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לפריחתהביאהלהומחוצה lבישראלהמשפטבמערכתהעומסבעיית

 . zהגישורהליךלשגשוגובפרט ,סכסוכיםליישובאלטרנטיבייםאמצעים

 ,התשעיםשנותבאמצעהמשפטבמערכתהגישורהליךאומץבישראל

ומשווקמוצגהגישורךיהל . 3לשנהמשנהתאוצהצוברהואומאז

בהסכמתשיסודווולונטריכהליךהמשפטביתבפניהבאיםהדיולבעלי

 ,מוסכמתבדרךהסכסוךאתלפתורלמתדייניםלסייעותפקידוהצדדים

לתודעתהגישורהליךאתלהחדירמנתלע . 4ובזמובעלויותחיסכוותוך

המחלקהתקנותבאחרונההוספו ,םימתדיינבקרבעויולהטמהציבור

בעלילהפנותשישלפיהו ,המשפטבתיבמערכתת)"מנ Jתיקיםלניתוב

ותנבמדי . 5השיפוטיההליךבתחילתכברלגישורהמתאימיםבתיקיםדיו

ךיההללפניגישורלהליךלפנותחובהישנהובעולםבארצות-הבריתרבות

ן.זוגישהלאימוץדומיםקולותנשמעובארץגם . 6השיפוטי

סכסוכיםלפתרוואלטרנטיביתמערכתשלהצלחתהיכספקאיו

בעלויות.חיסכוותוךומהיריעילפתרוולמתדייניםלספקכולתהיבתלויה

חשיבותישנה ,המרכזיהגורםהואהכסףשבהם , 8כספייםבסכסוכים

כלכליתתהיהאלטרנטיביתמערכתשאותהלכך ,מכרעתאחתולא ,עצומה

 . 9קיומהאתיצדיקוהמתדייויישאשבהושהעלויותולכך

יעילותלבחינתביותרוהחשוביםהראשוניםהפרמטריםאחד

 . lסהכספיותההוצאותהוא ,חלקבוליטולהצדדיםולהסכמתההליך

שהמתדייניםמרכזישיקולהנוהגישורבהליךהכרוכותההוצאותגובה

בהליךחלקליטולאםטםיבהחל ,שיקוליהםיתרביובחשבוומביאים

המתדייניםדעתשיקולעלההוצאותרכיבשלהשפעתומידתעל .זה

 ,למשלכ,ך .המשפטבתיבמערכתזהבכלישנעשהמושימהשללמודניתו

ותננכועלהמשפטיההליךעלויותלהשפעתהיטבמודעיםהמשפטבתי

מנתעל "ההוצאותשוט"בקבעדרךמשתמשיםוהם ,להתפשרהצדדים

lלפשרהלהובילם l . 

הכנסתהיאהגישורלהליךהצדדיםלהפנייתשישמההשלכותאחת

נוסףגוףהואהמגשרהמגשר.הוא ,"תיהתקציבהעוגהיילחלוקתנוסףגורם

איוהמשפט.להוצאותמתווספתשכרוועלות ,לולשלםנדרשיםהדיושבעלי

 ,שוריהגלהליךלפנותהצדדיםנכונותעלמשפיעותהמגשרהוצאותכיספק

lזההליךאטרקטיביותעלהשלכהלהוויש Z . 

לקבועלמגשראסור ,הישראליהמחוקקשאימץהחוקיההסדרפיעל

ההסדראתתחילהנבחוזהבמאמר .הגישורבתוצאותהמותנהשכר

עלמינץאילזיילעונתונהתוזתנופרטיים.זיועורכיבמשרזישותפיםהנםהכותבים

המועילות.הערותיוועלהמשווההמשפטבליקוטעזרתו

הצדקהישנהאםבשאלהנדוובהמשך .בישראלזהבהקשרץשאומהחוקי

יעילאינוזההסדרכינטעוהמגשר.טרחתשכרקביעתבאופולהתערבות

 oלפנותכספיבסכסוךדיובעליהמרתיעגורםלשמשעלול ,כלכליתמבחינה

ייבתי-המשפטמערכתשלהרצויהלזמותהקוויםייבו-זרורמרזכיראוהבעיהלתיאור

להקלהכמנגנוןהבוררות,ייישימותלחמוורובורנובטקימשה ;) 1989 ( 573יזמשפטעיוני

 .) 1992 ( 269מהפרקליט "בישראלבתי-המשפטמערכתעלבעומט

תיאוזורהשופטרבאשות ,בישראלהרגיליםהמשפטבתימבנהלבזיקתהוועזהבזוייח

העומטלהקלתההכרחייםהאמצעיםאחזאתהחילופייםבהליכיםהוועזהראתה ,אור

רבאשותשיפוטיניהולמחלקתמבנהלבזיקתהוועזהחייבזוגםהמשפט.בתיבמערכת

ליישובמחלקותלהקמתהמלצותוכלולותנרחב,פרקלנושאמוקזשרביבייצחקהשופט

ליישובחלופייםייהליכיםאגמוומיכלזהלענייוראועוזחלופיות.בזרכיםטכטוכים

 61,29בישראלהשופטיםעלוןהשופטת:הרשותייאחריםשלמניטיונםללמוזטכטוכים:

) 1999 (. 

עתהעזמגשרים.להכשירשתפקיזםרביםגישורמכונילפתיחתהתופעההביאהבפרט

מרכזימשלושיםלמעלההמשפטיםבמשרזגישורלענייניהמייעצתהוועזהיזיעלאושרו

השופטתהרשותבאתרמאושריםוקורטיםגישורמוטזותרשימתראוגישורומכוני

elyon1.court.gov.il/heb/manatJcompMosad.htm . בגישוריייזע"טטירונןגםראו

השופטת ,אביב-יפובתלהשלוםהמשפטביתנשיאתעםראיוןלשופט':מאזחשובכליזה

הגישורמשהליךיותרכיעמזתהמובהרתשמ ) 2002 ( 6 , 3גישורנקוזתייבקנשטייועזנה

לגישור.מגיעיםתיקיםמטפיקלאוכיהמכוניםתעשייתפורחת ,פורח

4 LED OUT OF COURT: THE SOCIAL PROCESS of INsuRANcE חRoss H. LAURENCE, SE 
) 1980 ,. CLAIMS ADJUSTMENTS 139 (2"d ed . באתרההליךתיאוראתראוכו,כמו

 . elyon1.court.gov.il/heb/manatJhesber.htmהשופטתהרשותשלהרשמי
בייתשטבתיקוו .-2002בייהתשט ,תיקים)לניתוב(מחלקההמשפטבתילתקנות ) 4 ( 3 'תק

זרישהאזרחיהליךפתיחתלטופטהוטפה-1984דייהתשמ ,האזרחיהזיןטזרלתקנות

לגישור.התנגזותואוהטכמתואתההליךבפתיחתכרבלצייןהזיןבעלאתהמחייבת

Carrie M. Meadow, FOI' and Against Settlement: Uses and Ab!!ses oj the 
) 1985 ( 485 . Mandatory Settlement Conjerence, 33 UCLA L. REV . 

ראיווגישור':שללהליךמועבריםתיקיםמטפיק"לא,טטיורונוזרוררווראולכךבקשר

נוטפיםראיונות ,וכן ) 2001 ( 5 , 1גישורנקוזתרבקייאהרן ,העליוןהמשפטביתנשיאעם

לעילאגמוו,ראועוז .) 2003 ( 6 , 8גישורנקוזתיי'לדורותבכיהייחובה-ב'גישורשפורטמו

 . 61 'בעמ , 2שייה

הניתוטעזאוכטפיטעזהואהעיקריוהטעזכטפיהואשמקורולטכטוךהיאהכוונה

כטפית.להערכה

חברתיותמטרותוקידוםבזמוחיטכווכגוונוטפיםיתרונותהגישורלהליךכי ,לצייןלמותר

פישור:זויטשאורנהראוהמשפט.ביתלכותלימחוץטכטוכיםפתרוושעניינןנוטפות

 .) 2001 ( 52-46להסכםגישורזרןטטירונן ;) 1998 ( 44-31המתעוררהענק

החלטתעלהמשפיעיםנוטפיםרלוונטייםשיקוליםישנם ,הכלכליהשיקולחשיבותבצז 10

בתוצאותשליטהההלי,ךטוזיותההלי,ך:משךכגוןהגישורלהליךלפנותאםהזיןבעלי

טטי, ; 9שייהלעיל ,זויטשראו '.וכוהצדזיםביוהיחטיםמערכתלשימוראפשרותההלי,ך

 . 9שייהלעיל

 .-1984התשמייז ,האזרחיהזיוטזרלתקנות )ב( 519 'תקראוזהלעניין 11

בתקנותכמפורטאגרהמהחזרהתובענהנה ,בהטכםהטתייםהגישורהליךאםכינצייו 12

לפנותלתובעתמריץלהוותעשויהזועובזה . 221תייק ,-1987חייהתשמ ,(אגרות)משפטבית

 ,זאתעםגמה.-האגרהטכוםמכךוכנגזרת-התביעהטכוםכאשרבפרט ,גישורלהליך

לגישור.לפנותותמריציוהנתבעשיקולימערךבבחינתרלוונטיאינוהאגרההחזרשיקול
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הסכסוךלפתרוולהסכיםהמתדייועלץלחלהפעילעלולואףשוריהגלהליך

