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רבים מקרב חברי ארגון המגשרים,  כותביםנכתב בשיתוף ההמלצות להסדרת גישור מקוון בישראל מסמך 

 המסמך רוכז וגובש בהובלתה של ד"ר רחלי אשוול. .ייה הגישורית בישראלושותפים חשובים בעש

הכתיבה מתבססת על תובנות, ממצאים וניסיונם של חוקרים וגורמים מובילים בתחום יישוב סכסוכים 

 ( בארץ ובעולם.ODR - Online Dispute Resolution)  מקוון

 נבקש להודות לכל השותפים בכתיבה, 

 שרים בישראל והן מחוצה לו. הן מקרב ארגון המג

 ני על היוזמה לכתיבת מסמך זה. ונבקש להודות לד"ר דייב שמע

כוונה למקורות רלוונטיים לכתיבת העל הנגשת המידע, ה ICODRארגון לנבקש להודות לקולין רול ו

ים, מסמך זה ועל ההמחשה כי גישור מקוון אינו רק הליך אפשרי וישים, כי אם בעל תועלות רבות למגשר

 למגושרים ולחברה כאחד.

   .  הטוב והסיוע , הידעעיני על ההכוונה-תודה מיוחדת לפרופ' ארנה רבינוביץ

 לשותפים שנרתמו וכתבו, תודות 

 דרור פלדמן-דלית קןבניהולה של אוניברסיטת חיפה, הקליניקה למשפט וטכנולוגיה, 

 דנה גילהה של בניהול, אוניברסיטת חיפה, וגישור הקליניקה ליישוב סכסוכים

 (: א"בכותבים מטעם ארגון המגשרים בישראל )לפי סדר 

  •אסנת הכהן •  אפריים וילינגר•  אמיר זימן • מה שורפיאל • אילן קרן • אוסנת רייך

•  זיו קמיני •זיו אברהמי •  דרורה גבע • דרור מעייני•  ברק עמר דפנה • דליה בורק •דנה גילה •  גת ברנוב 

  • מיכל רינס עמירה •שי אושרי י • יפה בן אבי•  יעל קלוגמן •יהודה חטיב  •גאל הולצר י•   חנן מנדל

  • צבי פריידר •יהושע -עמית בן • עידית דוקשטיין • סיון אפלבאום•  אשר-נורית היינריך•  מירי אריאל

  שייקה בקלש •שי פרי • רעות אוחנה •  רננה גן •רחלי אשוול •  רונה גינת

 ולד"ר עומר שפירא וריקי כספי על היבטי האתיקה. ועדת האתיקה של ארגון המגשריםת לונבקש להודו

 תודה עמוקה לגב' דרורה קלמנט על הסיוע בעריכת המסמך. 

 רשימת המקורות והכותבים המלאה מופיעה בפרקים הרלוונטיים ובסוף המסמך. 

 עד המנהל של ארגון המגשרים בישראל.המסמך אושר ע"י יו"ר הוועד המנהל, עו"ד מיכל לנדאו וחברי הוו
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 תקציר

, בעת בישראל ניהול גישור מקווןלת והמלצות למדיניות ופרקטיקהמסמך שלהלן עוסק בגיבושן של 

שבה אילוצי שעת החירום בעקבות התפרצות נגיף הקורונה שינו לבלי היכר את היכולת להסתמך אך ורק 

 ODR - Onlineאמנם, תחום יישוב הסכסוכים המקוון )על מפגשים פיזיים לניהול סכסוכים ויישובם. 

Dispute Resolution ובתוכו הגישור המקוון, קיים כבר עשרות שנים והנו תחום אקדמי ויישומי מבוסס )

 במקומות שונים בעולם. אולם, לאור התפרצות הקורונה הבשילה העת לעסוק בו ביתר שאת גם בישראל. 

להסדיר את ניהול הגישור המקוון בישראל, לעגנו ולבססו על אמות מידה א הימטרת המסמך 

מקצועיות בינלאומיות. כך, לספק למגשרים בישראל ידע באשר לסטנדרטים, לכללי האתיקה ולדרכי 

 הפעולה המומלצות במעבר לגישור מקוון, סדור ואחראי, הנשען על יסודות שנלמדו ויושמו בעולם.

"ר דיוויד שמעוני, עוד בימיה הראשונים של פרוץ המגיפה בארץ. את היוזמה לכתיבת המסמך הגה ד

המסמך שילב במסגרתו כותבים רבים מקרב ארגון המגשרים בישראל ונכתב בשיתוף פעולה עם עוסקים 

 רבים בתחום הגישור בכלל, והגישור המקוון בפרט, בארץ ובעולם. המסמך גובש ורוכז בהובלתה של

עיני, ואושר על ידי הוועד -אקדמית של פרופ' ארנה רבינוביץ-תה המקצועיתד"ר רחלי אשוול, זכה להכוונ

 המנהל של ארגון המגשרים בראשותה של עו"ד מיכל לנדאו. 

וכן  Odr -במסמך, מוצגים סטנדרטים ואמות מידה ממקורות אקדמיים ויישומיים מובילים בעולם ה

יבה בעולם בתחום זה של גישור מקוון מרוכזת כתיבתם של גופים ואנשי מקצוע מנוסים בתחום. הכת

עשירה וענפה. כיאה לעיסוק בעולם הדיגיטלי, פרסומים כאלה רואים אור ללא מגבלת זמן ו/או מקום על 

פני הגלובוס. המאמרים שמתפרסמים חדשות לבקרים שופכים אור על היבטים מגוונים ומיני סוגיות שיש 

עיקרי ההמלצות יישוב סכסוכים. במסמך שלהלן הובאו להידרש אליהן בנוגע לקיום הליכים מקוונים ל

 הסדרת הפרקטיקה לקיום גישור מקוון בישראל. כינון מדיניות ול

בראש ובראשונה מציג המסמך את מאפייניו של המרחב הדיגיטלי ואת הדינמיקות המשפיעות על 

שרויות ההנגשה של בעקבות התפתחותן המהירה של טכנולוגיות ואפהתהליכים המתקיימים בו. בנוסף, 

תהליכי יישוב סכסוכים באופן מקוון, נדרשות אמות מידה אתיות לעיצוב התהליך המקוון, המבנה 

ואפשרויות היישום של מערכות לגישור ולתהליכי יישוב סכסוכים נוספים מקוונים. בהתבסס על עבודתו 

 & NCTDR (The National Center for Technologyשל המרכז הטכנולוגי הלאומי ליישוב סכסוכים 

Dispute Resolution)  ועקרונות הגישור המקוון שגיבשה המועצה הבינ"ל ליישוב סכסוכים מקוון  

ICODR - International Committee of Online Dispute Resolution) תתשע במסמך זה(, מוצגים 

 IMI (International Mediatorsן מקוון וכן כשירויות נדרשות שהציג ארגובסיס לביצוע גישור העקרונות 

Institute.כידע ליבה לכל מגשר/ת ולקיום הסמכות מתאימות ) 

מעבר לסוגיות של כשירות המגשר לנהל הליך של גישור, ישנם היבטים הנוגעים לניהול ההליך עצמו 

וון באופן על מנת להצליח לנהל גישור מקן זה המקוון. יאשר שונים במידה רבה בין הגישור הפרונטלי לב

מיטבי, לא מספיק להכיר את נבכי הגישור ואת היכולות להתגבר על מצבי קונפליקט, תוך ניהול שיח 

ולהכיר את השפה  הרלוונטיות למרחב הדיגיטלי יש לצבור מיומנויותשיתופי מוכוון אינטרסים. 

להעביר ך התהליך ו. יש לקחת בחשבון את השחקן הרביעי )הטכנולוגיה( כשחקן בלתי נפרד בתוהדיגיטלית

תוך רכישת מיומנות וביטחון ביכולתו  ,למרחב הדיגיטלי ,שמעביר מגשר בחדר ת הביטחוןאת תחוש

 . טכניים, בצד האתגרים המהותיים שבניהול הליך גישורי על כשליםגם להתגבר 
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 בליישו הליך נותר, הוא למדיום שונה ההליך גם כאשר עוברממשיכה להגדירו ו הגישוראמנם מהות 

 באמצעות הסתייעות בצד שלישי, השומר על קיומם של עקרונות בסיס ייחודיים, כגון:סכסוך בהסכמה 

, )ו/או נרטיבים( רצוניות, סודיות וחסיון, שליטה של הצדדים בתוצאה, בחינת אינטרסים וחלופות

 ונדרשת משתנהבמרחב הדיגיטלי אופן הפעולה שבו יתבצע הגישור . אך, 'וכיוב, ניטרליות אובייקטיביות

הצדדים להגיע לתוצאה המיוחלת של הסכמה  יכולתעל מנת למקסם את  ,למרחב ההליך של התאמה

לשם ביצוע גישור מקוון מיטבי, מוקדשים פרקי המסמך לשלבי התהליך נועם.  בדרכיופתרון הסכסוך 

 השונים ולהתאמתם למדיום הדיגיטלי.

מקוון, פגישת הפתיחה ואף הסכם הכניסה להליך כך, סוגיות של הכנה מוקדמת ואינטייק לגישור 

הגישור ראוי שיעברו דיוק והתאמה מיטביים ליצירת תיאום ציפיות מהותי ופרוצדוראלי. לגישור המקוון 

סינכרוני ולהבדלים אלה -יתרונות רבים שכדאי להכיר ולהציג למגושרים, ניתן לנהלו באופן סינכרוני וא

לחסרונות הטמונים בתהליך המקוון, מציעים היום מגשרים מנוסים השלכות יישומיות נרחבות. באשר 

 וחוקרים מובילים פרקטיקות שמאפשרות להתגבר על האתגר ולתת לו מענה מקצועי ואחראי.

מיומנויות גישור בסיסיות שמכיר/ה כל מגשר/ת, כגון הקשבה אקטיבית, ניהול פגישות נפרדות, ניהול 

שיא ובמהלך הגישור, מסגור מחדש ועוד, אף הן עוברות שינוי ההיבט הרגשי של המגושרים ברגעי 

 והתאמה. הדרך לבצע התאמה זו מתוארת במסמך בפירוט ובחלוקה למיומנויות השונות. 

השחקן הרביעי מאלץ אותנו לפרק לתתי שלבים את תורת הגישור כולה. כך, אף שלב החתימה 

ר קיבל את אישורם של גורמי סמכות ואכיפה המקוונת ואישור ההסכם, מבוצעים באופן דיגיטלי שכב

במקומות רבים בעולם וכן בישראל. העזרים השונים שמייעלים את ההליך וטכנולוגיות המצויות לרשות 

 המגשרים משתכללים כל העת ומקצתם מופיעים אף הם במסמך זה, לשימוש המגשרים ובעלי העניין. 

אתיים שגוזר המעבר לגישור מקוון, אף כי שזורים ולבסוף, לא ניתן לסכם ללא התייחסות להיבטים ה

הם במסמך זה לכל אורכו. הכותבים בתחום האתיקה של הגישור המקוון מתייחסים הן לשילובו של 

השחקן הרביעי והן לשלביו השונים של הגישור, והנם שונים כאשר לוקחים בחשבון גישור מקוון 

ן, הכתיבה בתחום ענפה והמסמך מציג את עיקרי סינכרוניים. גם כא-באמצעים סינכרוניים ו/או א

 הדברים, תוך הזמנת המגשרים להרחיב את הידע ולהעמיק בתחום באופן עצמאי ויזום.

ללמוד את השפה  ולכל הצוללים לעומקו של מסמך זה, במעבר להליך גישור מקוון על המגשר/ת

מעבר זה . יר היטב את מאפייניואת המתרחש במרחב ולהכולהבין את התדר הדיגיטלי, החוקים, להבין 

, כך את המעבר לגישור מקוון יש בלי ללמוד לשחותמלבריכה  משול להבנה, כי כשם שאין האדם קופץ

  .לנהל תוך למידה מתמדת, אחראית וסדורה ולאחר היכרות מיטבית עם הסביבה היעודה

 

 בהצלחה!
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  מאפייני המרחב הדיגיטלי והתקשורת המנוהלת בו עם היכרות -פרק א 

 רחלי אשוול  •ק סגל ארי

מתקיים הגישור המקוון. בעידן הנוכחי אנו נוכחים לשילוב בין  והמרחב הדיגיטלי הוא המרחב ב

החיים הפיזיים והדיגיטליים וליצירתו של מרחב היברידי המשלב בין השניים. רבות מההתקשרויות 

חבים דיגיטליים אישית והקבוצתית, מתנהלות במר-העסקיות והחברתיות, ואף מהתקשורת הבין

 ובאמצעים מקוונים, כמו בשיחות וואטסאפ, בתכתובות דואר אלקטרוני ובפלטפורמות מקוונות נוספות. 

השילוב בין תקשורת פיזית לבין תקשורת מקוונת דורש ממגשרים ואנשי מקצוע להכיר את 

בפרט. היכרות עם  מאפייני המרחב הדיגיטלי, המשפיעים על תחומי החיים ככלל, ועל ניהול קונפליקטים

עוצמותיו וחולשותיו של המרחב הדיגיטלי תאפשר לנו להציע שירותים מותאמים, הלוקחים בחשבון 

מרכיבים וסוגיות הנדרשות לאור ההתפתחות הטכנולוגית והמעבר לחיים שבהם הדיגיטל והפיזיקל 

 משולבים זה בזה. 

העמימות בו גוברת והנורמות שמאפייניו המרכזיים של המרחב הדיגיטלי הנם: מרחב כאוטי 

תפיסת הזמן שינוי במוגבלת,  גוף, היעדר מגע ושפת המוכרות בדבר "האסור" ו"המותר" מאותגרות

מגבלות מקום  הסרת, היבטים בתפיסה של כוח, סינכרונית(-מרחב )וההבדל בין פעילות סינכרונית ואהו

. כמו כן, התהודה במרחב בולת" אנושיתאולי גם מגבלות של "קי -פיזי וככל שיש שימוש באלגוריתמים 

אינה משתווה לתהודה המאפיינת את גבולות העברת המסרים הפיזית )מסר מגיע הדיגיטלי רחבה ו

להלן תפורט ואופי התקשורת.  של זהותמגוונות סוגיות , בשניות למיליוני בני אדם ברחבי העולם(

 התייחסות למאפייניו השונים של המרחב הדיגיטלי: 

 כאוטימרחב  .1

כמרחב לניהול תקשורת דורש התייחסות משני היבטים מרכזיים: האחד, סוגיות  הדיגיטלי מרחבה

של נורמות ואכיפתן. השני, היבטים פסיכולוגיים הנגזרים מהשפעות הריחוק על הסרת חסמים 

חב זה פסיכולוגיים וחברתיים בפני הבעת עמדות בוטות )לחיוב ו/או לשלילה( והתנהגויות פוגעניות. מר

היכולת לשלוט על  .הגבלה מינימלית(מאופיין בשכמעט ואינו מוגבל )או  מאופיין בפרסום, אמירות ושיתוף

מעשיהם ועל דבריהם של אנשים ברשת הנה מוגבלת ולמעשה מתאפשרת פעמים רבות רק בדיעבד, לאחר 

טה על התוכן ו/או שאירע אירוע שלילי עליו דווח ו/או התרחשה פגיעה ברשת. במרחב זה מרבית השלי

  הסרתו מוטלת על מנהלי המערכות והאפליקציות בהן עוברים התכנים.

במתח בין צנזורה לבין חופש הביטוי, מדיניות המרחב הדיגיטלי נוטה על פי רוב למתן חופש ביטוי, 

 ומעטים הגופים אשר אוכפים ומאפשרים צנזורה בהינתן תכנים בלתי הולמים ומסכני חיים.

בצד תופעות חיוביות של חוכמת ההמון, ידע מונגש כולל ו, "24/7" ללא הפסקה פועליטלי הדיגמרחב ה

-תופעות חברתיות נרחבות של שיימינג, פייקגם  במהירות ואינספור מקורות מידע וקישוריות עוצמתית

ליטה מוטיב הש .(2019גנאים, ו)פרנקו, אלמוג   ושימוש לרעה בפרטי מידע אישיים , בריונות רשתיתניוז

בהשוואה למרחב הפיזי ה"מנוהל". בעולם כאוטי כזה יש משנה תוקף ליצירת סדר  נמוך משמעותית

 הכוונה.לו
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 היעדר מגע ושפת גוף מוגבלת .2

בעולמות הדיגיטליים אין מגע פיזי ואין שפת גוף. אנשי מקצוע הרגילים לכך שיש שפת גוף, הבנת 

אינטימית  מקצועית עם זאת שידור של רגש בסביבהרגשות, הפגנת רגשות, שימוש בקירבה ובמגע, 

. הדברים קיימים ד בלתיבמרחב הדיגיטלי מוגבלים מאוד עאשר היבטים אלה מתקשים עם ובטוחה, 

 מקבלים משנה תוקף כשהתקשורת חוצה גבולות, תרבויות ושפות. 

עדות חזותית ישנם אמצעים דיגיטליים המנסים להתגבר על הפער של שפת הגוף ואמצעים כמו היוו

היעדר המגע וניהול  ,למול אמצעים טקסטואליים אכן מאפשרים רמה עשירה יותר של תקשורת. אך

בעיות מורכבות שעליה יש לתת את הדעת. הסוגיות בהקשר זה נוגעות לל מיםגור ,מרחוק של מפגש

  .מסודר, שאינן קיימות בעת מפגש פיזי בעולם הדיגיטלי ויכולת "היעלמות" הבנות-אי ,תקשורת

 סינכרונית(-)וההבדל בין פעילות סינכרונית ואוהמרחב תפיסת הזמן  .3

"התרבות הדיגיטלית" של תפיסת המרחב והזמן שונה מזו הקיימת במרחב הפיזי ומשפיעה על האופן 

או  פייסבוק תקבוצכך, תקשורת המנוהלת ב שבו בני אדם מתייחסים לתקשורת המתנהלת ביניהם.

ועל מנת ליצור  24/7 פועל  הדיגיטליהמרחב  .הגדרות של שעות פעילות תחתאינה פועלת בוואטסאפ 

. הגדרה אחרת, יש לפעול לשם כך באופן יזום ולהבהיר לחברי הקבוצה את השעות "המיוחדות" לפעילות

ולנהל תקשורת  תחושת תכיפות להשיבב מלווה במרחב הדיגיטלי מאופיין במידיותהשיח  -ברמת המיקרו 

 מצבים שלא היו מתאפשרים בדרכי התקשורת המסורתיים.גם בשעות וב

הוא מתן האפשרות לקיים  על אף כל האמור לעיל, אחד מיתרונותיו הבולטים של המרחב הדיגיטלי

בשל אופי המרחב יש הרבה פעמים תחושת דחיפות, אך אם לא אמנם כאמור  .ינכרוניתס-פעילות א

 .(הוא דוגמה לכך )מענה במיילים ונשלטת "סינכרונית-א"ניתן לנהלה כ -מגדירים את התקשורת כמידית 

בעולם הפיזי נדרשות בעת שיחה  מאפיין זה עוצמתי במיוחד, כיוון שבשונה מהמרחב הדיגיטלי,

 בפעילות דיגיטלית . לעומת זאת, שנאמרמה דבר  לתקן או להחזירדיות ואין אפשרות יתגובות מי

יש זמן של "קירור לפני סח ולדייק מסרים ורק אז לשלוח. סינכרונית יש זמן לתכנן את התגובה, לנ-א

 תגובה" אשר עשוי להקל על התקשרויות ככלל ועל ניהול דיאלוג לצרכי פתרון סכסוך בפרט. 

 תפיסה של כוח .4

  בין הצדדים.יחסי הכוחות וניתן לזהות גם באופן מוחשי את , ההכוח ברורסוגיית מאזן בחדר הגישור 

 ופעמים רבות מייצרות איזון מדומה. ות מעצן טבען משטיחות יחסי כוחותהפלטפורמות הדיגיטלי

מאפייניו של המרחב הדיגיטלי ככזה המנגיש גם את מנהיגי המדינות כאחרוני האזרחים, משפיעים גם על 

מי שיכול להיות חזק יותר הוא מי תחושת השוויון ברשת ועל תפיסת הכוח של הפרטים מאחורי המקלדת. 

מי . בזמן שבמרחב הפיזי אולי אין לוהיכולת להתנהל בנוחות במרחב הדיגיטלי הכישוריםשיש לו את 

עלול להיווצר שינוי ביחסי הכוחות ולעתים,  -את היכולת להפגין עוצמה, במרחב הדיגיטלי  מהצדדים

מאחורי המסך, חלה העצמה בקרב מי שהיו מוחלשים בסביבה הפיזית ו/או החלשה של מי שהיו 

  ם במרחב הפיזי. דומיננטיי
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 מרחבים בלתי מוגבלים, תהודה בלתי מוגבלת .5

ונתפס כאין סופי. חשבונות של ילדים )לא כל שכן בוגרים( זוכים  בלתי מוגבלכמעט המרחב הדיגיטלי 

  אפליקציות, תכנים וערוצים מאפשרים להעביר מסרים באופן שלא הכרנו בעבר ,למיליוני עוקבים

(Ashwall-Yakar & Oriana, 2020) .ךא ,משתתפים 256מגבלה של  נהאמנם בקבוצת וואטסאפ יש 

, ומאפשרות לאנשים מגבלה כזו מעניקות שירותים זהים ללא טלגרםפלטפורמות דומות אחרות כגון 

ייסבוק, טיוב, פ-יופלטפורמות ורשתות חברתיות כמו ב להתחבר במהירות ובקלות למאות ואלפי בני אדם.

, וכל משתמש יכול לצבור של משתמשים ו/או עוקבים אין מגבלה - טוק הסינית-, אינסטגרם וטיקטויטר

היכולת להפיץ תכנים ולהתחבר באופן בלתי מוגבל בעלת משמעויות לחיוב עוקבים רבים למסריו. 

אמצעות שיתוף, ולשלילה. בהיבטי גישור וניהול סכסוכים, סכסוכים רבים נוצרים על רקע של פגיעה ב

תכנים שנשארים אונליין ומייצרים נזקים למי שלא אישר את הפצתם וסוגיות רבות של זכויות יוצרים, 

 ועוד.  נרחבתניוז, תפוצה -אותנטיות המידע, פייק

 סוגיות של זהות .6

האפשרות לייצר זהות דיגיטלית שאינה ובמרחב הדיגיטלי ניתן לייצר זהות, קל לשנות את הזהות 

. נדרשת חשיבה מי הן הזהויות בעולם הדיגיטלי, עד כמה הן אינה מוגבלת ו"לשחק" איתהאמתית 

סוגיות של אימות פרטיו של אדם הופכת למשמעותית אמתיות ואותנטיות, עד כמה הזהות אמינה. 

מי שמגיע לחדר הגישור  :הזהות מאוד ברורה שם על פי רובחדר הגישור ותכיפה במרחב הדיגיטלי, לעומת 

בכל הנוגע לגישור במרחב הדיגיטלי, התמודדות  .ויש אפשרות מידית לאמת זאת הישות הרלוונטית הוא

  עם מאפיין זה תיעשה באמצעות שימוש בעזרי אימות זהות ובתיאום ציפיות מוגדר שיוקדש לסוגיה זו.

