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 סיכום ערב עיון בנושא

  חיסיון בגישור: בין המצוי לרצוי 

 קריית אונו 104, קמפוס הקריה האקדמית אונו, צה"ל 17:30בשעה  5.3.19יום שלישי 

נערך על ידי פורום האתיקה למגשרים, בשיתוף הקריה האקדמית אונו והמרכז לגישור וליישוב הכנס 
 סכסוכים בקהילה קריית אונו 

  

 , רכזת פורום האתיקהכרמלה זילברשטיין מנחת ערב העיון, - דברי ברכה

התכנסנו  מרכז הגישור בקהילה קרית אונו , פורום האתיקה והקריה האקדמית אונו שמחים לארח אתכם.
  :נמצאים אתנו היום וישכילו אותנו כאן הערב לשמוע ולהשמיע בנושא חיסיון בגישור בין המצוי לרצוי.

מרצה בכירה  - ד"ר לימור זר גוטמן; מרכז -סגן נשיא בית המשפט המחוזי   -  ןהשופט יעקב שינמכב' 
ת המקצועית של עורכי דין בתחום האתיקה והאחריומומחית  ,המכללה למינהל בבית הספר למשפטים

מומחה לאתיקה מקצועית של  ,הקריה האקדמית אונו מרצה בכיר למשפטים -ד"ר עומר שפירא ; ושופטים
את תחום הגישור שנים רבות, פרסם ספרים ומאמרים בישראל ובחו"ל. האחרון שבהם:  מגשרים, חוקר

 "אתיקה של גישור: קודים אתיים והתמודדות עם דילמות", יחד עם כרמלה זילברשטיין, בהוצאת מאגנס.
מנחה   -חנן אדד עו"ד ומגשר דבת במרכז הגישור ובפורום האתיקה; ומתנ ,עו"ד ומגשרת ,עדנה אשכנזי

, מנחה ומכשיר מגשרים מרצה למשפט אתיקה ויו"ר ועדת האתיקה של ארגון המגשרים בישראל אנלהפ
 .נוספיםבמרכזים אקדמיים וגישור באוניברסיטת בר אילן ו

 
מנהלת מרכז הגישור, חברי פורום האתיקה, מגשרי המרכז, מגשרים ואורחים יקרים תודה  רנה לנדשטיין

למנהלת המרכז, לחברי פורום האתיקה ולמגשרים על כל העזרה  -אני רוצה לומר תודה  לכולכם שבאתם.
לקריה האקדמית למר עדו זולטי מנהל אגף הרווחה בעירית קרית אונו על הכיבוד, והסיוע בארגון הערב, 
 אונו ולצוות האחזקה.

 
אתית בגישור מזה שנים  שנים ומציב את קידומה של פרקטיקה 15פועל  מרכז הגישור בקהילה קרית אונו

רבות, בין היתר באמצעות פורום האתיקה שאני מרכזת. חברים בו חברי המרכז והוא פועל בהנחיית ד"ר 
. בשנה שעברה, לצד מענה מקצועי לדילמות  2014למגשרים בשנת  הפורום פיתח קוד אתיעומר שפירא. 

'תכנית גישורים', התאחדות מרכזי הגישור אתיות שהופנו לפורום ממרכזי הגישור השונים, הובלנו בשיתוף 
בקהילה וכלל המרכזים את ניסוח הקוד האתי האחיד למגשרים בקהילה, על בסיס הקוד האתי של מרכז 
הגישור קרית אונו. לשכת המגשרים בישראל אימצה אף היא את הקוד האתי של קרית אונו. אנו שואפים 

הקוד, יאמצו אותו, יפעלו לפיו ויחזקו את מעמד הגישור שארגוני המגשרים וכל המגשרים בארץ יכירו את 
 בישראל. 

של קרית אונו מתחברת לקשר האמיץ שלנו  קהלידתו של פורום האתימרכז הגישור בקרית אונו זכה בגדול. 
את צוות  דר' שפיראעוד בשלבי הקמת המרכז לגישור, ליווה , מומחה לאתיקה בגישור. עם דר' עומר שפירא

עומר . ועל כך תודה ענקיתכה ובייעוץ  תוך כדי הדגשת הצד האתי בעבודתנו כמגשרים בקהילה הניהול בהדר
 מתנדב ומגשר במרכז.

 
הרעיון היה לשלב הפך למרכז ידע עבור מגשרים. הוא פועל כשבע שנים יחד עם האקדמיה,  פורום האתיקה

חברי הפורום  14כוחות של אנשי תיאוריה ואקדמיה מצד אחד יחד עם אנשי פרקטיקה ושטח מצד שני. 
נפגשים באופן קבוע אחת לחודש לדון בדילמות אתיות המגיעות אלינו  .באים מתחומי עיסוק שונים ומגוונים

ם פרטיים. אנו דנים בדילמות מנתחים מכל רחבי הארץ, ממרכזי גישור בקהילה, מארגוני מגשרים וממגשרי
 ומעבירים אליהם חזרה את ניתוח המקרה על פי הקוד האתי. 

