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 המשמשמחבר המאמר ע"י   פותח, הלחם של המילים גישור ובוררות( med-arb) הגישבור הליך

 והתחרותית הנוהגת הלוחמנית, האדברסרית השיטה של לחסרונותיה , כמענה"יתרו" מוסד כנשיא

 כיום. בישראל

 הצדדים את שמגייסת ,מודרניתה ,השיתופית הגישה עקרונות של הדגל נושא הוא הגישבור הליך

מתבסס על ניהול  הגישבור בשיטת כיםסכסופתרון  .ביניהם שהתגלעו במחלוקות משותף לטיפול

נעשית בהליך הגישבורי ההתקדמות  קירוב הצדדים.והדדית  עקרונות של הבנהלבכפוף משא ומתן 

של  הדדי לצרכיו ותוך שמירה על כבוד הבנה גילוי, הזולת לדברי כנה הקשבהיחד עם בהדרגה, 

 הצדדים המתדיינים.

את המשך  מחזקותה, ערכיות מידה אמותשמירה על  אפשרשבור מילמעלה מכך, הליך הג

 .אנושיים-חברתייםה םהקשריתוך שמירה על  תקשרות משותפת של הצדדיםה

המעבר מהשיטה ו המודרנימן הפרט אל הכלל, הגישבור מבטא את העידן החדש במשפט 

הסכסוך,  של הצר בעיקרה ברובד עוסקת רסריתבההתנהלות האדהאדברסרית לשיטה השיתופית. 

 תרון, דבר המביא לעיתים קרובות, לפי המחלוקתאינה נוגעת בשורשוהטענות,  כתבי של בצד הגלוי

 ."מפסיד" וצד" מנצח" צד של עין מראית נקודתי, היוצרו כפוי

לצדדים,  המשותפים את האינטרסים מאפשרת לאתרשבורי, יתוואי של ההליך הגהליכה במנגד, 

 הם.יבינ עתידי פעולה אפשר שיתוףמהיציב  פתרוןב תסייעומ עומדים בבסיס הסכסוךהצונות והר

ערכים  םמקדהקירוב בין הצדדים הניצים )שמתרחש בד בבד עם התקדמות ההליך(, יתירה מזו, 

 טיים.רדמוקחברתיים נוספים, כתקשורת בין פרטים, ואף ערכים 

 יישובאלטרנטיביים לנים במנגנו ימושש כי, מראה העולם ברחבי רבות במדינות המוכח הניסיון

 ,(alternative dispute resolution - ADR בלעז) ,המשפט בית לכותלי מחוץ, בצורה הסכמית סכסוכים

 חברתי אינטרס קייםמכאן שתורם לחיסכון בזמן, מגביר את היעילות הכלכלית ואף מונע עינוי דין, 

כדי להביא המשפט,  בית לכותלי מחוץ מחלוקות ליישוב ,דין בעלי של הפנייתםלעודד  מובהק,

 לנשוא הסכסוך, דבר שיקל על בתי משפט מבחינה מקצועיתתואמים יותר  להליכים יעילים יותר,

 הארוכים. והדיונים ההליכים עומס תחת ורעיםהכ

משותפים של הצדדים האינטרסים בובפרט , התנהלות שיתופית מאפשרת לעסוק בבעיה עצמה

רב הצרכים י, שיש בו מענה למםבמציאת פתרון העשוי להיטיב עם שניהם. פתרון פרי הסכהמסייעים 

תיד ותורם לרווחת הפרט. והאינטרסים של הצדדים, הוא פתרון יציב המאפשר שיתוף פעולה בע

ממקדת שיח מוסרי של ושיתופית מאפשרת לצדדים לקבל אחריות לסכסוך ולפתרונו, התנהלות הה

  ., איכותיות ויעילותפיתוח נורמות חברתיות

 של תולדהאלא סכסוכים, איננה דבר של מה בכך,  לניהול ואיכותית יעילה מערכתראוי להדגיש כי 

 ושיטתית. מאורגנת מדיניות

אינו חף מחסרונות. ההסדרה המעגנת  ,שתואר לעיל שיתופיתהלגישה  אדברסריתהגישה מהמעבר ה

, החל מציבור המתדיינים, דרך דברבפני כל הנוגעים ב חדשים אתגרים המציבהשיתופית,  את הגישה

 .טפעורכי הדין וכלה בבתי המש

  

 דין בעלי בין ומחלוקות סכסוכים פתרון, לבוררות מומחה, ומגשר בורר ד"עו, שמעוני ישראל ר"ד*

 ראשונה מהדורה` )בבוררות חדש אופק` הספר מחבר והינו ארוכות שנים מזה שונים בתחומים

 נשיא סגן שימש". חובה בוררות" החוק והצעת הבוררות לחוק 2` מס תיקון ומנסח יוזם(, ושנייה

 `.יתרו` לבוררות המוסדכנשיא  משמשו מייסד, 2003-2007 בשנים בישראל הדין עורכי לשכת