 אופי התקשורת .7

תקשורת מהנבדלים בעלת מאפיינים ייחודיים והיא והתקשורת שונה מאוד אופי במרחב הדיגיטלי 

המידע מועבר באופן ישיר  .מרחב הפיזי. המרחב הפיזי איטי יותר, מתון, מאפשר הבעת רגשות עמוקיםב

(. זמנית טקסטואלי בוומסרים מורכבים במגוון רמות )פיזי, ורבלי, שמיעתי  ת העברתאפשרתמועשיר ו

 .שורת המתנהלת במרחב הדיגיטליאופי התקלגבי בקרב הדור שגדל למציאות דיגיטלית יש תפיסות שונות 

הסנן הדיגיטלי מייצר מספר היבטים שמשנים את אופי התקשורת לכך שהיא מהירה, לא מסוננת, אך 

בשל היבטי  ,רגש גם מול גורמים שבעברשל מפגינה עוצמות רבות יותר שטוחה מחד גיסא ומאידך גיסא 

או אינה לוקחת בחשבון ותק, ניסיון,  במרחב הדיגיטלי תקשורתה .נתפסו כלא לגיטימיים ,הירארכיה

ט וכל מי שיודע להקליד ו/או ללחוץ על הפעל של סרטון יכול להעביר את מסריו מבלי שישל  - מקצוע

, יש מסרים 24/7התקשורת מתקיימת  .נשאר אונליין )לטוב ולרע( -שעולה אונליין  כל תוכן ומסר .בתוצאה

כלים דיגיטליים שמהווים חסמי תקשורת  נם"לנצח", יששעות ויש כאלה שנותרים  24שנעלמים לאחר 

ו/או מסלימי תקלות בתקשורת: חסימה, תיוג, שיתוף, קבוצתיות, מעקב, אימוג'ים פוגעניים, מדבקות 

 . (Ashwall-Yakar & Oriana, 2020) וסטיקרים, ועוד

. בכל הנוגע לניהול תקשורת במידה רבה המרחב הפיזי והדיגיטלי כיום משלימים זה את זה

 . מנגד,פלטפורמת אוורור כשיש קושי בעולם הפיזי והתגברות על סכסוכים, המרחב הדיגיטלי יכול להוות

 .פיזי היינו יכולים להתמודד טוב יותרמרחב הב ישנם מצבים שבהם ייתכן ואם היינו נרתמים לקיים שיח

מייצרת מציאות מסוימת שבה בין  בדיגיטל בימינו, נוכחותנולאור דרכי התקשורת המאפיינים את השיח 

שעלולים אף להסלים את  נסחפים לשימוש בכלים דיגיטלייםאנו אם באופן מכוון ובין אם מבלי משים, 
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האוורור יתקיים להבין איפה נדרש  ,דיגיטלי"באופן "רק  בו תתבצע התקשורתש ידןבעעל כן,  .הסכסוך

 ך עצמו. ניהול התהלייתבצע ואיפה 

 שבה ננקוט. חשובה הגדרת האסטרטגיה ודרך הפעולהמקוון לקראת קיום הליך ליישוב סכסוכים 

סכסוך  ליישוב הליךכהגדרתו  נותרממשיכה להגדירו והוא  הגישורמהות ובראשונה,  בראש

 רצוניות, סודיות וחסיון, שליטה של הצדדים בתוצאה, בחינת אינטרסים של עקרונות הכוללבהסכמה, 

', גם כאשר הוא עובר למדיום שונה. אופן הפעולה שבו יתבצע וכיוב, ניטרליות אובייקטיביותוחלופות, 

 על מנת למקסם את אפקטיביות ,למרחב ההליך של התאמה ונדרשת משתנהבמרחב הדיגיטלי הגישור 

  נועם.  בדרכיופתרון הסכסוך הצדדים להגיע לתוצאה המיוחלת של הסכמה  יכולתואת  התהליך

הנן שאלות שיכתיבו במידה רבה את יכולת איזו סביבה אני בונה? באילו עזרים אשתמש?  :שאלות כגון

לארגן את , תוך שמירה על אמות המידה המקצועיות והאתיות הנדרשות. האם עלי גישורהמגשר/ת לנהל 

ת הדעת ? או שמא יש היבטים חשובים שעלי לתת א"חדר הגישור" כפי שאני מארגן את החדר הפיזי

 ולהתאים בבואי לנהל הליך מקוון השונה במאפייניו מזה הפיזי?

את טופס  יםהישיבה ואת הכיבוד, מדפיסאופן את בעוד שבחדר הגישור הפיזי אנו מתכננים 

יש לחשוב על  - ו/או רגישים ההצטרפות להליך גישור, מכינים דפים ועטים ואף טישיו למקרים מורכבים

. יש באופן המותאם למאפייניה ולמאפייני התקשורת המנוהלת בה גיטליתארגון סביבת הגישור הדי

להתאימם למרחב הדיגיטלי. בשל נדרש אך  ולשמירה על עקרונות הגישור, חוקיםה הגדרתחשיבות רבה ל

להסדרת ה"חוקים"  כבר בתחילתו של התהליך ואף לפניו, יש משנה חשיבות ,אופיו הכאוטי של המרחב

צריכים להיות יותר מוגדרים  חוקים וכללי הבסיס ידיגיטלמרחב היפעל ההליך. ב והפרוצדורות שלאורם

כדאי שיהיו נגישים ונהירים למגושרים  בשל אופיו של המרחב הדיגיטליווברורים, אולי אף נוקשים יותר, 

 ולקהל הרחב כאחד.

באשר לנורמה להבהיר ציפיות נדרש על כן, בבואנו לחשוב על ניהול הליך ליישוב סכסוך מקוון, 

עבור הצדדים. סוגיות של אבטחת מידע,  בהיבטי צמצום נזקים לחשוב שנייצר בניהול ההליך הגישורי וכן

איסור הפצת תכנים והגדרת שמירה על פרטיות, סודיות וחיסיון הם חלק מהמרכיבים אליהם נידרש 

הצדדים לפעול במרחב סוגיית איזון הכוחות בחדר, ההקפדה על ניטרליות וכשירות  בהגדרת ההליך;

ניהול השיח  את נקייםכיצד נגדיר  -בין הצדדים גם מבחינת התקשורת הדיגיטלי יקבלו משנה תוקף. 

 עצמו.

יותר לדבר  כגון, יכולת טובהלהכיר את היתרונות במרחב הדיגיטלי: בנוסף, על המגשר בהליך מקוון 

כמו ניהול מו"מ על מספר סוגיות במקביל  - אופני הצגה שונים של סוגיותעל נושאים קשים בגלל הריחוק, 

האיזון ביחסי הכוחות  ;(1סטל-)במתודולוגיה המיושמת למשל בבחינת החלופות השונות במערכת סמארט

 אשר יכול/ה השליטה בשיח נמצאת במידה רבה יותר אצל המגשר/תלניהול התהליך, ותורם חשוב אשר 

כך, במעבר להליך גישור . בעודו מתנהל באופן משותףהשיח  לקידוםלאחד הצדדים לשלוח הודעה פרטית 

במרחב ולהכיר  ללמוד את השפה ולהבין את התדר הדיגיטלי, החוקים, להבין מה קורה מקוון על המגשר

  .ואת עוצמותיו היטב את מאפייניו

 

 

                                                           
1 https://www.smartsettle.com/ 

https://www.smartsettle.com/


 27082020 | ארגון המגשרים בישראל בישראל | ת ניהול גישור מקווןומסמך המלצות למדיניות ופרקטיק  

10 
 

 הקריטריונים למעבר להליך גישור מקווןהגדרת הגישור המקוון ו

-גישור שנעשה על ידי המגשר האנושי הנעזר בכלים מקווניםהן " כולל גישור מקוון"במסמך זה, 

תוך התערבות  ו/או הטכנולוגיה גישור המבוצע על ידי המכונהוהן  ,בהליך הגישור מבוססי טכנולוגיה

הדבר נכון לביצוע גישור מרחוק במגוון ערוצי תקשורת: טלפוני, שמיעתי,  אנושית במידת הצורך.

ועדות חזותית מקוונת. הן באמצעים ייעודיים כגון מערכות שפותחו למטרת טקסטואלי ו/או באמצעות היו

ניהול יישוב סכסוכים מקוון, והן בשימוש באמצעים מקוונים נפוצים, העשויים לשמש למטרה זו )כדוגמת 

 Facebook ;Skype ,Microsoftשל  Facetimeאו אמצעים מקוונים שונים, כגון:  Zoomטכנולוגיית 

teams ,Google Meet, Google Classroom ,Google Dou WhatsApp,, Data Camp, Moodle, 

Webex meeting, Udemy .)ועוד 

הגדרת אסטרטגיה ( 1קריטריונים מרכזיים במעבר להליך גישור מקוון:  כמהמונה ( 2020) סגל 

 ם, המתודולוגיה והתהליך הגישורי המתאי( 2מתאימה וסביבה המשרתת את האסטרטגיה הנבחרת, 

 ,Rule) ) לכך, מוסיפים .העזרים והכלים בהם נשתמש לניהול שיח זה, בכלל זאת אופן ניהול השיח( 3

Melamed, & Fowler, 2020)  ) והמועצה הבינ"ל לניהול סכסוכים מקוון ( (The International Council 

for Online Dispute Resolution (ICODR), 2020)  (ICODR, 2020 היבטים הנוגעים להתאמת ההליך )

    הגישורי למרחב המקוון ולמאפייניו. 

 אסטרטגיה וסביבה

 שבמסגרתו ייקבעוחדר גישור דיגיטלי, מעין  ,לבנות סביבה מסוימת לצורך קיום גישור מקוון יש

באופן  -אופני הפעולה הקווים האדומים,  בה הגדרתבתוך כך חשוחוקים שיסייעו בסביבה הכאוטית. 

מוכל לזהות מצב שבו ננהל שוטף, בין הפגישות ובמקרים של סערת רגשות. נדרש להגדיר את האופן שבו 

להגדיר את אופן ההתמודדות במצבים אלו יש גורמים סוררים אשר פוגמים בהליך ו/או במשתתפיו. 

להבין מה עומד מאחורי התקשורת העוינת, ו מבלי לברררים לא למחוק ולהסיר גורמים סור)לדוגמה, 

שמאוד קל להעלות תמונות וסרטונים,  מכיוון. (גם מבחינה זהותית במרחבלברר מי האנשים שנמצאים 

 אסור. המותר וועל כן יש משנה חשיבות בהגדרת העלול להיווצר מצב פוגעני לזהות מסוימת, 

, כללי שיח, חוקים באשר לפרוצדורה וכללי עשה ואל יםתיזהו יכלול: היבטיםאסטרטגיה ה כינון 

על מנת  חשובה השיח מראשהבניית . ברוריםהגבולות סביבה שבה  . באופן זה יגדיר המגשרתעשה

של שיח בלתי נשלט. הגדרת החוקים צריכה להיעשות בדומה  להתמודד באופן אפקטיבי ומהיר במצבים

למגושרים, עם תשומת לב להיבטים הכרוכים במרחב  להגדרת החוזה בכניסה לגישור בין המגשר

 הדיגיטלי.

 המתודולוגיה והתהליך המותאם למרחב

( הקשבה אקטיבית ושיקוף)כגון גישוריים וכלים אותם עקרונות לעתים נדמה כי יש להעתיק את   

ותו האופן כל הכלים הגישוריים ולא כל השיטות פועלות באלא למרחב הדיגיטלי. אולם, הניסיון מלמד כי 

מהו אם כן, התהליך כפי שהוא לפלטפורמות הדיגיטליות.  ועל כן לא ניתן יהא ליישם ולהעתיק את אותו

וכיצד נשמור על אמות המידה המקצועיות שהגדרנו לגישור במרחב הפיזי? בחינת השינוי שנדרש? 

נדרש להבחין  בעת ביצוע ההתאמה. נדרשת ביתר שאת מדיום הרלוונטילמול ההתהליך של  ההתאמות

להיות ערים לחסרונות הפעילות האנושית במרחבים בהזדמנויות הטמונות במעבר לגישור מקוון, וכן 

 . הדיגיטליים
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ישנם היבטים המהווים הזדמנות של ממש הודות לניהול הגישור באופן מקוון, באופן שלא היה 

נכרונית יכול לסייע לצדדים סי-מתאפשר במפגש פנים אל פנים. כך, שימוש באפשרויות התקשורת הא

השימוש בגישור  .שממקסם את יכולתם לממש אינטרסים החשובים להם ,לנסח את מסריהם באופן מתון

מקוון עשוי לחסוך לצדדים זמן רב ועלויות מיותרות והם יכולים לנהל את הסכסוך המטריד אותם מתוך 

הנם שקרים ופייק ניוז  יבט הנגטיבי,מקומית. בה-אזור הנוחות שלהם, בסביבתם הביתית או המקצועית

על כן, חלק בלתי נפרד של חולשות המרחב, חוסר שליטה על המידע, חוסר שליטה על הצדדים ותגובתם. 

וכיצד ניתן להשיג זאת רוצים להשיג אנו מה  -יש להבנות את המתודולוגיה כך שהיא תצפה פני עתיד 

יתן לנהל את הרגשות הסוערים של הצדדים לסכסוך ללמוד כיצד נ . נדרשבהתאמה לאמצעים הדיגיטליים

. דוגמה לכך היא השוני שנדרש לאמץ בנוגע לקיום פגישות נפרדות תוהסלמאת , על מנת למנוע גם מרחוק

במרחב  יהןומטרות מאפייניהןזמני הפגישות, אופן קיומן וההבדלים בין  -ומשך פגישות הגישור בכללן 

 הפיזי לעומת זה הדיגיטלי.  

 ול השיחניה

 ,זהה למרחב הגישורי ניהול השיח נוגע לתכנים ולאופני ניהול הדיאלוג עצמו. שאלות כגון האם השיח

או שמא מדובר בשיח שונה במהותו? על מנת אך תוך שימוש באמצעים דיגיטליים, רגשונים, גיפים, 

יכולות להתגבר על להצליח לנהל גישור מקוון באופן מיטבי, לא מספיק להכיר את נבכי הגישור ואת ה

הרלוונטיות למרחב  יש לצבור מיומנויותמצבי קונפליקט, תוך ניהול שיח שיתופי מוכוון אינטרסים. 

. יש לקחת בחשבון את השחקן הרביעי )הטכנולוגיה( כשחקן בלתי ולהכיר את השפה הדיגיטלית הדיגיטלי

תוך רכישת  ,למרחב הדיגיטלי ,שמעביר מגשר בחדר ת הביטחוןלהעביר את תחושנפרד בתוך התהליך ו

 . טכניים על כשליםגם להתגבר ביטחון ביכולתו 
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 ןמקוורגולציה עצמית בניהול הליכי גישור  - בפרק 

בהיעדר סטנדרטים ברורים והסדרה שמאחוריה ותק וניסיון מקצועי בתחום הגישור המקוון, נדרשים 

ר הם מקיימים תהליכי גישור מקוונים. מגשרים ועוסקים בתחום יישוב סכסוכים לרגולציה עצמית כאש

על מנת ללמוד על הנושא ולספק המלצה באשר לדרך הרצויה לניהול הליך גישור מקוון, התמקדו 

 הכותבים בתחום בשלושה תחומים מרכזיים של רגולציה עצמית:

 מיומנויות וניסיון הנדרשים מהעוסקים ביישוב ,כשירות נוגעת להיבטי ידע, כישורים -כשירות  .1

הנדרשים לעמוד ברף הכשירות הנדרש הנם מגשרי אונליין ומיישבי סכסוכים  . אלהסכסוכים מקוון

המשתתפים  מקוונים )בוררים, מנהלי מו"מ עסקי או מדיני( וכן המייעצים לצדדים המיוצגים ו/או

 .2בהליכי יישוב סכסוכים מקוון

נליין והליכי יס"מ )יישוב הסטנדרטים הנדרשים עבור משתתפי הליכי גישור או -סטנדרטים  .2

שמירה על ביטחונם של הצדדים בתהליך וצמצום הנזק העלול להיגרם להם  סכסוכים מקוון(:

 זליגתבמקרים של חשיפה לתכנים ו/או להפרעות ושיבושים במרחב הדיגיטלי )פעילות האקרים ו/או 

 רשנצב במידע ימושהש וכללי מידע על שמירה, הסכסוך ותוכן הצדדים פרטיות על שמירה(, מידע

 .ואחסונו הידע שימור, מידע וארכוב צילוםאו /ו הקלטה יכולת, דיגיטליות כותבאופן אוטומטי במער

 בהיבטי החוק יישום הנה המקוון במרחבהסוגיות שהמגשר המקוון נדרש להקפדה יתרה  בין

וונטיים למסמכים גילוי מסמכים שעשויים להיות רלשל  בהיבטים החוק יישום, וכן. וסודיות חיסיון

על מכלול הסטנדרטים העומדים בפני המנהלים גישור מקוון יתואר  ששותפו באופן חסוי במערכות.

 בהרחבה בפרק הבא.

 לביצוע התהליך המקוון בשני היבטים:ייענו המגשרים והמגושרים כאחד בחינת האופן שבו  -היענות  .3

תוך בקרה ווידוא  ,לי ואפקטיביכיצד ניתן להיענות לקריטריונים ולסטנדרטים באופן כלכ .א

 על בסיס רגולציה עצמית. שמירתם

 .בכלל וגישור מקוון בפרט הצורך לפתח קוד התנהגות ותהליך משמעתי עבור תהליכי יס"מ .ב

, הן ברמה לגישור המקווןבנוסף, יש לפעול לזיהוי התשתית הנדרשת לפיתוח הסטנדרטים 

, העברת מידעשל פעולה הדדית, ייבוא וייצוא הלאומית והן ברמה הבינ"ל, הערכת הרלוונטיות 

 נתונים ותרגום שפתי. 

 ולבסוף, נדרש להציע כלים נוספים ויוזמות לתמוך ביכולת לפתח את הליכי היס"מ ולהבטיח את איכותם. 

במסמך זה, בצד חשיבותה של הרגולציה העצמית, ננסה לאפשר למגשרים בישראל ללמוד על 

ם הליך גישור מקוון שעומד באמות המידה המקצועיות ביותר, כפי וים לקיסטנדרטים וקריטריונים נדרש

התייחסות ומכתיבתם של חוקרים מובילים בארץ ובעולם.  ODR-שנלמדו מניסיונם של מייסדי תחום ה

נרחבת לסטנדרטים הנדרשים באופן שאינו נשען על רגולציה עצמית הנם כאלה המתייחסים להכשרה 

יצוע יישוב סכסוכים מקוון מקצועי. הרחבה בנושא תוצג בפרק הבא וכן קודים מקצועיים של בלו

 ב בנוגע לסטנדרטים הנדרשים מגופי הכשרה בתחום הגישור המקוון. -אנספחים ב

                                                           
הן בהיבטי ידע הליבה הנדרש והן בהיבטי מיומנויות גישור מקוונות, מופיע  פירוט הכשירויות הנדרשות ממגשרי אונליין, 22

 הבינלאומי.   IMI (IMI -International Mediators Institute, 2020) ב בהרחבה ונשען על סטנדרט ארגון  -בנספחים א
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  המקוון הגישור הליך ויתרונות חסרונות; לניהול גישור מקווןבינ"ל סטנדרטים עקרונות ו - גפרק 

 ICODR3-המקוון,  למועצה הבינ"ל ליישוב סכסוכים בהתאם

בעקבות התפתחותן המהירה של טכנולוגיות ואפשרויות ההנגשה של תהליכי יישוב סכסוכים באופן 

מקוון, נדרשות אמות מידה אתיות לעיצוב התהליך המקוון, המבנה, הפרקטיקות ואפשרויות היישום של 

דתו של המרכז הטכנולוגי מערכות לגישור ולתהליכי יישוב סכסוכים נוספים מקוונים. בהתבסס על עבו

 ,NCTDR -The National Center for Technology & Dispute Resolution) הלאומי ליישוב סכסוכים

(, מוצגים ICODRועקרונות הגישור המקוון שגיבשה המועצה הבינ"ל ליישוב סכסוכים מקוון ) ((2020

 ליישוב סכסוכים מקוון: ולפיתוח טכנולוגיות מותאמותגישור אונליין  להלן תשעה עקרונות בסיס לביצוע

עבור הצדדים נגיש ופשוט שימוש פשוט לתפעול, מאופיין ב להיותתהליך הגישור המקוון על  - נגישות .1

נדרש להקפיד על פשטות השפה ולוודא לסכסוך ומבוצע באופן שאינו מגביל את זכותם לייצוג משפטי. 

ורכבים שלא יאפשרו לצדדים להבין את המתבקש מהם כדי להשתתף בתהליך. כשם כי אין מונחים מ

שנקפיד להימנע ממינוחים מקצועיים שאינם מוכרים לציבור הרחב כדי לתרום לתחושת הנינוחות 

שלהם בהליך הגישור שמתקיים פנים אל פנים, כך השפה שבה נעשה שימוש במערכות בהן נשתמש 

הן דרך טלפונים ניידים  ,הגישור המקוון להיות זמין ונגישטה ומובנת. על ו/או בהליך עצמו, תהא פשו

 :לכלולוהן באמצעות עמדות מחשב, טאבלט או כל עזר דיגיטלי אחר. על ההנגשה 

התחברות וביצוע קלים וישימים למגוון רחב של גילאים, יכולות פיזיות ועבור אוכלוסיות יכולת  .א

 מגוונות.

 ים המשתתפים.הפחתה בעלויות עבור הצדד .ב

 קיצור משך הטיפול בסכסוך.  .ג

מערכות הגישור המקוון בהן נעשה שימוש חייבות לעמוד באמות מידה  - הסתמכות-ובר 4יותאחריות .2

קהילות שאותן הן מגוון של מוסדות, מסגרות משפטיות ווקבלת גושפנקא המאפשרות הסתמכות 

)בכפוף לתקנות הגישור המטילות חיסיון  ולא תוכנו המקווןמשמשות. הדבר נכון לגבי בחינת התהליך 

 וסודיות על פגישות הגישור עצמן ועל תוכנן(. 

מחייב מומחיות והתמצאות טובה בכלים הדיגיטליים בהם נעשה  מקווןקיום הליך גישור  - כשירות .3

. כשירות זו נדרשת הן בהיבטים המשפטיים הכרוכים בקיום במהלך מפגשי הגישור המקווניםשימוש 

מקוון, בשפה שבה יתבצע התהליך, בהכרת המרחב הדיגיטלי והכרת הכשלים הטכניים ה גישורה

והפרוצדוראליים העלולים לצוץ במהלך הגישור המקוון. על המגשרים להיות מיומנים בהפעלת 

המערכות הדיגיטליות ולוודא ביצוע של הכנה מוקדמת למניעת כשלים ובעיות טכניות, כמו גם לרכוש 

שהמגשרים יהיו כשירים ל בהם במידת הצורך במהלך המפגשים המקוונים. על מנת מיומנות לטיפו

להיערך טרם פגישות הגישור  יהםולספק שירות אפקטיבי ומקצועי, עלהמקוון  הליךאת הלקיים 

 ולאופן שבו הוא יתבצע )סינכרוני או  להכנה שתכלול התאמה לתחום הרלוונטי שבו יתבצע הגישור

 . י, שמיעתי, טקסטואלי או משולב(סינכרוני; ויזואל-א

 

                                                           
3 (ncil for Online Dispute Resolution (ICODR), 2020The International Cou) 
4 Accountability 
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 לבוא לידי ביטוי בכמה היבטים:לגישור מקוון על הכשירות 

בכלל זאת מאפיינים, כשלים ונקודות תורפה, הכרת הסביבה הדיגיטלית שבה יתבצע הגישור,  .א

 משך פוטנציאלי לקיום ההליך, מגבלות וחוזקות של הכלי ושיקופם לצדדים.