 
"אתיקה של גישור: קודים אתיים והתמודדות עם ספר הלאור של הוצאתו  הישג משמעותי נוסף הוא

 מקצועית.חודי של אתיקה יספר ראשון מסוגו בארץ והוא מספק מקור ראשון ויבהוצאת מאגנס.  דילמות"
. כתיבתו של ד"ר עומר שפירא וצוות פורום האתיקה הספר הוא תולדה של התמדה, עבודה קשה ומאתגרת
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הספר  לבין פרקטיקה של עיסוק בגישור. ,התאפשרה כתוצאה ממפגש פורה בין אקדמיה ומחקר תיאורטי
הגישור בקהילה קריית אגב, נמכר ללא מטרות רווח למחבריו והתמלוגים ממכירתו נתרמו על ידינו למרכז 

 אונו להרחבת פעילותו החברתית בעיר.
 

בקרוב נעלה את ניתוחי  מנים להפנות אלינו דילמות ונזמין אתכם להציג אותן בפורום האתיקה.זאתם מו
 .המקרה לאתר אינטרנט ייעודי וזמין של פורום האתיקה

 
לצדדים או למגשר? האם ניתן לזמן החיסיון בגישור נושא חשוב שמעסיק את כולנו. למי שייך החיסיון? 
  מגשר לעדות בניגוד לרצונו, גם אם הצדדים מסכימים להסרת החיסיון?

  

 הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו ומנחה פורום האתיקהד"ר עומר שפירא,  - דברי פתיחה

עשרות חוות  ם האתיקה כתבופורשימור הידע והתמקצעות המקצוע. , בין היתר, מטרתו ,פורם האתיקה
שכן אנו מרגישים שיש צמא שצברנו, לחלוק את הידע  זה, היא  . מטרת ערב עיוןברחבי הארץדעת שהופצו 

 עוסקים בתחום האתיקה.כך בקרב הל

מודה לכרמלה אני אונו לבין הקריה האקדמית.  -משת"פ בין מרכז גישור קריתכתוצאה הערב מתאפשר 
שנים.  4וניהלה אותו עד לפני  2005הגישור בקרית אונו בשנת  שמנחה את הערב. כרמלה הקימה את מרכז

. כרמלה מעורבת 2012היא פעילה בתחום הגישור הרבה מאוד שנים ויחד הקמנו את פורום האתיקה בשנת 
בעשייה היומיומית של הפורום על כל היבטיה. היא מקשרת בין הפורום לשטח, מקבלת פניות ממגשרים, 

פורום, מפיצה את חוות הדעת האתיות ועוד. עבודת הפורום לא הייתה יכולה מרכזת את עבודת חברי ה
להתנהל בלעדיה וגם הכנס הזה הוא במידה רבה תוצאה של עבודתה המסורה. בנוסף לכך אני רוצה להודות 
לחברי הפורום על עבודתם ועל מעורבותם בהפקת ערב העיון, לרנה מנהלת מרכז הגישור, וכן לעיריית קריית 

  ו ולקריה האקדמית על הסיוע לקיום ערב העיון.אונ

יש כמו גם סודיות נתפסים כחשובים בעבודת המגשר.  ,ערב העיון מתמקד בנושא חיסיון בגישור. חיסיון
תקיים הליך גישור ללא סודיות וחיסיון. הידע באשר להיקף החיסיון לוקה בחסר. ערב כול להאומרים שלא י

 העיון נועד להשלים חסר זה.

  

 ית הספר למשפטים, המסלול, בגוטמן-ד"ר לימור זר - חיסיון בגישור: סקירת מצב והצעות לשינוי
 למנהלהאקדמי המכללה 

חיסיון שייך למטריה רחבה של סודיות. יש מערכות יחסים שאנו רוצים לשמור בתוך מעטפת של סודיות. 
לתת את המעטפת הזו,  על מנת, כאשר המטרה שיהיה שיח חופשי. מטופל וכד'-ח, פסיכולוגלקו-לדוג': עו"ד

 חריג לעיקרון גילוי האמת. מחיר והוא: החברה מוכנה לשלם

יש מערכות יחסים מיוחדות שהן חשובות לנו והתועלת החברתית שלהם גדולה מגילוי האמת ולכן אנו 
 .הפטור מהחובה להעיד - ג: חיסיוןימוכנים לתת חר

 :מעטפת סודיותיש דרגות שונות של 

 חיסיון .1

 הדברים שנאמרו לא יכולים לשמש כראיה -אי קבילות .2

 סודיות .3

 לא יהיה גישור, הצדדים לא יוכלו לדבר באופן חופשי. ,בלי המערכת הזו העוטפת

 את החיסיון לעומת זאת, יצרה הפסיקה.   -לקוח וכו'(. באשר לגישור  –בד"כ החוק קובע חיסיון )עו"ד 
מציינת כי אינה  גוטמן-ד"ר זרבלה את המאמר שלי וקבעה שיש חיסיון על הליך הגישור ואולם יהפסיקה ק

מציינת שהצד הטוב הוא, שלפחות יש , אבל, ולא בחקיקה אוהבת את העובדה שהחיסיון נקבע בפסיקה
 חיסיון.

