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מבוא.א

אמצעיםלפריחתהביאהלהומחוצהןבישראלהמשפטבמערכתהעומסבעיית
הליךאומץבישראל.הגישור2הליךלשגשוגובפרט,סכסוכיםליישובאלטרנטיביים

עזרתועלמינץאילד"לעונתונהתודתנו.פרטייםדיןעורכיבמשרדישותפיםהנםהכותבים* .המועילותהערותיוועלהמשווההמשפטבליקוט

עיוני"המשפט-בתימערכתשלהרצויהלדמותהקווים"דרור-בןמרדכיראוהבעיהלתיאור1
בעומסלהקלהכמנגנון,הבוררותישימות"לחמןורןכורנובסקימשה;(1989)573ידמשפט

.(1992)269מהפרקליט"בישראלהמשפט-בתימערכתעל
,אורתיאודורהשופטבראשות,בישראלהרגיליםהמשפטבתימבנהלבדיקתהוועדהח"בדו2

במערכתהעומסלהקלתההכרחייםהאמצעיםאחדאתהחילופייםבהליכיםהוועדהראתה
יצחקהשופטבראשותשיפוטיניהולמחלקתמבנהלבדיקתהוועדהח"בדוגם.המשפטבתי

בדרכיםסכסוכיםליישובמחלקותלהקמתהמלצותוכלולות,נרחבפרקלנושאמוקדשרביבי
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משנהתאוצהצוברהואומאז,התשעיםשנותבאמצעהמשפטבמערכתהגישור

כהליךהמשפטביתבפניהבאיםהדיןלבעליומשווקמוצגהגישורהליך.3לשנה
הסכסוךאתלפתורלמתדייניםלסייעותפקידוהצדדיםבהסכמתשיסודווולונטרי

הגישורהליךאתלהחדירמנתעל.4ובזמןבעלויותחיסכוןתוך,מוסכמתבדרך
המחלקהתקנותבאחרונההוספו,מתדייניםבקרבולהטמיעוהציבורלתודעת

בתיקיםדיןבעלילהפנותיששלפיהן,המשפטבתיבמערכת(ת"מנ)תיקיםלניתוב
הברית-בארצותרבותבמדינות.השיפוטייההליךבתחילתכברלגישורהמתאימים

נשמעובארץגם.השיפוטי6ההליךלפניגישורלהליךלפנותחובהישנהובעולם
.זו7גישהלאימוץדומיםקולות
ביכולתהתלויהסכסוכיםלפתרוןאלטרנטיביתמערכתשלהצלחתהכיספקאין
,8כספייםבסכסוכים.בעלויותחיסכוןתוךומהיריעילפתרוןלמתדייניםלספק

לכך,מכרעתאחתולא,עצומהחשיבותישנה,המרכזיהגורםהואהכסףשבהם
המתדייןיישאשבהןשהעלויותולכךכלכליתתהיהאלטרנטיביתמערכתשאותה

.9קיומהאתיצדיקו
ולהסכמתההליךיעילותלבחינתביותרוהחשוביםהראשוניםהפרמטריםאחד

מניסיונםללמוד:סכסוכיםליישובחלופייםהליכים"אגמוןמיכלזהלענייןראועוד.חלופיות
.(1999)29,61בישראלהשופטיםעלון:השופטתהרשות"אחריםשל

עתהעד.מגשריםלהכשירשתפקידםרביםגישורמכונילפתיחתהתופעההביאהבפרט3
מרכזימשלושיםלמעלההמשפטיםבמשרדגישורלענייניהמייעצתהוועדהידיעלאושרו

השופטתהרשותבאתרמאושריםוקורסיםגישורמוסדותרשימתראוגישורומכוני
elyonl.

court

.gov. iUheb/manat/compMosad.htm.כליזהבגישורידע'"סטירונןגםראו
עדנההשופטת,יפו-אביבבתלהשלוםהמשפטביתנשיאתעםראיון:'לשופטמאדחשוב

,פורחהגישורמשהליךיותרכיעמדתהמובהרתשבו(2002)3,6גישורנקודת"בקנשטיין
.לגישורמגיעיםתיקיםמספיקלאוכיהמכוניםתעשייתפורחת

4LAURENCE . SETILED OUT OF COURT: THE SOCIAL PROCESS OF INSURANCE CLAIMS.אRoss

(1980.ed24ח)139ADJUSTMENTS.הרשותשלהרשמיבאתרההליךתיאוראתראו,כןכמו
lהשופטת

.

court.gov

_
il

~

leb/manat/hesber.htm1elyon

I

.
ב"תשסבתיקון.2002-ב"התשס,(תיקיםלניתובמחלקה)המשפטבתילתקנות(4)3'תק5

דרישהאזרחיהליךפתיחתלטופסהוספה1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות
.לגישורהתנגדותואוהסכמתואתההליךכפתיחתכבר,לצייןהדיןבעלאתהמחייבת

6Meadow, For and Against Settlement: (/ses and Abuses of the Mandato~y.4ןCawie

(1985)485"UCLA

L

. RE33,Settlement Conference.
ראיון:גישורשללהליךמועבריםתיקיםמספיקלא"סטיורונןדרוררוןראולכךבקשר7

נוספיםראיונות,וכן(2001)1,5גישורנקודתברקאהרן,העליוןהמשפטביתנשיאעם
לעיל,אגמוןראועוד.(2003)8,6גישורנקודת'"לדורותבכיה"-חובהגישור'בשפורסמו

.61'בעמ,2ש"ה
להערכההניתןסעדאוכספיסעדהואהעיקריוהסעדכספיהואשמקורולסכסוךהיאהכוונה8

.כספית
חברתיותמטרותוקידוםבזמןחיסכוןכגוןנוספיםיתרונותהגישורלהליךכי,לצייןלמותר9

הענק:פישורדויטשאורנהראו.המשפטביתלכותלימחוץסכסוכיםפתרוןשעניינןנוספות
.(2001)46-52להסכםגישורדרךסטירונן;(1998)31-44המתעורר

450



כספייםבסכסוכיםמגשרטרחתשכר

הכרוכותההוצאותגובה.!הכספיות0ההוצאותהוא,חלקבוליטולהצדדים
,שיקוליהםיתרביןבחשבוןמביאיםשהמתדייניםמרכזישיקולהנוהגישורבהליך

שיקולעלההוצאותרכיבשלהשפעתומידתעל.זהבהליךחלקליטולאםבהחליטם
,כך.המשפטבתיבמערכתזהבכלישנעשהמהשימושללמודניתןהמתדייניםדעת

נכונותעלהמשפטיההליךעלויותלהשפעתהיטבמודעיםהמשפטבתי,למשל
להובילםמנתעל"ההוצאותשוט"בקבעדרךמשתמשיםוהם,להתפשרהצדדים
.'!לפשרה
נוסףגורםהכנסתהיאהגישורלהליךהצדדיםלהפנייתשישמההשלכותאחת
הדיןשבעלינוסףגוףהואהמגשר.המגשרהוא,"התקציביתהעוגה"לחלוקת
הוצאותכיספקאין.המשפטלהוצאותמתווספתשכרוועלות,לולשלםנדרשים
עלהשלכהלהןויש,הגישורלהליךלפנותהצדדיםנכונותעלמשפיעותהמגשר

.!זה2הליךאטרקטיביות
שכרלקבועלמגשראסור,הישראליהמחוקקשאימץהחוקיההסדרפיעל

שאומץהחוקיההסדראתתחילהנבחןזהבמאמר.הגישורבתוצאותהמותנה
באופןלהתערבותהצדקהישנהאםבשאלהנדוןבהמשך.בישראלזהבהקשר
עלול,כלכליתמבחינהיעילאינוזההסדרכינטען.המגשרטרחתשכרקביעת
עלולואףהגישורלהליךלפנותכספיבסכסוךדיןבעליהמרתיעגורםלשמש

להליךבזכויותיולפגועוכךהסכסוךלפתרוןלהסכיםהמתדייןעללחץלהפעיל
שליכולתו(א):חסרונותיואתגםנציגההסדריתרונותסקירתבצד,כך.הוגן13

(ב);החלשהצדלהתשתככליהגישורבהליךלרעהשימושלעשותהחזקהצד
מסקנתנואתנציגלבסוף.אילוץומתוךלחץתחתהסכמיםלכריתתחשששלקיומו
,בישראלהחוקיההסדראתלתקןישהמותנההשכרשיטתיתרונותלאורשלפיה
ובלמיםאיזוניםמערכתיצירתתוך,מותנהשכרלגבותלמגשריאפשרשזהבאופן
כספייםבסכסוכיםמתדייניםלעודדכדייהיהזהבתיקוןכיסבוריםאנו.נאותה
.גישורלהליךלפנות