 המערכת.של הצדדים ושל  הכרת השפה .ב

לגיל, לעיסוק ולתחום שבו יתבצע הגישור )בהקשר זה, גישור המערב צדדים  התאמה תרבותית .ג

בגיל השלישי יחייב הצהרה כי כל המעורבים אכן יודעים ומסוגלים לקיים הליך מקוון, בעלי 

 לקבלת סיוע טכני שיאושר על ידי כל הצדדים לסכסוך(. רשאים מערכות תומכות ו/או 

בהתחשב בתחום שבו יבוצע ההליך והצדדים המעורבים.  ,לכל פגישה הנדרשהתאמה למשך  .ד

כשירות לביצוע הליך גישור מקוון לתביעות קטנות, שונה במהותו מגישור בענייני עבודה ו/או 

בענייני גירושין ומשפחה. יש לוודא כשירות המגשרים והצדדים המעורבים לעבור הליכים אלה 

זרים מסורתיים )שיחות טלפון נפרדות, סיוע מבן משפחה לקיום באופן מלא ו/או בתמיכה של ע

ההליך בהיעדר יכולת וגישה טכנולוגית וכיוב'(. משך זמן כשיר משמעותו קיום הליך אפקטיבי 

 במשכו )אינו זהה למשך הליך שמתקיים בחדר הגישור( ומיצוי הזמן של הצדדים באופן אפקטיבי.

יב בשימור עקרון הסודיות והחיסיון של הצדדים, המגשר ותכני ההליך המקוון מחו -חיסיון וסודיות  .4

 ההליך והתקשורת בין הצדדים. שמירה על הסודיות והחיסיון חלה בהקשר ל: 

 של מידע. איזה סוגיוכל לראות מי  .א

 במידע שנמסר בהליך.  להשתמשניתן יהיה  כיצד .ב

 המידע? יישמר כיצד .ג

לי, יש לנקוט משנה זהירות לוודא כי הצדדים בשל אופיו הפרוץ במידה רבה של ההליך הדיגיט

 מתחייבים שלא לעשות שימוש לרעה בהליך ובמנגנונים שמשמשים אותו, לרבות: 

 ית. להשיחות, הן מבחינת שמע והן מבחינת הקלטה ויזוא הקלטתאיסור  .א

 משתתפים שאינם קשורים להליך, אלא בהסכמת כל הצדדים המעורבים.  צירוףאיסור  .ב

באפשריות שעלו במהלך הגישור כראיה בבית המשפט במקרה שבו הליך  שימושאיסור  .ג

 הגישור המקוון לא הסתיים לשביעות רצון כל המעורבים. 

 עדות של המגשר על ההליך ותכניו, בדומה למופיע בתקנות הגישור. שימור איסור .ד

ר שאיש להכין מבעוד מועד מסמך הצהרות שיבהיר את הסנקציות שיוטלו על צדדים  .ה

את חובת החיסיון והסודיות ולהחתים את הצדדים בטרם יחל הליך הגישור  יפרו

 המקוון.

אין לקיים הליך גישור אם נודע למגשר ו/או דרך אחד הצדדים על הפרה של חובת החיסיון 

 בשימוש לרעה באמצעי הדיגיטלי ו/או בכל אמצעי אחר.

וד, בשוויון וביושרה. יש לאפשר על ההליך המקוון להתייחס לכל הצדדים המעורבים בכב -שוויון  .5

קולות של כל המעורבים גם אם הם אינם מרבים להתבטא ו/או נתפסים כשוליים בתהליך. חלה חובה 

בבסיסו וכי התהליך  ,יתרה לוודא שחוסר איזון בכוחות בין הצדדים לגישור אינו נשמר בהליך המקוון

 איזון כוחות בין המעורבים בסכסוך. מתנהל תוך
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  לסעיף זה מספר היבטים: -ניטרליות ו היעדר פניות, הוגנות .6

על הליך הגישור המקוון להתייחס לכל המעורבים באופן שווה ובהתאם לתקנות הגישור,  .א

 בהיעדר שיפוטיות ו/או דעה מוקדמת כנגד או בעד צדדים המעורבים, קבוצות או ישויות.

מחויבים להיפתר בטרם  קונפליקטים בין אינטרסים של ספקים, משתתפים ומנהלי המערכת .ב

 יחל הליך הגישור המקוון. 

יש לוודא קבלת אישור כל הצדדים  -במקרה של היכרות מוקדמת בין הצדדים לבין המגשר  .ג

במידה ולא מתקבל אישור זה יש להעביר את הסמכות לביצוע הגישור המקוון . לקיום ההליך

 למי שאינו בעל היכרות מוקדמת עם הצדדים לסכסוך. 

בכל רגע נתון שמורה הזכות להביע השגה בגין הפרה של תחושת הניטרליות ו/או לצדדים  .ד

ככל שהגישור מתבצע דרך ספק ו/או דרך תוכנה ייעודית, חשוב שיהיו לו נהלים לגבי ההוגנות. 

 ושוויון ולבחינה של עמידה בדרישות אלה. עניינים יגודנ

ות המידה של תקנות הגישור והחוק הליך הגישור המקוון חייב לעמוד באמ -היבטים משפטיים  .7

וכן בכל חוק ותקנה של המערכת המשפטית בישראל ובדין הבינ"ל  ,להסדר התדיינויות במשפחה

 .סוגיות של נוכחות הצדדים ובאי כוחם בחדר הגישור ,למעט .המחייבים את הליך הגישור הקלאסי

רחוק )טלפונית, חזותית ו/או מקוון נוכחות הצדדים נדרשת באופן של היוועדות מגישור הבהליך ה

 בכל פלטפורמה מקוונת המאפשרת זאת(.

מערכות לגישור מקוון חייבות לעמוד באמות מידה המבטיחות כי המידע הנאסף  -מרחב בטוח  .8

והתקשורת בין צדדים לסכסוך אינם זולגים ואינם ניתנים לשיתוף מחוץ למערכת  יתבמערכת הגישור

ורשים לכך מבעוד מועד. המשתתפים בהליך וכלל משתמשי המקוונת ו/או עם צדדים שאינם מ

המערכת חייבים לקבל הודעה תוך פרק זמן מינימלי סביר, במידה של הפרה העלולה לחשוף את 

 הצדדים לנזקים מכל סוג שהוא על רקע זה.

 לספק לצדדים המעורבים בטרם יחל ההליך המקוון:  יס"מעל מערכות לניהול  -שקיפות  .9

את מאפייני ההליך, ההשלכות של השתתפות בתהליך זה, הקריטריונים בהם טופס שמבהיר  .א

נדרשים הצדדים לעמוד במהלך הגישור המקוון והאכיפה שתבוצע במידה ויופרו אמות 

 .   והמידה של התהליך וכל היבט שכרוך בביצוע

יתרונות וחסרונות וכן סיכונים ותועלות של הצדדים המשתתפים בהליך, לרבות סוגיות  .ב

הנוגעות למידע ושיתופו, למשך ההליך, עלויות, הליכים חלופיים במידה וההליך המקוון לא 

במערכת ייעודית לניהול גישור מקוון, מומלץ להציג משתמשים והמגשרים היה  ישיג את יעדו.

יכולתה של המערכת להפיק תוצאות מיטביות בדבר למגושרים מידע שנאסף באופן אנונימי 

 ותוך וידוא כי המערכת פועלת באופן יעיל והוגן. ,והל ללא הטיותבהליך הגישור המנ

בנוסף, שיחת הפתיחה של ההליך המקוון צריכה להתייחס להיבטים ייחודיים של הגישור  .ג

המקוון, כגון: השוני בתקשורת והדרך שבה תנוהל התקשורת עם הצדדים ועם המגשרים, 

מכך בהתאמה למרחב הדיגיטלי ועוד.  על כל ההיבטים והדרישות הנגזרות -סודיות ההליך 

תיאום ציפיות ושקיפות לגבי ההבדלים בין ההליכים השונים חשובים לניהולו התקין של 

 הגישור המקוון ולמתן מענה מקדים לדילמות צפויות. 
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על המערכות לאסוף את המידע, לנהלו ולהציגו באופן שיבטיח שקיפות מלאה, הבנת 

דברים מהקשרם. במקרה שבו מוצאים דברים מהקשרם על המשמעויות והימנעות מהוצאת 

המגשרים להבטיח שימוש בכל אמצעי חלופי להסדרת המצב, לרבות שיחות נפרדות והבהרה 

 בפורום מקוון מלא.    

 יתרונות הגישור המקוון

התפרצות נגיף את היתרון המשמעותי ביותר של תהליך הגישור מרחוק חווינו בתקופת משבר 

וא היכולת לבצע תהליך ללא מפגש פיזי של המשתתפים, מגשרים וצדדים. מגשרים רבים הקורונה וה

אפשרות  הייתהאם לא  ,לנהל תהליכי גישור כלל לא יכלוהמצווים לשמור מרחק פיזי מאנשים אחרים 

היכולת לבצע גישור מקוון מאפשרת אם כן רציפות במענה לצדדים מסוכסכים לקבל  לבצעו באופן מקוון.

תי גישור, גם כאשר אין יכולת להיפגש באופן פיזי. בכך, נמנע מצב של הצטברות סכסוכים ו/או שירו

תסכולים גוברים של צדדים שזקוקים לפתרון ענייניהם ונמנעת הסלמה של סכסוכים למצבי אלימות 

 (.Shimoni, 2020; 2020)חימי ובורוכובסקי,  ואנרכיה

מתאפשרים מפגשים פיזיים, הגישור המקוון מאפשר  מעבר לקיום הגישור עצמו בנסיבות בהן לא

בעיקר בשל  (,Co-ופשוט יותר עם המגושרים וגם במקרים של גישור מקוון בצמד )בתאום פגישות קל 

קיום גישור מקוון בשיטה של מקטעי פגישות קצרים מייעלת  העובדה שאין צורך בנסיעה למקום המפגש.

. סכסוכים רבים נפתרים באופן זה תוך חיסכון במשאבי זמן את ההליך והופכת אותו לממוקד וענייני

נחסכת מהמגושרים השהות המשותפת בחלל אחד, מצב שממנו נמנעים מגושרים רבים  . בנוסף,ועלויות

   .(Katsh & Rabinovich-Einy, 2017) אשר פונים להליכים שיפוטיים להסדרת ענייניהם

סינכרונית ובכך להעביר -של הגישור המקוון מתייחס ליכולת לשלב עזרים של תקשורת א יתרון נוסף

מסרים לאחר ניסוח מוקפד ושקול, תוך דיוק וכיוון התגובות למטרה הרצויה באופן שאינו מתאפשר בעת 

 (.Ebner & Zeleznikow, 2016 ;2019אלוני, ) שיח ישיר ורציף בין המגשר לצדדים ובינם לבין עצמם

סינכרונית מציעה יתרונות רבים להליך הגישור: היא מאפשרת גמישות, מרחב לרגיעה -האינטראקציה הא

ועיבוד התחושות והמחשבות באופן שלא מתאפשר בתקשורת מיידית במפגש פנים מול פנים. ישנה 

אפשרות לנסח מחדש מחשבות, מטרות וכוונות לפני ששולחים אותן לצד השני או למגשר, או מטעם 

 מגשר לצדדים ולבעלי העניין.ה

במקביל למפגש המשותף, מבלי בירור אישי או שיחה נפרדת, בגישור המקוון ישנה אפשרות לבצע 

 כפי שלעתים קורהמ . הדבר שונהלקטוע את רצף הפגישה ובלי לייצר תחושת חוסר הוגנות כלפי הצדדים

 ם הצד השני נפגשים פחות או יותר מכך. , כאשר נפגשים עם צד אחד משך זמן מסוים ועבמפגש גישורי פיזי

לייצר באופן שמסייע  ,הגישור המקוון מאפשר יכולת אחזור מידע ושימוש מושכל בדברי הצדדים

הסכמה והתקדמות לעבר המטרה. במקרה והדינמיקה עולה על שרטון, ניתן להזכיר לצדדים מה הם כתבו 

יתוף מסך. בצורה זו יכול המגשר להשתמש ולהציג זאת בפניהם תוך ש ,כמטרות עמן הם יצאו לדרך

בנוסף, התיעוד שמאפשר ההליך המקוון בעל יתרון מבחינת ביכולות השחקן הרביעי לקידום ההליך. 

יכולת המגשר/ת להתערב ולעשות שימוש בשפת הצדדים לאורך כל ההליך. במודלים גישוריים מסוימים 

שונם. הטכניקה הזו עשויה לסייע לצדדים יש חשיבות יתרה להיצמדות לשפת הצדדים ולשימוש בל

להתמקד במטרה של יישוב הסכסוך, והדבר מסייע בידי המגשר להחזיר את הצדדים לאמירות ולמסרים 

 שהיה חשוב להם להעביר למגשר/ת ו/או לצד השני בשלבים השונים. 
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כשיר הגישור המקוון המתקיים באמצעים טקסטואליים מאפשר לערוך מחקר, לחלץ תובנות, לה

שירותית. דוגמה -מגשרים ולשפר את המענים למגושרים, הן ברמה המהותית והן ברמה הטכנולוגית

אשר מנהלים  Paypalאו  E-bayבולטת לכך הן המערכות המקוונות ליישוב סכסוכים של חברות כמו: 

 . באמצעותן מיליוני סכסוכים בשנה ועדיין שומרים על רמת שביעות רצון גבוהה של לקוחותיהם

, השחקן הרביעי הוא שחקן אוטומטי ובמידה רבה נתפס ניטרלי ובעל יכולות שאין לגורם האנושי

מייצרות נוחות, גמישות, שקיפות, נגישות ומרחב הוגן ובטוח. מערכות אלה מגבירות  -המקלות על ההליך 

גם  וצדק בעבר. את הנגישות של שירותי הגישור למגוון קהלים שלא היו נגישים להליכי יישוב סכסוכים

באופן המתגבר ומגשר על היבטים של פערי  ,בחירת הצדדים השלישיים יכולה להיעשות ממיקומים שונים

 מגביר את הנגישות לצדק ואת תחושת השוויון של כל המעורבים. בכך ו ,מרכז-פריפריה

ביות בהליך הגישור המקוון אפשר גם להשתמש בצד הרביעי על מנת להתגבר על הטיות קוגניטי

וכשלים אסטרטגיים ו/או רגשיים שמקשים על יישוב הסכסוך ו/או על הגעה להסכם אופטימלי. בנוסף, 

, גישור מקוון מאפשר השקטה של כל אחד מהצדדים על ידי המגשר בתנאי שהוא מארח את השיחה

מוש בכך השי יחד עם זאת, ובמידה והדבר נדרש בעת שיח שאינו מכבד ו/או בנסיבות המעלות את הצורך.

חייב להישמר למקרי קיצון ותמיד עדיף לבקש מצד שאינו שומר על כללי השיח לרסן את עצמו על פני 

 כיבוי המיקרופון באופן כפוי על ידי המגשר.

ובביטול זמן.  סכון במשאבים, בעלויותילבסוף, אחד מיתרונותיו הבולטים של הגישור המקוון הוא הח

לצדדים ולמגשרים  -ם מסוגים שונים מייצר חסכון משמעותי במשאביידידותי לסביבה ו הגישור המקוון

מוקדש באופן ענייני  בגישור נחסכת נסיעה, הוצאות דלק, זיהום אוויר, עלויות עסקיות ואחרות והזמן

 וממוקד לסוגיות שעל הפרק.

תבצע בצד יתרונותיו של ההליך הגישורי המקוון, להליך זה יש מספר חסרונות בהשוואה לגישור המ

 להלן יפורטו חסרונותיו של ההליך הגישורי המקוון.פנים מול פנים. 

הגישור המקוון חסרונות  

המתנהל באופן של היוועדות חזותית ו/או באמצעים טקסטואליים ושמיעתיים בהליך המקוון 

ת פספס מידע חשוב, כגון: שפת גוף ורמזים שאינם מילוליים. היכולת לזהול חלקיים, עלולים המגשרים

 ונטישת ההליך פשוטה מאשר זו בהליך הפרונטלי. ,הסלמה מורכבת יותר בהליך המקווןה של התפתחות

מורכב או במבוי  נתפס בהרגשת המגושרלמשתתפים קל, אפילו ברמה הטכנית, לנטוש את ההליך כשהוא 

 ללא תחושת מוצא קונקרטית. ,סתום

יים. הדבר בא לידי ביטוי במספר בהליך המקוון אנשים נוטים להיות יותר אסטרטגבנוסף, 

 היבטים:

והיכולת  ,דיותיאין את הקירבה ואת המש משוםנוטים יותר לשקר, מאחורי המסך והמקלדת,  אנשים .1

 .(Warren, 2018)  מוגבלת לבחון את פני הדברים לאשורם

יקים כברירת מחדל באלטרנטיבה ומחז אונלייןב חשדניים יותר כלפי הליכים שמתבצעיםאנשים  .2

 . המסורתית יותר, המוכרת ומעוגנת במוסדות מקובלים )גם אם יקרה יותר(
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ישנם סיכונים רבים  -, סוגיית החשאיות, שמירת על פרטיות ואבטחת המידע סבוכה יותר כמו כן

או להעבירם /הקלות שבה ניתן לאפשר לדברים לזלוג ו .יותר בשליחת חומרים ו/או הצגתם באופן מקוון

שליחת רבה יותר. כך,  (באופן עקיף או ישיר)מהמרחב הגישורי למרחב שעלול לפגום בהליך או בצדדים 

משאירה את הביטחון של כלל  ,שלא להעבירם לגורמים לא רלוונטייםוהציפיה מסמכים במייל או בצ'אט 

קשורת מתקיימים ותצרכנות יחד עם זאת, בימים בהם המעורבים במשמעת העצמית של הצדדים. 

בהיקפים נרחבים באופן מקוון, והיכולות הטכנולוגיות הלכו והשתכללו מאז ימיו הראשונים של הגישור 

המקוון, נדמה שחיסרון זה ניתן לניהול ויש מערכות אשר מאפשרות ניהול הסכסוך באופן מאובטח 

  היבטים אלו.בומוקפד גם 

 תוצג בפרק שלהלן.הרחבה בנושאי חיסיון, סודיות ואבטחת ההליך 
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 חיסיון וסודיות בהליך הגישור המקוון:  - 'דפרק 

 אתגרים חדשים בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

 דרור פלדמן-דלית קן

 ,המגשר לסודיות המתקיים על פי אמות המידה ותקנות הגישור, מחויב במסגרת הליך הגישור

)ה( לתקנות בתי 5למי שאינו צד לגישור )תקנה  לגלות כל מידע שנמסר לו במהלך הגישורלא משמעותה ש

אם מסר בעל דין מידע למגשר תוך דרישה  ., להלן: "תקנות הגישור"(1993-המשפט )גישור(, התשנ"ג

המגשר "לשמור על סודיות המידע כלפי כל בעל דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר מחויב לשומרו בסוד, 

בו נקבע כי  ,ג לחוק בתי המשפט79גישור(. בנוסף, לאור סעיף )ו( לתקנות ה5המידע על הסודיות" )תקנה 

דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי", חל חיסיון על הליך "

 הגישור.

רה "חובת סודיות במאמ (2001) החיסיון בהליך הגישור עמדה לימור זר גוטמןועל חשיבות הסודיות 

  :ציינה זר גוטמן ,במסגרת הליך הגישור". בין היתר

"הסודיות יכולה לעודד אנשים לפנות לגישור ... בכל שהיא מבטיחה להם שהמידע 

ידם בגישור לא יכול לשמש נגדם בהליך משפטי אם הגישור ייכשל ... -שיימסר על

וף מידע ולגלות את הסודיות העוטפת את הליך הגישור מעודדת את הצדדים לחש

המניעים והרצונות האמתיים שלהם. קשה לראות איך ללא הבטחת סודיות יסכימו 

הצדדים לנהל שיחות חופשיות בינם לבין עצמם וביחידות עם המגשר ... פתיחות 

בחסות הסודיות מובילה לבניית האמון הנדרש ... והיא שמאפשרת למגשר לעשות 

מידע רב שיש בו להאיץ ולסייע בהליך הגישור. את עבודתו. הואיל וכך הוא מקבל 

ללא מעטפת של סודיות עלול המגשר למצוא את עצמו מגשש באפילה בניסיון 

למצוא את המפתח ליישוב הסכסוך, בכך שהסודיות אוסרת על המגשר להעיד או 

למסור מידע בכך דרך שהיא על מה שארע בגישור, היא מגבילה את מעורבותו 

  (169, עמ' 2001גוטמן, -)זר  יות שלו..."ושומרת על הניטרל

המעבר לגישור המקוון מעלה אתגרים חדשים בכל הנוגע לסוגיית החיסיון והסודיות של הגישור. 

 בין היתר נוגעים אתגרים אלה גם לתחום של אבטחת המידע והגנת הפרטיות. 

כולל הן גישור שנעשה על ידי המגשר האנושי הנעזר בכלים מקוונים  "גישור מקוון"כאמור,  ,זה מסמךב

 .תוך התערבות אנושית במידת הצורך ו/או הטכנולוגיה הן גישור המבוצע על ידי המכונהו בהליך הגישור

 רמהלהתנהלות הצדדים ו ההקשור רמה -המעבר לעולם המקוון מעלה שתי רמות של אתגרים 

  :טכנולוגיה עצמהלנושא אבטחת המידע ב נוגעתה

יבצעו  על מנת לדאוג שהצדדים לגישור לא יפרו את כללי הגישור ולא -בכל הנוגע להתנהלות הצדדים 

את שיחת הגישור ללא או יצלמו יקליטו פעולה אשר מפרה את כללי הסודיות וחיסיון ההליך, לדוגמה: 

ת הגישור )במקומות בהם המצלמה יאפשרו לאנשים נוספים, לרבות ילדים, להיות נוכחים בחדר בע ;רשות

ו/או  'ט וכיובאיפיצו מסמכים המועברים באמצעים דיגיטליים כגון אימייל, צ' ;את החדר( מצלמתלא 

  .וכדומה יצלמו מסך בעת הצגת מתווים והסכמות חלקיות ו/או נושאים לדיון
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ש נוסף בעת חשעולה בתפר שבין התנהלות הצדדים לבין פרצות הנוגעות לטכנולוגיה עצמה, 

השימוש בטכנולוגיה לאור העובדה כי מידע רב עובר באמצעים טכנולוגיים ויכול בשל כך להיחשף לצדדים 

נוספים. החשיפה יכולה להתקיים או בעת העברתו של המידע או לאור פרצות אבטחה בציוד הקצה של 

וכן צה בקלות יחסית, המשתתפים בגישור, לרבות של המגשר. כך גם, מסמכים דיגיטליים ניתנים להפ

 ,עלולים הצדדים אף הם להעביר את המסמכים בקלות יחסית לצדדים נוספים שאינם משתתפים בגישור

. לאור אופי ההתפתחות הטכנולוגית ו/או ללא הבנת ההשלכות של הדבר בין אם במודע ובין אם בטעות

 , Pecnard) תוכל להיות מושגתואופי השוק, הגנה מושלמת על המידע והפרטיות של הצדדים לגישור לא 

עם זאת, ניתן לצמצם את הסיכון ולנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת למנוע זליגת מידע או . (2004

להיוועץ במומחה אבטחת  מעבר לאמור במסמך זה,מתקפת סייבר. אם לא מבינים בתחום זה, מומלץ, 

 מידע.