מחוץ  .סיון מטבעו שייך להליך המשפטייכי ח ההקפדה על החיסיון היא בתיקים שמגיעים לבית משפט
 להליך המשפטי מדובר על סודיות.
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עשה, לא בלבד ולמ בהליך משפטי אזרחיהיא הוראות החוק הקיימות, הוראת אי קבילות בחוק בתי המשפט 
 י פלילי.טיחלה בהליך משפ

 חיסיון.המחוקק רוצה לומר שמאוד חשוב לשמור על תקשורת חופשית ולכן הפסיקה יצרה את ה

שכל מקרה הוא מקרה בפני עצמו. נשאלת השאלה האם שני הצדדים הן, הבעיות בחיסיון יציר פסיקה 
 ?יכולים לוותר עליו

שהוא חיסיון מוחלט  "לקוח - עו"ד"מאחר וחיסיון הגישור הוא יציר פסיקה, פעמים רבות פונים לחיסיון 
חיסיון הסיר משפט לא יכול לה (. ביתיכול להסירבימ"ש בהחלטה ש פאוור פסיכולוגחיסיון של להבדיל מ)

או היכן שמתקיימים מספר חריגים  לקוח אלא אם הלקוח ויתר עליו ואז עורך הדין חייב להעיד.-עו"ד
 סיון.ישהוכרו בפסיקה כמקרים בהם אין ח

 האם אותו הדבר חל על גישור? האם הצדדים יכולים לוותר עליו ואז המגשר חייב להעיד.

מצד  .בנושא זה  פסיקההרבה יש רבים שכן  לקוח, שיש לו יתרונות-עושה היקש מחיסיון עו"ד 2016-פס"ד מ
 שני, ההיקש אינו מתאים. 

לקוח לבין החיסיון החל על גישור שניתן  –אינה בטוחה שיש דמיון מספיק בין חיסיון עו"ד  גוטמן-ד"ר זר
 לעשות ממנו היקש.

נותנת לעיתים החלטות שיש להם מעמד מחייב כלפי עו"ד שהם ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין 
 את התפיסה שהגישור חייב את ההגנה של הסודיות והחיסיון.בהחלטות הועדה  מגשרים, ניתן לראות

 בתיק בועל עו"ד מגשרת  , תלונההלדוגמ: של לשכת עורכי הדין מאשרת גילוי יש מצבים שועדת האתיקה
שזה  ,המגשרת שפירטה לבית המשפט את הסיבות לכישלון הגישוריתה נגד ה היוהתלונ נכשל הליך הגישור

פתח את הפתח לחשיפה בתלונה, בנסיבות אלו אין אחד כמובן חסוי. וועדת האתיקה סברה כי בגלל שצד 
 בכך עבירה אתית.

 , הוראת חיסיוןגוטמן-לחיסיון. לטענת ד"ר זר בכותרת שלה הצעת חוק הגישור אין הוראה המתייחסתב
 צריכה להיות ברורה שכן יש טרמינולוגיה ברורה לחיסיון שלא קיימת בהצעת החוק.

שמדובר בו  רת את המצב הקיים: יש הוראה של אי קבילות מפורט וסעיף של סודיותמהצעת החוק דיי מש
 חיסיון.הקובעת  אחת ברורה אבל אין עדיין הוראה ,סיוןיבסעיף השני על ח

 .כמו חוק הגישור או בחוק ספציפי ,או בפקודת הראיות גוטמן,-ד"ר זרלדעת סעיף חיסיון יכול לבוא 

דות וגם באי שיעסוק גם בחיסיון ממתן עחוק סעיף הוא  - (2002משנת  גוטמן-ד"ר זר המצב הרצוי )ממאמר
 ות כראיה בכל הליך משפטי )פטור כראיה(.לקבי

 לקבל חיסיון מוחלט. גוטמן-החיסיון הוא יחסי, שכן אין סיכוי לדעת ד"ר זר

-אינו לדעת ד"ר זר סיון בידי בימ"ש בכל מקרה ומקרהישמשאיר את ההחלטה על הסרת הח חיסיון יחסי
חריגים  סיון.ימצבים בהם מראש אין ח טוב הוא חיסיון שקובע חריגים.יחסי חיסיון טוב. חיסיון  גוטמן

 אפשריים:

זו  -למשל, במהלך הגישור אחד הצדדים איים על הצד השני .החיסיון לא יחול על עבירה עתידית .1
 סיון.יעבירה שאין לגביה ח

 למשל, בתביעת שכר. כאשר המידע נדרש להגנת המגשר. לוחין לא והחיסי .2

והצעה מפורטת קיימת במאמר  .הוא לקבוע בחוק סעיף חיסיון משולב, גוטמן-לדעת ד"ר זרהמצב הרצוי 
 במהלך הליך גישור" "הבטחת סודיות -2002שלה משנת 

  

 

 רו"ח, עו"ד ומגשרתעדנה אשכנזי  -תמונת מצב מהשטח 

 עוסקת בעיקר בדיני משפחה ומדברת מהשטח.

 צריך להתייחס גם לסודיות, חיסיון וכד'. כדאי שההסכם יהיה ברור ומלא. -הסכם הכניסה לגישור
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כנגד מגשר, יש לכתוב הסכם כדי להימנע ממצב שיש לחשוף את הסכם הכניסה לגישור במקרה של תביעה 
 כניסה לגישור כללי מבלי שיהיה מידע מהותי אודות הסכסוך עצמו.

 יש להבהיר  לצדדים את התהליך את חובת הגילוי, חובת החיסיון  וחובת הסודיות בלשון פשוטה וברורה.

נגמר  עו"ד אשכנזי לא משאירה אצלה חומרים של הצדדים שמוצגים במהלך הגישור כמו דוחות. כאשר
גישור, היא מתייקת את ההסכמים ולא מחזיקה חומרים. כשיש חוסר אימון להציג מסמכים , ניתן למנות 

 מומחה בהסכמה.

 כובעים: 2-בסיטואציה בבעבר עו"ד אשכנזי הייתה 

המגשר זומן לעדות ע"י הצד השני. והמגשר "לקה בדמנציה" ושמר על  -הייתה צד בבית משפט  .1
 החיסיון.

