייאסף

 בסביבה עולה זה שמידע בכך נעוצה דווקא הגישור בהליכי שמקורו מידע איסוף של החשיבות
 תובנות יספק כזה שמידע סביר כן-על. יותר וחושפני מדויק להיות פוטנציאל לו יש משכךו ,סודית

 הגישור דרך מידע איסוף, כך על נוסף. אחרים מקובלים מחקר אפיקי מתוך עולות שאינן ייחודיות
 . שלו תיעוד הוא שנדרש וכל, ממילא נוצר המידע שכן, יעיל הוא

 באופן ומניעה לימוד לקדם עשויהשל הגישור  הנרטיבי או הטרנספורמטיבי במודלים בחירהאגב, 
 אלה בהליכים העולה המידע שסוג מכיוון, הסכם-מכּווני במודלים בחירה מאשר יותר אפקטיבי

 . האחרים הגישורים בסוגי העולה מזה יותר רחב להיות נוטה

 לכל אישיים מכתבים כתיבת דוגמת, בהם משתמשים נרטיביים שמגשרים הכלים, זה בהקשר
, כזה בגישור העולה המידע תיעוד את לחזק יכולים, ביניים-סיכומי ועריכת הצדדים מן אחד

  .מבנית מניעה לשם הנדרש ללימוד במיוחד רחב בסיס וליצור

 אימוץ של ובקרה להערכה מודל בבניית האמריקאית הדואר רשות של הניסיון את לבחון מעניין
 בטיבו מאוד שונה שם שנאסף המידע .פנימיים אפליה בסכסוכי לטיפול הטרנספורמטיבי המודל
 .בקרה לקיים ומתיימרים הסכם-מכווני   מודלים מיישמים אשר גישור מרכזי ידי-על שנאסף מזה

 המודל על ,לעיל כאמור, מתבסס אשר – האמריקאית הדואר רשות של הגישור מערך
 . אפליה סכסוכי יישוב של ביותר המעניינות המערכות אחת את כיום מהווה – הטרנספורמטיבי
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 את המודדות, המקובלות הכמותיות לבדיקות מעבר אל חורגת מקיימת הדואר שרשות הבקרה
 בתלונות הירידה שיעור ואת בהסכם שהסתיימו הסכסוכים מספר את, למערכת הפונים מספר

 139.תלונות לבירור פורמלי-לא אפיק של הכנסתו עקב ובליטיגציה פורמליות

 שהצבענו הנוסף לצורך גם שנאסף במידע לשימוש הפוטנציאל האמריקאיתברשות הדואר אולם, 
 ללמוד יכולה הייתה הדואר רשות. הוחמץ – אפליה סכסוכי של המבנית המניעה הוא – עליו

-ועל, בעבודה הקידום בתחום או לעבודה הקבלה בתחום נדרשים שינויים על כזו מפרספקטיבה
  .בעתיד דומים אפליה סכסוכי של צמיחתם את מלכתחילה אולי למנוע כך ידי

 בארה"ב National Institute of Health -של ה הפנימית הסכסוכים יישוב במערכתזאת,  לעומת
-בתר לבין מעבדה ראשי בין סכסוכים של חוזרת תופעה סכסוכים ליישוב היחידה חברי איתרו

 שעלה מידע של שיטתי ניתוח ובעקבות ,מעקב לאחר. במאמרים יוצרים זכויות על דוקטורנטים
 סוגיית את המסדיר, עתיד פני צופה הסכם לאמץ היחידה המליצה, כאלה סכסוכים של ברצף
 דוקטורנטים-בתר לבין המעבדה ראשי בין ייחתם זה חוזה .עתידיים בפרסומים היוצרים זכויות

 140.כאלה סכסוכים במניעת לסייע יוכל וכך, למעבדה ההצטרפות בשלב כבר

 ,מאחרים יותר לגישור להיזקק נוטים מוגבלות עם אנשים שבהם תחומים לזהות ישבישראל 
 זה במקרה, הרלוונטי הממשלתי למשרד להציע ניתן. מוגבלות עם לאנשים דווקא בגישור הצורך
 בנושא פיילוט לערוך, והרווחה העבודה במשרד העבודה בשוק מוגבלות עם אנשים לשילוב המטה
והמשאבים  עלויותיו מול ההליך תועלת את לבחון יש. נבחרים מעסיקים או מעסיק בקרב

ניהול ב מרובה תועלת זהותל ניתן, עבודה יחסי לגבי ספציפיבאופן . הנוספים ההכרחיים לקיומו
 למשרד)לכן נכונה יותר פנייה  מכן לאחר ולא, ןפיטוריהתבתע הליך  בטרםגישורי עוד  הליך

 הבדיקה יעלו ממצאים חיוביים,במידה ותוצאות . (המשפט בתי להנהלתוהרווחה ופחות  העבודה
 141.האוצר במשרד התקציבים אגף בפני להציגםיהיה  ניתן