בעליהחלטתעלהמשפיעיםנוספיםרלוונטייםשיקוליםישנם,הכלכליהשיקולחשיבותבצד10
,ההליךבתוצאותשליטה,ההליךסודיות,ההליךמשך:כגוןהגישורלהליךלפנותאםהדין

לעיל,סטי;9ש"הלעיל,דויטש:ראו.'וכוהצדדיםביןהיחסיםמערכתלשימוראפשרות
.9ש"ה

.1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות(ב)5!9'תק:ראוזהלעניין11
ביתבתקנותכמפורטאגרהמהחזרהתובענהנה,בהסכםהסתייםהגישורהליךאםכי,נציין12

לפנותלתובעתמריץלהוותעשויהזועובדה.221ת"ק,1987-ח"התשמ,(אגרות)משפט
,זאתעם.גבוה-האגרהסכוםמכךוכנגזרת-התביעהסכוםכאשרבפרט,גישורלהליך
.לגישורלפנותותמריציוהנתבעשיקולימערךבבחינתרלוונטיאינוהאגרההחזרשיקול

נוספיםבסכסוכיםולא,לעילשהוגדרוכפי,כספייםבסכסוכיםורקאךנעסוקזהבמאמר13
שעניינםכאלהכגון,כספיותהשלכותלהםישאםגםכספיתאינהשמהותםלגישורהניתנים
.'וכוילדיםמשמורת,מניעהצווי
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החוקיההסדר.ב

ישראלבמדינתהחוקיההסדר.1
טרחהשכרלגבותמגשרעלהאוסרקוגנטיהסררקבעהישראליהמשנהמחוקק
הפוניםשלהחוזיםחופשאתמגבילזההסדר.הגישורהליךבתוצאותהמותנה

נראיתגישורשלזהבהקשרהחוזיםבחופשההתערבותכינעיר.הגישורלהליך
,ההוזיםחופששלעקרונותעלמבוססכולוהגישורהליךשכן,תמוההלכאורה

.הצדדיםוהסכמתוולונטריות
תקנות":להלן)1993-ג"התשנ,(גישור)המשפטבתילתקנות(א)7בתקנה
לפייחושבלא(1):למגשרהדיןבעלישישלמוהטרחהשכרכינקבע("הגישור

ישולםהוא(3)-ו;הגישורבתוצאתמותנהיהיהלא(2);הסכסוךנושאשלערכו
הגישורלתקנות(ב)7תקנה.שלאווביןגישורלהסדרהדיןבעלישהגיעוביןלמגשר
שקבעהטרחהשכראתהדיןלבעליהמגשריודיעהגישורהליךבתחילתכימוסיפה

.בעיןהוצאותגםהכוללבסכוםייקבעלאהטרחהשכר.תשלומואופןואת
טרחתושכר,בישראלשישנוהחוקילהסדרבהתאם:אחדהואהדבריםפירוש

הסדרכל.מראש14שייקבעגלובליבסכוםאועבודהשעתלפימשולםהמגשרשל
לשלםרובפיעלנאלציםגישורלהליךהפוניםהצדדים.חוקיואינוקבילאינואחר
השוואתיתמבדיקה.ההליךלתוצאותקשרללאוזאת,דינםלעורךוהןלמגשרהן

75$בין,כללבדרך,נעוהוא,שעתיתעריףפיעלנקבעלמגשרהטרחהשכרכיעולה

לשעתלצדמ"מע+ח"ש250שלמתעריףפוחתאינומקרהובכל,צדלכל150$-ל
גישורלהליךהפונהצדשעלהטרחהלשכר,כמובן,מתווספיםאלהסכומים.גישורם

.להליךצדאותוידיעלשיוקדשהעבודהולזמןההליך16בגיןדינולעורךלשלם

גלובליתשלום,היינו.השיטותשתיביןלשלבהמציעהגישהקיימתכילצייןהראוימן14
פיעלותשלום,הסכסוךטיבאתמפרטיםהצדדיםבהםהגישורשלהראשוניםכשלבים

,0Niebler,ראוזהלעניין.יותרמאוחריםבשלביםשעה Getting the Most out.1Andrew

.].HAR" NEGOT4,Mediators"70

Optimal

Compensation',ףTheoryםMediation: Toward

(1999)167~RE.הצדדיםביןויכוחלעוררועלולה,ליישוםמדימסובכתזושיטה,לדעתנו
במקום,וזאת,השניהשלבוהחלהראשוןהשלבהסתייםמתילשאלהבנוגעהמגשרלבין

השלבאתיתמחרושמגשריםחששקיים,לכךבנוסף.הסכסוךאתלפתורבניסיוןלהתמקד
כליהיהלא,דברשלשבסופוכך.לולהקדישמתכווניםשהםהשעותמספרלפיהראשון
.המשולכתלשיטההקבועהשכרשיטתביןהבדל

כימובהרשבוהמשפטבתיהנהלתידיעלהמופץהגישורהליךבנושאהסכרדףראו15

."צדלכלמ"מע+לערךח"ש250-כעלעומדחיצוניגישורלשעתכיוםהמקובלהתעריף"
מהתעריףגבוה,כאמור,הטרחהשכרבפועל,הגישורומרכזימגשריםמספרעםבדיקהפיעל

l:ראוהמקובל

.

court.gov.ilheb/manat/hesber.htm10ש)ח.
לליוויטרחהשכרסעיףערךהואכילוודאהדיןעורךעל"בגישורהפרקליטמגילת"פיעל16

.(2006)1,3חלופיותכדרכיםסכסוכיםפתרון-וגישורלבוררותעט:ראו.הגישורבהליך
:השופטתהרשותבאתרשמפורסםכפיהגישורהליךבנושאההסברלדףבהתאםכינוסיף

הלגיטימיותנובעתגםומכאן,"הגישורבהליךמרכזיתפקידהצדדיםשלהדיןלעורכי"
l:ראו.טרחהשכרלגביית

.

court.gov.iUheb/manat/hesber.htm1elyonl.
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,לשקללצריךהגישורלהליךלפנותלהסכיםאםהשוקלשצדמכךיוצא
.למגשרשישלםהנוספתהכספיתההוצאהאתגם,הכלכלייםחישוביויתרבין

אפשרותאין,לשעהתעריףבסיסעלהטרחהשכרנקבעשבהםרביםבמקרים
,מכךיתרה.להליךל1הפנייהבמועדזוהוצאהשלגובההאתבמדויקלהעריך

שהליךבין,המגשרשכרבתשלוםלשאתהמתדייןייאלץ,הקייםההסדרפיעל
הכסף,כאמור,שבהם)כספייםבסכסוכים.שלאוםוביןבהצלחהיסתייםהגישור

בכללשלמהישואשר,ידועאינושגובההכספיתהוצאה(המרכזיהגורםהוא
הגישורלהליךלפנותהצדדיםשלהמוטיבציהאתמשמעותיתמפתיתה,מקרה
ביןמשמעותיכלכליכוחותפערישנוכאשר,בנוסף.תועלתם-עלותשיקוליבשל

נוסףכלילשמשעלולהמראשידועהאינהשעלותוגישורלהליךפנייה,הצדדים
.החלשהצדלהתשת

הברית-בארצותהחוקיההסדר.2
אינהמגשרטרחתשכרבהסדריקוגנטיתהתערבותכינעירהתמונהלהשלמת
הברית-בארצותמדינותכמה.הישראליהמשנהמחוקקשלהבלעדיתנחלתו
טרחהשכרהסדרואוסרותהגישורלתקנות(א)7לתקנההדומהאיסורמחילות
עלמגשריםמינויכלליהיאלכךדוגמה.הגישורהליךבתוצאותהמותנהלמגשר

המותנהטרחהשכרגביית,מפורשתבלשון,האוסריםבפלורידההמשפטבתיידי
מפורשותאוסריםהברית-בארצותלגישורהאתיקהכללירוב,בנוסף.בתוצאה20

ביקורתנמתחהאלהכלליםסבירותעל.21בתוצאהמותנהשכרלגבותהמגשרעל

ביחסבהיפיתהמשיגהסדי-הגישורכגיןגלובליתעייףלקבועניתןהחיקיההסדהפיעל17
,שעהפיעלתעריףדורשיםהמגשריםשלרובםרובבפועל,זאתעם.הצפויהההוצאהלגובה

.גלובליהואהתעריףבהםגישורבמוסדותאובמגשריםנתקלנולאולמעשה
לומרניתן,ככלל.סבוכהשאלההיאלאואםבהצלחההסתייםגישורהליךאםהשאלה18