סוגיות אלה תוך מתן הסבר למגושרים על "כללי המשחק" והחתמתם על  נראה כי ניתן לפתור

תיאום ציפיות והבהרת האתיקה הנדרשת, להליך הגישור. כניסה ה הסכםבמסגרת  ,הסכמה לכללים אלה

מגשרים ומגושרים כאחד, תכלול אם כן התייחסות גם למרכיב זה של הגנה על סודיות  -מכלל המשתתפים 

ונוכחות בלתי מעורבים בהליך בחדר בעת או תיעוד טקסטואלי טה, מניעת צילום ההליך והימנעות מהקל

השתתפות בפגישת גישור. יחד עם זאת, אם נאמץ גישה יותר מורכבת כלפי סודיות ההליך, נמצא כי 

המעבר לדיגיטל בהיבטי האחריותיות בגישור נושא עמו גם לא מעט יתרונות. גופי גישור ו/או מגשרים 

עודיות ו/או מנהלים גישור מקוון יכולים להשתמש באופן אנונימי בידע הנצבר על ימערכות יהמשתמשים ב

וכן לגבש דו"חות שיאפשרו בקרה ושיפור של  ,מנת לייצר סטנדרטים לניהול מיטבי יותר של הליכי גישור

י ההליך הליכי גישור. שמירת הסודיות של הצדדים עצמם והאנונימיות שלהם, בצד שימוש בתכנים ובשלב

לסייע ליותר צדדים ומגשרים עשויים היכולת להשיג תוצאות לסיום הסכסוך,  לשיפורלזקק תובנות 

 .(Rabinovich-Einy, 2006)הליכים מקוונים ליישוב סכסוכים של אפקטיביות הולשפר משמעותית את 

ר לגישור המקוון, הנוגעות בין היתר לשקיפות כך גם, ישנן שאלות נלוות נוספות הקשורות למעב

לחלקן ישנן השלכות גם בנוגע לרמת האבטחה של המידע והפרטיות. כך, למשל,  .5וההליך ולהוגנות

יש לתת את הדעת לשיקולי  6שקיפות מלאה, עלולה לבוא לעיתים על חשבון הגנת הפרטיות וכדומה.

 הפרטיות גם בדיונים על העקרונות הנוספים.

תוך יה נוספת שיש לתת עליה את הדעת בגישור מקוון היא הזדהות המגושרים באופן מקוון, סוג

באופן מקוון.  תםחתימ כי ניתן לאמת אתבחינה כי תוכן המסמך עליו הם חתומים לא שונה בדרך ו

עושים שימוש באמצעים הליישוב סכסוכים  דיגיטלייםבהקשר זה יצוין כי בעולם מתקיימים הליכים 

אשר קיבלו היתר ונחשבים אמצעים אמינים ומהימנים. פירוט בנושא זה  ,דיגיטלית ים של חתימהמקוונ

 . ההסכםמקוון של חתימה מקוונת ואישור , על גי"יוצג בפרק 

 

 

 

 

                                                           
 The International Council for Online Dispute)  בינ"ל לניהול גישור מקווןעקרונות וסטנדרטים  -המפורטות בפרק ג  5

Resolution (ICODR), 2020)  כזיים של הליך הגישור המקוון; יתרונות וחסרונות מר. 
 . (Van Arsdale , User Protections in Online Dispute Resolution, 2015) להרחבה בשיקולים נוספים ראו, למשל 6
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  אבטחת מידע והגנת הפרטיות בגישור מקוון

ים הפרטיות ביישוב הסכסוכבשאלת במגמת הפומביות הגוברת בעידן הרשתי והעוסק  במאמר

 Rabinovich-Einy, Going Public: Diminishing Privacy in Dispute Resolution in the) המקוון

Internet Age, 2006) , כי המעבר להליכים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים ועליית עיני -רבינוביץציינה

 ODR, Online Dispute)סכסוכים המקוון השימוש באינטרנט יביאו לעלייתו של הליך יישוב ה

Resolution)האם הצדדים להליך ה - היתהעיני -. השאלה אותה העלתה רבינוביץ-ODR  יוותרו על

או ידרשו לשמור על אותה רמת הפרטיות כמו בגישור  להליך המקווןהשליטה בפרטיות שלהם במעבר 

שנה תוקף למול שינויים מהותיים שעברה שאלה זו מקבלת מ. זו או אחרתכ, באמצעות רגולציה יזהפי

שימוש לאור תפיסת הפרטיות בשנים האחרונות בעת המעבר לתקשורת דיגיטלית ברשתות חברתיות, ו

 הולך וגובר באמצעים דיגיטליים להתקשרויות פרטיות, צרכניות ועסקיות. 

 , Pecnard) מתכוונים בעיקר לאבטחת המידע ODR-( בSecurityכאשר מדברים על אבטחה )

על מנת ליצור ביטחון ואמון בהליך הגישור המקוון, יש להקפיד על אבטחת המידע, הגם שלא ניתן  .(2004

 תיפיירמות של צ שתיישנן   (Van Arsdale , 2015)  ארסדייל-ןאלהשיג הגנה מוחלטת. לטענת סוזן ו

היכולת להגביל את הגישה למידע והיכולת להחליט מהו  -ם בהליך הגישור הנוגעות לפרטיות הצדדי

 .ODR-באוסטרליה מאמר על אבטחה ו ADR Bulletinהוציאו  ,2004בשנת . השימוש שייעשה במידע

ת דיונים, הוכחו , בכלל זאתבמאמר זה ציינו כי בעת המעבר להליך מקוון יש להבין כי עובר עתה מידע רב

 . (Boulle & Camille, 2004) במדיום הדיגיטלי -לטיעונים שעולים והסכמים שונים 

טים, תוכנות אהחל מצ' ותורב ותמגוונ ןהטכנולוגיות בהן עושים שימוש בהליכים המקוונים ה

לא נוצרו מתוך  ןעוד. חלקו תחזותי היוועדותלהעברת מסרים, לוחות פומביים, טכנולוגיות שונות לקיום 

לא תהיה חשופה  תםששיח , כךחשיבה על צורך באבטחת המידע או על צורך באמון המשתתפים בשיח

השיח חסוי וסודי,  על שמירתללא אמון ואבטחה נאותה  ,לצדדים נוספים, לרבות לחברה עצמה. מנגד

  .עלולים להיפגע עקרונות יסוד בהליך הגישור

י קיימים אמצעי אבטחת מידע שונים כמו שם וסיסמה לצורכי הזדהות, המאמר ממשיך ומציין כ

וחתימות דיגיטליות ואלקטרוניות שהוכרו בחקיקה לצורך אימות זהות הצדדים ואימות תוכן מסמכים 

-מקוונים והודעות מוצפנות. ישנן גם תוכנות ייעודיות לאבטחת מידע כמו חומות אש או תוכנות אנטי

אף פרוטוקולים טכנולוגיים שונים שנוצרו על מנת להבטיח את נושא  יות, נמנובין האפשרווירוסים. 

כמו טביעת אצבע, טביעת קול  -אבטחת המידע. לבסוף, ישנה אף אפשרות של זיהוי על בסיס ביומטרי 

עדיין עלולה להיות טעות  -הסבירים הטכנולוגיים ועוד. אולם, כאמור לעיל, גם אם נוקטים בכל האמצעים 

היבט נוסף הוא עדכניות אמצעי האבטחה כך. סיכון הכרוך ברצת אבטחה ויש להיות מודעים לאו פ

מחר. על כן, יש  מתאימה ו/או מספקת דיהגם ההגנה המשמשת כיום עלולה להיות לא  ,כךויכולותיו. 

 לעדכן את אמצעי האבטחה באופן תדיר. 

יך שיוביל לגישור מוצלח, יש לתת לטענת מחבר המאמר, על מנת שלצדדים לגישור יהיה אמון בהל

וכי להם קיימת השליטה והיכולת  ,להם את התחושה כי הם הבעלים במידע המועבר במהלך הגישור

יש להבטיח כי המידע לא יועבר לצדדים אחרים, לרבות לחברה המפעילה  ,להחליט מה לעשות בו. על כן

רמת האבטחה הנדרשת על המידע לאופי  בה עושים שימוש. כך, למשל, יש להתאים אתשאת הטכנולוגיה 

 .(Boulle & Camille, 2004) הסכסוך ולרצון הצדדים, וזאת בנוסף לקבוע בדין
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נראה כי לכל הפחות יש לעמוד בסטנדרטים לאבטחת המידע והגנת הפרטיות הקבועים  ,לאור זאת

במעבר לגישור מקוון ם ליצור מאגר מידע החייב ברישום. המעבר לגישור מקוון עלול גבדין. כך, למשל, 

ישנה אפשרות חדשה לתיעוד ממוחשב גובר והולך של ההליכים השונים וההתכתבויות. לכן, ייתכן כי 

ייווצר מצב בו הצטברות המידע או אופיו של המידע שנשמר ייצרו מאגר מידע חייב ברישום אצל רשם 

. אם המאגר יהיה חייב ברישום, הוא יהיה כפוף 1981-ות, התשמ"אמאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטי

 7לחובות הקבועות בחוק.

חלות על מאגר המידע. המאגר  20178-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( התשע"זעם זאת, 

חובת סודיות מקצועית לפי דין )ראו  אינו יכול להיחשב כ"מאגר המנוהל בידי יחיד" שכן חלה על המגשר

יש לבחון כי עומדים בכל הדרישות המופיעות  לתקנות(, ועל כן יחולו על המאגר חובות מוגברות. 1תקנה 

 .בתקנות, לרבות דרישות אבטחת המידע ואחריות לניהול המידע, על פי אופי המאגר שנוצר

תו על הליך הגישור המקוון, במיוחד אם נעזרים במסגרהשלכות נוספות בנוסף לכך, עלולות להיות לעתים 

 General Data Protectionאיחוד האירופאי, כמו למשל ל למשויכיםבשירותים מקוונים המוצעים גם 

Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). היבטים אלובלא נעסוק  במסמך זה . 

 בעיה נוספת שעולה במעבר לעולם המקוון היא הדרך בה ניתן יהיה להעביר מסמכים לחתימה.

שאכן הוא שחתם על המסמך וכי ולוודא נדרש לזהות את החותם  .ום על מסמכיםעל מנת שניתן יהיה לחת

התוכן עליו חתם לא שונה )אמיתות התוכן(. ישנן תוכנות המאפשרות מעקב אחר שינוי מסמכים 

ומתריעות על שינוי המסמך וישנן מערכות המשלבות אמצעים של חתימה אלקטרונית או דיגיטלית 

של החותם )כלומר שלא אדם אחר חתם בשמו. ראו למשל הגדרת "חתימה המאפשרות זיהוי חד ערכי 

-וכן "חתימה אלקטרונית מאושרת" בחוק החתימה האלקטרונית, התשס"א אלקטרונית מאובטחת"

(. אם אין אפשרות מובנית כזו, מומלץ להמיר מסמכים לסוג קובץ שאינו ניתן לשינוי או לעריכה 2001

כדי לדאוג לאמינות תוכן המסמכים המועברים. בכל הנוגע , PDFפורמט או כגון מסמך סרוק,  -במחשב 

לזיהוי החותם, ניתן לקבוע כללים שונים שיאפשרו לנו לדעת מי הוא האדם שחתם על המסמך, כמו לקבוע 

כי חתימה על מסמכים מכוננים, מהותיים או חשובים, תבוצע במידת האפשר, בנוכחות פיסית בפני 

 כללים לזיהוי החותם על ידי המגשר בהיוועדות חזותית. המגשר, או באמצעות 

 

 

 

                                                           
 .1981-ב לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א7-17ראו סעיפים  7
 אגר מידע" ו"מידע רגיש" בדרך הבאה:לחוק הגנת הפרטיות מגדיר "מידע", "מ 7ס'  8

 –אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב, למעט  -"מאגר מידע" "            

 אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או   (1)

פגיעה בפרטיות לגבי  אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו   (2)

 בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף;

נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו  -"מידע" 

 המקצועית, דעותיו ואמונתו

 –"מידע רגיש" 

 של אדם, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו; נתונים על אישיותו   (1)

 "מידע ששר המשפטים קבע בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שהוא מידע רגיש;   (2)
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ישנם מספר מכניזמים במענה לבעיות ולכשלים העלולים להתפתח במעבר להליך גישור מקוון, 

ניתן לתת כלים למשתמשים שניתן לעשות בהם שימוש בתחום הגנת המידע וההגנה על הפרטיות: 

ניתן ללמד את משתמשי כך למשל,  .המידע בטכנולוגיה בטכנולוגיות השונות להעריך את רמת ההגנה על

לרבות את המגשרים עצמם, לשים לב לפרטים שונים בתנאי השימוש של הטכנולוגיה ובמדיניות  ,הקצה

 , Van Arsdale) הפרטיות, על מנת שיוכלו לבחור בחירה מושכלת אם לעשות בכלים אלה שימוש או לא

כך,  -החברה העומדת מאחורי הטכנולוגיה ואת תגובות המשתמשים ניתן לבחון את המוניטין של . (2015

ניתן ללמוד האם החברה שומרת על פרטיות משתמשיה ומאבטחת את המידע כנדרש, או אם לעומת זאת 

ישנם כלים נוספים להבטיח את נושא  .זליגות מידע או פרצות אבטחה שלא טופלו בהתאם לציפיותהיו 

דרטים על ידי הגופים הרלוונטיים או נקביעת סטר המקוון והם כוללים הפרטיות ואבטחת המידע בגישו

קביעת עקרונות מנחים, הסדרת התחום באמצעות רגולציה בדרך של הסמכות או בדרך אחרת וכן על ידי 

לרבות ביקורת שיפוטית על תנאי השימוש ומדיניות שבו נעשה שימוש,  ODR-על הליך ה ביקורת שיפוטית

  את הטכנולוגיה המציעה אותו. הפרטיות המלווים

 עקרונות מוצעים לאבטחת מידע והגנת הפרטיות 

יש לקרוא את מדיניות הפרטיות של הטכנולוגיה בה מבקשים לעשות שימוש וכן את תנאי השימוש  .1

שלה. יש לשים לב במיוחד האם הטכנולוגיה אוספת מידע על המשתמשים, מעבדת מידע על 

צלה, מעבירה את המידע לאחר, מאפשרת הצפנת שיחות, מאפשרת המשתמשים, שומרת את המידע א

 . רמת אבטחה היא מציעה למשתמשיה איזו -רמת אבטחת מידע מסוימת ואם כן 

 עמםרצוי להיוועץ במומחי אבטחת מידע בכל הנוגע לאמצעים הסבירים בהם יש לנקוט ואף להיוועץ  .2

 אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות. באיזו טכנולוגיה להשתמש להליך הגישור המקוון מבחינת

ניתן לבחון האם דווחו על מקרים בהם נפרצה הטכנולוגיה או האם זלגו ממנה פרטים והאם התקלה  .3

 או פרצת האבטחה שהתגלתה תוקנה באופן משביע רצון. 

ון עדכבצע רצוי ל -בייחוד אם העדכון כולל עדכון בתחום אבטחת המידע  -עדכון תוכנה  במקרים של .4

עצם הפרסום של העדכון מבהיר כי קיימת פרצה אבטחה בגרסה הישנה, ועתה לאחר פרסום  .זה

גם הגורמים העוינים יידעו  - התיקון ברבים, אם לא יתקנו את פרצת האבטחה באמצעות העדכון

 . לפרוץ דרכה ביתר קלות

יות, הנובעות יש לציין בפני הצדדים לגישור המקוון, את כל המגבלות באבטחת המידע והגנת הפרט .5

כי הם  יאשרובו שאף להחתים את המגושרים על מסמך  נדרשמהשימוש בטכנולוגיה המסוימת. 

העובדה כי המגשרים אינם  . האישור יכלולבשימוש בטכנולוגיה הפוטנציאליותמבינים את הסכנות 

 שלושה היבטים. אחראים אם תיגרם תקלה התלויה ביצרן התוכנה, הפלטפורמה או הטכנולוגיה

 מרכזיים בהקשר זה:

לרבות  -יש ליידע את הצדדים לגבי הסיכונים של חשיפת מידע על ידי צדדים שלישיים  .א

 תקיפות סייבר וזליגת מידע. 

מומלץ לשוחח עם הצדדים על דרכים בהם כדאי להתנהל עם המחשבים/הניידים שלהם כדי  .ב

להסביר כי והנחיות לצמצם סיכון לחשיפת מידע. יש להסביר את ההשלכות של אי עמידה ב

 המגשר לא יכול לקחת אחריות על התנהגות הצדדים.
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כדאי להסב את תשומת לב הצדדים כי בדומה להתקשרויות דיגיטליות ולהעברת מסמכים   .ג

וכיוב'(,  , צרכנותבתחומי חיים נוספים )בין אם לצרכי עבודה, לימודים -באמצעים דיגיטליים 

מבוצע בתום לב, החשיפה לסיכונים הכרוכים בזליגת כל עוד השימוש באמצעים הדיגיטליים 

מידע ושמירה על הפרטיות זהה לשימושים השונים )אלא אם משתמש המגשר בטכנולוגיה 

 ייעודית שלה הגדרות אבטחה ייחודיות(.  

יש לדאוג להגנה על מחשב המגשר והמגושרים באמצעות תוכנות כמו אנטי וירוס, חומות הגנה וכל  .6

לרבות שימוש באמצעי זיהוי  ;מלץ אחר באותה העת על ידי מומחי אבטחת מידעאמצעי הגנה מו

 .מומלציםעדכניים וובכל גורמי זיהוי אחרים  , סריקת קוד אבטחהכניסה לרבות סיסמאות

אין ו/או לצלם מסך במהלך הגישור המקוון,  יש להבהיר לצדדים לגישור כי אין להקליט שיחות .7

הליך הגישור המקוון ואין להפיץ חומרים לאחרים, אלא באישור כלל לאפשר לאחרים להיות נוכחים ב

וכן מגשרים וגורמים  (ICODRליס"מ )גם בהינתן אישור הצדדים, המועצה הבינ"ל  הצדדים מראש.

 מקצועיים בעלי ניסיון ממליצים שלא לאפשר הקלטה כלל, גם לא לצרכי תיעוד מקצועי של המגשר. 

על מנת לאחר כניסת כל המשתתפים הרלוונטיים, ירטואלי וחדר הועל המגשר להבטיח נעילה של ה .8

 לוודא שלא יכנסו אליו בלתי מורשים.

 , 1981-אם נוצר אצל המגשר מאגר מידע החייב ברישום לאור חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .א

 שמו. במקרה זה, על המאגר הרשום יחולו כלל החובות הקבועות בחוק ובתקנות מכוחו.ויש לר

לרבות ור מידע שנאסף על המגושרים בשמירה מאובטחת ברמה הנדרשת, על פי כל דין, יש לשמ .ב

מומלץ להיוועץ במומחה באבטחת  .2017-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז

המידע על מנת שיבחן האם עומדים בדרישת התקנות, בייחוד נוכח החובות לסודיות ולחיסיון 

 ההליכים במסגרת הגישור. 

 ונות מוצעים לאימות תוכן המסמכים ולאימות זהות החותם בגישורים מקוונים: עקר

יש לשקול כיצד מסמכים ומידע יועברו לצדדים או יוחלפו ביניהם במהלך הגישור המקוון או לקראתו.  .1

 -בהיעדר יכולת להעברה פיסית האם החלפת המסמכים תיעשה באופן פיסי או שמא רק באופן מקוון. 

ת האופנים המקוונים בהם יועברו המסמכים ואת האמצעים להעברתם ולקבל את יש להגדיר א

 הסכמת הצדדים. 

ייתכן שניתן יהיה לקבוע כי הסכמים מכוננים בלבד יהיו בחתימה פיסית ולא ייעשו באופן מקוון. 

באמצעים מקוונים לשיתוף מסמכים, עליו ליידע את הצדדים מהו משתמש לחלופין, במידה והמגשר 

צעי הבטוח ביותר להעברת המסמכים ו/או להשתמש בהצגתם בלבד במהלך הפגישה המקוונת, האמ

  מבלי להעבירם עד להסדרת ההסכם הסופי.

כדי למנוע מצב שבו אחד הצדדים יעשה שינוי במסמך ללא ידיעת הצד השני והמגשר, מומלץ לעשות  .2

רות לחתום באופן דיגיטלי על שימוש בתוכנות ייעודיות המאפשרות לזהות שינוי של תוכן ומאפש

להמיר את המסמך לקובץ למשל, לאמת את זהות החותם. לחלופין, נציע  יהא שניתן כךהמסמכים, 

 סרוק, וכן לפעול בדרך הבאה לצורכי הכנסת שינויים או חתימה על מסמכים:
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ם כל צד יכול להכניס את השינויים המבוקשים בכתב ידו על גבי המסמך ולהעלות את המסמך ע .א

סרוק למערכת. לחלופין כל צד יוכל כך להעביר את הערותיו לגבי סעיפים  באופן ההערות

 תוך התייחסות למספר הסעיף במסמך הסרוק. ,מסוימים באמצעות הודעות נפרדות

ניתן לקבוע כי החתימה על המסמך תעשה בנוכחות פיסית של המגשר או באופן מקוון בהיוועדות  .ב

  9י זיהוי מקוון.חזותית ותוך שמירה על נהל

 

 

                                                           
הנוגעות לזיהוי  הנחיות שיצאו על ידי ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין,לצורך אימות הצד להליך, ניתן להיעזר באנלוגיה ב 9

( אימות חתימה של עו"ד על 39/20החלטת ועדת האתיקה הארצית )את/ -אדם לצורכי תצהיר, כפי שיצאו בתקופת וירוס הקורונה החדש 

  "גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל, לרבות התיקון להחלטה

 www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=413084&catId=5072 . 

https://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=413084&catId=5072
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 10הליך הגישור המקוון: היבטים מרכזייםניהול  - הפרק 

 מיכל רינס עמירה• שי אושרי י• שי פרי • רעות אוחנה 

דרישות לכשירות מגשרי  -)ראו נספח א  מעבר לסוגיות של כשירות המגשר לנהל הליך של גישור מקוון

ניהול ההליך עצמו אשר שונים במידה רבה בין הגישור , ישנם היבטים הנוגעים ל(ידע ליבה נדרש - אונליין

או צרכנות עשוי ו/סכסוכי עבודה  ,ן זה המקוון. גישור פרונטלי המטפל בתביעות קטנותיהפרונטלי לב

כתלות בבשלות הצדדים וביכולתם  שעות, ארבעלבאופן ממוצע להסתיים בפרק זמן של בין שעתיים 

כמו על ידם. סכסוכים מורכבים יותר ייערכו על פני מספר להתמסר לתהליך הגישור ולתוצאות שיסו

, בגישור המקוון היכולת לנהל הליך להבדיל מגישור פרונטליפגישות ולאורך זמן שאינו תחום מראש. 

ובמוכנותם הדיגיטלית  הנה מוגבלת ותלויה במידה רבה ביכולות הצדדים )הגם של שעות ספורות( ממושך

 ל השחקן הרביעי )הטכנולוגיה( ובשלבים השונים של הליך., בהיבטים שכמו גם המנטלית

טומן בחובו היבטים נוספים הנוגעים מקוון ההגישור משך הפגישות, בצד היבטים אלה של  אולם,

בפרק זה . במסגרתו כל שלב ושלב לשלביו השונים ולאמצעים המתאימים לניהוללמוכנות הצדדים, 

, באופן רציף כמהלך ך המקוון ובגיבוש ההסכמות בין הצדדיםניהול ההליב אלו נתייחס להיבטים שונים

בפרקים הבאים נעמיק בכל אחד מהשלבים ומהעקרונות ונרחיב  .שלם )משלב ההכנה ועד לסיום ההליך(

 עליהם. 

