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משמעותו-חיסיון

בין ההליך המשפטי לבין הליכים מקצועיים אחרים  חיץהחיסיון נועד ליצירת •
המבוססים על מסירת מידע בקשר עם  ( י פסיכולוג"טיפול ע, ד"י עו"ייצוג ע)

השירות המקצועי מתוך אמון וציפייה כי יישמרו בסוד  

פטור  ( ס"עו, פסיכולוג, ד"למשל לעו)חיסיון המוכר בפקודת הראיות מעניק •
ממתן עדות/ממסירתו כראיה/מגילוי המידע

פקודת הראיות אינה מתייחסת לחיסיון בקשר עם הליך גישור•



חוק ותקנות–? בגישורחיסיון 

המשפטלחוק בתי ( ד)ג79סעיף •
"בהליך משפטי אזרחיראיה דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו "

(חיסיון)לא בפטור ממסירתה –בבית המשפט ( תתקבללא )הראיהבאי קבילות עוסק •

לתקנות הגישור( ה)5תקנה •
"לגישורהמגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד "

לכאורה איסור על –של המגשר כלפי כל העולם לרבות בית המשפט חובת סודיות יוצרת •
(כהוראת חיסיוןיכולה להתפרש )כראיה מסירת המידע 

הגישורלתקנות התוספת , ומגשרהמצוי בין בעלי דין להסכם 2סעיף •
או להציג מסמכים  , פה-בין בכתב בין בעל, מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדותבעלי הדין "

"בהליך הגישור, במישרין או בעקיפין, בכל ענין שהועלה

,  לתקנות הגישור( ו)ההסכם המצוי חל על הצדדים והמגשר באופן אוטומטי מכוח תקנה •
המשפטכאשר המקרה הופנה על ידי בית 



פסיקת בית המשפט העליון–? חיסיון בגישור

למסמכי גישור  " חיסיון"הכרה ב(: דנציגרהשופט )גבאיעניין , שיריעניין •
למעשה אי  –(פרוטוקולים של ישיבת גישור; מסמכים שהוכנו לצורך גישור)

קבילות

השופט עמית מפרש את תקנה  : לוימ ועניין "בעקונדיטוריה עיני מ .יעניין •
לו במהלך הגישור  שנמסר המגשר לא יגלה כל מידע )"הגישור לתקנות ( ה)5

בין אם הופנו  )גישור של הליכי חיסיון יחסי כיוצרת "( למי שאינו צד לגישור
י המגשר  "בעדות עפטור ממסירת מידע לרבות ( מבית משפט או לא

שייך לצדדים  נקבע שהחיסיון , מסירת מסמכים ומתן עדות, בשני המקרים•
והם רשאים לוותר עליו בהחלטה משותפת



ספקות לעניין הבעלות בחיסיון –חיסיון בגישור 

? האם החיסיון אכן של הצדדים וניתן לוויתור על ידם•

(ניתן לכפות על המגשר להעיד בהסכמת הצדדים)? האם החיסיון הוא גם של המגשר, לחילופין•

השופט יעקב  ' כב, בית המשפט המחוזי מרכז לוד( )11.6.2018)' פלוני ואח' נ' פלונית ואח17350-05-15פ"ה•
(:שינמן

אשר לאורה לא יהיה ניתן לזמן את המגשר לעדות אף בהסכמת שני  יש להעניק למגשר זכות עצמאית לחיסיון ...לעניות דעתי "•
רק לעניין דברים  , תהא הסכמה זו יפה, אף אם יסכימו הצדדים להסרת חיסיון הליך הגישור, הצדדים אם אין הוא חפץ בכך ובנוסף

."ולא לעניין דברים שאמר המגשר, שאמרו הם במסגרת הגישור

דין ששימש בא כוחו של צד ועל  -עורך-על ניגוד עניינים של מגשר: דרורי' לוי נ1496/15א "בעקבות רע"עומר שפירא•
(2018)165-178, 133כאמשפט ועסקים, "עדות מגשר בבית משפט

מציע להכיר בזכות עצמאית לחיסיון למגשר•
מעלה שיקולים אחרים שיש מגשר עדות הסוגיה של . מסמכיםבבעלות הצדדים על חסיון המשפט עסקה שעליה הסתמך בית הפסיקה •

בהםמקום לדון 

בחיסיון ותומכים בהכרה  הבעלותלשאלת רלוונטיםלגישור של חיסיון קיומולביסוס שעליהם הסתמך בית המשפט מהרציונליםחלק •
לחיסיוןבזכות המגשר 

על ידי בית בלבד אלא תתקבל בכך שההחלטה לגבי העדת המגשר לא תהיה תלויה בהחלטת הצדדים התומכים נימוקים קיימים •
הרלוונטייםלאחר בחינת מכלול האינטרסים המגשר המשפט הדן בעניין שלגביו מתבקשת עדות 



:חוק בתי המשפט לענייני משפחה. א5סעיף 

שלבדרךסכסוךליישובהסיועיחידתעובדפעל,...(ד)