אינוההליךלעיתים,זאתעם.הצדדיםידיעלחתוםבהסכםהסתייםאםהצליחגישורשהליך
.הפשרההסכםאתדברשלבסופושהניעהגלגלהואכימתבררבדיעבדאך,בהסכםמסתיים

שיקולהואההוצאותבנושאהוודאותחוסרשיקולכי,לצייןלמותר.3ש"הלעיל,סטיראו19
המשפיעיםאחריםתועלת-עלותשיקוליקיימים.הצדדיםידיעלהנשקלים,רביםמניאחד
אורכו;התביעההצלחתסיכויי:כגון,גישורבהליךלהשתתףאםהמתדייןשיקוליעלהםאף
.הנתבעהסכוםוגובה;המשפטיההליךשל

,מרילנד,אינדיאנה,טנסי,רסי'ג-ניו,קליפורניה:כגוןנוספותבמדינותגםמופיעדומהאיסור20
'App.350.510:ראו.ניה'ווירגקנזס,יה'ורג'ג,קרולינהצפון ed Med.ן)Fla . % . Certified

(2000).The amount or nature of

a

mediator ' s"(2007(0)9.1620.%)).81):California see

:see18ם418ת;)".be made contingent upon the outcome of the mediation01תfee must

Supreme.4"1)6.2.%Indiana(אם20030), Alternative Dispute Resolution Rules

)mediationתוwww.in .gov/judiciary/rules/adr/index .html (setting hourly feesא.
21The Association ofAttorney -Mediators Ethical Guidelines for

i

Mediators,למשלראוועוד,
.www81,()ן)Cal . Dispute Resolution(6Practice for California Mediators01Standards

Idaho((8)1mediate .com/articles/cdrcstds .cfm; Standards of

:

Practice For Idaho Mediators

uscore>practice .htmw4ww.idahomediation .orglstands<uscore)of55ג'ת),אMediation

'-ב

Conduct

: for

:

Mediators'01Model Standardsלמגשרמותנהשכרהסדרלעודדאיןכינקבע,
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כמחצית)הברית-בארצותאחרותרבותבמדינות,מאידך.הבריתת-בארצותמקיפה
במקרה.23הטרחהשכרחישובאופןאתהמסדירההוראהכלנקבעהלא(מהמדינות

לכלליבכפוף)המגשריםרשאים,מותנהטרחהשכרלגבותאוסראינוהחוקשבו,זה
הוסדרההוואיבמדינת,מכךיתרה.מותנהשכרלגבות(עליהםהחליםהאתיקה
,הצדדיםבהסכמתהמותנהטרחהשכרלגבותהמגשראפשרותבחוקבמפורש
.בכתב24מסמךשנערךובלבד

הקוגנטילהסדרבהתאםשעהלפיהמגשרטרחתשכרקביעת.ג

שללאימוצהוהשיקוליםעבודהשעתלפימגשרטרחתשכרבקביעתהיתרונות.1
זושיטה
,ראשית.עבודהשעתלפיהמגשרטרחתשכרלקביעתיתרונותשישנםספקאין
שהמגשרבכך,יחדגםהצדדיםוכלפיהמגשרכלפימסוימתהוגנותזובשיטהיש

העבודהביןישירקשרישנוהיינו.להליךשהקדישהזמןלפישכרואתמקבל
בסוגתלויהאינההיא.יותרפשוטהשעהלפיטרחהשכרקביעת,שנית.לתגמול
המגשרעםההתקשרותהליךאתמפשטתוכך,בוהמתעוררותבשאלותאוהסכסוך
ועדהגישורלהליךלפנותהצדדיםהחליטושבומהרגעהזמןמשךאתומפחיתה
להיותהמתדייניםאתמתמרץשעהלפיטרחהשכר,שלישית.ההליךלתחילת
הנושאיםהםשהרי,להסכםלהגיעבניסיוןיותררבמאמץולהשקיעיותרממוקדים
.25הגישורהליךהתמשכותבעלויות

John:ראומותנהשכרהסדרעלהאוסרתפרשנותניתנהזולהוראה.גורףאיסורנקבעולא

,455.Tex . ] . Rev.538,Feerick, Toward Unform Standards ofConductfor. Mediators.(1

(1997)476.
,Peppet:ראו22 Contractaran Economics and Mediation Ethics: The Case for.8scott

TEX82,hrough.[.ש,227(2003) Contingent Fee Mediation7.Customizing Neutrality

,נברסקה,מונטנה,לואיזיאנה,קנטקי,אידהו,דלאוור,קוניטיקט,אריזונה,אלסקה,למשל23
.תחומינג,ינה'וירג-מסט,ורמינט,יוטה,קרוליאנה-דרוס,אוהיו,דקוטהצפון,המפשייר-ור

Guidelines for)6loo; Arizona, see Ariz . Standards.1י.Alaska, see Alaska ]) civ

.az.85(שwww.

s

. supreme . s81court-Connected Mediation Programs (Ariz . Supreme collft) t

;pdf[תתGen.0.ע51.תתקע. Connecticut, see.9636/p96df/u99s/orders/admorder/orders

,Idaho;(1)1.16,.civ.8.1].Delaware, see Del

.

Super;(2003.51991ש"קקטwest(91-13

.8]Louisiana . see;815.3.)1.)ך).Kentucky, see Ky. sup;(8)(ן)ו16.civ.1יsee Idaho

,Montanaתת14 see Mont . Code;(2003.Slpp"7991נwest(4201:9.חת)5181.ע.Rev.
http.:ראו24 ://www.courts .state)8,(0אט]Guidelines for Hawaii Mediators (Haw. Supreme

CCS/guidelinesו0.י1(1) .pdfE64289A783B29B7Ch3D52C4Bi .us/attachmend.
הואילבעייתיתזוטענה,לדעתנו,ואולם.14ש"הלעיל,Nieblerשלמאמרוזהלענייןראו25

(עבודהזמןאוברן,דיןלעורךהוצאותכגון)לצדדיםשישהנוספותמהעלויותמתעלמתוהיא

דרךעלנקבעשהתשלוםוביןשעהלפיהואלמגשרשהתשלוםבין,לשאתעליהםשבהן
.מותנהשכר
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טרחהבשכרלבחורהישראליהמשנהמחוקקאתשהניעוהעיקרייםהשיקולים

:שלושההםשעהלפי

,בגישורמלעסוקמגשריםיניאמותנהטרחהשכרשהסדרהחשש,הראשון
,זותפיסהלפי.הגישורהליךכישלוןכסיכוןהיחידיםהנושאיםהםלפיושכן

עלוליםוהם,סיכוןליטולמגשריםשלהתמריץאתתפחיתבתוצאההשכרהתליית
פחותייטומוצלחיםשמגשריםלכךהדבריגרוםלמצער.בגישורלעסוקלסרב

זאת.בצדהודאישכרשאיןבעבודהזמןלבזבזירצוולאהואיל,בגישורלעסוק
סכסוכיםלפתורמנתעלההליךואתהמגשראתינצלושהצדדיםחששישנו,ועוד

.ביניהם26אחרים
אתלהביאלמגשרתמריץייצורמותנהטרחהשכרשהסדרהחשש,השני
עלהצדדיםעללחץלהפעלתיגרוםוכך,אפשריתדרךבכלהסכםלידיהצדדים

שבווולונטריכהליךהגישורהליךתפיסתתחתהחותרתתוצאה-המגשרידי
.27פניותנטולהמגשר

,הסכסוכיםסוגילכלמתאימהשעהלפיהשכרקביעתשלהשיטה,שלישית
כילצייןלמותר.מסוימיםלסכסוכיםמתאימהאינההמותנההשכרשיטתואילו

במקרקעיןחזקה,ילדיםמשמורתשעניינםכאלהכגוןכספייםשאינםבסכסובים

.הפשרה28הסכםשלכנגזרתהטרחהשכראתלקבועאפשר-אימניעהצוויאו
טרחהשכרתשלוםבהסדרינדוןלא-כספייםסכסוכיםהנוהמאמרשנושאמאחר

מותנהשכרתשלוםשיטתאםשגםלצייןחשוב,זאתעם.כספייםשאינםבסכסוכים

לשלולשישהדברפירושאין-כספייםשאינםלסכסוכיםלהתאיםשלאעשויה
זותשלוםשיטתלאסורשישמכךנובעלאבפרט.וגורףקטגוריבאופןזושיטה

.מתאימהזושיטהשלהם-כספייםבסכסוכיםגישורבהליכי

עבודהשעתלפישכרבשיטתהתומכיםהטיעוניםשלביקורתיתבחינה.2
שעתלפישכרבשיטתהתומכיםידיעלהמוצגיםהטיעונים,להלןשנראהכפי