 הכנות טכניות לניהול ההליך:

ת אזניות במידמחשב, מצלמה, מיקרופון,  - ציוד טכני תקין וקל לתפעולתשתית והיערכות עם  .1

, טלפון קווי אם יש צורך, חיבור יציב לאינטרנט )ניתן להשתמש באמצעים טלפון ניידהצורך, 

 .נוספים כגון טאבלט(

או  דקות 40 -)על מנת למנוע הגבלת שיחה ל oomZכגון  לתוכנת היוועדות חזותית,רכישת מנוי  .2

מפגשים ו/או לתוכנה אחרת ל (מגבלה אחרת שמושתת על לקוחות שאינם מנויים רשמיים

מקוונים חזותיים שהנה נגישה ועומדת בקריטריונים הנחוצים לניהול ההליך )בין האפשרויות: 

Facetime  שלFacebook ;Skype ,Microsoft teams ,Google Meet, Google Classroom ,

Google Dou, Data Camp, Moodle, Webex meeting, Udemy)ועוד. 

לרבות, נקיטת צעדים נדרשים לשם   -בכל אחת מהאפשרויות  ובטוחעל שימוש נכון  קבלת הדרכה .3

ט, שליחת זימון לשיחה, העברה לחדרי המתנה אאבטחת החיסיון בשיחה, שיתוף מסך, ניהול צ'

 וכיו"ב.

תאורה סוגיות של ל תשומת לב מיקום שקט, בחירת. מקום הפגישה המקוון הכנה מוקדמת של .4

 .המגשר ואת ההליך קע המשתקף מכבד אתהמקום מאפשר פרטיות והרוידוא כי וקול. 

 לניהול הליך גישור מקוון.  קיום הסכם מצוי מותאם .5

                                                           
כל אחד מהסעיפים בפרק זה יפורט בהמשך המסמך כפרק נפרד, לרבות התייחסות לטופס כניסה להליך גישור מקוון, הכנה  10

 לוב עו"ד, גיבוש ההסכמות וסיום ההליך.( ו/או בשיCo-ואינטייק, ניהול המפגשים באופן אופטימאלי, גישור בצמד )ב
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וכן על מנת לנהל בצורה מיטבית את ההליך )לרבות  בחירת עזרים טכנולוגיים ואחרים לשם גיבוי .6

עזרי חתימה דיגיטלית, סריקת מסמכים, הצגת תכנים ועזרי מיפוי, עזרים לניהול סיעור מוחות 

 ו/או פרטני(.  משותף

 :ךשלבי ניהול ההלי

, במערכת שיחה נפרדת עם כל אחד מהמגושרים. יכולה להיעשות בשיחת טלפון - שיחת אינטייק .1

. בשלב זה נידרש להתחיל לייצר Zoomתוכנת היוועדות חזותית מקוונת, דוגמת או ב טקסטואלית

ות הגישור, עקרונותיו והאופן , תוך מתן מידע והסבר על מהלגייסם להליךו מוטיבציה אצל הצדדים

 .שבו יתבצע

 ק:יידברים שיש לוודא בפגישת האינט

 יכולת ורצון של המגושרים לנהל גישור מרחוק באמצעים טכנולוגיים. .א

לבחון האם קיימים קשיים/ מגבלות טכנולוגים ואחרים שעלולים לפגוע ביכולת של מי  .ב

  לשם קיום ההליך.לפתור אותם מהצדדים לנהל ההליך באופן מיטבי וראוי, והאם ניתן 

בחינת התאמת התהליך לצדדים ולמקרה, לרבות זיהוי "דגלים אדומים" העשויים להעיד על  .ג

 אי התאמה לגישור ככלל, ולא רק לגישור בהיותו מקוון. 

או בתוכנה  ,Zoom-ב מומלץ לקיים פגישה מעין זו  - של המגשר עם הצדדיםמקדימה חזותית פגישה  .2

את הצדדים  לראותליכולתנו יש חשיבות גדולה  - ועדות מקוונת חזותית שבחרנוהייעודית להיו

. הגישורויוצר ודאות מסוימת להמשך  , מגביר את האמוןמפחית חששותהדבר והמגשר/ים בשיחה זו. 

בשלב זה עדיין אין העמקה בקונפליקט והגישור עדיין לא החל, אלא מדובר בפגישת הכנה שמרכזת 

 ן ממוקד )מקבילה לחלק ההסברי בפגישת מהו"ת(.את ההסברים באופ

מתאפשר הודות ליכולות הטכנולוגיות וליתרונותיו של הגישור המקוון ועל כן תאום פגישה  הדבר

כזו הנו פשוט יחסית ובעל תועלות רבות. עם זאת, המדובר בפגישה שניתן גם לעשותה באופן נפרד עם 

להליך הגישור. ההחלטה האם לקיים פגישה מעין זו וההכנה  האינטייקכל אחד מהצדדים, במסגרת 

 נתונה לשיקול דעתו של המגשר, בהתייחס לצדדים ולהבנתו את סיפור הרקע של הקונפליקט. 

 עקרונות לניהול השיחה המקדימה: 

 הצגת הצדדים, הסבר על הליך הגישור, סודיות, חסיון, וולונטריות ועלויות. - פתיחה .א

הדגשת חובת החיסיון החלה   - וון והשוני בינו ובין ההליך הרגילהסבר על הליך הגישור המק .ב

 ההסבר יכלול וידואבכל אמצעי. ו/או תיעוד ו/או צילום ומתוקף כך, האיסור על הקלטת השיחה, 

להבהיר  חשובבנוסף, שמי שנכנס לחדר הגישור הווירטואלי הינו צד דרוש ומוסמך שקשור להליך. 

 ות המקוונות כאשר הם בחדר המאפשר עבודה בסביבה שקטהלצדדים שעליהם להשתתף בישיב

שתאפשר להם לנהל שיח נטול הפרעות. ניתן להתייחס בשלב ההסבר גם לסוגיות של  ,ומיטבית

 ., שיח מכבד וכיוב'הולם לבוש
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מניהול ההליך באופן מקוון, הצדדים חששות זה השלב שבו רצוי להתייחס ל - תיאום ציפיות .ג

, ההבדלים בתקשורת מקוונת בדרך וכיצד נתגבר עליהם הצפויים האתגרים הציפיות של הצדדים,

כדי  - לעומת תקשורת פנים מול פנים והאופן שבו הבדלים אלה עשויים להשפיע על הדינמיקה

חשוב במהלך תיאום  לשמור על ודאות ולהכין הקרקע לקשיים שנידרש להתמודד איתם בהמשך.

מדיום המקוון ותיאור האפשרויות השונות לתקשורת הציפיות לדבר על יתרונות השימוש ב

 סינכרונית.-סינכרונית וא

 בהתייחס ,שכל אחד מהצדדים יגדיר לעצמו את המטרה מניהול ההליך מומלץ  - הצבת  מטרות .ד

מטרה שהיא מעבר להגעה להסכם / פתרון. הצבת מטרה גם היא מעודדת מוטיבציה ומאפשרת ל

 בהליך. ובחירההתכנסות 

חתם על ידי הצדדים באמצעות הזדהות ממשלתית או יהסדר הגישור י - ל הסדר גישורחתימה ע .ה

 . ו/או בדרך אחרת של שיתוף מסמכים אחרת, והצגת תעודות זהות במייל

מעמיק  אינטייקלאחר הפגישה המקדימה )ו/או פגישת הפתיחה שאחרי הליך  -אופן ניהול ההליך  .3

את  כלל בדרךדל הקלאסי / המודל בו המגשר מנהל  ומקדים(, הליך הגישור יתנהל  בהתאם למו

ישולבו  בתהליך. המקוון למרחב ולהתאמות הנדרשים לשינויים לב תשומת תוך אך, גישוריו

אקטיבית, שיקוף, סיכום/מסגור מחדש, קביעת נושאים וסדר עניינים  הקשבה של פרקטיקות

 תאמות נדרשות, לכל שלב בהליך.שעומדים על הפרק ושעל פיהם יתקיימו הפגישות, תוך ביצוע ה

המקוון ישנה חשיבות רבה לניהול ההליך באמצעות פגישות קצרות וענייניות ולשילוב  בגישור

מנע מהשתקה כפויה של יהל יש, מאפשרת שהטכנולוגיה אף עלפגישות נפרדות באופן תדיר בהליך. 

 דית.הקפדה על כללי השיחה מתוך הבנה והתחשבות הד ףהעדיולמיקרופונים, 

  - פגישות נפרדות .4

השיחות הפרטניות יכולות להתבצע במועדים שונים, או לחלופין באותו מועד, כאשר מבצעים 

או הפניה ל"חדר  breakout-rooms באמצעות) "נפרד. הפניית מגושר "לחדר חלוקה לחדרים נפרדים

בקהילה, או לגישורים בתביעות קטנות, אשר בדרך כלל  וריםשנכונה ומתאימה בעיקר לגי "(המתנה

כאשר  -חשוב מאוד  .פגישות מהו"תלאים עשויה להת. כמו כן, יימים באותו היום, במפגש אחדתמס

לוודא, כי המגושר אכן נמצא בחדר  -מבצעים שיחות נפרדות תוך הפניית אחד המגושרים "לחדר המתנה" 

בדיקה נוספת הנה באשר  ה.ומאזין לנאמר ב המשותפת המתנה וכי הוא לא נותר בטעות בשיחה המקוונת

 לאפשרות שאנו אכן כותבים בצ'אט הנכון ובאופן פרטי ולא מסר פרטי בצ'אט הכללי ו/או ההפך.

לפי מודל הגישור הקלאסי או כפי שהמגשר נוהג לנהל את גישוריו:  אף היא הפגישה הנפרדת תתבצע 

בפגישה המשותפת, בוחן מציאות, אקטיבית, שיקוף, סיכום מחדש, קבלת מידע שלא קיבלנו  הקשבההיינו 

 .בהתאמה הנדרשת למרחב המקוון - חיפוש פתרונות

ככלל, מומלץ שלא להותיר מגושר בהמתנה אלא תוך הגדרת משך מדויק וקצר של פגישה נפרדת. 

ההמלצה המרכזית הנה להגדיר שעה שבה נקיים את הפגישה הנפרדת עמו, מבלי שימתין )הרחבה על 

 ניהול פגישות נפרדות בהליך גישור מקוון(. -י"א  פגישות נפרדות בפרק
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בגישורים ארוכים )שאינם מתמצים במפגש אחד( מתקבלות הסכמות ביניים לאורך  -גיבוש הסכמות  .5

שמנוהל פעמים רבות על פני מספר  ,בגישור המקווןההליך, אשר מתגבשות בסוף ההליך להסדר כולל. 

סוף כל פגישה לגבי ההסכמות שהתקבלו באותה חשוב להוציא סיכום בכתב ב מפגשים קצרים,

לכדי הסדר כולל. כל סיכום, בין אם  ולגבשןאת כלל ההסכמות  לרכז נדרשהפגישה. בסוף ההליך 

עמם באמצעים המקוונים  ףסיכום ביניים ובין אם הסדר כולל, יישלח לצדדים בכתב ו/או ישות

ידרשו( יאל הנוסח )לבצע תיקונים ככל שולהתייחס  להגיבהעומדים לרשות המגשר. הצדדים יתבקשו 

 . ולאשרו

ביצוע החתימות על ההסכם לפגישה אחרונה לסיכום ההליך ו תיערךלאחר הגעה להסכם כולל, 

לשתף בנוגע מנקודת מבטם ו גםבאופן מקוון. בשיחה זו, חשוב לאפשר לצדדים לסכם את ההליך 

ביחסים מתמשכים(. בפגישה זו נתייחס לגבי המשך התקשורת עם הצד האחר )כשמדובר  יהםציפיותל

שירות שאותו מעניק  וגם להיבטים של אכיפת ההסכם והמשך המעקב והבקרה על יישומו )במידה וזה

 (.למגושריוהמגשר 

להיוועדות חזותית מקוונת ת ושימוש ביתרונות הטכנולוגיים שמציע ההליך באמצעות אפליקצי .6

מסמכים רלוונטיים שהצדדים מבקשים להציג, ניתן ניתן לבצע שיתוף במסך של  - (Zoom)דוגמת 

חלק ממנה )ככל ללצרף עורכי דין ו/או אנשי מקצוע כגון מומחים שמונו בהסכמה, לשיחה או 

, ניתן להסתייע בעזרים נוספים למיפוי והצגת תכנים ונושאים לדיון, ניתן לקיים פגישות שרלוונטי(

 .קונקרטיות לליבון פערים ודאגות

על מנת לסייע לצדדים להתגייס לתהליך, להגביר את המוטיבציה  - ם לניהול ההליךכלים נוספי .7

יש להדגיש את דאות והניכור הכרוכים בניהול הליך גישור מרחוק, ווה-שלהם, ולצמצם את תחושת אי

סינכרונית -את השילוב שמאפשר הליך מקוון בין תקשורת אמומלץ לתאר  .יתרונותיו של ההליך

יש להסביר על  .קשורת סינכרונית )ויזואלית, מבוססת שמע ו/או טקסט בו זמנית()טקסטואלית( לת

מידע על זכויות לספק שילוב של כלים דיגיטליים לניהול מו"מ מקוון לזיהוי אינטרסים, אפשרויות ה

גם באופן קונקרטי על אחת הסוגיות שניתן לבצע ואפשרויות, חישובי זכאות וניהול מו"מ חלוקתי 

 ל הפרק. שעומדות ע

 ניתן לעשות שימוש בכלים הבאים:בין היתר, 

חשוב לאפשר לצדדים לצאת מהפגישה עם תחושה של   - מסגור מחדש בסוף כל פגישה .א

סיפוק/הצלחה/התקדמות. חשוב לזכור כי בפגישת גישור רגילה, יציאת הצדדים מהחדר 

אלו  -יו"ב מלווה בשיחת חולין, הליכה משותפת לרכב, עמידה בחוץ לשיחה קצרה וכ

, ויש המקווןחסרה במפגש ההמשכיות ומאפשרים לצדדים לצאת עם תחושה של סיפוק 

 למצוא לכך תחליף.

אפ, עם סיכום קצר בכתב של העקרונות שסוכמו בפגישה -ואטסהודעת שליחת מייל/ .ב

לצדדים תחושת  המעניקאימוץ מתודה זו   - והסוגיות שטרם נידונו/עדיין מצויות במחלוקת

 תמוטיבציה להמשך ניהול ההליך )גם מרחוק( ומאפשר תל המתנהל בתהליך, מעודדשליטה ע

לצדדים אופק ומסגרת ברורה של הנושאים עליהם ידונו במפגש הבא )רלוונטי לגישורים 

 שאינם מתמצים במפגש אחד(.
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של על מנת לסייע בהמשך גיוסו  - שיחה אישית עם כל אחד מהצדדים בסוף המפגש המשותף .ג

האם  קצר שמטרתו להבין בירורייערך תהליך ויצירת אמון וקרבה עם המגשר, להמגושר 

הקשיים הקיימים  להבין מהםגבר על הריחוק ועל האתגר הטכנולוגי, תהמגושר מצליח לה

 וייעול ככל שנדרש. שיפורכדי לאפשר 

ככל שמדובר בצדדים מרכיב זה רלוונטי   - קביעת הסכמות לניהול התקשורת בין הצדדים .ד

 ,יחסים מתמשכים ועל מנת לסייע לצדדים לפתח מיומנויות לפתרון קונפליקטים בעתיד עם

סיוע מגשר. ניתן לבחון עם הצדדים בכל פגישה כיצד הם חווים את התקשורת תלות בללא 

"מודל משופר ניתן לפתח עמם ולתרגל  בכל מפגש משותף .ביניהם ומה הם היו מבקשים לשפר

 ההליך.  תוםלאחר גם את התקשורת ביניהם דים לבנות לאפשר לצד ובכך ,לתקשורת"

והגישורים מתקיימים  היה - קביעת פגישותלפתיחת קבוצת ואטסאפ משותפת לעדכונים ו .ה

צורך העברת הודעות שתשמש לאפ -במסגרת מספר מפגשים, ניתן להקים קבוצת וואטס

 "בעניינים"משאיר הדבר מעודד שקיפות ו .קצרות וקביעת מפגשים )לרבות פגישות נפרדות(

  את הצד שעמו לא התקיימה עדיין פגישה נפרדת.

 :חשובים לניהול ההליךהדגשים נוספים  .8

הליך  לשלצד החסרונות המוכרים  :המקווןחשוב לדבר בשבחם של יתרונות הליך הגישור  .א

יש יתרונות רבים. חשוב להדגיש בפני הצדדים את היתרונות  המקוון, לתהליך זהגישור ה

ולהמעיט בערכם של  , כדי שלא ימהרו להאיר דווקא את החסרונות והקשייםהגלומים

 .היתרונות הבולטים של ההליך המקוון

על המגשרים להתאים את פלטפורמת הגישור לכשירותם  צמצום פערים טכנולוגיים: .ב

הטכנולוגית של הצדדים ולהקפיד על כך שהתהליך יבוצע באופן הוגן ומאוזן, ללא מתן 

יש להיות מודעים לפער בין שוויון  בעל היכולות הטכנולוגיות הטובות יותר. יתרונות לצד

עלולה דווקא לפגוע בצד מוחלש וייתכן  Zoom  -בפורמלי למהותי. למשל, חלוקת זמן שווה 

על פני שוויון "מתמטי" של חלוקת זמנים  ,שנדרשת התאמה מדויקת לצרכי הצדדים השונים

שכישוריו הטכנולוגיים פחותים מאלו של הצד השני יימצא  יש להישמר ממצב בו צד ביניהם.

 עצמו בעמדת נחיתות /חוסר ביטחון/ התמצאות פחותה בהליך וכיו"ב.

 עלגישור פרונטאלי או גישור מקוון הם רק אמצעים להשגת אותה מטרה.  :הליכי פלורליזם .ג

מת האמצעי הקיים, משמעותה גם התא ההליכיכן, בחירת הכלי המתאים מתוך הפלורליזם 

שימוש  וכןבכל שלב ומצב. גישור שהחל פרונטאלית יכול להפוך למקוון ולהפך,  המיטבי

סינכרוניים בהתאם לצורך, בהתאם -ואבמדיום יכול להיות מגוון ומכיל אמצעים סינכרוניים 

יש לאפשר בחירה גם של  הטכנולוגית של השותפים וכיו"ב. וליכולתםלאילוצים הספציפיים 

 תכתובתה המתאימה לצרכי הצדדים וליכולותיהם השונות:  טלפון, שיחות ועידה, הטכנולוגי

 . ועוד כיו"ב WhatsApp ,Zoom, Skype -בהיוועדות חזותית טקסטואלית, 
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 לקחת יש - השונים הגישור שלבי בין להשתנות עשויה המתאים הכלי בחירתבנוסף, 

יים ואמצעים סינכרוניים חזותיים טקסטואליים ו/או שמיעת םיסינכרוני-א אמצעים בחשבון

 ו/או שמיעתיים כאחד.  

מומלץ לפתח חומרים להכשרת מגשרים בטכנולוגיות השונות   הכשרת והסמכת מגשרים: .ד

ולהסדיר את הליכי הסמכתם הפורמלית כדי להבטיח כשירות המגשר לביצוע גישורים 

 וונים.קמ

יש  ,יוועדות קולית או חזותית בפרטבה :בגישור מקוון)בצמד(  דרישות מיוחדות לגישור בקו .ה

 -להיערך לחלוקת תפקידים מוגדרת וברורה ולהבין את מגבלות הטכנולוגיה. בהליך המקוון 

והמחוות שניתן להפגין במקרים של התערבות באמצע דבריו של  אחד יכול לדברמגשר רק 

קידים חלוקת תפ( מומלץ לקבוע Co-ב. אם שני מגשרים משתתפים )המגשר הן מוגבלות

מוגדרת שמתייחסת להיבטים נוספים מלבד שיקוף ו/או המגשר שעורך את המסגור מחדש. 

 . היררכיה של מגשר ראשי ומשניאפשרות נוספת היא לקבוע 

 יש שבהם ובמקרים, ככלל המקוון בהליך במיוחד משמעותי בצמד מגשרים בין התיאום

 (.מומלץ שאינו אך, אפשרי)מצב  בפרט למגשרים בחלוקה נפרדות פגישות ניהול

, המוטיבציה של הצדדים לניהול ההליך מקווןבגישור  :"טיפוח" המוטיבציה של הצדדים .ו

מקבלת משנה חשיבות. על המגשרים להתייחס לסוגיה זו בכל שלבי ההליך. הקלות של סיום 

בכל צומת של משבר או "תקיעות", גדולה יותר בגישור מרחוק. ונטישתו האפשרית ההליך 

להמשיך   -אישי ומשותף   -ש חשיבות רבה שלכל אחד מהצדדים יהיה אינטרס ברור לכן, י

 בהליך ולאפשר את קיומו, חרף המגבלות והמרחק.

 

ונתייחס להיבטים השונים של  בפרקים הבאים נעמיק בכל אחד משלביו של הליך הגישור המקוון

ישת הפתיחה ומרכיביה, עזרים וטפסים ההכנה לגישור וביצוע אינטייק מקוון, פגגישור הגישור המקוון: 

(, גישור בליווי עו"ד, ניהול פגישות נפרדות, עזרים לניהול ההליך, Co-בצמד )ברלוונטיים, גישור מקוון 

ניהול רגשות ויצירת מערכת יחסים ואמון עם המגושרים תוך שימוש באמצעים מרוחקים והיבטים אתיים 

 של הליך הגישור המקוון. 
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ה מוקדמת: אינטייק להליך מקווןהכנ - ופרק   

 צבי פריידר• דנה גילה 

מידת לשלב האינטייק בגישור המקוון נדרשות התאמות מיוחדות, אשר ייקחו בחשבון את 

התאמת המגושרים והקונפליקט הספציפי להליך המקוון, וכן יכינו את המגושרים לשימוש בטכנולוגיות 

ת גם אם הצדדים מכירים את הטכנולוגיה והתנסו בשימוש . להכנה זו יש משמעוניהולוהנדרשות לצורך 

בה. השקעה בשלב האינטייק ובהכנת הצדדים בצורה טובה להליך, יכולה לסייע רבות להצלחתו ולמנוע 

 תקלות ומשברים בהמשך. 

קבלת מידע מהצדדים על סוג הקונפליקט, מהותו ועוצמתו, . 1: לשלב האינטייק מספר מטרות נןיש

 הכנת הצדדים להליך המקוון, תוך הבנה של יתרונותיו וחסרונותיו. . 2מה לגישור מקוון. ובדיקת ההתא

בדיקה עם הצדדים כי יש להם את האמצעים הטכנולוגיים . 4 בניית אמון של הצדדים במגשר ובתהליך.. 3

 הנדרשים וכי הם יודעים כיצד להשתמש בהם. 

  -וצמתו ומידת התאמתו להליך המקוון קבלת מידע מהצדדים על סוג הקונפליקט, מהותו וע .1

כשלב ראשון, בבואנו לקיים שיחת אינטייק לקראת ההליך המקוון, עלינו להקפיד שלא לדלג על 

 השאלות הרגילות אותן אנו דואגים לשאול בשיחת אינטייק. 

במקביל, חשוב להבין מהצדדים את מהותו של הקונפליקט ועוצמתו וכן לבדוק את התאמתו 

אין וכיום קוון. התאמת סוג הקונפליקט לגישור המקוון נתונה לשיקול דעתו של המגשר, להליך המ

הנחיות חד משמעיות בנושא. ישנם מגשרים הסבורים למשל כי לא ניתן לקיים גישורים משפחתיים 

גישור בצורה מקוונת בשל מורכבותם ועוצמתם הרגשית )ראה הנחיות מרכז הגישור בחיפה: "

 Mediate The) בעולם דווקא נוחל הצלחה בתחום זה ODR-תחום הבעוד  ,"(Zoomבאמצעות תוכנת 

Law Foundation of British Columbia, 2012); מגשרים, מגשרות ומרכזי גישור אחרים בעולם ו

  .יםכבר ביצעו מספר רב של גישורי משפחה מקוונים ואף ממליצים לעשות כן במקרים מסוימ

בכל מקרה, על המגשר לבחון את נכונותם של הצדדים לבצע גישור כזה, את תחושתם למול 

השימוש בטכנולוגיה ואת האלטרנטיבות העומדות בפניהם. כמו כן, על כל מגשר להכריע האם הוא 

 או שהוא מעוניין להציע זאת ,מעוניין לקיים גישורים אלו רק כאשר אין אפשרות לגשר באופן פרונטלי

כאופציה נוספת בסל התהליכים שהוא מציע למגושרים. הבחירה באפיק המקוון פותחת מנעד רחב של 

אפשרויות שעשויות להתאים במידה כזו או אחרת להקשרים שונים והיכולת להתאים את ההליך 

 הנכון לקהל היעד, חשובה במיוחד בהקשר זה.