 עדנה התנגדה ומקווה שאכן לא תזומן לעדות.  -כמגשרת לתת עדות הוזמנה  .2
 

כשיש אי הבנה על סעיף בהסכם, האם הוא חלק מהגישור או לא? לעיתים המגשרים עורכים  -הסכם הגישור
 בעצמם את ההסכמים. השאלה: האם החיסיון חל גם על פרשנות ההסכם? ההסכם ממילא מוצג בבית

בורה שגם פרשנות ההסכם והדברים שנאמרו בחדר הגישור שהביאו להסכם המשפט אולם עו"ד אשכנזי ס
 צריכים להיות חסויים.

  

 סגן נשיא בית המשפט המחוזי, כב' השופט יעקב שינמן - חיסיון בגישור מנקודת מבט שיפוטית
 מרכז

 א'( באשר להליך הגישור:-הארות )ב

להליך הגישור. הגישור מתעצם בשנים לדעת השופט שינמן, עדיין לא נאמרה המילה האחרונה באשר 
צדדים ממעטים לתת הסכמה האופן וולונטרי ללכת לבוררות )אלא אם יש  האחרונות ביחס להליך הבוררות.

להם הסכם הקובע בוררות חובה שאז אין להם ברירה(. לעומת זאת, יש אמון רב של הציבור בהליך הגישור 
 ב וראוי ויעיל.ובתי המשפט מעודדים זאת ורואים בו הליך טו

הגישור  לא קיבל עדיין, את המעמד הראוי בדרך של חקיקה ראשית, ואולם הצעת חוק הגישור היא הצעת 
 חוק המקדמת מגמה זו, והעובדה שהיא מוגשת ביוזמת כ"כ ממפלגות שונות מעידה,  שהיא "חוצה מפלגות".

 לא נאמרה המילה האחרונה באשר לחיסיון בהליך הגישור. 

נמן מציין כי אינו חש נוח עם הגדרת החיסיון. בהתאם לניסוח הנוכחי בחוק קיים חסם של השופט שי
מפער זה שבין הצדדים למגשר, ניתן להבין כמה עבודה  קבילות  לגבי הצדדים ואילו למגשר קיים חיסיון.

 דרש מבתי המשפט כדי להגדיר במדויק את גבולות הקבילות או החיסיון.ינדרשת ועוד ת

דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי " ג' )ד( לחוק בתי המשפט: 79סעיף 
 אזרחי"

אלא אם הסכימו על  ... "דברים שנמסרו במהלך הגישור לא ישמשו ראיה - הגישור ב' להצעת חוק 15תקנה' 
ל חיסיון על ההליך כך הצדדים והמגשר". ההסכמה הנדרשת מהמגשר בתקנה זו מרמזת אולי בכל זאת, כי ח

דגם המחוקק רמת כוון לראות בכך כהליך חסוי ניתן למצוא ניתן למצוא   -ואינדיקציות נוספות לאפשרות זו
 בהצעת החוק הנ"ל.

ג )ד( הוא סעיף שמדבר על קבילות ואילו  79כב' השופט עמית קבע הלכה בבית משפט עליון לפיה, סעיף 
 הצדדים. למגשר קיים חיסיון  שניתן לויתור ע"י

צד אחד לא רשאי לפי פסיקת העליון בפסק דין "קונדיטוריה עייני", אחד המבחנים לחיסיון מתקיים כאשר 
 לעיין במסמך אשר בידי יריבו.

)ו( לתקנות הגישור, קובעת לדוגמה  שאם מסר בעל דין למגשר מידע, תוך דרישה לשומרו בסוד, 5תקנה  
 על דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות"."ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי ב
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בהתאם לתקנה זו מתקיים אותו המבחן שנקבע בעיני לחיסיון )כשצד אינו רשאי לעיין במסמכי יריבו(, ולכן 
אך לא נאמרה  גם מטעם זה, טרם נאמרה המילה האחרונה באשר להיקף החיסיון שחל על הליך הגישור. 

 המילה האחרונה.

  אין למגשרים חסינות בפני הגשת תביעה לעומת בוררים. -לחיסיון יש גם את סוגיית החסינות בנוסף 

 באופן יחסי בפני תביעה )לא במקרה של הפרת אמונים(.  נותלפקודת הנזיקין מעניק לבורר חסי 8ס'  

לזמן את בהסכם המצוי קיימת חובה מפורשת של המגשר לנהוג בתום לב והצדדים  מאידך מתחייבים שלא 
מגשר לעדות. אם המגשר מפר חובתו או הצדדים מפרים חובותיהם לפי ההסכם, הדבר עשוי להוות עילה 
להגשת תובענות, וגם טענת רשלנות רגילה יכולה להיות עילה להגשת תביעה כנגד המגשר כשאין לו חסינות 

 .מפני תביעות, לפחות ברמה שיש לבוררים

מות מתנגשות. מחד הרצון לשמור על חיסיון ההליך, אך מצד שני, יש יש לקחת בחשבון שיש כאן שתי מג 
בפגיעה אפשרית עתידית בצדדים לדיון. כך למשל, כאשר יש הסכם גישור ולאחר חתימתו  יש תביעה להפרת 
הסכם הגישור, מתעוררת שאלת כוונת הצדדים והפרשנות אותה ניתן ללמוד מהליך הגישור עצמו ואם יש 

להביא את אותן הראיות. אין "ארוחות חינם" אם מבקשים לשמור באופן אבסולוטי על  חיסיון לא ניתן
החיסיון אזי יש לומר באומץ לב, שלמען מטרה אחת ראויה )עידוד ותמרוץ הליך הגישור( אנחנו כחברה 

   .משלמים מחיר מסוים )מניעת הצגת ראיות מהליך הגישור גם למטרות ראויות(

דבר ממנו לא יתגלה גם אם ההליך יכשל, מהווה תמריץ גדול לצדדים להסכים ההסבר כי ההליך חסוי ו
 לפנות להליך הגישור.   