הסדרכפייתלהצדיקכדיבהםאיןובוודאי,הביקורתבמבחןעומדיםאינםעבודה
.הצדדיםעלטרחהשכר

כמקצועמעיסוקמגשריםירתיעלאמותנהטרחהשכרהסדר(1)

תרתיעבתוצאההמותנהטרחהשכרהסדרלקביעתאפשרותמתןכיהטענה

.הגישורהליךאתלסייםלמגשראפשרותמתןבאמצעותמוסרלהיותיכולזהחשש26
בהקשר.(2002)47גמשפטשערי"הגישורבהליך"מדעתהסכמה"על"דויטשאורנהראו27

האחד:שוניםאספקטיםלשנינוגעניטרליצדיישארשהמגשרלהבטיחהצורךכינבהירזה
השני.אחראוכזהצדכלפימסוימתהעדפהתיראהשלאדהיינוהצדדיםביןניטרליות-
בתוצאותאישיענייןחסריהיהשהמגשרקרי,ההליךתוצאותכלפיניטרליהמגשרהותרת-

tScottראו.הסכסוך Peppet229'כעמ,22ש"הלעיל.
,להלןכמפורט,שם,כספייםבסכסוכיםורקאךנעסוקזהבמאמר,המבואבפרקשצויןכפי28

.מרוביםיתרונותבעלתהיאהמותנההשכרשיטת
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נראיתכמגשריםאיכותייםאנשיםשלשילובםתמנעאובגישורמלעסוקמגשרים

:בעייתיתבעינינו

העוסקיםשלרווחםאתלהגדילנוספתכדרךייתפסהגישורשהליךאסור,ראשית
שיטתשלמחירהאםגםלכן.המתדייניםחשבוןעל(בפרטמשפטניםושל)בדבר

הכרחיבמחירעסקינן,בגישורמלעסוקמגשריםהרתעתהואהמותנההתשלום
להכשרתשמכונים,למקצועהפךשגישור,תיארנושכבר,התופעה.לשלמושיש

אחרים30מקצועואנשידיןושעורכיהגשם29לאחרכפטריותצציםמגשרים

,זאתעם.התחוםאתלמקצעבהשישמאחר,מבורכתהמגשריםלמעגלמצטרפים

כיהמשפטיתמהמערכתמזורהמבקשיםלהדיוטותתחושהנותנתגםזותופעה

חשבוןעל,המשפטיההליךאתהמייקרתנוספת"תחנה"יצרההמשפטיתהמערכת

מתמרצתהמשפטבתישמערכתהעובדה.המשפטיבתחוםהעוסקיםלטובתהאזרח
מתדייןכאשר.3!יותרלקשהזותחושההופכתהגישורלהליךלפנותמתדיינים

ידועאינושגובהובתשלוםלשאתייאלץכימראשביודעובהליךלהשתתףנדרש

מאידך.המתוארתהתחושהמוגברת-ההליךלתוצאותקשרללאוזאת-מראש
ייתכןכייודעהמתדייןשכן,נעלמתזותחושה-מותנהבשכרמדוברכאשר,גימא
.פשרהבהסכםיסתייםלאזההליךאם-הגישורהליךבגיןלשלםעליויהיהשלא

בחקיקהקוגנטימנגנוןלאימוץלהצדקהבאשרספקשללקיומונוסף,שנית
,חופשייםמקצועותבעלישלשכרםעלהגנהשמטרתוהחופשיבשוקשכרלקביעת

שלהתמריציםעלכלשהובאופןתשפיעהמגשריםשכרשיטתשינויאםספק
במדינות,הברית-בארצותשנצברהרבהניסיון.בולעסוקלהמשיךבגישורהעוסקים

זושיטהכימלמד,מותנהטרחהשכרהסדרולקבועבגישורלעסוקמותרשבהן
.32העיסוקבתחוםפגעהלא

בתיקים(אחריםמקצועובעלי)דיןעורכילהעסיקשניתןכשם,שלישית
.גישורהליכיעלזההסדרלהחילניתןכך,בתוצאההמותנהשכרעבורמתאימים

.ההליךבתוצאת,קרובותלעיתים,מותנותדיןעורכיעםשונותהתקשרויות,כידוע
אחריםכספייםובסכסוכים,למשל,הנזיקיןבתחוםהעוסקיםדיןעורכיבמשרדי

מהסכוםאוהתביעהמסכוםמסויםכאחוזהטרחהשכראתלקבוענוהגקיים
הגישהזכותאתלממשלפרטיםמאפשרהואשכן,מבורךהנוזהנוהג.הנחסך

.3ש"הלעיל,סטי29
.סוציאלייםעובדים,חשבוןרואי,שמאים,אדריכלים,מהנדסיםכגון30
מדינותבכמהשמקובלכפי,שבחובהענייןהיאלגישורהפנייהכאשרבמיוחדנכוניםהדברים31

מכשולעודמהווההגישורלהליךהפנייהכזהבמקרה.בישראלשהוצעוכפיהברית-בארצות
.צדקלהשגתבדרךלפחותאוהמשפטלביתבדרךכספי

,היתרבין,שטיפלכפךידועזהמגשר.פיינברג'קנתהנודעהמגשרלהיותיכולהלכךדוגמה32
מאמרופיעל.נ2001.9.1-בהברית-בארצותהטרורפיגועיכעקבותשהוגשוהענקבתביעות

~של Scott Peppetשכרגובהזהשמגשרוידוע,לפניוהולךמצליחכמגשרפיינברגשלשמו
tsconבתוצאהמותנהטרחה Peppet239'בעמ,22ש"הלעיל.
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מכאן.33הצדדיםביןהכלכליהשוויוןחוסראתבמשהולנטרלבוויש,לערכאות
שכרובקביעתלהסתכןמוכןכספיתבתביעההמטפלדיןעורךשאם,ללמודניתן

-מכךויותר,כךלנהוגיסכיםלאשמגשרסיבהכלאין,בתוצאההמותנהבאופן
העובדהלאורבפרטנכוניםהדברים.זאתיאסורהישראלישהמחוקקסיבהכלאין

מסתיימיםהמשפטלביתהמגיעיםהכספייםהסכסוכיםשלהמכרעתשמרביתם
הסכסוכיםשלהמכריעשרובםמראששידועמשעה.כספית34בפשרהממילא
הואאםגבוהסיכוןעצמועלנוטללאהמגשרהרי,פשרהבהסדריסתיימוממילא

.מותנהלשכרמסכים
.המשימהאתעצמועלליטולהמגשרעלכופהאינושאישלזכוריש,רביעית

להביאשהסיכוייםוסבור,היכרותלפגישתהצדדיםאתפוגשאותיקהקוראמגשר
להתנותאוהתפקידאתלדחותרשאי,נמוךהואמוסכםפתרוןלידיהצדדיםאת
,מגשריםשכן,נוסףיתרוןטמוןכאן.אחרטרחהשכרבהסדרהשתתפותואת

,לגישורמתאימיםשאינםהתיקיםאתינפו,ודאיתאינהעבודתםעבורשהתמורה
.נמוכיםהצלחתושסיכוייויקרארוךלהליךהצדדיםאתיגררוולא

המגשרניטרליותבדברהאשליה(2)

נעוצה35מותנהטרחהשכרלגבותהחוקילאיסורהעיקריתהסיבהכידומה
הליךשלפיההגישורהליךשלהבסיסתפיסתתחתיחתורמותנהששכרבחשש

לפיהמגשרשכרתשלוםזוגישהלפי.הצדדיםבהסכמתויסודווולונטריהנוזה
תשלום,ההליךתוצאתכלפיוניטרליפניותחסריהיהשהמגשרמבטיחשעה

,לפשרהלהגיעהצדדיםעלללחוץמגשריםיוביל,לטעוןניתן,בתוצאהמותנה
-כניטרלי-ומעמדו,ההליךבתוצאתברורכלכליאינטרסיהיהולמגשרהואיל

מנתעל-מסויםצדהמייצגכגורםלהיתפסעלולהמגשר,מכךיתרה.יתערער

יאבדו,כךעקב.שכרואתלהבטיחובכך,לפשרהלהסכיםשכנגדהצדעלללחוץ

LORD.:1996בשנתידועלשהוגשח"בדווולףהלורדהמלצותראוזהבענייןלפירוט33

WOOIF

(1996,http ://www.dca .gov. uk/civiVfina
" .AccESS

'