 אישור ההסכמים בידי גורם מוסמך .5.ח
שיש  על מנת להגביר את הפרסום וכן כדי להבטיח שההסכמים עומדים בתנאי החוק, יש הסוברים

גישור לנציבות או לגורם מוסמך אחר כדי לוודא שהוא עומד ההליך בלהעביר את ההסכם המיוצר 
סכמה בנוסף השעל גורם מוסמך )כמו הנציבות( לתת תוקף להטוענים בתנאי החוק, ויש אף 

 142.לתוקף שניתן ע"י בית המשפט

 במקרים ספציפייםוהליכים קדם גישוריים שימוש בייצוג  .6.ח
יש לשקול שימוש בייצוג על ידי עורכי דין אם ניכר שהדבר הכרחי והוא שימנע קיום הליך גישור. 

הינו בכך שהצדדים מעורבים  אלטרנטיבייםשנוכחנו לראות כי היתרון המובהק בהליכים אף 
נדרש סיוע מקצועי לא רק כדי להציג עמדה בצורה בהם באופן פעיל וקולם נשמע, קיימים מקרים 

 . של אותו אדם אלא כדי לעמוד על הצרכים והזכויות מדויקת

כאשר יהיה בכך תופעל יש לאבחן את תפקידו של המייצג בהליך הגישור בכך שהתערבותו , לכן 
ציג את כאשר יהיה באפשרותו של אדם עם מוגבלות לה ,. מאידךהכרח לקיומו של הליך הוגן

וי ונכון שיעשה כן ללא שימוש בייצוג. ראהגישור טענותיו ורגשותיו אל מול הנוכחים באולם 
לעיתים נוכחותו של המייצג נדרשת רק על מנת לספק תחושת ביטחון ודי בכך כדי לאפשר את 

 143.הצגת הדברים בידי האדם עצמו
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לקיים ישיבות קדם גישוריות הן כדי להפחית את פערי הכוח והן כדי ניתן כמו כן, במידת הצורך 

 144למקרה המדובר.לוודא שהליך הגישור נכון 

 סיכום .ט
עם מגשרים ומגושרים עם מוגבלות וגם עם אנשים נוספים המחקר בוצע באמצעות ראיונות 

, וככלל הכתיבה בנושא , אין כמעט כתיבה משפטית בנושאכמצוין במבוא .שעוסקים בתחום
 . ביותר מצומצמת

אנשים עם מוגבלות, ויש הצורך בכלי הגישור עבור על עם זאת, נמצאו מספר מקורות המצביעים 
 .בגישור אמצעים שעשויים לעודד ולהרחיב את השימוש

 הטיעונים המרכזיים הינם:

אנשים עם  הםהגישור עשוי להוות כלי יעיל לפתרון סכסוכים אשר מעורבים ב .1
  מוגבלות, ויש בכלי זה יתרונות רבים על פני האלטרנטיבות.

רה להפנים אל תוכה את השיח השימוש המוגבר בהליכי גישור עשוי לגרום לחב .2
ת ויש בו פתיחות והדברות. השיתוף המוגבר של אנשים עם ּומכיל שונההחיובי 

מוגבלות בהליכי גישור עשוי להביא לשיפור משמעותי במעמדם ובהתייחסות אחרת 
  כלפי אנשים עם מוגבלות.

ל )למשעבור אנשים עם מוגבלות  ותאף שהנטייה כיום אינה לפתח חלופות ייחודי .3
לאפשר  העשוי, יתכן ודווקא בעניין זה יצירת אפיק ייחודי (בתעסוקה או בדיור

 ולקדם ביעילות את ההשתלבות בתחומים מגוונים רבים. 

אנשים עם מוגבלות להליכי גישור עשויה להפחית סכסוכים בהם מעורבים הפניית  .4
במידה ניכרת את הצורך בהליכים משפטיים שמצריכים משאבים רבים ואינם 

 נוסף על חסרונות אחרים שצוינו לעיל., יעילים דיים

מודעות רחבה לשימוש בכלים גישוריים בכלל  קיימתבמדינות מערביות אחרות  .5
כדאי לבחון אמצעים חדשים ועבור אנשים עם מוגבלות בפרט. לאור האמור, 

 עבור אוכלוסייה זו.  להרחבת השימוש בכלי הגישור גם בישראל

ציבוריים או פרטיים בחסות מוסדות ייחודיים נו הקמת יתכן שפתרון מועדף הי .6
 את השימוש בכלי הגישור. להטמיעשבאמצעותם ניתן יהיה  ,המדינה

בנוסף, יתכן שיש להכשיר מגשרים עם ידע רחב בתחומים שבהם עוסקים מקרים  .7
 חוזרים של סכסוכים המערבים אנשים עם מוגבלות.

י הנציבות כדי לוודא שההסכמים עומדים יש לשקול פיקוח, בקרה ואיסוף מידע על יד .8
ועל מנת שיובאו לפרסום אירועים שיובילו למניעת פגיעה  ,במסגרת החוק והתקנות

 עתידית. 
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