 )מה עם הליך מנהלי? בתי הדין לעבודה?(  השופט שינמן אינו בטוח שהחיסיון חל רק על הליך אזרחי

 לדעת השופט שינמן הרציונל הוא שיחול החיסיון גם בהליכים אחרים.

קיים בדין מספיק שהלקוח מוותר על החיסיון כדי שהוא יוסר )עו"ד לקוח, רופא מטפל, בכל חיסיון אחר ה
 2עיית הקבילות ו/או החיסיון יש צורך לפחות בהסכמת ולא כך בגישור על מנת להתגבר על באיש דת וכד'( 

 המתדיינים+ המגשר(. 2צדדים ) 3 -הצדדים ואולי אף ב

בגישור לקוח יש נותן שירות ומקבל שירות. -וח. בחיסיון עו"דסיון שקיים בין עו"ד ללקיאין דמיון לח
קטיבי, אין מתן שירות אלא הליך של גישור לקראת פשרה ויש כאמור ילהבדיל יש מגשר שהוא אובי

 שלושה צדדים.

שם פסיקת בית משפט עליון  -השופט שינמן דווקא מוצא יותר דמיון בין הליך הבוררות להליך הגישור 
 לחיסיון  )אך גם כאן קיים הבדל כאשר בבוררות יש הכרעה ובגישור יש הסכם(.קבעה חריגים 

  

מרצה בכיר למשפטים  ,ד"ר עומר שפירא - דילמות אתיות בגישור הנובעות מסוגיית החיסיון
 בקריה האקדמית אונו ומנחה פורום האתיקה

 .האתיקהבהיבט ית החיסיון ד"ר שפירא מתייחס לסוגי

בפקודת בחקיקה, לדוגמה החיסיון נקבע חיץ בין ההליך המשפטי להליך המקצועי. ליצור  חיסיוןמטרת ה
ג )ד( לחוק  79סעיף  .סוגיית החיסיוןלבפקודת הראיות אין התייחסות  ,. באשר לגישור, או בפסיקההראיות

ר א פטוובית משפט לא יכול לקבל את המידע כראיה. חיסיון לעומת זאת ה - עוסק באי קבילותבתי המשפט 
)ד( לתקנות הגישור עשויה להתפרש כסוג של חיסיון מכיוון שהיא מטילה על 5תקנה המידע כראיה.  ממסירת

מדובר בדברים שהם משלימים. המגשר חובת סודיות כלפי כל מי שאינו צד לגישור לרבות בית המשפט. 
ות אינה מאפשרת , ואי הקבילרת לגלות מידע שנמסר למגשר לכל צד שאינו צד לגישורשסודיות לא מאפ

 לבית המשפט לקבל מידע מסוים כראיה גם אם הגיעה לידיו.

. נאמר גישורהחיסיון למסמכי עוסקים בגבאי בעניין בעניין שירי וקי הדין פס, העליוןבית המשפט פסיקת ב
אי המתאימה יותר היא יה. ד"ר שפירא סבור שהטרמינולוגיה ישהמסמכים לא יכולים להיות מוגשים כרא

 .קבילות

החל בהליך הגישור המעניק  חיסיוןהתייחס במפורש להשופט עמית ובעניין לוי  עייניבעניין דין ה יבפסק
 .והם רשאים לוותר עליו החיסיון שייך לצדדיםלדברי השופט עמית פטור ממסירת עדות. 
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ששימש בא כוחו של צד דין -עורך-לוי נ' דרורי: על ניגוד עניינים של מגשר 1496/15"בעקבות רע"א  ובמאמר
מנתח ד"ר שפירא את פסקי הדין  ,(2018) 165-178, 133כא  ועל עדות מגשר בבית משפט", משפט ועסקים

הכיר בזכות עצמאית של המגשר לחיסיון לפיה לא ניתן יהיה להעיד את המגשר ללא מציע לעייני ולוי ו
 הסכמתו גם אם הצדדים הסכימו לוותר על החיסיון. 

תקנות ל 6על פי סעיף המחוקק יודע להכיר בזכות העצמאית גם בהתייחס לגישור. לדוג' בסכסוכי משפחה, 
יש התייחסות  לחוק בתי המשפט לענייני משפחהא. 5המפנות לסעיף להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה 

 שר.מפורשת לחיסיון לעובד יחידת סיוע שפועל כמגשר שוויתור עליו מחייב את הסכמת המג

תפיסה של אתיקה מקצועית מתמקדת באיש מקצוע, כי מנקודת מבט משפטית נקודת מבט אתית שונה 
אתיקה מצטרפת למשפט. לכן האתיקה לא מסתכמת במשפט. רק ולא ובמחויבויותיו כאיש מקצוע במגשר 

כלפי כלפי צדדים נוספים:  ןחובותיו ה ,כאשר מתמקדים במגשר כאיש מקצוע (.גישור)בתקנות בתי המשפט 
ורמים כל הגל מקצועית, עמיתים, הציבור הרחב, מרכז הגישור או בית משפט שהפנה את התיק.הקהילה ה

עומר שפירא וכרמלה זילברשטיין מפנה לספר כי ינהג בדרך מסוימת ) מהמגשרלגיטימיות יש ציפיות הללו 
 (2018)מאגנס,  193-200, 183-188 דילמותאתיקה של גישור: קודים אתיים והתמודדות עם )עורכים( 

 המגשר פועל בזירה בה יש צדדים נוספים בנוסף לצדדים והוא כאיש מקצוע יש לו חובות אתיות גם כלפיהם. 