נציגההסדריתרונותסקירתבצדכ,ך ,! 3הוגולהליךבזכויותיולפגועוכך

ךיבהללרעהשימושלעשותהחזקהצדשליכולתו )א( :חסרונותיואתגם

הסכמיםלכריתתחשששלקיומו )ב( ;החלשהצדלהתשתיככלהגישור

יתרונותלאורשלפיהמסקנתנואתנציגלבסוף ,אילוץומתוךלחץתחת

שזהבאופו ,בישראלהחוקיההסדראתלתקוישהמותנההשכרשיטת

ובלמיםזוניםיאמערכתיצירתתוך ,מותנהשכרלגבותלמגשריאפשר

בסכסוכיםמתדייניםלעודדכדיהיהיזהקוויבתכיסבוריםאנו ,נאותה

 ,גישורלהליךלפנותכספיים

החוקיההסדרב.

ישראלבמךינתהחוקיההסךר . 1

שכרלגבותמגשרעלהאוסרקוגנטיהסדרקבעהישראליהמשנהמחוקק

החוזיםחופשאתמגבילזההסדר ,הגישורהליךבתוצאותהמותנהטרחה

בהקשרהחוזיםבחופשההתערבותכיעירנ ,הגישורלהליךהפוניםשל

עלמבוססכולוהגישורהליךשכו ,תמוההלכאורהנראיתגישורשלזה

 ,םיהצדדוהסכמתוולונטריות ,החוזיםחופששלעקרונות

 :(להלו-1993ג IIהתשנ ,(גישור)המשפטבתילתקנותו(א)בתקנה

II הגישורתקנותII ( למגשר:הדיובעלישישלמוהטרחהשכרכינקבע) לא ) 1

 ;הגישורבתוצאתמותנהיהיהלא ) 2 (הסכסו;ךנושאשלערכולפייחושב

שלאו,וביוגישורלהסדרהדיובעלישהגיעוביולמגשרישולםהוא ) 3 (-ו

המגשריודיעהגישורהליךבתחילתכיפהימוסהגישורלתקנותו(ב)תקנה

לאהטרחהשכר ,תשלומואופוואתשקבעהטרחהשכראתהדיולבעלי

בעיו,הוצאותגםהכוללבסכוםייקבע

שכר ,בישראלשישנוהחוקילהסדרבהתאם :אחדהואהדרביםפירוש

שייקבעגלובליבסכוםאועבודהשעתלפימשולםהמגשרשלטרחתו

להליךהפוניםהצדדיםחוקי,ואינוקבילאינואחרהסדרכל ,! 4מראש

קשרללאוזאת ,דינםלעורךוהולמגשרהולשלםרובפיעלנאלציםגישור

 ,ההליךלתוצאות

תעריףפיעלנקבעלמגשרהטרחהשכרכיעולההשוואתיתמבדיקה

אינומקרהובכל ,צדלכל-150$לו 5$ביו ,כללבדרך ,נעוהוא ,שעתי

אלהסכומים ,! sגישורלשעתלצדמ IIמע + Iill 250שלמתעריףפוחת

לשלםגישורלהליךהפונהצדשעלהטרחהלשכר ,כמובו ,מתווספים

צדאותוידיעלשיוקדשהעבודהולזמו ! 6ההליךבגיודינולעורך

 ,להליך

צריךהגישורלהליךלפנותלהסכיםאםהשוקלשצדמכךיוצא

הנוספתהכספיתההוצאהאתגם ,הכלכלייםשוביויחיתרביו ,לשקלל

תעריףבסיסעלהטרחהשכרנקבעשבהםםירבבמקריםלמגשר,שישלם

במועדזוהוצאהשלגובההאתבמדויקךילהעראפשרותאיו ,לשעה

המתדייוייאלץ ,הקייםההסדרפיעלמכ,ךיתרה ,! 7להליךהפנייה

וביובהצלחהיסתייםהגישורשהליךביו ,המגשרשכרבתשלוםלשאת

המרכזי)הגורםהואהכסף ,כאמור ,(שבהםכספייםבסכסוכים ,! 8שלאו

מפחיתה ,מקרהבכללשלמהישואשר ,ידועאינושגובההכספיתהוצאה

בשלהגישורלהליךלפנותהצדדיםשלהמוטיבציהאתמשמעותית

משמעותיכלכליכוחותפערישנוכאשר ,בנוסף ,! 9עלות_תועלתשיקולי

לשמשעלולהמראשידועהאינהשעלותוגישורלהליךפנייה ,םיהצדדביו

 ,החלשהצדלהתשתנוסףכלי

בארצות-הבריתהחוקיההסךר . 2

טרחתשכרבהסדריקוגנטיתהתערבותכינעירהתמונהלהשלמת

מדינותכמה ,הישראליהמשנהמחוקקשלהבלעדיתנחלתואינהמגשר

הגישורלתקנותו(א)לתקנההדומהאיסורמחילותבארצות-הברית

הגישור,הליךבתוצאותהמותנהלמגשרטרחהשכרהסדרואוסרות

בפלורידההמשפטבתיידיעלמגשריםמינויכלליהיאלכךדוגמה

 ,בנוסף , 20בתוצאההמותנהטרחהשכרגביית ,מפורשתבלשוו ,האוסרים

המגשרעלמפורשותאוסריםבארצות-הבריתלגישורהאתיקהכללירוב

ביקורתנמתחהאלהכלליםסבירותעל , 2בתוצאה!מותנהשכרלגבות

תיבארצות-הבראחרותרבותנותיבמדמאיד,ך , 22בארצות_הבריתמקיפה

חישובאופואתהמסדירההוראהכלנקבעהלאמהמדינות)(כמחצית

טרחהשכרלגבותאוסראינוהחוקשבו ,זהבמקרה , 23הטרחהשכר

לגבותעליהם)החליםהאתיקהלכללי(בכפוףהמגשריםםירשא ,מותנה

אפשרותבחוקבמפורשהוסדרההוואיבמדינת ,מכךיתרה ,מותנהשכר

שנערךובלבד ,הצדדיםבהסכמתהמותנהטרחהשכרלגבותהמגשר

 , 24בכתבמסמך

שעהלפיהמגשרטרחתשכרקביעתג.
הקוגבטילהסדרבהתאם

והשיקוליםעבוךהשעתלפימגשרטרחתשכרבקביעתהיתרונות . 1

זושיטהשללאימוצה

עבודה,שעתלפיהמגשרטרחתשכרלקביעתיתרונותשישנםספקאיו

 ,יחדגםהצדדיםוכלפיהמגשרכלפימסוימתהוגנותזובשיטהיש ,ראשית

קשרישנוהיינולהליך,שהקדישהזמולפישכרואתמקבלשהמגשרבכך

 ,יותרפשוטהשעהלפיטרחהשכרקביעת ,שניתלתגמול,העבודהביוישיר

מפשטתוכך ,בוהמתעוררותבשאלותאוהסכסוךבסוגתלויהאינההיא

שבומהרגעהזמומשךאתומפחיתההמגשרעםההתקשרותהליךאת

שכר ,שלישיתההליך,לתחילתועדהגישורלהליךלפנותםיהצדדהחליטו

ולהשקיעיותרממוקדיםלהיותהמתדייניםאתמתמרץשעהלפיטרחה

בעלויותהנושאיםהםשהרי ,להסכםלהגיעבניסיוויותררבמאמץ

 , 2Sהגישורהליךהתמשכות

לבחורהישראליהמשנהמחוקקאתשהניעוהעיקרייםקוליםיהש

שלושה:הםשעהלפיטרחהבשכר

מלעסוקמגשריםיניאמותנהטרחהשכרשהסדרהחשש ,הראשון

הגישור,הליךכישלוובסיכווהיחידיםהנושאיםהםלפיושכו ,בגישור

מגשריםשלהתמריץאתתפחיתבתוצאההשכרהתליית ,זותפיסהלפי

לכךהדבריגרוםלמצער ,בגישורלעסוקלסרבעלוליםוהם ,סיכווליטול

זמולבזבזירצוולאהואיל ,בגישורלעסוקפחותייטומוצלחיםשמגשרים

אתינצלושהצדדיםחששישנו ,ועודזאתבצדה,ודאישכרוישאבעבודה

 , 26ביניהםאחריםסכסוכיםלפתורמנתעלההליךואתהמגשר

המשפט 72



להביאלמגשרתמריץייצורמותנהטרחהשכרשהסדרהחששהשני,

עללחץלהפעלתיגרוםוכך ,אפשריתדרךבכלהסכםלידיהצדדיםאת

הגישורהליךתפיסתתחתהחותרתתוצאה-המגשרידיעלהצדדים