TO

JUSTICE

(Final Report, London Hmso

.פשרהבהסכםמסתיימותהכספיותמהתביעות%95-ל%85בין,הסטטיסטייםהנתוניםפיעל34
ש"ביהמנשיא,פרנויהודההשופטעםראיון"חייםדרךהואמבחינתיהגישור"סטירונןראו

ידועה.3ש"הלעיל,סטיראו,כןכמו.(2002)5,6גישורנקודתהמרכזבמחוזהשלום
Englandלפיהייקובס'גק'גסרשלאמרתוזהבהקשר can continueתןcoufts01עי"the

,functlon only because the vast majority Of civil disputes are settled" Sir Jack Jacob10

.44Owen.52.1982)ק-Sweet

&

Maxell,0ח0נת])Procedwe LawT1he Reform of ~civi

1075,1073.7.]YALE93,Fiss . Against Settlements Oomment.מם,A .A. S . Zuckerman

Commuting Oorrect'

Judgments

,10056)civa Proced
~re - TheחיQuality and Economy סלז385,353.5(1994)

,

LEGAL.7.OXFORD14,

Judgments

זמןהשימח'
.189'בעמ,9ש"הלעיל,סטי;59'בעמ,27ש"הלעיל,דויטשראו35
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,ההליךעלהשליטהאתיאבדוואף,ניטרליכגורםבמגשרהאמוןאתהצדדים

.36לצדדיםהגישורהליךבשיווקהיסודמאבניאחדהמהווהמאפיין
מסתייםשאינוכהליךהגישורהליךשלאחרתתפיסהעםמתיישבזהחשש

תפיסהמופיעהבגישורהעוסקתהמקצועיתבספרות,ואכן.כספיתבפשרהבהכרח

אלא,פשרהלידיהצדדיםאתלהביאמטרתושאיןכהליךההליךשל"רומנטית"
למצב,יותרטובלמצבהצדדיםאתהמביאכזה,פעריםביןלגשרהנועדכזה
במבחןעומדתאינהזו"רומנטית"תפיסהרבותשפעמיםאלא.37"שייל,ת1"של

,קשההכספייםהסכסוכיםברוב.כספייםבסכסוכיםמדוברכאשרבפרט,המציאות
פחותהתובעמקבלשבהכספיתפשרהזולת,אחרפתרוןלמצואאפשר-איולעתים

צדדים.לשלםעליושלדעתוממהיותרמשלםוהנתבעלקבלעליושלדעתוסמה
בהפנייתפסולכלאיןכספייםבסכסוכים.ואתיודעיםכספיסכסוךביניהםשיש

ייאלצוהםובסופו,ממנומובנהחלקמהווההכספיתשהפשרהלהליךהצדדים
.לשלםצריכיםאינםשלדעתםאולהםמגיעלדעתםאשרמהסכוםחלקעללוותר
תוסרשכךמאחרהן,וזאת.זובדרךהדבריםמהצגתנשכרייצאהגישורהליך

המוכניםצדדיםלתוכוינותבושכךמאחרוהן,לטבעובאשר"הפניםהעמדת"
לגרור,שפתייםמסלשלםהמעונייניםצדדיםולא,"להתפשר"או"להתגשר=באמת
.יריביהםאתלהתישאוהליכים
לחץלהפעיללמגשרתגרוםמותנהטרחהשכרשיטתכאילוהטענה,ועודזאת

שלפיההיומיומיתמהמציאותמתעלמת,אתישאינובאופןולהתנהגהצדדיםעל
משקפתאינהותוצאתו,לחלוטיןוולונטריאינוהגישורהליךכיוםהנתוןבמצבגם

שהתפיסההראינושכתבנותאחרבמאמר.הצדדיםשלמלאהחופשיתהסכמה
לצדדיםנתונהההליךעלוהשליטההגישורתוצאתעלהשפעהאיןלמגשרשלפיה

סכסוךאםהשאלהעל,הגישורהליךעלהשפעהישבהחלטלמגשר.נכונהאינה
החוקיההסדרפיעל,עתהגם.39הסכםאותושלטיבויהיהומהבהסכםיסתייםזה

אינטרסלמגשריש,עבודהשעותפיעלהמגשרטרחתשכרנקבעשלפיו,הקיים
כגורם-המגשרתפקידמשהפך.בפניוהמתנהלההליךהצלחתבשאלתכלכלי

,Meadow,"0:והשוו36 Ethics " Altetnative Disp~te Resolution: New Issues.עCarrie

Responsibilities symposium: The147")ץשצAnswers from the Adversa~y Concepti~n of

446.407REf.,1.TEX.538,Lawyers Duties and responsibilities ," Dispute Resolution

(1997).
סחורהאותהאתשמכרתפוזיםיצרןשלמקרההיאזהבהקשררבותפעמיםהניתנתדוגמה37

תומכימסבירים,הסכסוךפתרון.ריבותליצרןשנייהופעםמיציםלמשווקאחתפעם:פעמיים
:הקוניםביןפעולהבשיתוףאלא,הקוניםמשנילאחדשינתןכספיבפיצויאינו,הגישור

ריבהשיעשההריבותליצרןאותםוימסור,מיץמהםיפיק,התפוזיםאתיסהוטהמיץמשווק
ביתנשיאעםבראיוןמובאתזודוגמא.נהניםכולם,דברמפסידלאאחדאף.מהקליפה
.7ש"הלעילהעליוןהמשפט

.(2001)249והמשפט"?הבוסמיהו-גישור"שמיר(חילי)ויחיאלשהםליעד38
.זהמאמרממסגרתחורגזובסוגיהדיון39
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למגשריש,הכנסהבחובוהטומןלעיסוק-להסכמהלהגיעלצדדיםהמסייע
יקבלבהסכםגישורהליכיהמסייםמגשר.הסכסוךלסיוםלהביאכלכליאינטרס
למגשר,הקייםהנורמטיביההסדרפיעלגם,אחרותבמלים.יותררבותפניות

.בתחוםולעסוקלהמשיךברצונושמקורו,ההליךבהצלחתברורכלכליאינטרס
לפגועכדיהמגשרשכרקביעתבאופןאיןכילהדגישהראוימן,לכךבהמשך
להוטשהמגשרלמסקנההמגיעהגישורלהליךצד.הגישורהליךבוולונטריות

הליךאתלעזובתמידיוכל,שלופרטייםאינטרסיםבשללפשרהלהובילומידי
.המשפטבתימערכתשללחיקהולחזורהגישור

עורכיידיעלהצדדיםמיוצגיםהגישורהליכיברובכילצייןחשוב,לבסוף
עםאחדבקנהעולותשאינןפשרותולמנועעליהםלהגןאלהשלתפקידם.דין

.40לקוחותיהםשלהאינטרסים

שעהלפיהתשלוםשיטתשלחסרונותיה.ד

דהיינו-המגשרשכרשיטתלקביעתהמחוקקבפנישעמדוהיתרונותכיהראינו
עומדיםאינם-הצדדיםעללחץמהפעלתלהימנעורצוןבמקצועהעיסוקעידוד
לשיטת,מכךחמור.קוגנטיהסדריצירתמצדיקיםאינםוודאי,הביקורתבמבחן
עלוליםאשראינהרנטייםחסרונותמספרשעהלפיהמגשרטרחתשכרקביעת
:41שליליותתוצאותלמספרלהביא

את,בדיוק,מראשלצפותניתןלאהקייםהנורמטיביההסדרפיעל,ראשית
שללהליךלפנותצדדיםלנכונותבאשרעצומהחשיבותזהלנושא.ההליךעלות
ראשונהסיבההואודאותחוסר.מרכזימעמדלכסףבהםכספייםבסכסוכיםגישור

,לעילהוזכרשכברכפי,ועודזאת.מסויםעסקיבנתיבמללכתלהימנעבמעלה
משפטניםושל)בדברהעוסקיםשלנוספתכדרךייתפסהגישורשהליךאסור
עלול,מראשידועהאינהשעלותולהליךהפונהמתדיין.רווחיהםלהגדיל(בפרט

לגבותהמשפטמערכתשלנוספתכדרךלושייראההגישורלהליךמלפנותלהימנע
.כסףממנו

התנהגותעלשליליתהשפעהלהיותעלולהשעהלפיהתשלוםלשיטתגם,שנית
להאריךעלולשעהלפישכרוהמקבלמגשר.הגישורהליךניהולאופןועלהמגשר
סבורהואאםאף,רבותלישיבותהצדדיםאתולגרורבעיקרלהתמקדלא,בדיון

אינולרובהגישורשהליךלזכוריש.נמוךהסכםלידיהצדדיםאתלהביאשהסיכוי
,אחתמקדימהישיבהלפחותהמגשריםעורכים,כללבדרך.אחתבישיבהמסתיים

:השופטתהרשותידיעלהמופץהסברדףראוהצדדיםייצוגחשיפותעל40

cou".gov.iVheb/manaUhesber.htm

.