כי גם כאשר שהגיעו בפניו פניות של מגשרים שנדרשו להעיד בבית המשפט חיווה דעתו האתיקה פורום 
עדיין חייב לבחון האם חובותיו האתיות כלפי גורמים  המידע, המגשרוותרים על חובת אי גילוי מהצדדים 

 .נוספים, ובמיוחד כלפי המקצוע והציבור, מאפשרים לו לגלות מידע מתוך הגישור

יש חובות שחלות על המגשר ולא על הצדדים מכח חובה אתיקה של מקצוע הגישור לדוג': לשמור על מעמד 
 צועית.המקצוע, על החוק, התקנות, יושרה מק

שהמגשר יהפוך לכלי יש סיכון לל את הסיכונים. קכאשר אנו עוסקים בחיסיון עדות המגשר, המגשר צריך לש
עורכי הדין של הצדדים יחקרו אותו על מנת לקדם את הטענות שלהם. יש חשש  טענות כל צד.הוכחת ל

הצדדים ם הגישור. שדברים שיאמר יתפרשו בדיעבד כאילו הייתה לו העדפה של אחד הצדדים בעת קיו
משיקוליהם להזמין את המגשר לעדות או ולוותר על החיסיון אם את ההחלטה מקבלים במקרה כזה 

 והם אינם בוחנים את ההשפעה על מעמד המקצוע ומעמדו הניטראלי של המגשר. הפרטיים

 ברמה האתית יש לצפות מהמגשר:

חלק מהנושאים אותם  םהעלאת נושא החיסיון וגבולותיו ה .של הצדדים בחירההחופש לכבד את  .1
להעלות בפני הצדדים טרם הגישור על מנת שיוכלו להשתתף בגישור מתוך הסכמה מדעת יש 

 .מודעת לגבי המידע שהם רוצים לחלוק עם הצד השני ועם המגשר הוהחלט

כי הדין של הצדדים או . כאשר מגשר מוזמן לעדות על ידי עורשל המגשר יושרה מקצועיתלשמור על  .2
בית המשפט עליו להעלות בפניהם את סוגיית החיסיון ואת המגבלות האתיות החלות עליו מכיוון 
שלעיתים עורכי דין ואפילו שופטים אינם מודעים לקיומו של החיסיון ולחובות האתיות של המגשר. 

לרבות את סוגיית בית המשפט בפני  חובות האתיות של המגשר גםהבהיר את מצופה מהמגשר כי י
 שמור על מעמד המקצוע. יובכך  החיסיון

. הוא יכול ניטראלי מעמדובעל כחסר משוא פנים ו תפיסתעל ו מעמד המקצועעל המגשר לשמור על  .3
יו. כשהעדות נכפית עלעל ידו המידע הנמסר  לקיים מחויבויות אלו באמצעות ניסיון להגביל את

, למשל לנושאים מוסר ככל שניתןהמגשר ביל את המידע אותו הציפיה האתית היא להגכלומר 
 טכניים פרוצדורליים להבדיל מנושאים מהותיים שנוגעים להתנהגות הצדדים.

מדובר במקרה כשמסירים את החיסיון רק במקרים נדירים, לפיה אמץ גישה לההמלצה לבתי המשפט היא 
 . וניתן למנוע את הפגיעה במעמד הגישור להשיג את המידעאחרת חמור, במקרים בהם אין דרך 

שמתמקד במגשר כאיש מקצוע ובמכלול חובותיו  אתירובד גם  שפטי קייםלסיכום, בנוסף לרובד המ
אם בית  ?מה אני כמגשר צריך לעשות כאשר מזמנים אותי לתת עדותעל המגשר לשאול עצמו:  האתיות.

 , זה יעשה שירות טוב לכולנו.החלות עליו מגבלות האתיותמגשר כאיש מקצוע ובהמשפט יכיר ב

  

 ומגשר ד"עו ,אדד חנן :מנחה -לשאלות  ומענה משתתפים פאנל

 הקדמה -עו"ד אדד 
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, שהאדם, טועןה האקונומיות" חוק"מכונה שינוי הרגלים ה ,הראשון .לל אנשים מתנגדים לשני דבריםככ
תמיד לשוב אל השגרה, שהוא רגיל לה, אף אם היא כרוכה בצער,  יעדיףברצותו לחסוך באנרגיה נפשית, 

 .בעצמיות פגיעהשמירה מפני השני הינו  .החוק באבדן ובהרס
 

להכנה נפשית, שתאפשר לנו את הטלטלה, שתדרוש מכולנו  ,לצד העצמה ,זקוקים אנוכדי להתגבר עליהם 
 ,שקיפות ובטחון ,וודאות -במקרה זה למתגשרים  -לקרקע מכינה שתאפשר לנו . אנו זקוקים שינוילהגשים 