 סרונותיוהכנת הצדדים להליך המקוון, תוך הבנה של יתרונותיו וח .2

חשוב להבהיר לצדדים את משמעותו של ההליך המקוון וכן את היתרונות והחסרונות הגלומים 

בהליך זה. בהיבט זה יש להתייחס ליתרונות של הגישור המקוון כגון זמינות ונגישות, גמישות במקום 

ית את האדם עדר הצורך לפגוש פיסיממנו מבצע המגושר את הגישור, חיסכון בעלויות נסיעה וזמן, וה

סינכרונית, כך יש זמן עיבוד של הדברים -ככל שיש שימוש בתקשורת אעמו המגושר מצוי בקונפליקט. 

ושיקולם, אפשרות לעבודה אישית מול המגשר/ת בזמנים גמישים ותוך שמירה על תחושת ההוגנות 

ת מידע )ראה להיבטים של פרטיות ואבטחבמקביל כמובן יש להתייחס לחסרונות ההליך, כגון ועוד. 
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קושי בהבנת רמזים חזותיים  ,(סוגיות של חיסיון וסודיות המידע בהליך הגישור המקוון - דפרק 

 אתגר ביצירת אמפתיה ותקשורת ישירה בין הצדדים וכו'.וטעויות בפרשנות שעלולות לנבוע מכך, 

שבהן הוצגו תחילה חסרונות הגישור,  יקאינטישיחות הראו שב (Stokoe, 2013) ממצאי מחקר

לעומת הליכים בהם הוצגו קודם היתרונות ורק לאחר מכן  ,היו אחוזי השתתפות נמוכים בגישור

  .יתרונות ההליך המקוון ולאחר מכן את חסרונותיו את להסביר ראשיתהחסרונות. לכן, מומלץ 

, המקוון ההליך עם יותר נוח חושל להם לעזור יוכל מה הצדדים עם ולברר לנסות מומלץ, בנוסף

 אחרים, עבורם נוח במקום שיישבו בכך להסתייע יוכלו מסוימים מגושרים. בהקדם שייערכו מנת על

 סיגריהקפה, ) תולהפסק יזדקקו ואחרים, לפני ספורטיבית פעילות או חבר עם מרגיעה שיחה ירצו

לו אלמנטים יוכלו לסייע להם כדי הפגישה. כדאי לנסות לחשוב איתם מראש אי במהלךו/או אחרות( 

  שיתכוננו בהתאם.

 בניית אמון של הצדדים במגשר ובתהליך .3

בניית אמון במגשר ובתהליך חשובים בכל הליך גישור, אך באינטייק המקוון הם מקבלים ממד נוסף. 

, נלחץ בניגוד להליך הרגיל, אין לנו את המפגש הפרונטלי בו נקבל את פניו של המגושר בכניסה למשרדנו

את ידו ונציע לו קפה. גם המחוות הקטנות של שפת גוף או מבט בעיניים נעדרות כאן. חשוב לציין כי 

עדרו יהיה קשה להשיג את יהאמון של המגושר בנו ובתהליך משמעותי מאוד להצלחת הגישור, וכי בה

 המחויבות שלו לתהליך ואת הישארותו גם ברגעי משבר או קושי. 

זמן ומאמץ מוגברים על מנת "לפצות" על המפגש האישי שלא יתקיים וזאת במספר  יש להשקיע ,על כן

שמדובר בהליך מקובל במקומות שונים בעולם וכי קיימות פרקטיקות  להסבירראשית, כדאי דרכים: 

שלכם בו הנכם מקצועי אפשר לשלוח למגושר סרטון . כמו כן, הליך זה ודומיו מקובלות ומידע נרחב לגבי

ת עצמכם ואת התהליך, לשלוח דף מידע על המשרד שמספר על הניסיון שלכם בגישורים ועל מציגים א

הדרך המקצועית שעשיתם. ניתן ואף מומלץ להפנות לאתר אינטרנט שלכם ו/או שבו אתם מופיעים וכן 

כדי לאפשר למגושר להעמיק בכך בזמנו הפנוי ובעיתוי הנוח לו.  ,לשלוח מידע מקדים כתוב על ההליך

הלך שיחת האינטייק רצוי לשתף משהו אישי על עצמכם, לספר בדיחה או אמירה נחמדה על מנת במ

"לשבור את הקרח" וכו'. חשיבות יצירת חיבור אנושי חשובה במיוחד לקראת הליכים מקוונים כי היא 

 מאפשרת לשבור את החשש מהליך המבוצע "מאחורי מסכים". 

חשוב גם לייצר אווירה מתאימה של מרחב נינוח  ,ליךעל מנת לבסס את האמון של המגושרים בתה

ומכובד. אם מדובר בשיחת היוועדות חזותית הקפידו על משרד מסודר ונקי, ישיבה נאותה ולבוש מתאים. 

אם מדובר בשיחת טלפון הקפידו על טון רגוע ובוטח כדי להשרות אווירה מקצועית ובטוחה וזכרו לבצע 

 "כן..." אני שומע/ת.." "אני מבינ/ה...". "תגובות מאשרות הקשבה" כגון: 

על האמצעים שאתם נוקטים על מנת להבטיח את פרטיותם ואת סודיות  יםכמו כן, יש לספר למגושר

המידע שהם מעבירים לכם. בדרך זו תסייעו להם לחוש אמון בתהליך ובכם ותוכלו לבסס התחלה טובה 

 יותר כמי שמובילים את התהליך. 
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 ים כי יש להם את האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים וכי הם יודעים כיצד בדיקה עם הצדד .4

 להשתמש בהם.

בגישור, כדי לוודא את  יתקייםמומלץ לבצע עם הצדדים בדיקה המדמה את השימוש בפלטפורמה בה 

השליטה שלהם בטכנולוגיה הרלוונטית, ובדרך זו גם לגלות האם ישנם כשלים טכניים עליהם הצדדים 

וועדות חזותית קצרה תגלה לכם וגם למגושר, האם הוא יודע להפעיל את המצלמה, יים. שיחת האינם יודע

האם הסאונד והשמע עובדים היטב וגם כיצד הוא נראה במצלמה ואיך נראה החדר מסביבו. ביצוע בדיקה 

עיות אם ב ,זו יכולה לחסוך זמן יקר של פגישה משותפת וגם להפחית מבוכה או חרדה שעלולים להתעורר

 אלו יתגלו במהלך הפגישה המשותפת. 

עבור מגושרים המתקשים עם הטכנולוגיה, מומלץ להציע להם ללוות אותם דרך שיחה טלפונית 

. סיוע כזה, תוך ליווי מרגיע ומאפשר של או בתוכנה היעודה ולהסביר להם כיצד להשתמש באפליקציה

פת היא להסתייע באדם קרוב בהיערכות למפגש . המלצה נוסהמכריע באינטייקהמגשר, יכול להוות הגורם 

המקוון ולהבהיר כי ישנם מגוון אמצעים שדרכם תוכלו לנהל את ההליך )טלפוני, טקסטואלי, היוועדות 

 ואם אמצעי מסוים אינו אפשרי, ניתן יהא לעבור לאמצעי נוח יותר.  ,חזותית(

ים יהסינכרונהמקוונים המפגשים  מומלץ להסביר על מגוון הדרכים בהם יתבצע הגישור המקוון ועל

ט, אסינכרונית )שימוש בצ'-)בשיחת היוועדות חזותית או שיחות טלפון( וכן על האמצעים לתקשורת א

 מסנג'ר, תכתובות אימייל או שימוש במערכת טקסטואלית ייעודית(.

פליקציה מומלץ לעבור איתם גם על ה"פיצ'רים" השונים בא -במקרה של שימוש בגישור מקוון חזותי 

היכן נמצא כפתור ההשתק, כיצד לכבות את המצלמה וכיצד ניתן  - המפגשיםכדי שיחושו בנוח במהלך 

ניתן להציע לו "להתאמן" עם  ,לכתוב הודעות בצ'אט. אם מגושר מרגיש חוסר ביטחון גם לאחר ליווי זה

 מישהו נוסף, כגון בן משפחה או חבר/ה איתם הוא חש בנוח. 

מרגישים בנוח עם  מגושריםמומלץ לוודא כי ה -גישור מקוון טקסטואלי במקרה של שימוש ב

סינכרונית בזמנים -להדגיש את היכולת לנהל תקשורת אהמערכת, גם אם התקשורת בה אינה סינכרונית, 

להציע שילוב בין סוגי המדיום  ;גמישים ונוחים, המאפשרים עיבוד מידע ו"קירור" בעת סערת רגשות

 י אנו מצליחים לייצר את המענה המתאים לצרכיהם ולאופי הסכסוך. וכלוודא ו השונים

כדאי לזכור כי בעידן שבו הצדדים מבררים על הליך הגישור דרך הרשת, על דמות המגשר, מנהלים 

, באינטרנט וברשתות החברתיותהתייעצות מקדימה ומתרשמים ממגוון השירותים דרך אתרים מרכזיים 

חשובה ועשויה לסייע לצמצום מבוכות הנה ישור והעקרונות המרכזיים שבו גם הנגשת כללי היסוד של הג

 ושאלות ולתת מידע מקדים, אף טרם התנהלה הפגישה הראשונה עם הצדדים. 

, סייעה לצמצם את פערי אינטייק מקוון שנשלח לצדדים כשאלון למילוינמצא שעריכת נוסף במחקר 

ל שני הצדדים. משכך, שווה לשקול להיעזר בשימוש הכוחות בין הצדדים והובילה לשביעות הרצון ש

מייעצים, לשלוח  ODR-מייסדי תחום ה .(Bollen & Euwema, 2013) כזה במסגרת האינטייק בטופס

לצדדים טרם ההליך את עקרונות ותקנות הגישור המותאמות להליך המקוון, ולוודא כי קיבלו את המידע 

 סגרת פגישת הגישור הראשונה. דוגמה למסמך כללים מעין זה מופיעה בנספח ה.  המקדים במ

 

 

 



 27082020 | ארגון המגשרים בישראל בישראל | ת ניהול גישור מקווןומסמך המלצות למדיניות ופרקטיק  

35 
 

 גישור המקוון:  ליך ההמלצות נוספות לביצוע אינטייק המותאם למאפייני ה

וודא שניתן לנהל את השיחה מבחינת יש ל - תטלפוניתהיה יצירת הקשר הראשוני מומלץ כי  .1

 ג את מקור הפנייה. יהצל - פנייה, במידה ורלוונטיר מהות היהסבלג את עצמך, יהצלהמגושר, 

יש לוודא כי הפניה מתבצעת תוך פרק זמן סביר וכי שני הצדדים מקבלים הסבר על התהליך,  .2

 ועקרונותיו. מהותו, מאפייניו 

הזדמנות להעלות חששות והתנגדויות  יש לתת -טפל בחששות שלב שבו חשוב להאינטייק הנו  .3

 . כל הניתןמקיף כלהם מענה  לספקו

 \שיסייע לך לקבוע את אופי התהליך )גישורכך  - סוף מידע על הסכסוךיאשלב זה מיועד ל .4

בדיקה לגבי מלווים, לערוך הצדדים לגישור, מאפייני הפנייה לגורם אחר(, לזהות את  \תיווך

 .רור צרכים נוספיםיבלסידורים להנגשת התהליך )זמן נוח, שפה, מוגבלויות(, 

יכולת יש להתייחס בין היתר למידת התאמת הצדדים ) - רה מתאים לגישורהאם המק בדיקה .5

עשויה להשפיע  מוגבלות נפשיתגם טכנולוגית, מידת ההבנה והיכרות עם המרחב הדיגיטלי, 

לדוגמא(, חשש לאלימות, בטיחות הצדדים והמגשר, השתתפות מתוך  על מידת ההתאמה

 וכדומה. הבנת תהליך הגישור, פערי כוחות בין הצדדים 

במידה והמקרה אינו מתאים לביצוע הליך מקוון, יש ליידע את הצדדים ו/או להציע חלופות  .6

בשלבי הטיפול  קשר עם המגושריםישנה חשיבות מיוחדת לעדכון ויצירת במידת האפשר. 

 שננטשו.בתחושה ם בחוסר בהירות ו/או תמהותר ולהימנע השונים

הכנת התהליך: שם ל -נהל הליך גישור מקוון במידה וקיימת התאמה ורצון של הצדדים ל .7

, )במקרה ומדובר במרכז גישור( קביעת תאריך נוח, התאמת המגשרים לביצוע הגישורנדרשת 

 לצדדים. מקדים הכנת המגשרים לתהליך, שליחת חומר 

בשוק קיימים מספר כלים לקיים פגישה מקוונת ובעתיד יהיו כלים נוספים. הקו המנחה  .8

כולל  ,על כל הצדדיםלפגישה מקוונת הוא לבחור כלי שמקובל ונוח לבחירת התוכנה 

על כולם הכלי מקובל כי פערי כוחות ו בחירת הכלי אינה יוצרתהמגשרים. יש לוודא ש

 . ליכולתם הטכנולוגיתומתאים 

יש מגשרים אשר עושים שימוש בטופס מקוון לצרכי אינטייק, מומלץ לגבות פניה מקוונת  .9

לקבל תמונה מלאה יותר על הסכסוך, הצדדים ומידת התאמתם  בשיחה טלפונית כדי

 לתהליך.

גם שיחת האינטייק יכולה להיות מקוונת )במסגרת היוועדות חזותית(, כתלות בזיהוי בשלות  .10

 תאמתם לכך. הצדדים וה
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 השתתפות בגישור מקוון, הסכמה לטופס  - זפרק 

 מבוסס על ההסכם המצוי בין בעלי דין ומגשרים

רחלי אשוול• סיון אפלבאום • שייקה בקלש • יפה בן אבי • ן רננה ג  

בא להוסיף על ההסכם המצוי ועל הסכמי  שלהלןתוספת להסכם המצוי, על כן הניסוח  מוצעת 11זה בפרק

 הכניסה לגישור עליהם החתימו מגשרים עד כה.

 והנחיות המלצות, נוספות הוראות בחשבון לקחת יש מקוון גישור הליך בניהול, כי נדגיש

על הוראות  רקאין להסתמך ו, המקוון הגישור של ייחודיים היבטים המדגישות זה במסמך המופיעות

, המחיל את "ההסכם המצוי" על הליכי גישור 1993 -)ו( לתקנות בית המשפט )גישור(, תשנ"ג 3סעיף 

לקיומו של גישור אין בהסכם המצוי הוראות נוגעות ש משום חשובה זו הנחיהשהועברו ע"י בית המשפט. 

 מקוון, לרבות ההסכמה לשימוש באמצעים מקוונים והתחייבות הצדדים כאמור בסעיפים המוצעים להלן.

נקודה נוספת למחשבה, כאשר אנו נמצאים בהליך מקוון, חשוב לוודא באמצעים שונים )להקריא 

יחסות לשאלות לצדדים את הוראות ההסכם, לשלוח לפני המפגש המקוון ולקבל אישור קריאה והתי

'( את הבנת הצדדים וגמירות הדעת שלהם להוראות ובייחוד להוראות הנוגעות לקיומו וכיובבמידת הצורך 

של הליך מקוון. בהליך מקוון קשה יותר להבחין באי הבנה של אחד מהצדדים, קשה יותר להבחין בחוסר 

 ובכתב. מוצהרתל כן חשוב שההסכמה תהיה מודעת, עקשב וריכוז ו

 :מקוון גישור להליך כניסה הסכם גיבוש בעת הנדרשות התוספות עיקרי להלן

 "טופס הסכמה לגישור, המתבצע כולו או חלקו באופן מקוון"כותרת הטופס תהיה: 

 את הסעיפים הבאים: ולכלולבטופס ההסכמה לגישור יש להוסיף 

 וון""טופס הסכמה לגישור, המתבצע כולו או חלקו באופן מקכותרת הטופס תהיה :  .1

 את הסעיפים הבאים:ולכלול בטופס ההסכמה לגישור יש להוסיף  .2

מוסכם על הצדדים שגישור זה יתקיים כולו או חלקו באופן מקוון, הצדדים בחרו להשתמש  2.1

 __  )להשלמה לפי המקרה( )להלן: "גישור מקוון"(._____בתוכנה ____

גשר שימוש משולב הצדדים מבינים כי לשם ניהול ההליך ולהבטחת הצלחתו, יעשה המ 2.2

באמצעים מקוונים שונים, בהתאמה לשלבי ההליך והצרכים השונים. בין האמצעים בהם 

ייעשה שימוש: שיחות טלפוניות, היוועדות חזותית, פגישות נפרדות מקוונות בהיוועדות 

 חזותית/שיחות טלפוניות, שימוש באמצעי תקשורת טקסטואליים.   

להקליט את הליך הגישור, בכל דרך שהיא, באופן ישיר  כל הנוכחים בגישור מתחייבים שלא 2.3

ו/או תיעוד  או עקיף, לרבות בדרך של הקלטת ווידאו ו/או הקלטה קולית ו/או צילום מסך

ו/או  טקסטואלי )בין במסגרת צ'אט במהלך היוועדות חזותית ובין באמצעים אחרים(

בים לא לעשות כל שימוש הצדדים מתחיי הו )להלן יחדיו: "הקלטה"(.לשבאמצעות צד ג' כ

ו/או לא להעביר תיעוד טקסטואלי של הגישור )מתוך בהקלטה במקרה וכזו תגיע לידיהם 

לשמש  יוכלולא  ,כאמור ו/או תיעוד טקסטואלי כזה, ובכל מקרה הקלטההצ'אט לדוגמה( 

                                                           
 (2020)גן, בן אבי, בקלש, & אפלבאום,  11
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 כראיה בהליך משפטי כלשהו. 

 חן מקוון לא יהיה נוכהצדדים והמגשר/ת מתחייבים שבמהלך ישיבת גישור המתבצעת באופ 2.4

עימם בחדר אדם נוסף ללא ידיעת ו/או ללא הסכמת כל הצדדים לגישור וללא חתימתו על 

שאף לכך ככל יכולתם  לפעולהצדדים והמגשר/ת מתחייבים  הסכם הכניסה לגישור מקוון.

ללא ידיעת ו/או הסכמת כל  ,אדם לא יקשיב לשיחה ו/או ישיבה המתקיימת באופן מקוון

 לגישור.הצדדים 

אבטחת המידע של הליך הגישור המתבצע באופן מקוון תהא בהתאם לאבטחת המידע של  2.5

כנה בה בחרו הצדדים להשתמש. הצדדים משחררים את המגשר/ת מכל אחריות במקרה והת

של זליגת ו/או העברת מידע שנעשתה על ידי מי מהצדדים או על ידי צד ג', כתוצאה מפעולה 

ו/או כתוצאה  ,בוצע הגישור המקוון עליה הסכימו הצדדים שמקורה בתוכנה באמצעותה

 להסכם זה.  2.2-2.4מהפרת התחייבות הצדדים המפורטת בסעיפים 

  יש להוסיף:, בסעיף שעוסק בפגישות הפרטיות .3

"התוכנה שתבחר ע"י הצדדים להסכם זה צריכה להיות כזו המאפשרת את קיומה של 

 ".תוכן הפגישה סודיותעל ו דדיםהצ הפגישה הנפרדת תוך שמירה על פרטיות

יש לוודא שההסכם כולל את התחייבות הצדדים שלא להזמין את המגשר למסור עדות על הליך  .4

 הגישור ו/או לבקש הליך משפטי צו לגילוי מסמכים מהמגשר.

, חשוב להבהיר היטב את ענין שכר טרחתו של המגשר )תוך מקוון בהסכם הכניסה לגישור .5

 .ואת דרך העברת התשלום קוונות בהן משתתפים רק חלק מהצדדים(יחסות לפגישות מיהת

עו"ד, יחתמו גם באי כוח הצדדים על סעיפים הנוגעים  בהשתתפותבהסכם הכניסה לגישור מקוון  .6

 עבודה בגישור מקוון, לרבות:הלנהלי 

איסור הקלטה של הליך הגישור המקוון ובכלל זה הקלטת צילומי מסך, שמע או  .א

 אט(.'רת מסרים שהוחלפו בין הצדדים לרבות שיחוח )צוידאו, וכן שמי

 התחייבות של עוה"ד והצדדים כי בהליך הגישור המקוון ישתתפו רק: .ב

 האנשים שחתמו על הסכם הכניסה להליך הגישור; (1

יתר ו אנשים שנוכחותם בחדר הגישור המקוון הוסכמה מראש על ידי המגשר (2

דיות והחיסיון על פי המשתתפים, ואשר התחייבו לקיים את מגבלות הסו

זאת, על מנת להבטיח שכל המשתתפים ידעו מי בדיוק  הסכם הכניסה לגישור.

משתתף בהליך המקוון, ועל מנת להבטיח את הסודיות והחיסיון של הליך 

אשר, -היינריךויהושע, -קלוגמן, זימן, בן) מקווןהגם בהליך  שנדרשיםהגישור, 

2020.) 

מקוון, המשמשות את מרכז הגישור והדיאלוג בעיר חיפה וכן השתתפות בגישור  לטפסי דוגמאות

, מופיעות בנספח ה (Rule, Melamed, & Fowler, 2020) מגשרים בהליכי גישור מקוונים בארה"ב

למסמך זה )ניתן לעשות שימוש בנספחים אלה לצרכים מקצועיים, תוך הצגת המקור ממנו נלקח 

 ההסכם(.  

  



 27082020 | ארגון המגשרים בישראל בישראל | ת ניהול גישור מקווןומסמך המלצות למדיניות ופרקטיק  

38 
 

 בגישור מקוון הצהרת פתיחההפגישה המשותפת הראשונה ו - חפרק 

דרורה גבע• אוסנת רייך • מירי אריאל • זיו אברהמי   

המרחב המקוון בעל מאפיינים שונים מאלו הרלוונטיים לניהול הליך גישור פרונטלי. אחד 

מצב קונפליקטואלי מההבדלים המהותיים הוא תפיסת הזמן והמרחב, וכן סבלנות הצדדים הנמצאים ב

להליכים שאינם מוכרים דיים לטיפול במצב הקונפליקט הרגיש עבורם. השילוב בין הרגישות המוגברת 

לבין מאפייני המרחב מחייבים אותנו להתאים את שלב הצהרת הפתיחה ולהעביר את הידע לצדדים 

 תוך שימוש באמצעים מגוונים.  ,בשלבי הגישור הראשוניים

תהיה יחסית קצרה במשכה, ותתבצע לאחר שהצדדים קיבלו לפני הפגישה  כך, הצהרת הפתיחה

משך זמני הפגישות, השיטה,  -תכלול הצהרת הפתיחה  מידע מקדים על הליך הגישור, מאפייניו ושלביו.