.1elyonl.
41440-418,57-54the English Legal System0תMichael Zander, Cases and Materials

(2003.ed*9),וכן-Reform Of ~avil Procedureג,A.A. S . ZUCKERMAN , Ross Cranston

155(1995)AND SocnTTY.]01.7(2)22,Jastice10Rationing Procedure rather

,

than Acess.
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אתשמקבללמגשר.משותפתישיבהועודמהצדדיםאחדכלעםנפרדותפגישות
בהיעדרגם,הגישורמשךאתלהאריךמובהקכלכליאינטרסיששעהלפישכרו

.לכךענייניתהצדקה
ומאפשר,יותרהעשיר,החזקלצדרבכוחמעניקשעהלפיתשלום,שלישית

קביעתבעצם.היריבלהתשתכאמצעיהגישורבהליךלרעהשימושלעשותלו
להאריךהיכול,יותררבכסףברשותואשרלצדיתרוןמוענק,שעהלפיהתשלום

בשיטת.נוספותעלויותעליוולהעמיסהאחרהצדאתלהתישוכךההליךאת
שווהגישהלהעניקהמתיימרת,הישראליתהמשפטשיטתדוגמת,מודרניתמשפט

הסדריםהאפשרבמידתולשרשלנסותיש,כאחדולעשירלעניהמשפטלמערכת
.42כחברהרביםמחלקיםצדקהשגתהמונעים

,כפויותפשרותליצורהואאףעשוישעותלפיטרחהשכרהסדר,רביעית
שכרשכבראחרי.וולונטריתפשרהלהסכםלהגיעהצדדיםשלביכולתםולפגום

המתדייןנאלץ,המשפטיבהליךזמןוהשקיעאגרהשילם,דיןעורכימשרדשירותי
חששישנו.הגישורלהליךיקדיששזההעבודהשעותפיעללמגשרגםלשלם
סיוםשתוצאתופשרהלהסכם,לחץעקב,אותויגררועליושהושתוהעלויותשכלל
ולהשקיעבהליךלהמשיךהנדרשיםהמשאביםאתלויהיהולאהואיל,הגישורהליך

כריתתעלאדירההשפעהעצמןהגישורלהוצאותכיחולקאין.נוספיםמשאבים
המכונןלרעיוןבניגודזאת,כפויהלהסנמהצדלהביאעלולותוהן,פשרההסכמי

.הצדדיםהסכמתעללהגןהמבקשהגישורהליךשל
שכרכאשרהגישורהליךהצלחת-איבסיכוןהנושאהיחידהגורם,חמישית

היחידיםהנפגעיםיוםשלבסופו.המתדייניםהםשעותלפינקבעהמגשרטרחת
המשפטבתי,שכרואתקיבלהמגשר.הצדדיםהםפרותנשאשלאגישורמהליך

עבורטרחהשכרקיבלוהדיןועורכימסוימתלתקופהתיקמעצמם"הורידו"
לחושעלוליםאשר,המתדייניםהםראשםעלכשידיהםשנותרוהיחידים.עבודתם

.עלויותעליהםלהעמיסנוספתשיטהלהנמצאהוכיאיטית,יקרההצדקמערכתכי
לפגועגםאלא,גישורשלבאפיקמלצעודאנשיםלהניארקלאעשויהוותחושה

.בפרטהמשפטבתיובמערכתהמשפטיתבמערכתהצרדיםבאמון
מעודדתאינהלמגשרשעהלפיטרחהשכרתשלוםשיטתכיסבוריםאנו

,למעשה.יתרונותיהעלעוליםזושיטהחסרונות.גישורלהליךלפנותמתדיינים
הגישורהליךכיהמלמדיםהנתוניםאתלהסבירעשוייםזושיטהשלחסרונותיה

גמשפטעלי"למשפטבישראלהמוחלשותהאוכלוסיותנגישות"אלבשןיובלזהבענייןראו42
,6ציבורילשיחלירוןבימת-בול"החוקבפנייותרושוויםשווים"נגבימשה;(2003)497

20(2001);59.(2000).3.]
~

FORDMM INT'L24Catherine Branson, More Than Money.ראו
Jasticeגם Thro~ghשMcEwan and Laura Williams, Legal Policy and Access.)עCraig

865.Disp. Resol.7

.

ST01013א,Jourts and

.

'

Mediation

המשפטמערכתשללגישתהאם-)
שווה,קלהתהיהזושדרךלהבטיחעליה,משפטיתלהתדיינותאלטרנטיביתדרךהואגישור

.הצדדיםעלנוספותהוצאותתעמיסולאכלבפני
.למצופהמעלהתארךהגישורהליךכאשרכמיוחדנכוניםהדברים43
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כאמצעיהוטמעולא,להקיוותההמשפטשמערכתההצלחהאתכהעדנחללא

.4'המשפטיתלהתדיינותלהיזקקשלאפרטיםלחינוךיעיל

למגשרמותנהטרחהשכרתשלום.ה

טרחהשכרלגבות(חוקי)איסורכלאיןהברית-בארצותרבותבמדינות,כאמור
פעמיםהוזכרהבתוצאהמותנהשכרשלהשיטה,להפך.45מגשרידיעלמותנה
אתומצמצמת,המשפטלמערכתהחלשהצדנגישותאתהמגבירהכשיטהרבות

.מתדיינים46ביןהפערים
.47זרהאינהבתוצאהמותנהטרחהשכרלגבותהאפשרותבישראלגם

מותנהטרחהשכרלתשלוםהשיטות.1
לכולןהמשותףהמכנה.48בתוצאהמותנהטרחהשכרלשיטתשונותגרסאותישנן
.עבודתועבורשכרלקבלהזכותלמגשרקמהמסוימתתוצאהבהתקייםשרקהוא

:בתוצאהמותנהשכרשלשיטותשלושלהלן,לענייננו

t(גלובליאוקבועבסכוםשנקבעבתוצאהמותנהשכר,הראשונה (Fixed Ptice

שאותומסויםלסכוםבאשרהמגשרעםהסכמהלכדיהצדדיםיגיעוזושיטהלפי
.בהסכםיסתייםהגישורהליךאםלקבלהאחרוןזכאייהיה

Contingent(מסויםמסכוםמסויםאחוזבשיעורבתוצאהמותנהשכר,השנייה

Fee(49המגשרשלשכרויחושב,("יחסימותנהשכרשיטת":להלן)זושיטהפיעל
להיותיכולסכוםאותו.בהסכםיסתייםשהתיקאםמסויםמסכוםמסויםכאחוז
.הפשרהגובהאוהתביעהגובה

התובע,למשל.זהאפיקבמסגרתאחריםיצירתייםפתרונותעללחשובניתן
מסויםאחוזלמגשרישלםהנתבעואילו,הפשרהמסכוםמסויםאחוזלמגשרישלם

.(הפשרהלסכוםהתביעהסכוםביןההפרשקרי)הנחסךמהסכום
שהציגהסכוםביןמההפרשמסויםאחוזגבייתלהיותיכולהאחרתאפשרות

מהמתדיינים%6.56(1999לשנתנכון)יפו-אביבבתלהשלוםהמשפטביתנתוניפיעל44
להשתתףסירבדומהאחוז.בהליךלהשתתףסירכםגישורבמרכזיחיצונילגישורשהופנו
והגיעגישורכהליךלהשתתףהמסרכיםאחוזירד2001כשנת.(%9.54)2000כשנתכגישור
2002בשנתנרשמוהמרכזבמחוזהשלוםמשפטבבתי.3ש"הלעיל,סטיראו.%41לכדי

.34ש"הלעיל,סטיראו.גישורלהליךלפנותסירובים%36
45Peppet,22ש"הלעיל.
,האנגליתהמשפטלמערכתהנגישותהגברתבנושאWOOLFח"בדוביטוילידיבאוהדברים46

WOOLF,:ראו.הצדקלמערכתהגישהאתתגבירהמותנההשכרשיטתאימכןכיהודגששם

.33ש"הלעיל
.(הדיןעורכילשכתחוק:להלן)1961-א"התשכ,הדין-עורכילשכתלחוק84'ס47
48Peppet,239-242'בעמ,22ש"הלעיל.
המשפטכתמוםלמעט,בהמכירהישראליהמחוקקוגם,האמריקניבמשפטמוכרתזושיטה49

.הפלילי
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שהציגהסכוםלבין,הגישורהליךבתחילת,תביעתובמסגרתהנדרשכסכוםהתובע