 . 27פניותנטולהמגשרשבווולונטריכהליך

סוגילכלמתאימהשעהלפיהשכרקביעתשלהשיטה ,שלישית

לסכסוכיםמתאימהאינההמותנההשכרשיטתואילוהסכסוכים,

שעניינםכאלהכגוןכספייםשאינםבסכסוכיםכילצייןלמותרמסוימים.

שכראתלקבועאי-אפשרמניעהצוויאובמקרקעיןחזקהילדים,משמורת

סכסוכיםהנוהמאמרשנושאמאחר . 2Bהפשרההסכםשלכנגזרתהטרחה

כספיים.שאינםבסכסוכיםטרחהשכרתשלוםבהסדרינדוןלא-כספיים

שלאעשויהמותנהשכרתשלוםשיטתאםשגםלצייןחשוב ,זאתעם

שיטהלשלולשישהדברפירושאין-כספייםשאינםלסכסוכיםלהתאים

זותשלוםשיטתלאסורשישמכךנובעלאבפרטוגורף.קטגוריבאופןזו

מתאימה.זושיטהשלהם-כספייםבסכסוכיםגישורבהליכי

שעתלפישכרבשיטתהתומכיםהטיעוניםשלביקורתיתבחינה . 2

עבודה

לפישכרבשיטתהתומכיםידיעלהמוצגיםהטיעונים ,להלןשנראהכפי

להצדיקכדיבהםאיןובוודאי ,הביקורתבמבחןעומדיםאינםעבודהשעת

 .הצדדיםעלטרחהשכרהסדרכפיית

במקצועמעיסוקמגשריםירתיעלאמותנהטרחהשכרהסדר ) 1 (

בתוצאההמותנהטרחהשכרהסדרלקביעתאפשרותמתןכיהטענה

איכותייםאנשיםשלשילובםתמנעאובגישורמלעסוקמגשריםתרתיע

בעייתית:בעינינונראיתכמגשרים

רווחםאתלהגדילנוספתכדרךייתפסהגישורשהליךאסור ,ראשית

גםלכןהמתדיינים.חשבוןעלבפרט)משפטנים(ושלבדברהעוסקיםשל
23 

 oמלעסוקמגשריםהרתעתהואהמותנההתשלוםשיטתשלמחירהאם

נוטפיםבטכטוכיםולאלעיל,שהוגזרוכפיכטפיים,בטכטוכיםורקאךנעטוקזהבמאמר 13

כאלהכגוןכטפיות,השלכותלהםישאםגםכטפיתאינהשמהותםלגישורהניתנים

וכו!ילזיםמשמורתמניעה,צווישעניינם

בשלביםגלובליתשלוםהיינוהשיטות.שתיביןלשלבהמציעהגישהישכילצייןהראוימן 14

שעהפיעלותשלוםהטכטו,ךטיבאתמפרטיםהצזזיםבהםהגישורשלהראשונים

 Andrew K. Niebler, Getting tlle Most Outראו:זהלענייןיותר.מאוחריםבשלבים
4 , oj Mediation: Toward a Theory oj Optimal COlnpensation JOI' Mediators 
) 1999 ( 167 . HARV. NEGOT. L. REV . ,ועלולהליישום,מזימטובכתזושיטהלזעתנו

והחלהראשוןהשלבהטתייםמתילשאלהבנוגעהמגשרלביןהצזזיםביןויכוחלעורר

חששקייםלכ,ךבנוטףהטכטוך.אתלפתורבניטיוןלהתמקזבמקוםוזאת,השני,השלב

כךלו.להקזישמתכווניםשהםהשעותמטפרלפיהראשוןהשלבאתיתמחרושמגשרים

המשולבת.לשיטההקבועהשכרשיטתביןהבזלכליהיהלאזבר,שלשבטופו

כימובהרשמהמשפטבתיהנהלתיזיעלהמופץהגישורהליךבנושאהטרבזףראו 15

עלצז'!לכלמע"מ +לערך li!I-250כעלעומזחיצוניגישורלשעתכיוםהמקובלהתעריףיי

מהתעריףגבוה,כאמורהטרחה,שכרבפועל,הגישורומרכזימגשריםמטפרעםבזיקהפי

 . elyon1.court.gov.il/heb/manatlhesber.htmראו:המקובל
לליוויטרחהשכרטעיףערךהואכילווזאהזיןעורךעלבגישור",הפרקליטמגילתייפיעל 16

 .) 2006 ( 3 , 1חלופיותבזרכיםסכסוכיםפתרוו-וגישורלבוררותעטראוהגישור.כהליך

השופטת:הרשותבאתרשמפורטםכפיהגישורהליךבנושאההטרבלזףבהתאםכינוטיף

הלגיטימיותנובעתגםומכאןהגישור",בהליךמרכזיתפקיזהצזזיםשלהזיןלעורכי"

 . elyon1.court.gov.il/heb/manat/hesber.htmראו:טרחה.שכרלגביית
ביחטבהירותהמשיגהטזר-הגישורבגיןגלובליתעריףלקבועניתןהחוקיההטזרפיעל 17

פיעלתעריףזורשיםהמגשריםשלרובםרובבפועלזאת,עםהצפויה.ההוצאהלגובה

גלובלי.הואהתעריףשבהםגישורבמוטזותאובמגשריםנתקלנולאולמעשהשעה,

לומרניתןככלל,טמכה.שאלההיאלאואםבהצלחההטתייםגישורהליךאםהשאלה 18

ההליךלעתיםזאת,עםהצזזים.יזיעלחתוםבהטכםהטתייםאםהצליחגישורשהליך

הטכםאתזברשלבטופושהניעהגלגלהואכימתרברבזיעבזאךבהטכם,מטתייםאינו

הפשרה.

שיקולהואההוצאותבנושאהווזאותחוטרשיקולכילציין,.למותר 3ה"שלעילטטי,ראו 19

המשפיעיםאחריםעלות-תועלתשיקוליקיימיםהצזזים.יזיעלהנשקליםרבים,מניאחז

התביעה;הצלחתטיכוייכגון:גישור,בהליךלהשתתףאםהמתזייןשיקוליעלהםאף

הנתבע.הטכוםוגובההמשפטי;ההליךשלאורכו

אינזיאנה,טנטי,ניו-ג'רטי,קליפורניה,כגון:נוטפותבמזינותגםמופיעזומהאיטור 20

ווירג'ניה.קנזטג'ורג'יה,קרולינה,צפוןמרילנ,ד

 . Fla. R. Certified Ct. App'ed Med . § 10.380 ) 2000 (ראו
California see: Cal. Ct. R. 1620.9(c) 2007 ("The amount or nature of 
a mediator's fee must not be made contingent upon the outcome of the 

.)" mediation 
. Indiana see: Indiana Altemative Dispute Resolution Rules R. 2.6 (Ind 

Supreme Court 2003), at www.in.gov/judiciary/rules/adr/index.html 
.) setting hourly fees in mediation ( 

21 The Association of Attomey-Mediators Ethical Guidelines for Mediators , 
 California see: Standards of Practice for Califomia Mediatorsלמשל:ראוועוז

; 6 (Cal. Dispute Resolution Ctr.), at ww\v.mediate.com/articles/cdrcstds.cfm 
Standards of Practice For Idaho Mediators 1(8) (Idaho Mediation Ass'n), at 

vw\v.idahomediation.org/stands<uscore>of<uscore>practice.htm \ -בModel 
Standards of Conduct for Mediators למגשר,מותנהשכרהטזרלעוזזאיןכינקבע

 Johnראו:מותנה.שכרהטזרעלהאוטרתפרשנותניתנהזולהוראהגורף.איטורנקבעולא
. Unijorm Standards ojConductjor Mediators, 38 S. TEX dיD. Feerick, TOlval 
) 1997 ( 476 , 455 . L. REv . 