 .שישרו עוצמה שתאפשר יציאה מתוך אותו מצב קונפליקט בו אנו נמצאים
 

כדי להגשים אפשרויות אלו מבנה הליך הגישור "שולחן גישור" המטפל בכל אותם כפתורי התנגדות 
הינו הוודאות שהליך הגישור הינו הליך פרטי לצד ניטרליות וכו' אחד מכפתורי ההתנגדות  .שמונעים פתיחות

 אחרות. תאינו פוגע באלטרנטיבווסודי וחסוי באופן שמה שנאמר בו נשאר בו באופן זה 
 
חולקים את הסודות  על פי כללי עבודה אלו מתנהל הגישור באופן שתוך זמן קצר באופן יחסי, מתגשרים 

השולחן המתגשרים פונים להליך משפטי ולפתע כללי לעיתים ההליך לא מסתיים בהסדר, ו הכמוסים ביותר.
 דברים נחשפים ולעיתים המגשר מוצא עצמו מוזמן לעדות. ,משתנים משחק(ה)
 

 צרכים?כיצד ניתן לשמור שכללי הגישור יוותרו כפי שנקבעו בראשיתו ולא ישתנו לצורך הגשמת 
 

 הצגת שאלות לפאנל - עו"ד אדד 

האם החיסיון בגישור כולם מסכימים שהחיסיון הינו חוליה משמעותית בשרשרת ומכאן השאלות  .1
 צריך להיות של הצדדים או של ההליך עצמו ?

 של ההליך עצמו. כב' השופט שיינמן 

 חיסיון משולב הקובע חריגים. גוטמן -ד"ר זר 

 ל הצרכים של חיסיון:אשר לדעתכם עונה עהשייך להליך הגישור סעיף הרמטי של חיסיון ו נסח .2

 כפי הדוג' שהוצגו הקובע חריגים משולבחיסיון  גוטמן -ד"ר זר. 

  'הוא הליך חסויסעיף קצר ותכליתי ולכתוב שהליך הגישור  - ינמןשיעקב  השופטכב. 

  - אדד עו"ד

ירי מהתאונה נגרמה כתוצאה  .חטיבת עודד של מילואים נהרגו חמישה חיילי בסיס צאליםב 1990 ביולי 17-ב
אותו מקום )צאלים( ארעה ב 1992 בנובמבר 5-על החיילים במהלך התרגיל; ב פגז ארטילרי מוטעה של

ה משני אסונות אלו עלתה שאלה הכיצד כתוצא .ה נהרגו חמישה חיילים מהיחידהנוספת האונת אימונים ת
הוגשה הצעת חוק שעל מנת שניתן יהיה להפיק לקחים חייבים לבסס  ?לא הופקו לקחים מהמקרה הראשון

שאול  ,על ידי דדי צוקרהוגשה חוק ה הצעת .ביטחון כי דברים שיאמרו בתחקירים לא יוכלו לשמש כראיה
 לחוק השיפוט א539 סעיף ,1997-(, התשנ"ח33)תיקון מס' אי בחוק השיפוט הצבהתווסף ו, יהלום ועוד

עדות שנמסרה לפני ועדת לפיו  1968-לחוק ועדות חקירה תשכ"ט 14סעיף בא אחריו  . 1955-הצבאי, תשט"ו
 נ. יפת ואח' 2910/94משפט הבנקאים: ע"פ ב הלכה למעשה מוחקירה לא תשמש ראיה משפטית ואלו יוש

 :282-316בעמ'  221(, 2מדינת ישראל ,פ"ד נ)
 ושום דין וחשבוןבמהלך חקירתה של ועדת חקירה, בין מפי עד ובין באופן אחר,  שהושמע "שום דבר

נוסח משולב[, [ לחוק מבקר המדינה 30סעיף כך  של ועדת חקירה, לא יתקבל כראיה במשפט";
במילוי תפקידיו או שהכין המבקר  , כי "דוחות, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא1958-התשי"ח

  ."לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי
(, 80פקודת העיריות )תיקון מס'  לחוק לתיקון 8לפקודת העיריות, כפי שהוסף בסעיף  1ג170וכן  סעיף 

 :(121, בעמ' 120עמ'  29.1.02מיום  1826)ספר חוקים  2002-התשס"ב
שהכין מבקר העיריה במילוי תפקידו, לא  ו"דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא א

 ."יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא
כל ההליך לא ישמש . או בתחקיר לא תשמש ראיה בבית משפט ,עדות שנמסרה בפני ועדת חקירהכלומר 
לא לצדדים אלא להליך הגישור למגשר ובהקבלה לא ו -באופן שהתוכן אינו שייך למי מהצדדים  כראיה

 .עצמו

 שאלות מהקהל

 החיסיון הוא יחסי או מוחלט? - אלוני עו"ד גיורא .1

  חיסיון יחסי הוא לא ברור והיא נגד חיסיון יחסי אלא בעד חיסיון יחסי  - גוטמן-ד"ר זרתשובת
 .עם חריגים קבועים מראש

  הכיוון  הגדרה טרמינולוגית עם חריגים.. צריך גוטמן-מסכים עם ד"ר זר - ינמןהשופט שתשובת
. יש איזונים השני הוא המחיר שאנו משלמים תמורת הערך שאנו מנסים לקדש והוא "החיסיון"