פגישות נפרדות, אמות מידה )כולל התייחסות לשימוש בצ'אט ולהימנעות מהתפרצות לדברי השני, אכיפה 

, סעיפי הצהרת הפתיחהבאשר ל. (של הפרה, השלכות, יתרונות ותקלות אפשריות וסנקציות במקרה

: רצוניות, ניטרליות, דיסקרטיות, חיסיון וסודיות, מעמד ההסכמות שיושגו, סיום בהסכמה, הסוגיות של

רצוי שיוצגו לצדדים עוד טרם תתקיים  - אם לא מסיימים בהסכמה והאפשרויות העומדות בפני הצדדים

בהמשך הפרק נפרט את הדרכים בהן ניתן להעביר מידע זה כאשר מתכוננים  .המשותפת הראשונההפגישה 

 לניהול הליך גישור מקוון. 

בהתאם לנאמר לעיל, בגישור מקוון שלב האינטייק הוא שלב קריטי ומשמעותי מבחינת המידע 

דדים על היבטים המועבר לצדדים. הפגישה הראשונה תהיה כזו אשר לוקחת בחשבון כי השיח עם הצ

שונים בתהליך כבר התקיים. מטרת הפגישה הראשונה תהיה בעיקר לשמוע את הצדדים לסכסוך לאחר 

 הצהרת פתיחה שמברכת אותם על החלטתם לקדם את פתרון הסכסוך בדרך של גישור מקוון. 

 היבטים שחשוב לוודא עוד בשלב האינטייק וטרם הפגישה הראשונה:

לתאם תאריך ושעה ,)לדוגמה(-Zoom הלתוכנת  להתחברמסוגלים  צדדיםכי ה ראשית, וידוא

לקיים את  על מנת מבחינתם זקוקים לעזרה טכנית כלשהי? מה נדרש הםהאם בירור למפגשים, 

 הפגישות בנוחות, בזמינות, ללא הפרעות?

שנית, הבנת הצדדים את ההליך של הגישור בכלל והגישור המקוון בפרט )פירוט נרחב מופיע 

הראשונה המשותפת בשונה מהליך גישור פרונטלי, הפגישה אינטייק להליך גישור מקוון(.  -ה  בפרק

אם אך לא תתקיים פגישה נוספת  תתקיים גם טרם חתמו הצדדים על הסכם הכניסה להליך הגישור,

באופן מפורש ומוצהר את הסכמתם  ואם לא יביעוהצדדים את ההסכם חתום על ידם  לא ישלחו

 הליך. להשתתפות בת

בישיבות גישור מקוון על כך שכל ככלל,  ,חשיבות גדולה שהמגשר יקפיד ישנהכן,  כמו

 ככל שעקב בעיית תקשורת נקטעה -הנוכחים עליהם הוסכם יהיו בישיבה לכל אורכה, משמע 

השיחה עם אחד המשתתפים, לרבות עורך דינו, ישקול המגשר את הפסקת הגישור עד לחזרת כל 

 )אלא אם הוחלט וסוכם אחרת טרם אירעה התקלה(.  המשתתפים לפגישה
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 נוסח מומלץ להצהרת פתיחה 

המגשר יציג את עצמו + סבב היכרות בין כל הנוכחים. המגשר יוסיף הצהרה, כי אין לו כל קשר  -היכרות 

מוקדם או הטיה לצד זה או אחר. המגשר יוודא שכל מי שאמור להימצא בגישור, אמנם נוכח, וכן שאין 

 . ההיכרות נוגעת גם להיכרות עם המגושרים עצמם.שתתפים שאין הסכמה לגבי הימצאותםמ

דרך ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית   גישור הינו - גישור, ומהו גישור מקווןה תמהוהסבר קצר על 

על מנת זהו תהליך וולונטארי )רצוני(, בו הצדדים )אתם(, נעזרים בנו המגשרים, כצד ג' ניטרלי,  -המשפט 

 וזאת בדרך של הידברות. פתרון מוסכםלגשר ולסייע לכם להגיע ל

הוא גישור לכל דבר ועניין, שאותו מנהלים באמצעים טכנולוגיים מרחוק. היום אנחנו  גישור מקוון

במקרה שעושים שימוש בתוכנה אחרת יש לתאר . )למשל( Zoom מנהלים את הגישור באמצעות תוכנת 

 ולהסביר עליה. את התוכנה הרלוונטית 

 לגישור המקוון כמה וכמה יתרונות: -  ייחודו של הליך הגישור המקוון

אין צורך להגיע למקום ספציפי ולעתים אף מרוחק, אין  ,במקום הנוח לוכל אחד מהמשתתפים נמצא  .1

 פקקי תנועה ואין בעיית נגישות.

פגישות . אף בהוצאות תחבורה כך מתקיים חיסכון בזמן וכמובן .פגישות קצרות ותכופותניתן לקיים  .2

. מתודולוגיה אלה מאפשרות התקדמות עניינית ומעבר בין הנושאים השונים באופן אפקטיבי ומקדם

לעכל את הדברים בין פגישה לפגישה, לחשוב עליהם, לקבל ייעוץ משפטי או אחר  מאפשרת לצדדים זו

 .במידת הצורך, בסוגיות שעל הפרק

יש לוודא כי  שלהם ומרגישים בטוחים ונינוחים בעת קיום המפגש. אזור הנוחותהצדדים נמצאים ב .3

אכן לא יהיו הפרעות במהלך הפגישה שיפריעו לרצף ולניהולה התקין, וכי הצדדים והמגשרים נמצאים 

 בסביבה נטולת הפרעות. 

 חות הזמניםולפיכך התלות היחידה היא בלו 24/7הזמינה הדיונים מתנהלים על גבי רשת האינטרנט,  .4

השימוש בתקשורת  והמגשר, ללא תלות בחדר פנוי. אי כוחם )היה והם מיוצגים(של הצדדים, ב

טקסטואלית תאפשר מענה בזמן המתאים לכל צד, אין צורך להרגיש מחויב להשיב באופן מידי, עם 

זאת יש לוודא התייחסות לתקשורת שנקיים גם באמצעים טקסטואליים. יש להגדיר שעות מענה של 

 וזמני תגובה. המגשר/ים

 טלפון, טאבלט, מחשב וכד'. -טכנולוגי  בכל מכשירלקיים את הגישור ניתן  .5

יתרונות בולטים, יחד עם זאת צריך להיות  סינכרונית-לשלב בין תקשורת סינכרונית ואליכולת  .6

 מודעים לעיבוד והבנה של טקסט ללא טון דיבור ושפת גוף. 

  -"( Zoomדוגמא: "לשימוש בתוכנה שנבחרה )ל הנחיות בסיסיות

ט, וכן קיימת אפשרות ל"הרמת יד" לבקשת אלשאילת שאלות באמצעות הצ' אפשרותבתוכנה יש  .1

  רשות דיבור.

או במקרה של כשל טכני / ניתוק )רצוי  במקרה של קושי טכני התנהגות מחליטים על פרוטוקול .2

  יל לגיבוי(.להשאיר מספר טלפון של כל אחד מהמשתתפים או לפתוח קבוצת ווטסאפ / מי
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 - ההתנהלות האתית של הליך הגישורהרחבה על 

על ההליך חלה חובת סודיות שלנו כמגשרים כלפיכם. כמו גם על דברים שיאמרו לנו  - חיסיון וסודיות .1

מפגישות אלה יועברו רק בהסכמה. חובת החיסיון חלה על כל הנוכחים  תכניםבמהלך פגישות נפרדות. 

בין אם התקיים ההליך בהיוועדות חזותית ובין אם הוא  ,כל צד שלישיבהליך, כלפי בית המשפט ו

 מבוסס על תקשורת טקסטואלית בצ'אט ובאמצעים נוספים.

 אנו כמגשרים כותבים הערות לעצמנו, לצרכי ניהול ההליך ולא כפרוטוקול לבית המשפט. .2

 הסודיות והחיסיון חלים גם על כל מסמך שנוצר במהלך הגישור. .3

האם  -הכוללת רק את התוצאה הסופית  -אנו מעבירים הודעה קצרה לבית המשפט בסיום ההליך  .4

 ולא כל מידע אחר. -הושג הסכם או לא 

 מועד הדיון בבית המשפט נשאר על כנו. -היה ולא הושג הסכם  .5

 -תבקשו זאת )המגושרים( ואתם  והיהבמידה ויש הסכם סופי, שנחתם על ידי כל הצדדים והמגשר  .6

רק ההסדר המוסכם עביר את ההסכם החתום לבית המשפט לקבלת תוקף פסק דין. אנו המגשרים נ

 והחתום הוא הסופי.

 -בשל חיסיון הליך הגישור  .7

 אי אפשר להזמין אותנו המגשרים למסור עדות בבית המשפט, הן בכתב והן בעל פה. .א

 אין להשתמש במסמכים שהוכנו במסגרת פגישות הגישור. .ב

, אין לתעד התכתבויות טקסטואליות במערכת או לצלם מסךאת הליך הגישור להקליט אין  .ג

הקלטה והעברה  .לא מקליטים את הליך הגישור. גם אנו כמגשרים ו/או באמצעים נוספים

 לבית המשפט אינן קבילות.

למחלוקת הנכם  צדדיםכאנו כמגשרים ניטראליים, לא נייעץ משפטית או מקצועית.  - ייעוץ משפטי .8

 .הגישורמי שתמצאו לנכון לצורך קבלת החלטות והסכמות במהלך  מוזמנים להתייעץ עם כל

 -כללי התנהגות 

התהליך יתנהל בכבוד הדדי. דיבור והקשבה ללא הפרעה, ללא מילים בוטות וללא  -כבוד הדדי  .1

 .בו זמנית שני דוברים התפרצויות. לא ניתן לדבר בו זמנית, שכן הצד השני לא שומע

 , עד שיגיע תורכם לדבר.והתייחסויות הערות לרישום ,כלי כתיבהדפים ואנחנו ממליצים להכין  .2

התהליך הוא וולונטארי ולפיכך אנו מצפים מכם להתנהל בתום לב, בכנות וביושרה, על  - תום לב .3

מנת שנוכל לאפשר תהליך יעיל ולהגיע להסכמות שיתאימו לכולכם. כל אחד יכול לפרוש מהתהליך 

תום לב חוסר בונרגיש התנהלות  היה ,הגישור בכל עת את הליך להפסיקוגם אנו המגשרים יכולים 

 הסכמות.הגיע לאין סיכוי ללהערכתנו נתרשם שאו כי 

, בכל דרך פרטיות עם המגשר צ'אט"שיחות" הליך הגישור יתבצע תוך שימוש באפשרות של  .4

 .סינכרונית(-)סינכרונית ו/או א שימצא המגשר לנכון

להסדרת התשלום כבר בשלב זה ולאפשר אמצעים מקוונים לקבלת מומלץ להתייחס  - הסדר התשלום

 תשלום כחלק מהנגשה מרבית של השירות הניתן לצדדים. 
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  בהצהרת הפתיחההסכם כניסה להליך גישור מקוון מרחוק התייחסות ל

ההסכם מהווה חלק מתקנות הגישור ונועד כדי לקבל את האישור המשותף שלכם ושלנו 

. , הן על ההתנהלות האתית, הן על הסודיות והחיסיון והן על הסדרי התשלוםבאמצעות החתימות שלנו

כל מה שנאמר בעל פה על ידינו. כל הנוכחים בהליך חותמים על  לשסיכום ה למעשה מהוו הסכם זה

 . ההסכם על מנת לאשר את הדברים

 בהליכי גישור מקוון מומלץ להעביר את הסכם הכניסה להליך עוד טרם תחילת הפגישה

הראשונה המשותפת ולאפשר עיון מקדים בו של הצדדים. החתימה על ההסכם יכולה להתבצע טרם 

כך,  .הפגישה או בסוף הפגישה הראשונה, ובלבד שלא תתקיים פגישה נוספת ללא חתימה על ההסכם

מומלץ לשלוח את ההסכם המפורט מראש ולקבלו חתום בצירוף תעודת זהות ורק לאחר מכן, לוודא 

 להליך. בפגישה הראשונה כי המגושרים שחתמו מסכימים לתוכנו של הסכם הכניסה הפתיחה בהצהרת 

כאמור, הפגישה הראשונה והצהרת הפתיחה נועדו ליצירתו של אמון הצדדים ולביסוסו בתהליך 

הגישור ככלל ובהליך המקוון בפרט. יש לזכור כי המפגש המקוון שונה ממפגש פרונטלי ועל כן, 

סינכרוני. מומלץ שלא להשהות ו/או להקדיש זמן בפגישה -ם הכניסה תתבצע באופן אהחתימה על הסכ

המקוונת הראשונה לחתימה על ההסכם, באופן שיפריע למהלך התקין של הפגישה ויעורר ספקות 

 ולבטי נטישה בקרב המשתתפים. 

 :הצפויהנהלים הטכניים של ההליך המקוון 

גי מפגשים: פגישות משותפות כמו זו שאנו מקיימים, בהליך יתקיימו שלושה סו - סוגי מפגשים .1

פגישות נפרדות / אישיות עם חלק מהצדדים או באי הכח, וגם פגישות התייעצות של המגשרים 

 .ובאיזה שלב בינם לבין עצמם. אנו נסביר לכם לאורך התהליך אילו פגישות אנו ממליצים לקיים

 "איבה על נושא הפגישות הנפרדות מופיע בפרק פגישות נפרדות יתקיימו תוך תיאום מועדים )הרח

 פגישות נפרדות בגישור מקוון(.  -

נתאם עבור כל פגישה מועד ושעות נפרדות. כל פגישה תהיה מוגבלת בזמן שייקבע  - תיאום מועדים .2

 מראש. העמידה בלו"ז חשובה מאוד.

 להיכנס ליכםע -אנחנו המגשרים ניצור ונשלח "קישור" / "הזמנות" למפגשים  -ההזמנה  .3

במייל / באמצעי  -ח לכם לקבל את הקישור ולקישורים במועד שנקבע מראש. נסכם בינינו איך נ

ישלחו הנן פרטיות ואינן מיועדות להעברה לגורמים נוספים, אלא אם הוחלט יההזמנות שאחר. 

 אחרת בהיוועצות ובתיאום עם המגשרים. 

  כים מראש או בזמן פגישת הגישור.באמצעות התוכנה יש אפשרות לשיתוף מסמ -שיתוף  .4

  אנו נסכם מראש על אופן החתימה. -על מסמכים  חתימהלצורך  .5

  Zoom-כנת הוחשוב לציין שעל אף שאנחנו מאמינים שת - סיכוני המרחב המקוון ושימוש ברשת

, צריך לזכור שאנו בכל זאת מתנהלים במרחב דיה כדי לאפשר הליך גישור מיטבי מוגנת )לדוגמה(

יש  ולפיכך אנחנו חשופים לסיכוני אבטחת מידע / חשיפת המידע ברשת. ,וון, ברשת האינטרנטמק

לנקוט משנה זהירות בכל הנוגע לשיתוף המידע, ואנו נייעץ לכם כיצד מומלץ להעביר בינינו חומרים 

 ומסמכים רלוונטיים במידת הצורך. 
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 ונות מותאמותהקשבה לצדדים, שיקוף מקוון ופרקטיקות גישור מקו - טפרק 

 רחלי אשוול

הקשבה אקטיבית היא אחת ממיומנויות הבסיס של מגשרים ומיישבי סכסוכים. היכולת לזהות 

מבעי גוף ופנים, להתייחס לרגישויות שנובעות מקולו של המגושר, כל אלה הנן מיומנויות תקשורת 

את היכולת ליישם  אותן משכלל המגשר עם התפתחותו המקצועית. ההליך המקוון מאתגרשבסיסיות 

הן בשל הריחוק הפיזי שנוצר והן בשל השפעתו של המסך והשפעתה של הטכנולוגיה על  ,מיומנויות אלה

דרכי התקשורת. בפרק זה, נתייחס ליכולת המגשר לנהל את התהליך, תוך הסתייעות במתודות נהוגות 

    למדווח בעולםבתחום הגישור המקוון, המציעות להתגבר על אתגרים אלו. נציע, בהתאם 

(Mediate.com, 2020)  גישוריות המתאימות למרחב המקוון. פרקטיקות 

אמנם, ישנו אתגר לא קטן בניהול סערת רגשות בהליך גישור מקוון ואכן יש להכיר במגבלות 

ולניהול הרגשות בהליך  ההליך שמאפשר את נטישתו בלחיצת כפתור, אך לסוגיית הנטישה נתייחס בהמשך

. באשר להתמודדות עם הקשיים שמייצר המסך לניהול קשר עין עם י'גישור מקוון מוקדש פרק 

ולנהל הליך גישור  המגושרים, הרי שיש לנו מספר אמצעים לשבור את הניכור שמייצרת הטכנולוגיה

 .  אופטימאלי

. ובהדהוד של מסרים שיקוףב זרניע אנו מתייחסים לשבירת הניכור שמייצרת הטכנולוגיה,אשר כ

הקושי האנושי של כלל המשתתפים לערוך גישור באמצעים מקוונים ראשית, שיקוף  מה נשקף וכיצד?

דרכים דווקא להקטין את הפרופורציה של התייחסות למרכיב הטכנולוגי בהליך. כאשר המהווה אחת מ

פשוט לצדדים ולא אופטימאלי,  ושאינשברור  ,ת שאנחנו נמצאים בהליך מורכב יותר/המגשר/ת משקפ

אנחנו משדרים את ההרגשה  -ובצד זאת יש לו יתרונות בולטים שמאפשרים לנו בכל זאת להתקדם 

 . עליושהחשש מההליך לגיטימי, וכי המגושרים לא חווים אותו רק בעצמם. אנחנו מודעים לקושי ומדברים 

ביאה מטען כדי שנוכל לקיים את אני מ"שיתוף לגבי מה שדורש התהליך, ברמה הכי בסיסית )

אדם מאחורי המסך ולא מצד אחד זו אמירה שממחישה לצדדים כי יש  - "ההליך בלי הפרעות ועצירות

בלתי נפרד גורם זר ומנוכר, ומצד שני מפשטת את ההתייחסות למרכיב הטכנולוגי כטריוויאלי, שחקן נוסף 

. העיקרון הוא שבהליך מקוון נידרש לעתים בחדר שיש לתת עליו את הדעת לביצוע מיטבי של ההליך(

לעשות דבר פשוט ואנושי כדי שהמגושרים ירגישו שהם מדברים עם אנשים מבעד למסך, שלא תהיה 

 . הטכנולוגיושניתן בקלות יחסית להתגבר על המחסום  מנוכרתתחושה 

כיצד  בהקשר זה, נכון להציף חששות של הצדדים גם מההליך המקוון ולדבר עליהם. להסביר

נתמודד עם כל סוגיה שהם מעלים. לתת מקום, בין אם בפגישת הכנה או בפגישה נפרדת לחששות שלהם 

 -טלפוני, טקסטואלי וחזותי  –ולאפשר להם להישמע. בכך, השילוב הטבעי יותר של מספר ערוצי תקשורת 

רגשותיו וחששותיו. מאפשר לנו לבחור בכל פעם את הערוץ שמאפשר לצדדים לחלוק באופן טבעי יותר את 

יש מגושרים שיעדיפו לכתוב על כך באמצעים טקסטואליים, יש כאלו שיעדיפו שיחה טלפונית ויש כאלה 

שמפגש ויזואלי יהיה נכון ומתאים עבורם. אם בעבר, נצמדנו רק למפגש הפיזי כיחיד הלגיטימי וייעודי 

 ושר להישמע.  לעניין, כאן אנחנו מאפשרים טווח רחב של אמצעים בהם יכול המג

לשבירת הניכור הטכנולוגי הוא שימוש בהומור, סיפור מחיי היומיום של המסייע היבט נוסף 

טכניקות אלה, גם הן בתורן,  .המגשר, שיתוף בסיפורים דומים שקרו )מבלי לשתף בפרטים מזהים(

מון רחוקה מאפשרות למגושרים להרגיש שיש אדם בצד השני ולא גורם רשמי ומרוחק שהדרך לתת בו א

 ממילא.  
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סוגיית קשר העין אמנם  -וככלל, כיום, בעידן שבו היוועדות חזותית מקוונת מתאפשרת 

מאותגרת, אך אינה נעדרת. אנו יכולים להבחין בפניהם של המגושרים ובתנועות גופם, יכולים להרגיע 

ר מסר של הקשבה ניתן בקולנו את הרוחות. כאשר מישהו משתף בסיפור הקונפליקט, נביט בו וכדי להעבי

להנהן קולית )לדוגמה, תגובת "אהממ", או "כן, אני מבין/ה"( וכן ויזואלית בתנועה בולטת של הנהון 

 הראש ומיקוד מבט בדובר. 

בנוסף, בהליך המקוון, למגשר יש אפשרות להשתמש בצ'אט במקרה והוא מזהה כי ישנה הסלמה 

צד יוכל להשיגה גם אם כרגע הוא לא רואה את בתחושה, ולהזכיר למגושר מה מטרתו בהליך וכי

האופציות על השולחן. היכולת הזו לזהות את הקושי של המגושר ולתת מענה פרטי, תוך כדי מפגש, אינה 

פיזי ומהווה עזר למגשר לנהל את התהליך גם מרחוק. בנוסף, קיימת יכולת -קיימת במפגש גישור פרונטלי

למגשר פעמים רבות להתערב בשלב שבו אחד הצדדים רוצה סינכרונית המאפשרת -לנהל תקשורת א

מטרתו  לקידוםכך משמשת היכולת לנסח מחדש ולדייק את המסרים  .לכתוב תגובה קיצונית לצד השני

מפגש להבדיל מ .כיכולת להפגין הקשבה וללוות את המגושרים -ההסכמות יצירת של המגושר ושל 

 מגשר להחזיר דברים שנאמרו אינה באמת אפשרית. בשיח ישיר ומתלהם, יכולת השבו  ,פרונטלי

אפשרות נוספת מתייחסת ליכולת המגשרים לבקש מהצדדים לכבות מצלמות ועדיין להישאר 

במפגש המקוון. אמצעי זה מאפשר לצדדים לנטרל את מחשבותיהם על האופן שבו הם נראים ונתפסים על 

ובתחושותיהם לגביה. הדבר מאפשר להם  ידי המגשר והצדדים, ולהתמקד בחשיבה על הסוגיה עצמה

ויש מגושרים שהדבר מסייע להם  ,במידת הצורך להתהלך בחדר באופן שלא היה מתאפשר במפגש פיזי

בחשיבה. מדוע מתודה זו עשויה לסייע? כאשר אנשים יודעים שהם בווידאו ונצפים, הם נוטים להפגין 

, כאשר המגשר מציע לכבות לכמה רגעים את פחות גמישות וחוששים להיתפס יותר מדי פתוחים. לכן

המצלמות ומזמין אותם להמשיך לחשוב ולשוחח על הדברים עם מצלמות כבויות, האפשרות הזו מסייעת 

לצדדים ומעניקה להם תחושת רווחה. הם לא צריכים לשמור על חזות או על תדמית מסוימת, ועדיין 

 יכולים לחשוב על הדברים ולהתקדם. 