 Scott R. Peppet, Contractarian Economics and Mediation Ethics: Theראו: 22
82 , Case jor Customizing Neutrality ThrOltgh Contingent Fee Mediation 

) 2003 ( 227 . TEX. L. REV . 
נרבטקה,מונטנה,לואיזיאנה,קנטקי,איזהו,זלאוור,קוניטיקט,אריזונה,אלטקה,למשל,

ווטט-וירג"נה,ורמונט,יוטה,זרום-קרוליאנה,אוהיו,זקוטה,צפוןניו-המפשייר,

 Alaska, see Alaska Ct. Civ. R. 100; Arizona, see Ariz. Standardsווייומינג.
Guidelines for Court-Connected Mediation Programs (Ariz. Supreme & 

. Court), at W\V\v.supreme.state.az.us/orders/admorder/orders99/pdf96/9636 

. pdf; Connecticut, see Conn. Gen. Stat. Ann. 13-91 (West 1991 & Supp 

. 2003); Delaware, see Del. Super. Ct. R. Civ. P. 16.1 (i); Idaho, see Idaho R 

. Civ. P. 16(k)(8); Kentucky, see Ky. Sup. Ct. R. 3.815; Louisiana, see La. Rev 
Stat. Ann. 9:4201 (West 1997 & Supp. 2003); Montana, see Mont. Code 

Ann . 
 Guidelines for Ha\vaii Mediators (Ha\v. Supreme Court), at http://w\vw .ראו: 24

/ courts.state. http://hi.us/attachmentl3D52C4AB783B29B7EC64289CC8 
) guidelines.pdf ch. IV(I . 

הואילבעייתיתזוטענהלזעתנו,ואולם, . 14ה"שלעיל , Nieblerשלמאמרוזהלענייןראו 25

עבוזה)זמןאבזןזין,לעורךהוצאות(כגוןלצזזיםשישהנוטפותמהעלויותמתעלמתוהיא

שכרזרךעלנקבעשהתשלוםוביןשעהלפיהואלמגשרשהתשלוםביןלשאת,עליהםשבהן

מותנה.

הגישור.הליךאתלטייםלמגשראפשרותמתןבאמצעותמוטרלהיותיכולזהחשש 26

בהקשר .) 2002 ( 47גמשפטשעריהגישור"בהליךמזעת"ייהטכמהעלייזויטשאורנהראו 27

האחזשונים:אטפקטיםלשנינוגעניטרליצזיישארשהמגשרלהבטיחהצורךכינבהירזה

 .אחראוכזהצזכלפימטוימתהעזפהתיראהשלאזהיינוהצזזיםביןניטרליות-

אישיענייןחטריהיהשהמגשרקריההלי,ךתוצאותכלפיניטרליהמגשרהותרת-השני

 . 229בעמ' , 22ה"שלעיל , Peppetראוהטכטוך.בתוצאות

להלן,כמפורטשם,כטפיים,בטכטוכיםורקאךנעטוקזהבמאמרהממא,בפרקשצויןכפי 28

מרובים.יתרונותבעלתהיאהמותנההשכרשיטת
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• 

 ,תיארנושכברהתופעה,לשלמו,שישהכרחיבמחירעטקינןבגישור,

לאחרכפטריותצציסמגשריסלהכשרתשמכוניס ,למקצועהפךשגישור

המגשריסלמעגלמצטרפיס 30אחריסמקצועואנשידיןושעורכי Z9הגשס

נותנתגסזותופעהזאת,עסהתחוס,אתלמקצעבהשישמאחר ,מבורכת

המערכתכיהמשפטיתמהמערכתמזורהמבקשיסלהדיוטותתחושה

חשבוןעל ,המשפטיההליךאתהמייקרתנוטפת IIתחנה IIיצרההמשפטית

המשפטבתישמערכתהעובדההמשפטי,בתחוסהעוטקיסלטובתהאזרח

 , 31יותרלקשהזותחושההופכתהגישורלהליךלפנותמתדייניסמתמרצת

לשאתייאלץכימראשביודעובהליךלהשתתףנדרשמתדייןכאשר

ההליךלתוצאותקשרללאוזאת-מראשידועאינושגובהובתשלוס

מותנהבשכרמדוברכאשר ,גיטאמאידך ,המתוארתהתחושהמוגברת-

לשלסעליויהיהשלאייתכןכייודעהמתדייןשכן ,נעלמתזותחושה-

 ,פשרהבהטכסיטתייסלאזההליךאס-הגישורהליךבגין

קוגנטימנגנוןלאימוץלהצדקהבאשרטפקשללקיומונוטף ,שנית

בעלישלשכרסעלהגנהשמטרתוהחופשיבשוקשכרלקביעתבחקיקה

באופןתשפיעהמגשריסשכרשיטתשינויאסטפק ,חופשייסמקצועות

הניטיוןבו,לעטוקלהמשיךבגישורהעוטקיסשלהתמריציסעלכלשהו

ולקבועבגישורלעטוקמותרשבהןבמדינות ,בארצות-הבריתשנצברהרב

 , 3Zהעיטוקבתחוספגעהלאזושיטהכימלמד ,מותנהטרחהשכרהטדר

אחריס)מקצוע(ובעלידיןעורכילהעטיקשניתןכשס ,שלישית

הטדרלהחילניתןכך ,בתוצאההמותנהשכרעבורמתאימיסבתיקיס

 ,מותנותדיןעורכיעסשונותותיהתקשרו ,כידועגישור,הליכיעלזה

בתחוםהעוטקיםדיןעורכיבמשרדיההליך,בתוצאת ,קרובותלעתים

שכראתלקבוענוהגקייסאחריסכטפייסובטכטוכיסלמשל, ,הנזיקין

הנוזהנוהג ,הנחטךמהטכוסאוהתביעהמטכוסמטויסכאחוזהטרחה

ויש ,לערכאותהגישהזכותאתלממשלפרטיםמאפשרהואשכןמבור,ך

ניתןמכאן , 33הצדדיםביןהכלכליהשוויוןחוטראתבמשהולנטרלבו

בקביעתלהטתכןמוכןכטפיתבתביעההמטפלדיןעורךשאס ,ללמוד

~ • 
• 

• 
• 

• • 

כ,ךלנהוגיטכיםלאשמגשרטיבהכלאיןבתוצאה,המותנהבאופןשכרו

הדבריםזאת,יאטורשראלייהשהמחוקקטיבהכלאין-מכךויותר

הכטפייסהטכטוכיסשלהמכרעתשמרביתסהעובדהלאורבפרטנכוניס

משעה , 34כטפיתבפשרהממילאמטתיימיסהמשפטלביתהמגיעיס

בהטדריטתיימוממילאהטכטוכיסשלהמכריעשרובסמראשדועיש

לשכרמטכיםהואאםגבוהטיכוןעצמועלנוטללאהמגשרהרי ,פשרה

 ,מותנה

אתעצמועלליטולהמגשרעלכופהאינושאישלזכוריש ,רביעית

וטבור ,היכרותלפגישתהצדדיםאתפוגשאותיקהקוראמגשרהמשימה,

רשאינמו,ךהואמוטכםפתרוןלידיהצדדיםאתלהביאשהטיכויים

אחר,טרחהשכרבהטדרהשתתפותואתלהתנותאוהתפקידאתלדחות

 ,ודאיתאינהעבודתסעבורשהתמורה ,מגשריסשכן ,נוטףיתרוןטמוןכאן

להליךסיהצדדאתיגררוולאלגישור,מתאימיסשאינסהתיקיסאתינפו

נמוכים,הצלחתושטיכוייויקרארוך

המגשרניטרליותבדברהאשליה ) 2 (

 35מותנהטרחהשכרלגבותהחוקילאיטורהעיקריתהטיבהכידומה

הגישורהליךשלהבטיטתפיטתתחתיחתורמותנהששכרבחששנעוצה

זוגישהלפיהצדדים,בהטכמתויטודווולונטריהנוזההליךשלפיה

וניטרליפניותחטריהיהשהמגשרמבטיחשעהלפיהמגשרשכרתשלום

מגשריסיוביל ,לטעוןניתן ,בתוצאהמותנהתשלוסההלי,ךתוצאתכלפי

כלכליאינטרטיהיהולמגשרהואיללפשרה,להגיעהצדדיסעלללחוץ

המגשרמכ,ךיתרה ,יתערער-כניטרלי-ומעמדוההלי,ךבתוצאתברור

שכנגדהצדעלללחוץמנתעל-מטויםצדהמייצגכגורםלהיתפטעלול

אתהצדדיסיאבדוכ,ךעקב ,שכרואתלהבטיחובכךלפשרה,להטכיס

מאפייןההלי,ךעלהשליטהאתיאבדוואף ,ניטרליכגורסבמגשרהאמון

 , 36לצדדיםהגישורהליךבשיווקהיטודמאבניאחדהמהווה

שאינוכהליךהגישורהליךשלאחרתתפיטהעםמתיישבזהחשש

בגישורהעוטקתהמקצועיתבטפרות ,ואכן ,כטפיתבפשרהבהכרחמטתייס
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אתלהביאמטרתושאיןכהליךההליךשליירומנטית"תפיסהמופיעה

