
 

 מהו"ת פגישתמודל 

 מטרות

  מידעוקבלת מתן. 

 אפשרות ליישב את הסכסוך בגישורה בחינת. 

 וחסמים התמודדות עם התנגדויות. 

 בשאלה האם החלופה המיטבית ליישוב  (מושכלת)לצדדים לקבל החלטה  סיוע

 הסכסוך שלהם היא בתהליך גישור. 

 

 מבנה ותכנים

 .הכנה לפגישה: קריאת כתבי טענות 

 מתן מידע  

o הצגת הנוכחיםו הצגה עצמית  

o הצגת פגישת המהו"ת  

o  אם הגישור עשוי בחינה ביחד עם הצדדים ת היא: "פגישת מהו

 יישב את הסכסוך בתיק.סייע לל

o  פגישת המהו"ת חסוי בפני בית המשפט. תוכן  –חסיון הפגישה 

o בהליך  :בדגש על העקרונות הבאים, הצגת הגישור על פי התקנות

ע לצדדים ליישב את הסכסוך שביניהם בהסכמה. הגישור המגשר מסיי

השליטה בידי צד  הדגשת שליטת הצדדים בתוצאה לעומת הפקדת

, החל בהסכמה להשתתף בהליך, דרך לכל אורכו'. הליך רצוני שלישי

להפסיק ההליך בכל עת( וכלה בהסכמות ההשתתפות בו )אפשרות 

משפט הוא שמתגבשות עם סיומו. מאפיין ייחודי נוסף לעומת בית ה

בהקשר של ההליך גם האפשרות להיפגש עם כל צד בנפרד, וסודיות 

 פגישות נפרדות.

o )?( הצגת הליכים אחרים 

 

 עצמת , מערכות יחסים, ונושאים )סוגיות ואיסוף מידע סכסוךהמהות הקשבה ל

   (הסכסוך

o   

o  דקות( 10)הסכסוך על ידי כל צד  תמצית/מהותהצגת     

היבטים של הסכסוך הצגת המגשר ל על ידיצדדים של ה ההכוונ

)לפרט: כיצד  ערכת התאמת הגישור ליישוב הסכסוךשיסייעו בה

  .להנחות את זה(

o /תמציתי/ מסכם  /שיקוףאיסוף 



 

 

 הערכת מידת התאמת הגישור ליישוב הסכסוך 

o  הצדדים ביחס לסכסוך/ לצד השני/ ותפיסות בחינת עמדות

 להליך הגישור. 

o  :בחינת פרמטרים רלוונטיים כגון 

o מערכת היחסים בין הצדדים. 

o ךתכני הסכסו. 

o מניעי הצדדים להשתתפות בתהליך. 

o  ,קיומם של אינטרסים "לא גישוריים" )נקמה, התשת הצד השני

 .משיכת ההליכים(

o תום לב.  

o  חוסר איזון בין הצדדיםופערי כוחות. 

o תכנות של השתתפותם במו"מ בסיוע מגשרימידת הה. 

o דים על ציר הסכסוךדנקודת הזמן בה מצויים הצ. 

o  מה אני יכול להשיג ביישוב הסכסוך בהסכמה? מה יש לצד השני

מה הצרכים התהליכיות? להרוויח? מה האלטרנטיבות 

 לצדדים. עיצוב תהליך מתאיםמהתהליך? 

o   ,אינדיקציה לנושאים לצורך קבלת שאלות מכוונות, פתוחות

 הבאים:

  הצדדים להגיע להסכמה, ללא רמת המוטיבציה של

 הכרעה.

 בחינת ה-setting  נוכח  מי חשוב שיהיה –המתאים

 ?בהליך

  מהי רמת הדחיפות? לוחות זמנים ומגבלות זמן

 חיצוניות.

 התנגדותסמנים וסימנים ל. 

  תהליךהסודיות ופרטיות של במידת העניין. 

 קיומו של צורך ביצירת תקדים. 

 לפרט(ב'8ה האם מתקיימות סיבות לחשש לפי תקנ( ? 

  ניתן וכדאי להמליץ? 'סגנון גישור'על איזה  

 

  מוסכמת/משותפת של הצדדים או של כל  קבלת החלטה מהו"תהסיום ישיבת(

 .מיובפני  לגבי השאלה אם לפנות לגישורצד בנפרד( 

 

 בחן האפשרות לקיימו בנפרד עם כל אחד מהצדדים. י* בכל אחד מהשלבים ת