 . במחיר שמשלמים לעומת פגיעה בערכים אחרים

https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1990
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1_%D7%A6%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/5_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/5_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1992
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
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 מסכים כי יש לקחת בחשבון את המחיר. באשר לטרמינולוגיה, יש הקוראים  - ד"ר שפירא
 .עם חריגים" ויש האומרים "חיסיון יחסי" ולמעשה זו אותה הכוונה לחיסיון: "חיסיון מוחלט

 רשאי  המסיון מוחלט כהן דת לדוגיבחסיון ההליך עצמו שכן גם יהמהות הינה ח - עו"ד אדד
להזמנה לעדות וטעמי  מאכן נותן דוגו 818עמ'  חלק שני ,דמימפנה לק .לוותר על החיסיון

השופטים להגעה לחקר האמת והגעה לתוצאה צודקת, שיש מקום לאבחן בהקשר זה את המונח 
או הגשמת זכויות משפטיות שאינו בהכרח צדק חברתי או צדק שהינו על פי רוב  צדק משפטי  

 .מוסרי
הן אינם נשוא ובמקרה של גישור יסיון בחאינן נכללות הן רשלנות ווגיות כשכ"ט לס כך בנוגע

בעוד ממצא רפואי ודרכי טיפול הינם חסויים " :חלק שני 813' מומפנה לקדמי ע הגישור
  (.259' מע 447/72בג"צ ) שפלוני נזקק לשירות רפואי וכמה שילם לו אינה חסויה" העובדה

 המגשרים אינם אמורים לייעץ אלא לנהל אותו באופן אובייקטיבי. המגשר אינו  - עו"ד אשכנזי
 עץ להם.ימשכנע את הצדדים ואינו צריך לי

 לוחצים את הלקוחות ומדד ההצלחה  ,רוב המגשרים המצליחים הידועים לי -ינמןהשופט ש
 האם החיסיון יחול במסגרת ההליך בו נשלחו הצדדיםנשאלת השאלה, הוא סיום הליך הגישור. 

 ?או גם בהליכים אחרים לגישור

  ?מגשרים יסייע שנימינוי האם   .2

 אין ערעור על מגשר שכן אין תפקידו להכריע. -השופט שינמן  

 מגשר צריך להיות מומחה תהליך ולא מומחה תוכן כמו  -)התייחסות מהקהל(  ד"ר ירון מאיר
 רופא. 

 לא לפסוק, לא לייעץ ולא לטפל.  - יושרה מקצועית היא שאתה דבק במקצוע - ד"ר שפירא
מגשר לא ייתן חוו"ד מקצועית אפילו אם זה תחום  -ז' 5תקנות בתי המשפט גישור בתקנה 

 עיסוקו.

 .נושא החיסיוןבבורר יוצר סתירה ובעיה גם  מתפקיד מגשר לתפקידהמגשר של מעבר  .3

 בו המגשר צריך לסיים את תפקידולמצב יש התייחסות בחוק  - השופט שינמן. 

 םמשיכות לחול גם עיש להבחין בין משפט לבין אתיקה. חובותיך כמגשר מ - ד"ר שפירא 
 ,בורר. ייתכן שמבחינה אתית אי אפשר לעשות את המעבר הזה לתפקיד בוררהמעבר לתפקיד 

שלמד הבורר בתפקידו הקודם כמגשר, למשל במצב שבו ניתן להתעלם מהמידע  אשר לאכ
 הצדדים.התקיימו פגישות נפרדות עם 

 מקרה של גישור שהחל בגישור והמגשר הפך לבורר לבקשת הצדדים מביא כדוגמא  - עו"ד אדד
האישה טענה שההליך היה חסוי ולכן מנוע  .ולאחר מכן הוזמן לעדות על ידי בית הדין הרבני

באופן זה העיד  .המגשר מלהעיד אך ההליך היה לאישור פסק הבוררות ולכן הותרה העדות
 האישה העידה בפניו כי בגדה ולכך היו השלכות. שכבורר על כך  המגשבר

שינוי תפקיד כמוהו כשינוי כללי המשחק ולכן אסור ולו מצד גמירות דעת של המתגשרים שלא 
כן יש בו כדי לפגוע בהליך בכללותו באופנים נוספים מטיב . כמו בהכרח זוכרים מה סיפרו

מחשש לשתף בחופשיות נכונות של מתגשרים ההקשבה של מגשר מונחה פתרון ועד לעצם ה
 שכללי השולחן ישתנו.

 ?בחקירה נגדית על הליך הגישור איך מגבילים את המידע שהצדדים יכולים ללמוד ע"י שאלות עו"ד .4

 האבל, יש מקרים בהם יש חובת דיווח, לדוגמ בתי המשפט מנעו הבאת ראיות - ינמןהשופט ש :
 .לקטינים מידע אשר עולה בגישור ואז יש חובה לדווח חוק חובת הדיווח באשר לסכנה ממשית

יכול להסתייע  בשל חובת החיסיוןשמנסה להימנע ממתן עדות מגשר  -התייחסות מהקהל  .5
 .של פורום האתיקה למגשרים שתוגש לבית המשפטחוו"ד במסמכים כתובים, למשל 

 

  
 

 .תם האירוע
 

 מרכז הגישור בקהילה קרית אונו, ם האתיקהופורחברת , אוס שחררדורית קרשמה: 
 

הסיכום הועבר לעיון והערות הדוברים בערב העיון ומועלה לאתר האינטרנט של פורום האתיקה 
 למגשרים באישורם.