אתהמביאכזהפערים,ביןלגשרהנועדכזהאלאפשרה,לידיהצדדים

רבותשפעמיםאלא . Win Win"37 "שללמצביותר,טובלמצבהצדדים

מדורבכאשרבפרטהמציאות,במבחןעומדתאינהזויירומנטית"תפיסה

אי-אפשרולעתיםקשה,הכספייםהסכסוכיםרבובכספיים.בסכסוכים

ממהפחותהתובעמקבלשבהכספיתפשרהזולתאחר,פתרוןלמצוא

צדדיםלשלם.עליושלדעתוממהיותרמשלםוהנתבעלקבלעליושלדעתו

פסולכלאיןכספייםבסכסוכיםזאת.יודעיםכספיסכסוךביניהםשיש

ובסופוממנו,מובנהחלקמהווההכספיתשהפשרהלהליךהצדדיםבהפניית

שלדעתםאולהםמגיעלדעתםאשרמהסכוםחלקעללוותרייאלצוהם

זו.בדרךהדרביםמהצגתנשכרייצאהגישורהליךלשלם.צריכיםאינם

שכךמאחרוהןלטבעו,באשרהפנים"ייהעמדתתוסרשכךמאחרהןוזאת,

צדדיםולא"להתפשר",או"להתגשר"באמתהמוכניםצדדיםלתוכוינותבו

יריביהם.אתלהתישאוהליכיםלגרורשפתיים,מסלשלםהמעוניינים

למגשרתגרוםמותנהטרחהשכרשיטתכאילוהטענהועו,דזאת

מהמציאותמתעלמתאתי,שאינובאופןולהתנהגהצדדיםעללחץלהפעיל

וולונטריאינוהגישורהליךכיוםהנתוןבמצבגםשלפיההיומיומית

הצדדים.שלמלאהחופשיתהסכמהמשקפתאינהותוצאתולחלוטין,

עלהשפעהאיןלמגשרשלפיהשהתפיסההראינו 38שכתבנואחרבמאמר

למגשרנכונה.אינהלצדדיםנתונהההליךעלוהשליטההגישורתוצאת

יסתייםזהסכסוךאםהשאלהעלהגישור,הליךעלהשפעהישבהחלט

החוקיההסדרפיעל ,עתהגם . 39הסכםאותושלטיבויהיהומהבהסכם

למגשרישעבודה,שעותפיעלהמגשרטרחתשכרנקבעשלפיוהקיים,

תפקידמשהפךבפניו.המתנהלההליךהצלחתבשאלתכלכליאינטרס

הטומןלעיסוק-להסכמהלהגיעלצדדיםהמסייעכגורם-המגשר

מגשרהסכסוך.לסיוםלהביאכלכליאינטרסלמגשרישהכנסה,בחובו

גםאחרות,במיליםיותר.רבותפניותיקבלבהסכםגישורהליכיהמסיים

בהצלחתברורכלכליאינטרסלמגשרהקיים,הנורמטיביההסדרפיעל

בתחום.ולעסוקלהמשיךברצונושמקורוההלי,ך

המגשרשכרקביעתבאופןאיןכילהדגישהראוימןלכ,ךבהמשך

למסקנההמגיעהגישורלהליךצדהגישור.הליךבוולונטריותלפגועכדי

יוכלשלו,פרטייםאינטרסיםבשללפשרהלהובילומדילהוטשהמגשר

 .המשפטבתימערכתשללחיקהולחזורהגישורהליךאתלעזובתמיד

ידיעלהצדדיםמיוצגיםהגישורהליכירבובכילצייןחשובלבסוף,

בקנהעולותשאינןפשרותולמנועעליהםלהגןאלהשלתפקידםדין.עורכי

 . 40לקוחותיהםשלהאינטרסיםעםאחד

התשלוםשוטתשלרונותוה O.ח 7
לפושעה

המגשרשכרשיטתלקביעתהמחוקקבפנישעמדוהיתרונותכיהראינו

הצדדיםעללחץמהפעלתלהימנעורצוןבמקצועהעיסוקעידודדהיינו-

הסדריצירתמצדיקיםאינםוודאיהביקורת,במבחןעומדיםאינם-

מספרשעהלפיהמגשרטרחתשכרקביעתלשיטתמכ,ךחמורקוגנטי.

 : 4Jשליליותתוצאותלמספרלהביאעלוליםאשראינהרנטייםחסרונות

מראש,לצפותניתןלאהקייםהנורמטיביההסדרפיעלראשית,

צדדיםלנכונותבאשרעצומהחשיבותזהלנושאההליך.עלותאתבדיוק,

מרכזי.מעמדלכסףבהםכספייםבסכסוכיםגישורשללהליךלפנות

עסקיבנתיבמללכתלהימנעבמעלהראשונהסיבההואודאותחוסר

ייתפסהגישורשהליךאסור ,לעילהוזכרשכברכפיועו,דזאתמסוים.

רווחיהם.להגדילבפרט)משפטנים(ושלבדברהעוסקיםשלנוספתכדרך

מלפנותלהימנעעלול ,מראשידועהאינהשעלותולהליךהפונהמתדיין

ממנולגבותהמשפטמערכתשלנוספתכדרךלושייראההגישורלהליך

 oכסף.

 . 3ה"שלעילסטי, 29

סוציאליים.עובזיםחשבוו,רואישמאים,אזריכלים,מהנזס,םיכגוו 30

בכמהשמקובלכפישבחובה,ענייוהיאלגישורהפנייהכאשרבמיוחזנכוניםהזברים 31

מהווההגישורלהליךהפנייהכוהבמקרהבישראל.שהוצעוכפיבארצות-הרביתמזינות

צזק.להשגתבזרךלפחותאוהמשפטלביתבזרךכספימכשולעוז

היתר,ביושטיפל,בכךיזועוהמגשרפיינברג.קנתיהנוזעהמגשרלהיותיכולהלכךזוגמה 32

מאמרופיעל .-11.9.2001בבארצות-הרביתהטרורפיגועיבעקמתשהוגשוהענקבתביעות

שכרגובהוהשמגשרויזועלפניו,הולךמצליחכמגשרפיינרבגשלשמו , Scott Peppetשל

 . 239בעמי , 22ה"שלעיל , Scott Peppetבתוצאה.מותנהטרחה
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עלשליליתהשפעהלהיותעלולהשעהלפיהתשלוםלשיטתגםשנית,