לפני,עובדאותוידיעלשנאמרודבריםיובאולא,גישור

אדםאורשותכללפניאודיןביתלפני,משפטבית

עלנוסף,בהסכמתואלא,ראיותלגבותדיןפיעלהמוסמכים

ליחידתשהופנהומיהדיןבעלימאתחיסיוןעלהוויתור

...,הסיוע

2016-ו"תשע, (הוראת שעה)תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה 

חיסיון
-ה"התשנ,משפחהלענייניהמשפטבתילחוקא5סעיף.6

,2011-א"התשע,(סיועיחידות)דתייםדיןבתילחוק3וסעיף,1995
שלקבילות-ואיחיסיון,פרסוםאיסורלענייןת"המהופגישותעליחולו
,הסיועליחידתשנמסרמידע

:השוו



אתיממבט משפטי למבט 

בשאלת קיום החיסיון והבעלות בו ( להבדיל ממשפטית)אתיתהתבוננות •

כאיש מקצועבמגשרהתמקדות •

כאיש חובותיו האתיות התמודדות המגשר עם סוגיות שקשורות לחיסיון לאור •
מקצוע

,  (גישור)תקנות בתי המשפט החובות האתיות של המגשר אינן מתמצות ב•
(תקנות הגישור)1993–ג"התשנ

Omer Shapira, A Theory of 

Mediators' Ethics

(Cambridge University Press, 2016) 

תפיסה סדורה של אתיקה מקצועית



החובות האתיות של מגשר

המגשר כאיש מקצוע

:  מערכות היחסים האתיות

,  מחויבויות כלפי הצדדים

,  בית המשפט, הציבור, המקצוע

מעביד

הקוד האתי  

(2018)למגשרים 



של הבעלות בחיסיוןאתיותמשמעויות 

בלבד מכיוון שיש  לצדדיםמבחינה אתית לא נכון להותיר את ההחלטה על עדות המגשר •
למגשר מחויבויות אתיות כלפי גורמים נוספים

האתיקה למגשריםסוגיה שעלתה בדיוני פורום •
המגשרגם כאשר שני הצדדים מסכימים לוותר על חובת אי גילוי מידע מההליך לבית המשפט "...•

חובתו לשמור על האם מסירת עדותו יכולה להתבצע באופן העולה בקנה אחד עם חייב לבחון 
פורום ד"חוו." )על מעמד המקצוע ועל אמון הציבור במקצוע ובהליך הגישור, מעמדו הניטראלי

(193-200' עמ, 6/2014האתיקה 

ובין ניהול הליך  במהלךהגישורלעניין הפרדה בין דברים שנאמרו והוחלפו ]השיקולים הללו "•
ועל תפקידו , על אמון הציבור בהליך, שיקולים שנועדו להגן על מקצוע הגישורהם [ משפטי

ולא במערכת ,במערכת היחסים שבין המגשר לבין מקצוע הגישור והציבורהחברתי והם חלים 
(183-188' עמ, 1/2014פורום האתיקה ד"חוו..." )היחסים שבין המגשר והצדדים



אוטונומיית לקוח ומעסיקכיבוד •

אי משוא פנים•

ניגוד עניינים•

כשירות•

סודיות•

חריצות וזהירות•

עמיתים ומעסיק, שמירה על כבוד לקוחות•

הציבור ומעסיק, עמיתים, יושר כלפי לקוחות•

יושרה מקצועית•

מעמד המקצוע והמעסיק•

פרסום ושידול•

שכר•

קידום המקצוע•

הגינות•

שמירה על החוק ותקנת הציבור•

–חובות כלפי •
לקוחות•

המקצוע•

מעסיק•

הציבור•

מכלול החובות האתיות

Mediators' Ethics, Ch. 2



סיכונים ותוצאות–עדות מגשר 

:בכפיית עדות מגשר על בסיס הסכמת הצדדים ובעלותם בחיסיוןהסיכונים•
או להפרכתןלכלי להוכחת טענות הצדדים המגשר עלול להפוך •

שלהם בעת המיידייםבהתאם לאינטרסים להתקפות הצדדיםמטרה המגשר עלול לשמש •
המשפט

בעקבות  , בדיעבדחשש שפעולות שהמגשר נקט והתבטאויות שלו במהלך הגישור יתפרשו •
תוך ערעור תפיסת המגשר כאיש מקצוע נטול משוא , של צד אחד על רעהוכהעדפה, עדותו
פנים

:אפשריותתוצאות•
הגישורפגיעה באמון הציבור בהליך הגישור ובמקצוע •

גישור  בנכונותו של הציבור לעשות שימוש בהליכי וירידה פגיעה במעמדו של מוסד הגישור •

של מבאינטרסיםלהבדיל )הגישור מקצוע ושל ( טובת הציבור)חשש לפגיעה באינטרסים של הציבור ]=
([הצדדים



ציפיות מהמגשר-השלכות אתיות של סוגיית החיסיון 

בהיקף החיסיון  טרם הגישור דיון עם הצדדים : חופש הבחירהעקרון •
לגבי מידת השתתפותם  החלטה מדעת על מנת שיוכלו לקבל , ומשמעותו

בתהליך
החיסיון והיקפו אינם ברוריםקושי כשמשמעות •

יוצר קושי כשהמגשרים אינם משפטנים•

שימוש בעורכי הדין•

את עורך הדין להסביר ללקוח מיוצג  בפלורידה תוקן לאחרונה החוק באופן המחייב •
(California Evidence Code, Section 1129)הסודיות והחיסיון בגישור בגישור את משמעות 

הצדדיםבהיקף הסודיות עם דיון . א

ידון עם הצדדים בהיקף הסודיות החל על התהליך ועל  המגשר 1.