אתמתמרצתשהיאבכךדושיטהשליתרונה.לשלםמוכןשהואכסכוםהנתבע
הםובכךהואיל,ומתןהמשאבתחילתכבר,פשרניותעמדותלהציגהצדדים

.המגשרשלטרחתשכראתמצמצמים
,להליךשהוקדשוהעבודהשעותמספרבשיעורבתוצאהמותנהשכר,השלישית

Conditional(עבודהשעתלכלבונוסובתוספת Fee

(

שכרוזויחושבשיטהלפי.50'
רקישולםזהשעתישכראולם,עבודהלשעתמוסכםלתעריףבהתאםהמגשרשל
המגשרשהקדישהשעותמספרשלנגזרתהואזהשכר.להסכםיגיעוהצדדיםאם

הצדדיםסיכמושעליובונוסבתוספת,עבודהלשעתטרחהשכרכפוללתהליך
.מראש

המותנההשכרשיטתיתרונות.2

עלוהצבענו,עבודהשעתלפימגשרשכרתשלוםבשיטתהטמוניםבחסרונותדנו
,לדעתנו.גישורלהליךלפנותמתדייניםמעודדתאינהזותשלוםששיטתהחשש

השכרשיטתאתלאמץלצדדיםאפשרותומתןהגישורלתקנות(א)7תקנהביטול
להשתתףלצדדיםמשמעותיתמריץ,המתאימיםבמקרים,ליצורעשוייםהמותנה
.בהליך

:משמעותייםיתרונותהמותנההשכרלשיטת

ששיטההואהמותנההשכרשיטתשלביותרוהמשמעותיהראשוןהיתרון
מובנהיתרוןלהעניקבהאין.הגישורבהליךלהשתתףפרטלכלמאפשרתזו

העלויותהגדלתעשויהעבורואשר,כלכליתחלשצדפניעלכלכליתהחזקלצד
מתדייניםלעודדזובשיטהיש,כך.מכשוללהוותהגישורלהליךבפנייההכרוכה
צפויה,לכךהדוקבקשר.תורחבהגישורלהליךוהגישה,5;הגישורלהליךלפנות
בהליךלרעהלהשתמש"העשיר"הצדשלמכוחולהפחיתהמותנההשברשיטת

.החלשהצדלהתשתכדרךהגישור
.המגשרשלתפקודועלזותשלוםשיטתבהשפעתטמוןהשיטהשלשנייתרון
אותותתמרץודאילהסכםיגיעולאהצדדיםאםשכריקבללאכיהמגשרידיעת
ולהגיעהצדדיםאתלרצותמנתעליותרלהשקיע,יצירתייםפתרונותלהציע
מגשריםתתמרץהמותנההשכרשיטתכילטעוןכמובןניתן.מוסכםלפתרון

collfts:ראודיןבעריכתהעיסוקבתחוםהאנגליהמשפטבשיטתאומצהזושכרשיטת50 and

585,41.0,1990,~Legal Services Act

הלורדבראשותציבוריתועדההמדוכהעלישבהבאנגליהכי,כאמור,נדגישזהבהקשר51
WOOLF,לאוכלוסייהגםלערכאותהגישהזכותאתולהגדיללשפראפשרכיצדשבחנה
:ראו.שעתימותנהשכרבשיטתהשימושאתולעודדלאפשרישכיקבעההוועדה.חלשה

WOOLF,ההוצאותלרכיבלערכאותהגישהזכותשביןהקשרעלעמדההוועדה.33ש"הלעיל
הגישהלזכותהמשפטיההליךהוצאותשאלתשביןהישירהקשרלענייןעוד.השיפוטיבהליך

.361'כעמ,34ש"הלעיל,Zuckennan:ראולערכאות
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אתמהצדדיםתמנעובמיוחד,בקלות52ידייםלהרים,ההליךאתבמהירותלסיים

.פשרהבהשגתחשובנדבך,הזמןקוצרמפאתרגשותיהםאתלבטאהאפשרות
,ראשית.זושיטהשלאימוצהאתלדעתנולמנועכדיאלהבדבריםאין,זאתעם
יתומרץהוא,הצדדיםביןהסכםבהשגתאישיכספיאינטרסשלמגשרמאחר
זותשלוםשיטת,שנית.53המתאימיםבמקרים,רגשותיהםאתלבטאלצדדיםלתת

.54בפשרהשיסתיימומאמיניםהםשאיןתיקיםינפושמגשריםלכךלגרוםאףעשויה
זהבאופן.יותרגדולבפשרההמוצלחלסיומםשהסיכוילתיקיםהמאמץיופנה,כך

בנוסף.מתאימיםשאינםבתיקיםלגישורשהופנוממתדייניםמיותרותעלויותיחסכו

,ובענייניותביעילותיתנהלשההליךלכךתביאזותשלוםששיטתלהניחסביר,לכך
.להארכתוהמגשרמצדתמריץבהעדרזאת

רקשלאהעוברה.זובשיטההטמוןנוסףמיתרוןלהתעלםניתןלא,לבסוף
אצלליצורצפויה,המגשרגםאלא,ההליךלכישלוןבסיכוןנושאיםהצדדים

,למצעראונדרשיםשהםיחושולאאלהעתה.יותרנוחהתחושההמתדיינים

אתומעשיר,הוצאותיהםאתשמגדיללהליךהמשפטמערכתידיעל,"נדחפים"
.המשפטבמלאכתהעוסקיםשלכיסיהם

להשתתףהצדדיםנכונותאתלעודדעשויים,מאמיניםאנוכך,אלהיתרונות
.הגישורבהליך

,הצגנואותםהמותנההשכרשיטותשלושתמביןכילצייןחשוב,זהבהקשר
שהוקדשוהעבודהשעותמספרבשיעורבתוצאהמותנהשכר-השלישיתהשיטה
הואלכךהטעם.ביותרהעדיפההיא-עבודהשעתלכלבונוסובתוספתלהליך

ויתרונותהקבועהמותנההשכרשיטתיתרונותביןבהצלחהמשלבתזוששיטה
.מסויםמסכוםאחוזבשיעורהמותנההשכרשיטת

יודעצדכל,היינו)הצפייהביכולתבולטיתרוןהקבועהמותנההשכרלשיטת
להאריךלמגשראינטרסובהיעדר(המגשרשכרעבורלשלםעליויהיהכמהמראש

אמיתיתיכולתהעדרוהואאמיתיפרקטיחסרוןבהטמון,מאידך.הגישורהליךאת
שכרועת,הגישורשבתחילתהואלכךהטעם.המגשרשכראתלקבועהצדדיםשל

להיותצפוימהיודעיםאינםוהמגשרהצדדים,מסוכםלהיותאמורהמגשרשל

על,זאתלעומת.בהליךלהשקיעעליהםיהיהתשומותואילו,הגישורהליךמשך
,המגשרכלפיהגינותבחוסרהמותנההשכרשיטתלוקה,הרביםיתרונותיהאף

.הגישורבהליךהשקעתולמידתישירביחסלעמודשלאעלולשכרואשר

ולכן,הצדדיםביןלהסכםלהביאהמצליחכמגשרנתפסמוצלחמגשרכי,זאתעם,לזכוריש52
.בקלותידייםלהריםייטולאקייםמוניטיןעללשמוראומוניטיןלבנותהמעונייניםמגשרים

וניתן,לרגשותמופחתמקוםממילאנתון,המאמרעוסקשכהם,כספייםבסכסוכיםכייצוין53
.עסקייםכלכלייםלשיקוליםיותררבמשקל

ביןהפעריםשבהםבמקרים,הצדדיםביןעמוקהעובדתיתמחלוקתיששבהםמקרימ,למשל54
כלואיןמובהקיםההגנהאוהתביעהסיכויישבהםמקריםאומאודגדוליםהצדדיםדרישות
.משפטיתעמימות
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קרובהזושיטה,אמנם.העדיפההשיטההיאהשלישיתהשיטהלדעתנו,כאמור
טמוניםאולם,(מסוימתודאיתמחוסרהיאאףוסובלת)שעותלפיהשכרלשיטת

לכדיהצדדיםהגיעואםרקשכרואתמקבלהמגשר,ראשית.יתרונותמספרבה
בכוחוישאשר,הגישורהצלחתבגיןבונוסמקבלהמגשר,שנית.פשרההסכם
ההליךסיוםשלהמבטחיםלחוףהצדדיםאתלהביאיותרעודאותולתמרץ
.55בהסכם

המותנההשכרשיטתשלחסרונותיהלהפחתתובלמיםאיזונים.ו

ראויתיקכללא,כאמור.מופרכותאינןהמותנההשכרלשיטתהמתנגדיםטענות
הישראליהמחוקקאתשהניעוהשיקוליםאתפירטנו.וובשיטהלגישורומתאים
שהנו,המגשרשליתרהתערבותמפניחשש,האחד.זותשלוםשיטתלאסור