לפישכרוהמקבלמגשרהגישור,הליךניהולאופןועלהמגשרהתנהגות

לישיבותהצדדיםאתולגרורבעיקרלהתמקדלא ,בדיוןלהאריךעלולשעה

ישנמוך,הסכםלידיםיהצדדאתלהביאשהסיכויסמרהואאםאף ,רבות

עורכים ,כללבדרך ,אחתבישיבהמסתייםאינולרובהגישורשהליךלזכור

מהצדדיםאחדכלעםנפרדותפגישות ,אחתמקדימהישיבהלפחותהמגשרים

כלכליאינטרסיששעהלפישכרואתשמקבללמגשרמשותפת,ישיבהועוד

לכך,ענייניתהצדקהבהיעדרגם ,הגישורמשךאתלהאריךמובהק

 ,יותרהעשיר ,החזקלצדרבכוחמעניקשעהלפיתשלום ,שלישית

בעצםהיריב,להתשתכאמצעיהגישורבהליךלרעהשימושלעשותלוומאפשר

היכול ,יותררבכסףרבשותואשרלצדיתרוןמוענק ,שעהלפיהתשלוםקביעת

 ,נוספותעלויותעליוולהעמיסהאחרהצדאתלהתישוכךההליךאתלהאריך

להעניקהמתיימרת ,הישראליתהמשפטשיטתדוגמת ,מודרניתמשפטבשיטת

במידתולשרשלנסותישכאח,דולעשירלעניהמשפטלמערכתשווהגישה

 , 42בחרבהרביםמחלקיםצדקהשגתהמונעיםהסדריםהאפשר

פשרותליצורהואאףעשוישעותלפיטרחהשכרהסדר ,רביעית

 , 43וולונטריפשרהלהסכםלהגיעהצדדיםשלביכולתםולפגום ,כפויות

בהליךזמןוהשקיעאגרהלםיש ,דיןעורכימשרדשירותישכרשכבראחרי

יקדיששזההעבודהשעותפיעללמגשרגםלשלםהמתדייןנאלץהמשפטי,

עקב ,אותויגררועליושהושתוהעלויותשכללחששישנו ,הגישורלהליך

לויהיוולאהואיל ,הגישורהליךסיוםשתוצאתופשרהלהסכם ,לחץ

חולקאין ,נוספיםמשאביםולהשקיעבהליךלהמשיךהנדרשיםהמשאבים

והן ,פשרההסכמיכריתתעלאדירההשפעהעצמןהגישורלהוצאותכי

הליךשלהמכונןלרעיוןבניגודזאת ,כפויהלהסכמהצדלהביאעלולות

הצדדים,הסכמתעללהגןהמבקשהגישור

כאשרהגישורהליךאי-הצלחתבסיכוןהנושאהיחידהגורם ,חמישית

הנפגעיםיוםשלבסופו ,המתדייניםהםשעותלפינקבעהמגשרטרחתשכר

אתקיבלהמגשרהצדדים,הם~רותנשאשלאגישורמהליךהיחידים

ןיהדועורכימסוימתלתקופהתיקמעצמם "הורידוייהמשפטבתי ,שכרו

הםראשםעלכשידיהםשנותרוהיחידיםעבודתם,עבורטרחהשכרקיבלו

נמצאהוכיאיטית ,יקרההצדקמערכתכילחושעלוליםאשר ,המתדיינים

להניארקלאעשויהזותחושהעלויות,עליהםלהעמיסנוספתשיטהלה

במערכתהצדדיםבאמוןלפגועגםאלא ,גישורשלבאפיקמלצעודאנשים

בפרט,המשפטבתיובמערכתבכללהמשפטית

מעודדתאינהלמגשרשעהלפיטרחהשכרתשלוםשיטתכיסבוריםאנו

יתרונותיה,עלעוליםזושיטהחסרונות ,גישורלהליךלפנותמתדיינים

המלמדיםםיהנתונאתלהסבירעשוייםזושיטהשלחסרונותיה ,למעשה

קיוותההמשפטשמערכתההצלחהאתכהעדנחללאהגישורהליךכי

להתדיינותלהיזקקשלאפרטיםלחינוךיעילכאמצעיהוטמעולא ,לה

 , 44המשפטית

למגשרמותגהטרחהשכרתשלוםה.
שכרלגבות(חוקי)איסורכלאיןבארצות-הבריתרבותבמדינות ,כאמור

בתוצאהמותנהשכרשלהשיטהלהפ,ך , 4Sמגשרידיעלמותנהטרחה

למערכתהחלשהצדנגישותאתהמגבירהכשיטהרבותפעמיםהוזכרה

 , 46יםנמתדייביןהפעריםאתומצמצמת ,המשפט

אינהבתוצאהמותנהטרחהשכרלגבותהאפשרותבישראלגם

 , 47זרה

מותנהטרחהשברלתשלוםהשיטות . 1

המשותףהמכנה , 48בתוצאהמותנהטרחהשכרלשיטתשונותגרסאותישנן

שכרלקבלהזכותלמגשרקמהמסוימתתוצאהבהתקייםשרקהואלכולן

בתוצאה:מותנהשכרשלשיטותשלושלהלן ,לענייננו ,עבודתועבור

גלובליאוקבועבסכוםשנקבעבתוצאהמותנהשכר ,הראשונה

) Fixed Price (, המגשרעםהסכמהלכדיהצדדיםיגיעוזושיטהלפי

הגישורהליךאםלקבלהאחרוןזכאייהיהשאותומסויםלסכוםבאשר

בהסכם,יסתיים

מסויםמסכוםמסויםאחוזבשיעורבתוצאהמותנהשכר ,השנייה

) 49(Contingent Fee , להלןזושיטהפיעל): יחסימותנהשכרשיטתיי"(, 

יסתייםשהתיקאםמסויםמסכוםמסויםכאחוזהמגשרשלשכרויחושב

הפשרה,גובהאוהתביעהגובהלהיותיכולסכוםאותובהסכם,

 ,למשלזה,אפיקבמסגרתםיאחריצירתייםפתרונותעללחשובניתן

ישלםהנתבעואילו ,הפשרהמסכוםמסויםאחוזלמגשרישלםהתובע

התביעהסכוםביןההפרש(קריהנחסךמהסכוםמסויםאחוזלמגשר

הפשרה),לסכום

הסכוםביןמההפרשמסויםאחוזגבייתלהיותעשויהאחרתאפשרות

 ,הגישורהליךבתחילתתביעתו,במסגרתהנדרשכסכוםהתובעשהציג

שיטהשליתרונהלשלם,מוכןשהואכסכוםהנתבעשהציגהסכוםלבין

בתחילתכבר ,פשרניותעמדותלהציגהצדדיםאתמתמרצתשהיאבכךזו

המגשר,שלטרחתשכראתמצמצמיםהםובכךהואיל ,ומתןהמשא

העבודהשעותמספרבשיעורבתוצאהמותנהשכר ,השלישית

 , so(Conditional Fee (עבודהשעתלכלבונוסובתוספתלהלי,ךשהוקדשו
לשעתמוסכםלתעריףבהתאםהמגשרשלשכרויחושבזושיטהלפי

זהשכרלהסכם,יגיעוהצדדיםאםרקישולםזהשעתישכראולם ,עבודה

טרחהשכרכפולךילתהלהמגשרשהקדישהשעותמספרשלנגזרתהוא

מראש,הצדדיםסיכמושעליובונוסבתוספת ,עבודהלשעת

המותנההשברשיטתיתרונות . 2

והצבענו ,עבודהשעתלפימגשרשכרתשלוםבשיטתהטמוניםבחסרונותדנו

גישור,להליךלפנותמתדייניםמעודדתאינהזותשלוםששיטתהחששעל

לאמץלצדדיםאפשרותומתןהגישורלתקנותו(א)תקנהביטול ,לדעתנו

תמריץ ,המתאימיםבמקרים ,ליצורעשוייםהמותנההשכרשיטתאת

 ,בהליךלהשתתףםילצדדמשמעותי

משמעותיים:יתרונותהמותנההשכרלשיטת

הואהמותנההשכרשיטתשלביותרוהמשמעותיהראשוןהיתרון

להעניקבהאיןהגישור,בהליךלהשתתףפרטלכלמאפשרתזוששיטה

עשויהעבורואשר ,כלכליתחלשצדפניעלכלכליתהחזקלצדמובנהיתרון

ישכ,ך ,מכשוללהוותהגישורלהליךבפנייההכרוכההעלויותהגדלת
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הגישורלהליךוהגישה , 51הגישורלהליךלפנותמתדייניםלעודדזובשיטה

שלמכוחולהפחיתהמותנההשכרשיטתצפויהלכ,ךהדוקבקשרתורחב.

החלש.הצדלהתשתכדרךהגישורבהליךלרעהלהשתמש IIעשיר IIההצד

שלתפקודועלזותשלוםשיטתבהשפעתטמוןהשיטהשלשנייתרון

להסכםיגיעולאהצדדיםאםשכריקבללאכיהמגשרידיעתהמגשר.

מנתעליותרלהשקיעיצירתיים,פתרונותלהציעאותותתמרץודאי

שיטתכילטעוןכמובןניתןמוסכם.לפתרוןולהגיעהצדדיםאתלרצות

ידייםלהריםההלי,ךאתבמהירותלסייםמגשריםתתמרץהמותנההשכר

רגשותיהםאתלבטאהאפשרותאתמהצדדיםתמנעובמיוחד , 52בקלות

פשרה.בהשגתחשובנדבך ,הזמןקוצרמפאת

שיטהשלאימוצהאתלדעתנולמנועכדיאלהבדבריםאיןזאת,עם

 ,הצדדיםביןהסכםבהשגתאישיכספיאינטרסשלמגשרמאחר ,ראשיתזו.