המגשר רשאי להפנות את . המגשר ובקיומו של חיסיון והיקפו

הצדדים לקבלת ייעוץ משפטי לגבי בשאלת היקף הסודיות  

.והחיסיון

סודיות. 5סטנדרט 

הקוד האתי  

(2018)למגשרים 



המשך-ציפיות מהמגשר -השלכות אתיות של סוגיית החיסיון 

הצדדים  העלאת סוגיית החיסיון בפני עורכי הדין של : יושרה מקצועיתעקרון •
בעת זימון לעדות  ובפני בית המשפט 

או היקפו/לקיום חיסיון בגישור ולעיתיםאינם מודעים עורכי דין ושופטים •

מחויבותו לתפקיד: חלק מהיושרה המקצועית של המגשר•

הצגת הטיעון בדבר קיומו של חיסיון ואיסור מסירת עדות בפני עורכי דין ובית  •
המשפט  

הקוד האתי  

(2018)למגשרים 



המשך-ציפיות מהמגשר -השלכות אתיות של סוגיית החיסיון 

הגבלת(: מעמדו הניטראלי)שמירה על מעמד המקצוע ותפיסתו כחסר משוא פנים •
המידע הנמסר כשהעדות נכפית על המגשר

בית המשפטלשאלות ספציפיות על ידי לענות מגשר הנדרש למרות הסבריו •
למשל מועדי  )של ניהול ההליך להיבטים טכניים ופרוצדוראליים את תשובותיו ככל הניתן להתייחסות יצמצם •

(  ישיבות או מתן הסברים על ההליך
במהלך הגישורהתנהגות הצדדים מתיאור האפשר יימנע ככל •
(למשל לגבי מצבם הנפשי)מהתנהגות הצדדים הסובייקטיביות התרשמויותיו יימנע ככל האפשר מתיאור •

: מבחינה מעשית•
תוך הצגת הנימוק שהתשובה עליה  ספציפיתהמגשר יבקש מבית המשפט לפטור אותו מלענות לשאלה •

עלולה לגרום לכך שדבריו ישמשו ראיה לטובת צד אחד ולרעת צד אחר ויסכנו את המעמד הניטראלי של 
.המגשר ושל הליך הגישור

אני מקיים הליכי גישור על פי כל הכללים המחייבים  : "לדוגמא, המגשר יענה לשאלות באופן כללי•
לא הייתי ממשיך לקיים הליך גישור או מאפשר לצדדים להגיע להסכם אם הייתי סבור  . והמקובלים

."או שהייתי חושד בכפייה או באי־הבנה, שהצדדים אינם מבינים את התהליך או את ההסכם



לבית המשפטהמלצות –של סוגיית החיסיון אתיותהשלכות 

את המחויבויות האתיות של המגשר כאיש מקצועלכבד •

הנחת מוצא לפיה הליך הגישור היה תקין והתקיים על פי הסטנדרטים המחייבים •
הליכי גישור כל עוד צד לא הציג ראיה אחרת

לאחר שהשופט הדן במקרה  , בנסיבות יוצאות דופן בלבדמגשר תותר עדות •
השתכנע כי 

;  (בשל חומרת המקרה, למשל)חיוני לניהול התביעה המידע שברשות המגשר ( א)

;  מלבד עדות המגשראינו ניתן להשגה באמצעים אחרים המידע ( ב)

מסירת המידע בנסיבות המקרה המיוחדות לא תתפרש בעיני צופה מן הצד כנקיטת עמדה ( ג)
במעמדו הניטרלי באופן העלול לפגוע , בסכסוך שבין הצדדים או כמשחקת לידי אחד הצדדים

.  ובעקבות זאת באמון הציבור במקצוע הגישור ובהליך הגישורשל המגשר 



סיכום

בנוסף לבחינה  מפרספקטיבה של אתיקה מקצועית התבוננות בסוגיית החיסיון •
המשפטית

כאיש מקצוע ובמחויבויותיו האתיות כלפי כל הגורמים  במגשר התמקדות •
המושפעים מהתנהלותו המקצועית

בזכות עצמאית של המגשר לחיסיוןמשפטיתקריאה להכרה •

החלות על במגבלות האתיות קריאה להכרה של מגשרים ושל בית המשפט •
בעדות  / מגשרים במסירת מידע לבית המשפט 