מתדייניםהרתעתמפניחשש,השני.ההליך56בהצלחתכלכליאינטרסבעלכעת
עלולההתביעהמסכוםמסויםאחוזשקביעתמהטעםזאת,הגישורבהליךלהשתתף
לעבודתישירביחסעומדשאינולתשלוםאולמגשרמדיגבוהלתשלוםלהוביל
.המגשר

עשוישזהוהלחץהמגשרשליתרהתערבותמפניהחששעםתחילהנתמודד
לפינקבעהמגשרשלששכרוביןקייםזהחשש,כאמור.הצדדיםעללהפעיל

יש,בצידוהכנסהשישלמקצועבגישורהעיסוקמשהפך.מותנהשהואוביןשעה
להרוויחעשוישהמגשרהעובדה.הגישורהליךבהצלחתכלכליאינטדסלמגשר

כדיבהאיןאך,בהלזלזלשישעובדהאינהמותניתתהיההשכרשיטתאםיותר
נוכחשינוטרליכולזהחשש,אחרתאוכך.המותנה57השכרשיטתאתלפסול

עלמשמעותיתלהגןבכוחהיש-אלהשלנוכחותם.בהליךדיןעורכיהשתתפות
."לוחץ"מגשרמפניהצדדיםשלהאינטרסים
קשרללאלמגשרגבוהותשלום)Windfall(יתרתשלוםמפניהחששלעניין
ביןאיכותיתהבחנהיוצראינולמצעראומשמעותיאינוזהחששגם-לעבודה

שעהלפיהשכרבשיטתגם.שעהלפיהשכרשיטתלביןהמותנההשכרשיטת
שלבסופויצלחלאההליך,רבותשעותבעבודתוישקיעשהמגשרחששישנו
.גבוהסכום-תוצאהכלהניבשלא-למגשרלשלםייאלצווהצדדיםדבר

המותנההשכרשיטתלעומתמובנהחיסרון,כמובן,להישזושיטהשליתרונותיהחרף55
הוודאותשלחשיבותהולאורכןעלאשר.ודאותחוסרשלאלמנטישבהוגםהואיל,היחסי

.פניהעלהיחסיהמותנההשכרשיטתאתמעדיפיםאנוכספייםסכסוכיםבפתרוןהכלכלית
.58'בעמ,27ש"הלעיל,דויטש56
דיןלעורךמתיריםכאשר(שאתביתרואף)מתקייםזהחששכי,לצייןראוי,זהבהקשר57

שלוחםאתבורואיםאינםאך,ניטרליצדבמגשררואיםצדדים.מותנהטרחהשכרלגבות
,מותנהשכרלגבותהדיןלעורכימתירהדיןעורכילשכתחוקאם.דינםלעורךבדומהונציגם

מבחינההדיןעורךעםשתיטיבלפשרהלקוחואת"ידחוף"הדיןשעורךהחששאףעל
.למגשרזאתיתירולאהגישורשתקנותסיבהכלאין,כספית
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המגשרשהשקיעהרבההעבודהבשלאך,יצלחשההליךהיאאחרתאפשרות
השכרבשיטת,מכךיתרה.מדיגבוהשכרלשלםהצדדיםייאלצוהתוצאהבהשגת
אתלהעריךהצדדיםיוכלוהגישורבתחילתשכברוהואיתרוןטמוןהמותנה
.לאואםכדאיתכזוהשקעהאםמראשולהחליטהמגשרשכרשלהגזרהגבולות
לסעיףהדומההוראההוספתבאמצעותלנטרלניתןהמתוארתהבעיהאת,בנוסף

,לקוחבקשתלפי,הדיןעורכילשכתאתהמסמיך,הדיןעורכילשכתלחוק(ב)84
הסמכה.מופרזלהנראההואאם,בתוצאותשהותנההטרחהשכראתלהפחית
כדוגמתסעיף.אחרות58מדינותשלבקודקסיםמוכרת(מזורחבהואף)כאמור
(ה)7תקנה.הגישורבתקנותכיוםקייםאינוהדיןעורכילשכתלחוק(ב)84סעיף

המגשרביןדעותחילוקיבענייןלהחליטהמשפטבתיאתמסמיכההגישורלתקנות
אתולשנותלהתערבהמשפטביתאתמפורשותמסמיכהאינהאך,הדיןבעליובין

עלולפיקוחלהגבלהנוספתאפשרות.המגשרלביןהצדדיםביןהטרחהשכרהסדר

דהיינו,גישור59לשירותימקסימוםתעריףלקבועהיאהמגשרטרחתשכרתעריף
שלבמקרהלקבלזכאייהיהשהמגשרהפשרההסדרמסכוםהאחוזמהולקבוע

Contingent(יחסימותנהשכר Fee(,זכאייהיהשהמגשרהבונוסהגובהמהווכן

Conditional(משולבמותנהשכרשלבמקרהלקבל Fee(.

סיכום.ז

עלהאוסרהגישורבתקנותהקבועהקוגנטיההסדרעומדזהמאמרשלבמרכזו
למגשרטרחהשכרתשלוםעללהסכיםבגישורהמשתתפיםהצדדיםועלהמגשר
שהקדישהשעותמספרלפישכרולגבותהמגשראתמחייבואשר,בתוצאהמותנה
.מראשקבועתעריףלפיאולהליך

הצגתתוך,זוקביעהבבסיסהעומדהרציונאלאתביקורתיבאופןסקרנו
עלהמותנההתשלוםשיטתלעומת,זותשלוםשיטתשלוחסרונותיהיתרונותיה

.השוניםגווניה
הצדדיםשלהחוזיםבחופשהמתערב,כיוםשישנוהחוקיההסדר,שהראינוכפי
צדדיםהמרתיעגורםמשמש,כלכליתמבחינהיעילאינו,60ראויהסדראינולגישור

המשתתףצדעללחץלהפעילועלולהגישורלהליךלפנותכספייםבסכסוכים
לצדמאפשראףזההסדר.בזכויותיופגיעהתוךהסכסוךלפתרוןלהסכיםבגישור

וחוזיקבלנותחוזיבנושאלחקיקההצעות"זמיראילראוזוהתערבותשיטתלפירוט58
;הגרמני8.(].8.-ל655'לסעהמפנה(ה"תשנ)140ש"ה,97,160כומשפטים"שירותים

.היווניהאזרחילקודקס707'סע;השווייצריהחיוביםלקודקס417'סע
.הדיןעורכילשכתלחוק82'ס59
לסכסוךהצדדיםואם,המגשרידיעלשעהלפישכרקבלתעללאסורמציעים,כמובן,אנואין60

.זאתלהםולהתירזאתלכבדיש,זותשלוםשיטתמעדיפים
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ועלול,החלשהצדלהתשתככליהגישורבהליךלרעהשימושלעשותכלכליתהחזק
.אילוץמתוךגישורלהסכםלהסכמהלהוביל

גמישותויאפשרהחוקיההסדראתיתקןהמשנהמחוקקאםייטב,לדעתנו
,סבוריםאנו.מותנהשכרלגבותאפשרותלרבות,המגשרשלהטרחהשכרבקביעת

להליךלפנותמתדייניםתעודדבתוצאהמותנהמגשרטרחתשכרגבייתהתרתכי
הצדביןראויאיזוןתיצור,לגישוריותררביםסכסוכיםלהפנייתתביא,הגישור
הגישורבהליךלרעהלהשתמשהעשירהצדשלמכוחותפחית,החזקלצדהחלש

ולהשקיעיצירתייםפתרונותלהציעהמגשראתתתמרץ,החלשאתלהתישכדרך
לפשרהמתאימיםשאינםתיקיםלניפויתגרום,פשרהלהשגתיותררביםמאמצים
להניחסביר,כןכמו.בהצלחתםיותרגדולסיכוישישלתיקיםמאמץותפנה
תמריץללא,יותרוענייניליעילההליךאתיהפוךהטרחהשכרהסדרששינוי

שיטהיצרההמשפטמערכתכאילוהמתדייניםתחושתאתויפחית,להארכתו
שיטתשלאלהיתרונות.המשפטיהדיוןאתולייקרלסבך,לעכבשמטרתהנוספת
ולקרואיותרלמוצלחהגישורהליךאתלהפוךרקלאבכוחםישהמותנההשכר
מעלהלחץאתמשמעותיתיפחיתגםשהואאלא,מלאכתםשיודעיםאנשיםאליו
.המשפטבתי
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