 . 53המתאימיםבמקריםרגשותיהם,אתלבטאלצדדיםלתתיתומרץהוא

שאיןתיקיםינפושמגשריםלכךלגרוםאףעשויהזותשלוםשיטת ,שנית

שהסיכוילתיקיםהמאמץיופנהכ,ך . 54בפשרהשיסתיימומאמיניםהם

מיותרותעלויותיחסכוזהבאופן .יותרגדולבפשרההמוצלחלסיומם

סבירלכ,ךבנוסףמתאימים.שאינםבתיקיםלגישורשהופנוממתדיינים

 ,ובענייניותביעילותיתנהלשההליךלכךתביאזותשלוםששיטתלהניח

להארכתו.המגשרמצדתמריץבהעדרזאת

שלאהעובדהזו.בשיטההטמוןנוסףמיתרוןלהתעלםניתןלאלבסוף,

ליצורצפויההמגשר,גםאלאההלי,ךלכישלוןבסיכוןנושאיםהצדדיםרק

אונדרשיםשהםיחושולאאלהעתהיותר.נוחהתחושההמתדייניםאצל

 ,הוצאותיהםאתשמגדיללהליךהמשפטמערכתידיעל ,נדחפים"" ,למצער

המשפט.במלאכתהעוסקיםשלכיסיהםאתומעשיר

הצדדיםנכונותאתלעודדעשויים ,מאמיניםאנוכךאלה,יתרונות

הגישור.בהליךלהשתתף

המותנההשכרשיטותשלושתמביןכילצייןחשוב ,זהבהקשר

מספרבשיעורבתוצאהמותנהשכר-השלישיתהשיטה ,הצגנואותם

היא-עבודהשעתלכלבונוסובתוספתלהליךשהוקדשוהעבודהשעות

יתרונותביןבהצלחהמשלבתזוששיטההואלכךהטעםביותר.העדיפה

אחוזבשיעורהמותנההשכרשיטתויתרונותהקבועהמותנההשכרשיטת

מסוים.מסכום

כל ,(היינוהצפייהביכולתבולטיתרוןהקבועהמותנההשכרלשיטת

אינטרסובהיעדרהמגשר)שכרעבורלשלםעליויהיהכמהמראשיודעצד

אמיתיפרקטיחסרוןבהטמוןמאיד,ך .הגישורהליךאתלהאריךלמגשר

לכךהטעםהמגשר.שכראתלקבועהצדדיםשלאמיתיתיכולתהעדרוהוא

הצדדים ,מסוכםלהיותאמורהמגשרשלשכרועתהגישור,שבתחילתהוא

תשומותואילוהגישור,הליךמשךלהיותצפוימהיודעיםאינםוהמגשר

לוקההרבים,יתרונותיהאףעלזאת,לעומתבהליך.להשקיעעליהםיהיה

שלאעלולשכרואשר ,המגשרכלפיהגינותבחוסרהמותנההשכרשיטת

הגישור.בהליךהשקעתולמידתישירביחסלעמוד

 ,אמנםהעדיפה.השיטההיאהשלישיתהשיטהלדעתנוכאמור,

ודאותמחוסרהיאאף(וסובלתשעותלפיהשכרלשיטתקרובהזושיטה

אתמקבלהמגשר ,ראשיתיתרונות.מספרבהטמוניםאולםמסוימת),

מקבלהמגשרשנית,פשרה.הסכםלכדיהצדדיםהגיעואםרקשכרו

להביאיותרעודאותולתמרץבכוחוישאשר ,הגישורהצלחתבגיןבונוס

 . 55בהסכםההליךסיוםשלהמבטחיםלחוףהצדדיםאת

חםרונותוהלהפחתתונלמוםונום tאוו.
המותנההשכרשוטתשל
כללא ,כאמורמופרכות.אינןהמותנההשכרלשיטתהמתנגדיםטענות

אתשהניעוהשיקוליםאתפירטנוזו.בשיטהלגישורומתאיםראויתיק

 oהתערבותמפניחששהאח,דזו.תשלוםשיטתלאסורהישראליהמחוקק

פשפטעלי IIלמשפטבישראלהמוחלשותהאוכלוסיותנגישות IIאלבשויובלזהבענייוראו 42

ציבורילשיחלירוובול-ביפתהחוק"בפנייותרושוויס"שוויסנגבימשה ;) 2003 ( 497ג

6 , 20 ) 2001 ( .. Catherine. Branson, More Than Money 24 FORDHAM INT'L L.J 
9 § ,) 2000 (. 

 Craig A. McE\van & Laura Williams, Legal Policy and Access ) 0גס,ראו
865 . tS and Mediation, 13 OHIO ST. J. Disp. Resol זiillstice Through COl -
עליהמשפטית,להתזיינותאלטרנטיביתזרךהואגישורהמשפטמערכתשללגישתהאס

הצזזיס.עלנוספותהוצאותתעמיסולאכולבפנישווהקלה,תהיהזושזרךלהבטיח

למצופה.מעלהתארךהגישורהליךכאשרבמיוחזנכוניסהזבריס 43

מהמתזייניס 56.6% ,) 1999לשנת(נכוואביב-יפובתלהשלוסהמשפטביתנתוניפיעל 44

להשתתףסירבזומהאחוזבהליך.להשתתףסירטגישורבמרכזיחיצונילגישורשהופנו

והגיעגישורבהליךלהשתתףהמסרביסאחוזירז 2001בשנת .) 54.9% ( 2000בשנתבגישור

 2002בשנתנרשמוהמרכזבמחוזהשלוסמשפטבבתי . 3ה"שלעילסטי,ראו . 41%לכזי

 . 34ה"שלעילסטי,ראוגישור.להליךלפנותסירוביס 36%

45 Peppet , 22ה"שלעיל . 

האנגלית,המשפטלמערכתהנגישותהגדבתבנושא WOOLFבזו"חביטויליזיבאוהזבריס 46

 , WOOLFראו:הצזק.למערכתהגישהאתתגבירהמותנההשכרשיטתאימוץכיהוזגששס
 . 33ש IIהלעיל

הזיו").עורכילשכתחוק II(להלו:-1961א IIהתשכעורכי-הזיו,לשכתלחוק 84ס' 47

48 Peppet , 242-239בעמ' , 22ה"שלעיל . 

בתחוסלמעטבה,מכירהישראליהמחוקקוגסהאמריקני,במשפטמוכרתזושיטה 49

הפלילי.המשפט

 Courtsראו:זיובעריכתהעיסוקבתחוסהאנגליהמשפטבשיטתאומצהזושכרשיטת 50
58 § , 41 . and Legal Services Act, 1990, c . 

הלורזדבאשותציבוריתועזההמזוכהעלישבהבאנגליהכי ,כאמורנזגיש,זהבהקשר 51

WOOLF , לאוכלוסייהגסלערכאותהגישהזכותאתולהגזיללשפראפשרכיצזשבחנה

ראו:שעתי.מותנהשכרבשיטתהשימושאתולעוזזלאפשרישכיקבעההוועזהחלשה.

WOOLF , לרכיבלערכאותהגישהזכותשביוהקשרעלעמזההוועזה . 33ה"שלעיל

המשפטיההליךהוצאותשאלתשביוהישירהקשרלענייועוזהשיפוטי.בהליךההוצאות

 . 361בעמ' , 34ה"שלעיל , Zuckermanראו:לערכאותהגישהלזכות

הצזזיס,ביולהסכסלהביאהמצליחכמגשרנתפסמוצלחמגשרכיזאת,עסלזכור,יש 52

יזייסלהריסייטולאקייסמוניטיועללשמוראומוניטיולבנותהמעונייניסמגשריסולכו

בקלות.

לרגשות,מופחתמקוסממילאנתווהמאמר,עוסקשבהסכספייס,בסכסוכיסכייצויו 53

עסקייס.כלכלייסלשיקוליסיותררבמשקלוניתו

הפעריסשבהסבמקריסהצזזיס,ביועמוקהעובזתיתמחלוקתיששבהסמקריסלמשל, 54

מובהקיס,ההגנהאוהתביעהסיכויישבהסבמקריסאומאוזגזוליסהצזזיסזרישותביו

משפטית.עמימותכלואיו

המותנההשכרשיטתלעומתמובנהחיסרווכמובו,לה,ישזושיטהשליתרונותיהחרף 55

הווזאותשלחשיטתהולאורכועלאשרוזאות.חוסרשלאלמנטישבהוגסהואיל ,היחסי

עלהיחסיהמותנההשכרשיטתאתמעזיפיסאנוכספייס,סכסוכיסבפתרווהכלכלית

פניה.
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 ,השני , 56ההליךבהצלחתכלכליאינטרסבעלכעתשהנו ,המגשרשליתר

מהטעםזאת ,הגישורבהליךלהשתתףמתדייניםהרתעתמפניחשש

מדיגבוהלתשלוםלהובילעלולההתביעהמסכוםמסויםאחוזשקביעת

המגשר,לעבודתריישביחסעומדשאינולתשלוםאולמגשר

שזהוהלחץהמגשרשליתרהתערבותמפניהחששעםתחילהנתמודד

המגשרשלששכרוביןקייםזהחשש ,כאמור ,הצדדיםעללהפעילעשוי

שישלמקצועבגישורהעיסוקמשהפךמותנה,שהואוביןשעהלפינקבע

העובדה ,הגישורהליךבהצלחתכלכליאינטרסלמגשריש ,בצידוהכנסה

עובדהאינהמותניתתהיההשכרשיטתאםיותרלהרוויחעשוישהמגשר

אוכך , 57המותנההשכרשיטתאתלפסולכדיבהאיןאך ,בהלזלזלשיש

נוכחותםבהליך,דיןעורכיהשתתפותנוכחשינוטרליכולזהחשש ,אחרת

מפניהצדדיםשלהאינטרסיםעלמשמעותיתלהגןבכוחהיש-אלהשל

 , IIץלוח IIמגשר

למגשרגבוהותשלום ) Windfall (יתרתשלוםמפניהחששלעניין

אינולמצעראומשמעותיאינוזהחששגם-לעבודהקשרללא

השכרשיטתלביןהמותנההשכרשיטתביןאיכותיתהבחנהיוצר

ישקיעשהמגשרחששישנושעהלפיהשכרבשיטתגם ,שעהלפי

והצדדיםדברשלבסופויצלחלאההליך ,רבותשעותבעבודתו

אפשרותגבוה,סכום-תוצאהכלהניבשלא-למגשרלשלםייאלצו

המגשרשהשקיעהרבההעבודהבשלאך ,יצלחשההליךהיאאחרת

מכ,ךיתרהמדי,גבוהשכרלשלםהצדדיםייאלצוהתוצאהבהשגת

יוכלוהגישורבתחילתשכברוהואיתרוןטמוןהמותנההשכרבשיטת

מראשולהחליטהמגשרשכרשלהגזרהגבולותאתלהעריךהצדדים

ניתןהמתוארתהבעיהאת ,בנוסףלאו,אםכדאיתכזוהשקעהאם

לשכתלחוק )ב( 84לסעיףהדומההוראההוספתבאמצעותלנטרל

להפחית ,לקוחבקשתלפי ,הדיןעורכילשכתאתהמסמיך ,הדיןעורכי

הסמכה ,מופרזלהנראההואאםבתוצאות,שהותנההטרחהשכראת

סעיף , 58אחרותמדינותשלבקודקסיםמוכרתמזו)רחבה(ואףכאמור

בתקנותכיוםקייםאינוהדיןעורכילשכתלחוק )ב( 84סעיףכדוגמת

המשפטבתיאתמסמיכההגישורלתקנותו(ה)תקנההגישור,

אינהאך ,הדיןבעליוביןהמגשרביןדעותלוקייחבענייןלהחליט

שכרהסדראתולשנותלהתערבהמשפטביתאתמפורשותמסמיכה

ולפיקוחלהגבלהנוספתאפשרות ,המגשרלביןהצדדיםביןהטרחה

לשירותימקסימוםתעריףלקבועהיאהמגשרטרחתשכרתעריףעל

שהמגשרהפשרההסדרמסכוםהאחוזמהולקבועדהיינו , 59גישור

 ,) Contingent Fee (יחסימותנהשכרשלבמקרהלקבלזכאייהיה
שכרשלבמקרהלקבלזכאיהייהשהמגשרהבונוסגובהמהווכן

 ,) Conditional Fee (משולבמותנה

טיכוסו.

הגישורבתקנותהקבועהקוגנטיההסדרעומדזהמאמרשלבמרכזו

תשלוםעללהסכיםבגישורהמשתתפיםהצדדיםועלהמגשרעלהאוסר

שכרולגבותהמגשראתמחייבואשר ,בתוצאהמותנהלמגשרטרחהשכר

מראש,קבועתעריףלפיאולהליךשהקדישהשעותמספרלפי

תוך ,זוקביעהבבסיסהעומדהרציונלאתביקורתיבאופןסקרנו

התשלוםשיטתלעומתזו,תשלוםשיטתשלוחסרונותיהיתרונותיההצגת

 ,השוניםגווניהעלהמותנה

םיהחוזבחופשהמתערב ,כיוםשישנויהחוקההסדר ,שהראינוכפי

משמש ,כלכליתמבחינהיעילאינו , 60ראויהסדראינושורילגהצדדיםשל

ועלולהגישורלהליךלפנותכספייםבסכסוכיםצדדיםהמרתיעגורם

פגיעהתוךהסכסוךלפתרוןלהסכיםבגישורהמשתתףצדעללחץלהפעיל

לרעהשימושלעשותכלכליתהחזקלצדמאפשראףזההסדר ,בזכויותיו

להסכםלהסכמהלילהובועלול ,החלשהצדלהתשתככליהגישורךיבהל

ץ,אילומתוךישורג

ויאפשרהחוקיההסדראתיתקןהמשנהמחוקקאםייטב ,לדעתנו

שכרלגבותאפשרותלרבות ,המגשרשלהטרחהשכרבקביעתגמישות

בתוצאהמותנהמגשרטרחתשכרגבייתהתרתכי ,סבוריםאנו ,מותנה

רביםסכסוכיםלהפנייתתביא ,הגישורלהליךלפנותםימתדיינתעודד

מכוחותפחית ,החזקלצדהחלשהצדביןראויאיזוןתיצור ,לגישוריותר

 ,החלשאתלהתישכדרךהגישורבהליךלרעהלהשתמשהעשירהצדשל

םירבמאמציםולהשקיעםירתיייצפתרונותלהציעהמגשראתתתמרץ

ותפנהלפשרהמתאימיםשאינםתיקיםפויילנתגרום ,פשרהלהשגתיותר

להניחסביר ,כןכמו ,בהצלחתםיותרגדולסיכוישישלתיקיםמאמץ

ללא ,יותרולענייניליעילההליךאתיהפוךהטרחהשכרהסדרנויישש

המשפטמערכתכאילוניםיהמתדיתחושתאתויפחית ,להארכתותמריץ

 ,יהמשפטהדיוןאתולייקרלסבך ,לעכבשמטרתהנוספתשיטהיצרה

הליךאתלהפוךרקלאבכוחםישהמותנההשכרשיטתשלאלהיתרונות

שהואאלא ,לאכתםמודעיםישאנשיםאליוולקרואיותרלמוצלחהגישור

 • ,המשפטבתימעלץהלחאתמשמעותיתיפחיתגם

 , 58בעמי , 27היישלעילזויטש, 56

לעורךמתיריםכאשרשאת)ביתר(ואףמתקייםזהחששכילצייו,ראויזה,בהקשר 57

אתבורואיםאינםאךניטרלי,צזבמגשררואיםצזזיםמותנה,טרחהשכרלגבותזיו

לגבותהזיולעורכימתירהזיועורכילשכתחוקאםזינם,לעורךבזומהונציגםשלוחם

הזיועורךעםשתיטיבלפשרהלקוחואתיייזחוףייהזיושעורךהחששאףעלמותנה,שכר

למגשר,זאתיתירולאהגישורשתקנותסיבהכלאיוכספית,מבחינה

וחוזיקבלנותחוזיבנושאלחקיקהייהצעותזמיראילראוזוהתערבותשיטתלפירוט 58

הגרמני; , B,O,Bל- 655לסעיהמפנה(תשנייה) 140הייש , 160 , 97כומשפטיםשירותיםיי

היווני,האזרחילקוזקס 707סעיהשווייצרי;החיוביםלקוזקס 417סעי

הזיו,עורכילשכתלחוק 82סי 59

לסכסוךהצזזיםואםהמגשר,יזיעלשעהלפישכרקבלתלאסורמציעיםכמובו,אנו,איו 60

זאת,להםולהתירזאתלכבזישזו,תשלוםשיטתמעזיפים

המשפט 78