מגשרים  -בכל הנוגע להפעלה וכיבוי של המצלמות, חשוב להזהיר מראש את המשתתפים 

או המערכת המנהלת את ההיוועדות  Zoom -לגבי הסכנות של דיבור פרטי כאשר ה -ומגושרים כאחד 

החזותית נותרים פתוחים. חשוב לוודא כי המצלמה והאודיו כבויים בהפסקות, שלא נותר עזר טכנולוגי 

 הן אצל המגשר ואצל כל המעורבים בהליך.      ,צלמה ו/או שמע(פעיל )מ

אופן  .המלצה נוספת נוגעת לפירוק סיפור הסכסוך לסוגיות קונקרטיות וניהולן במקטעים קצרים

ומאידך גיסא, הפנמה כי לאחר זיהוי  ,מאפשר מחד גיסא תחושה של התקדמות בין מקטע למקטעזה 

א להקדיש זמן לפתרונם. הקונפליקט המורכב והמאיים מפורק לחלקים העניינים שעל הפרק, כל שנותר הו

 ברי תיקון. המיקוד בנושא מסייע הן למגשרים והן למגושרים להיות ענייניים יותר בהתייחסות לנושא

 ענייני גרידא.   -בין אם הוא רגשי ובין אם הוא עסקי קונקרטי,

מקוון, אמנם בולט יתרונו של הגישור באשר לאחד האתגרים המורכבים ביותר בניהול גישור ה

הפיזי בניהול נטייתו של מגושר לנטוש את התהליך ברגעי משבר. אך גם כאן קיימות אפשרויות לטפל 

הם לא ששים  -במצבים מעין אלו. כאשר מגושרים מגיעים לחדר גישור, מפנים מזמנם, מחפשים חניה 

הנטישה פשוטה ופעמים רבות ספונטנית ובלתי  לקום מחדר הגישור ולעזוב את ההליך. בהליך המקוון,

נשלטת. לא ניתן לצאת אחר המגושר הסוער והניסיון לדובב אותו ברגע הנטישה אינו פשוט כמו בגישור 

הפרונטלי. אך ההמלצה הגורפת במצבים בהם מתבצעת נטישה כזו באמצע הליך, היא להפסיק את הליך 
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י נעדכן בהמשך, וכי הליך הגישור עודנו לא תם באופן הגישור ולהיפרד מיתר המשתתפים עם הבהרה כ

 רשמי. בשלב הבא מומלץ שלא לוותר על ניהול שיחה אישית ובירור עם הנוטש. 

בהליך המקוון, השימוש בשיחות אישיות מוגבר יותר, אך אפקטיבי וטבעי יותר. מגשרי אונליין 

הכרח משרתת את מטרתם לפתור את מדווחים כי הצדדים מבינים שהנטישה בוצעה בלהט הרגע ולא ב

הסכסוך, ויודעים להתמסר להליך מחדש, עם שיחות בירור ודרבון של המגשרים כחלק אינטגרלי מההליך. 

המלצה נוספת הנה לקבוע מראש מה עושים כשהצדדים מרגישים שהם רוצים לנטוש, ולסכם על הודעה 

 .שמקובלת על המשתתפים בהליך בצ'אט בה מבקשים הפסקה, פגישה נפרדת ו/או כל הצעה אחרת
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 ניהול רגשות בהליך מקוון - יפרק 

 רחלי אשוול

של תסכול, צער, אכזבה וכעס   בגישור אנו עדים פעמים רבות ליכולת שלנו לזהות ולנהל רגשות

קונקרטי, להיבטים של ניהול רגשות באופן המסייע לקדם את -ולתת מענה רגשי, בצד זה הגישורי

פיזי אנשים מביעים רגשות אלה באמצעות צעקות, שתיקה, -דדים. בגישור הפרונטליההסכמות בין הצ

 כבר בעת התפתחותן.  ןהסטת המבט ושפת גוף, שניתן להתייחס אליה

לניהול הרגשות בהליך המקוון שני היבטים מרכזיים. האחד, נוגע לרגשות שמציפים הצדדים 

ת מעצם שילוב הטכנולוגיה בתהליך(. השני, מתייחס מעצם קיומו של הגישור באופן מקוון )חששות ודאגו

)אשוול ,  ןהמקוובמדיום לאופן שבו עלינו לנהל את הרגשות שמציף הקונפליקט עצמו במהלכו של הגישור 

 .(Mediate.com, 2020 -בסיס הכשרת הגישור ב-פרק י' ניהול רגשות בהליך מקוון על

 נוגעים להליך המקוון עצמוניהול הרגשות ה

 :ניהול חששות מהגישור המקוון במהלך האינטייק .1

כאשר אנחנו מזהים שקיימים חששות שנוגעים לכך שההליך מתבצע באופן מקוון ולא ממהות הגישור 

עצמו, מומלץ כי גם השכנוע באינטייק יתייחס להיבט הרגשי. נשוחח עמם על התועלות של הגישור מבחינת 

ק התהליך, יכולתו להיות קצר וענייני, להתגבר על מחסומים, לאפשר מרחק מהצד עמו ההרגשה שמספ

מנוהל הסכסוך. קרי, לאור הפחד הרגשי, אנו ניתן מענה באמצעות תיאור הדרכים להתגבר על החשש 

 ולייצר הרגשה מיטיבה של המגושר. 

יבציה הרצויה להיענות מידע קונקרטי בלבד מול מגושר שמתאר חששות מההליך, לא ייצר את המוט

לתהליך. מענה רגשי המלווה במידע, והיכולת שלנו לצייר תמונה של הדרך הטובה והבטוחה והיעילה 

 יגבירו את סיכויי הצלחת האינטייק.     - , על כל יתרונותיויאפשרהמקוון שההליך 

 :ובזמנים שבין פגישות הגישור ניהול רגשות וחששות לפני פגישת הגישור עצמה .2

מלץ להכין שאלות ותשובות שיתנו מענה לדאגות של המגושרים באשר להליך. הדרך לתת מענה מו

 מיטבי לחששות של המגושרים מההליך המקוון, טרם הפגישה, מתוארת בנקודות שלהלן:

 שאלו לגבי חששות של המגושרים והקשיבו למה שהם מציפים, גם בנוגע להליך המקוון. .א

 -דווחו עליה, שתפו את המגושרים מה יקרה אם יהיה כשל טכני בחנו את תכנית הגיבוי שלכם ו .ב

 לדוגמה, נעבור לשיחה טלפונית, לטקסט, למפגש וידאו בזמן אחר. 

נבצע אינטייק שכולל תרגול עם הצדדים, כדי להמחיש ולהרגיל להליך לפני המורכבות של  .ג

 התמודדות עם הסכסוך עצמו.

גושרים מההליך המקוון ואת אופן התמודדותם בין הפגישות בדקו את שביעות הרצון של המ .ד

הרגשית עם ההליך ועם הדרך שבה מנוהל הקונפליקט. מומלץ לבצע התאמות בהתאם למשוב 

 הצדדים ולתחושותיהם.
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 ניהול חששות ורגשות במהלך פגישת הגישור .3

 במהלך הפגישה המקוונת, יש מספר צעדים שבהם כדאי לנקוט:

אפשרויות שעומדות לרשות המגושרים לתקשורת רציפה עם דאגו לשקיפות והסבירו את כל ה .א

 . )לרבות מעבר לאפיק טלפוני ו/או טקסטואלי, במידת הצורך( המגשר/ים

שימו לב לנחיצות להתחבר ולתקשר  (:'טהתגברו על מחסום המסך )ע"ע בהרחבה בפרק  .ב

 ., הכולל שיחות חולין בין הפגישות ושימוש בהומורבאופן אנושי

 ות בתפיסות לגבי הסיטואציה וגם לגבי היכולות והאוריינות הטכנולוגית.כבדו את השונ .ג

 בדקו וודאו כל העת באשר לשלומם של הצדדים ולאופן הסתגלותם להליך. .ד

 המחישו איתם ולהם את הפשטות שבניהול ההליך אונליין.    .ה

שות בעת באשר ליכולת לנהל רגשות הנוגעים לסכסוך עצמו, בסביבה המקוונת היכולת לזהות רג

. המגושרים בהליך מקוון לא יכולים לשדר את הרגשות והאופן בו אנו מזהים מאתגרת יותרהתפתחותם 

בגישור הפרונטלי. על כן, עלינו להיות מודעים יותר להתפתחות יכולתנו לזהותם אותם שונה מ

אמתי שיש רגשות, להבחין בשינויים תנועתיים ובד בבד להכיר בכך שקיים קושי המיקרוסקופית של 

 להתמודד עמו באונליין.

 איך בכל זאת ניתן לנהל את הרגשות בהליך המקוון ולזהותם דרך המסך? 

מתייחסת ליכולת  הבינ"ל Mediate.comאתר , ממייסדי (Mediate.com, 2020) קלייר פאולר

"לברוח". ברגעים אלה, לחפש לחלופין,  המגשר לזהות את הרגעים שבהם מתחילים הצדדים "להיסגר" או

החששות מתגברים על קבלת החלטות מושכלת ואנו נצפה בהתגברות רגשות שליליים. זיהוים אפשרי 

באמצעות סימנים מקדימים, אשר יתבטאו בשני כיוונים: האחד, דיבור מהיר בשילוב תנועות ידיים 

לבוא לידי ביטוי במפגש רגיל, משתתק  כאשר מישהו שהצליח -מהירות ובולטות. או, ההפך הגמור 

 מעידים על נטייה לפרוש ו"להיעלם".  ,ומפגין הרבה פחות ורבליות. אלהבפתאומיות 

היא בתוכן  ,אפשרות נוספת לזיהוי פחדים וחששות, רגשות שליליים של חוסר הוגנות או תסכול

ח רחוק יותר, אלא רק על מה מצליחים לחשוב לטוו ינםא מגושריםה ,השיחה עצמו. כאשר במענה לשאלות

לא החלק שהחלק הרגשי מעורב בחשיבה והוא זה השולט, וזו עדות לכך  -שירגיש להם טוב "כאן ועכשיו" 

הרציונלי של קבלת ההחלטות. הרמז הוא בכך שהם מתייחסים אך ורק לאירועים קרובים, לא מוכנים 

ם בשלים להתמודד בשלב זה עם סוגיות לדבר על טווח ועל העתיד הרחוק. הדבר מעיד על כך שהם אינ

 מורכבות, ככל הנראה בשל תחושות של מתח או חרדה שמעיבים על קבלת ההחלטות שלהם. 

זיהוי כזה יאפשר לנו לנהל שיחה אישית שבה ננסה לאוורר את תחושות המצוקה ונטפל בהן לפני 

יב הרגשי עלול לגרום לכך שממשיכים הלאה לעיסוק קונקרטי בסוגיות שעל הפרק. חוסר טיפול במרכ

שאכן תתרחש נטישה ו/או שהם לא יצליחו לקבל החלטות שישרתו אותם לטווח רחוק. בכל מקרה, הדבר 

יפגום ביכולתם ליישב את הסכסוך באופן אופטימלי. האתגר בהליך המקוון הוא לזהות את רגעי הכשל 

גשות מאפשרת לנהל את המצוקה הללו. במפגש הפיזי היכולת לזהות בשלב יותר מוקדם את הצפת הר
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שמגיעים לנקודת הנטישה/ההסלמה. בגישור המקוון, הזיהוי מתרחש מאוחר יותר והמרחק להסלמה  לפני

 מתקצר, ולפיכך יש משנה חשיבות לתשומת לבו של המגשר לסימנים המקדימים לכך.

פאולר הדרך להגיב נכונה כאשר מזהים את מצבי המצוקה הרגשיים מתואר על ידי קלייר 

(Mediate.com, 2020)   בראשי התיבותELF (Early   ;זיהוי מוקדם =Light  ;התייחסות קלה וישירה =

Facts  תיאור עובדות(. ראשית, יש להתייחס לרגשות במהירות האפשרית, באופן ישיר וקל )לא להעמיק =

. מומלץ לתאר את (מקום באמצעות תיאור העובדותלהן  מדי באופן שמעצים את התחושות, אבל כן נותן

העובדות שמזהה המגשר, "אני רואה שאתה מביט לצדדים", "שאתה ממחיש את דבריך עם הידיים", 

"אני שומע את השינוי בקול שלך", "אני מבחינה שאת מתחילה לדבר במהירות פתאום", "אני מרגישה 

ם לכן". להתייחס לכך במהירות, בשלב מוקדם ואולי אף שאתה לא עונה על השאלות באופן שענית קוד

לנהל שיחת צד איתם על כך. המטרה בתיאור העובדות היא להחזיר את החלק הרציונלי במוח לפעולה 

 ולהסיט את החלק הרגשי. 

מרחב וזמן של התנתקות, תשתית שמאפשרת להבין שיש הכרה בתחושות, שיש מי  נדרשלשם כך 

דקות הפסקה או לשאול אם אפשר חמש אדם מרגיש. אפשרות נוספת היא לתת הש רגשותשמזהה ומכיר ב

להציע פתרונות אחרים נוספים באופן שיעזור לצדדים להבין שנדרש מהם לקבל ניתן  .לעבור לאודיו בלבד

שהם רגועים וקיבלו מענה. דרך נוספת שיוכלו להחליט החלטות אלה כבכדי החלטות לטווח ארוך, 

במצבי משבר היא יצירתיות ו/או הומור. על אף שהקשר להומור אינו ברור דיו, ההומור  שמסייעת להירגע

 מאפשר לחלק הרציונלי לחזור לפעולה, לחשוב בבהירות על הדברים ועל פתרונות לנקודות שבמחלוקת.  

מנעד רחב , אחד מיתרונותיו הבולטים של הגישור המקוון הוא בהצגתו בכל הנוגע לניהול רגשות

סינכרוניות ידועות ביכולתן "לקרר" את -סינכרוניות. האפשרויות הא-סינכרוניות וא -פשרויות של א

סערת הרוחות ולהגיב בזמן נוח יותר ומתאים, תוך בקרה על המסרים ויכולת להקדיש זמן לנסחם. 

ת ניתן לנהל פגישות משותפות או נפרדות, להקדיש זמן לוונטילציה רגשי -באפשרויות הסינכרוניות 

 .  תרגשי מהעמסהבמהלכן ו/או להשתמש בשיטה של ריבוי מפגשים קצרים על מנת להימנע 
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 נפרדות פגישותניהול  - "איפרק 

 ישי אושרי• יגאל הולצר • יהושע -עמית בן• מירי אריאל 

 )אריאל,  הפגישות הנפרדות הן חלק בלתי נפרד וחסר תחליף מהליך הגישור, וכך גם בגישור מקוון

ג)ג( לחוק בתי המשפט ]נוסח 79. מקורן של הפגישות הנפרדות בסעיף (2020ושרי, ואשע, הולצר בן יהו

"בהליך הגישור רשאי מגשר להיוועד עם בעלי הדין, יחד או  , הקובע בלשון זו:1984-משולב[, התשמ"ד

  ."12לחוד, ועם כל מי שקשור לסכסוך; ורשאי הוא להיפגש עם בעל דין, בהסכמתו, בלי עורך דינו

פגישות נפרדות הן אחד הכלים המרכזיים והמהותיים ביותר בארגז כליו של המגשר. פגישות אלה 

מספקות למגשר את ההזדמנות לעבוד בפרטיות עם כל אחד מהצדדים לאיתור וזיהוי אינטרסים, להבנת 

להעניק בה יכול המגשר שמסרים שהועברו מהצד השני, ולחשיבה משותפת למציאת פתרון. זוהי גם במה 

תשומת לב לכל מגושר בנפרד, לבנות יחסי אמון מולו, ולהביע אמפתיה מבלי שהצד השני יקבל רושם של 

כמו גם לניהול בוחן  ,בנוסף, יכולה להוות הפגישה הנפרדת הזדמנות לאפשר אוורור רגשות העדפה.

 מציאות מבלי לייצר תחושת דוחק רגשית שעלולה להיווצר בפגישה המשותפת.

 ( מאפשרת לנו לייעל את הליך הגישור, Zoomוגיה הקיימת )לדוגמא השימוש באפליקציית הטכנול

. , אם משתמשים בכלי זה באופן שאינו יעיל ו/או מותאםקשיים םריעלולה להעאך מבחינות מסוימות 

לסייע למגשרים בהכנותיהם לקראת פגישות נפרדות מקוונות, וכן במהלך הנה מטרת המלצות אלו 

 המלצות נתונות לשיקול דעתו של המגשר. בהכנת פגישות נפרדות במדיה המקוונת, ה צמה.הפגישה ע

 יש לתת את הדעת לסוגיות הבאות:

 הזמנה לשיחה

על מנת לאפשר פרטיות מלאה בשיחה המקוונת, מומלץ ליצור קישור נפרד לכל שיחה עם כל צד. יש  .1

כניסה של גורמים שאינם מוזמנים לשיחה  להימנע מיצירת קישור אחיד לכל השיחות, וזאת כדי למנוע

 טחון המתאימים לשיתוף ולפתיחות.יולספק לצד השני את תחושת הפרטיות והב

ליצור חדרי שיחה נפרדים עבור כל אחד מהמגושרים, תחת אותו קישור של  אפשרות אחרת הנה .2

אולם . פרדותפגישה. אמנם ההמלצה היא לייצר קישורים נפרדים לפגישה המשותפת בנוסף לאלו הנ

 ניתן להתחיל בשיח משותף, ולהיפרד לשיחות נפרדות לאחריו.ביצירת קישור אחד, 

אם בכל זאת יבחר המגשר להשתמש בקישור אחיד לכל שיחותיו, לאחר כניסת כל המוזמנים לשיחה  .3

ניתן לנעול את השיחה מפני כניסה של גורמים נוספים. בכך ניתן לספק את תחושת הפרטיות הדרושה 

 13דדים.לצ

כשם שנוודא עם המגושרים טרם פגישה פנים אל פנים ששעות הפגישה ומשכה מתאימות להם, כך  .4

כי השעות שנקבעו לשיחה מתאימות לו, וכי  ,חשוב להגיע עם המגושר להבנה טרם השיחה המקוונת

 הוא יוכל להישאר מחובר לשיחה עד תומה.

 

                                                           

 .1993-( לתקנות בתי המשפט )גישור(, התשנ"ג2)6ראה גם תקנה  12

. סרטון  https://www.youtube.com/watch?v=j5ZW2UP0ouMלהסבר אודות איך לבצע סגירה של חדר וירטואלי ראה: 13
 .Zoom. רצוי לעקוב אחר הוראות העדכניות של חברת Zoomזה הסברה זה לא נערך על ידי חברת 

https://www.youtube.com/watch?v=j5ZW2UP0ouM
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 ואופן ניהול הפגישה המומלץ  סביבת הפגישה

שר לוודא שהחדר ממנו הוא מקיים את השיחה, מותאם לפגישת גישור. כך על החדר להיות על המג .1

 שקט, מזמין, לא מנוכר וללא פרטים ברקע העלולים להסיח את דעת המגושרים.

חדר שקט וללא  -יש לבקש מן המגושרים טרם תחילת הפגישה לדאוג גם הם לסביבת עבודה נוחה  .2

 חשמל ומקום ישיבה נוח לישיבה ממושכת.הפרעות, בו יש גישה נוחה לשקע 

עם זאת,  14. (Breakout Rooms)ים נפרדים יניתן להקים חדרים וירטואלודומותיה,   Zoomבתכנת  .3

לא מומלץ לקיים פגישה נפרדת בעוד צד אחד ממתין בחדר הווירטואלי הנפרד, אלא אם אנו מגדירים 

דויקת( ומספקים "שיעורי בית" לצד דקות )הגדרה מ X-מראש כי משך הפגישה הנפרדת יארך כ

  .(Rule, Melamed, & Fowler, 2020) הממתין לנצל את הזמן לקידום התהליך

המתנה בחדר וירטואלי עלולה לייצר תחושות קשות של חוסר ודאות, תחושות נטישה ותסכול שיהיה 

ך מהרגיל ו/או הוגדרה למשך ארוך, שבו מרגיש היה והפגישה הנפרדת נמשכת זמן ארו ,קשה לנטרל

הממתין תסכול הולך וגואה. לפיכך, מומלץ לתאם זמנים מוגדרים לניהול פגישה נפרדת, גם אם משמעות 

שונה הדבר שעם אחד הצדדים נתאם למועד אחר ולא בהמשך רציף לפגישה שממנה יצאנו לפגישה נפרדת. 

עם  ונפרד משימה קונקרטית שעל המגושר להשלים, לבד א הדבר אם התלוותה לשהייה בחדר וירטואלי

בא כוחו, בזמן ההמתנה. הזמנה להשלמת משימה עשויה לסייע בהיבט זה וכן לאפשר ניהול מיטבי של 

 פגישה נפרדת, גם תוך שימוש בפיצול מקוון לחדרים נפרדים.

רדת מקוונת החורגת ממשך פגישה נפ ניהולפגישה נפרדת בסביבה המקוונת להיות קצרה ועניינית.  על

. החלוקה למקטעי פגישות קצרים הנה אפקטיבית יותר ומסייעת לייעל את אינו מומלץ של מחצית השעה

ההליך ולהקדיש נושא לכל פגישה. ההמלצה הנה, אם כן, להקפיד על חלוקה זו של נושא מוגדר לשיחה 

 ביחד ולחוד.   ולתאם מספר פגישות לפי הצורך ולפי ההתקדמות בנושאים השונים,

   (2020היינריך אשר, ו)קלוגמן, זימן, בן יהושוע   "דעו בהשתתפות נפרדות פגישות ניהול

ירטואלי זמן ממושך, כשמתנהלת פגישה ועל מנת להימנע ממצב שצדדים ועורכי דינם ימתינו בחדר הו .1

שות הנפרדות, נפרדת בחדר וירטואלי אחר, מומלץ שהמגשר יתכנן מראש את לוחות הזמנים של הפגי

 . היעודהבאופן שרק המשתתפים בפגישה הנפרדת יזומנו לפגישה המקוונת 

רון מלץ, שעצם קיומה של הפגישה המקוונת הנפרדת יהיה ידוע מראש לכל המשתתפים )עיקומ .2

 השקיפות כאמור(. 

 מלץמו, נפרדים וירטואליים בחדרים שימוש תוך נפרדות פגישות לקיים המגשר החליט זאת בכלו היה .3

 יהיה ההמתנה משך וכי זה בזמן קונקרטית מסוימת בסוגיה לדון יידרשו כוחו ובא הממתין הצד כי

 . ומוגדר מראש 15יחסית קצר

 

                                                           
14 rooms-breakout-Enabling-us/articles/206476093-rt.zoom.us/hc/enhttps://suppo   
וההמלצה היא לא לחרוג ממשך זה )ואף להמתנה ללא מעש דקות נחשב למשך ארוך  20במרחב הדיגיטלי משך זמן של  15

 לצמצמו ככל הניתן(. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Enabling-breakout-rooms
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 המלצות נוספות

האפשר, ואם יש ביכולתם של המגושרים האוריינות הדיגיטלית המתאימה והיכולת  במידת .1

 מומלץהשיחה באמצעות הטלפון הנייד. מומלץ לבקש מהמגושרים להימנע מניהול  -הטכנולוגית 

להנחותם לנהל את השיחה באמצעות מחשב נייד או נייח, לו מצלמה ומיקרופון מתאימים. באמצעות 

מחשב נוח ונעים יותר לראות האחד את השני והיכולת לדמות מרחב שבו התקשורת עשירה יותר 

 מיטיבה עם ניהול הליך הגישור המקוון והצלחתו. 

דה ומזהה המגשר קושי טכנולוגי, מומלץ לאפשר למגושר לקיים שיחה נפרדת בצורה זאת, במי עם

שמקנה לו את תחושת הנינוחות המרבית האפשרית וכל כן על המגשר להתאים את האמצעי 

 בהתאם לאופיו של המגושר ויכולותיו.  ,לתקשורת מרוחקת הנכון והמתאים לקיום השיחה

ת, ממש כשם שהיה נוהג בגישור פנים אל פנים, עליו לעדכן את כאשר המגשר עובר בין פגישות אישיו .2

 אתושכדי למנוע תחושה של ניתוק אצל המגושר בעדר. זאת יהמגושר בטווח הזמנים שלהשערתו י

 במידה, כאמורתמה הפגישה לעת עתה, וליצור אצלו תחושת מחויבות להמתין עד תום השיחה. 

חדרים  להקמת באפשרות להשתמש שלא ץמומל, ארוכה המתנה נדרשת כי מזהה והמגשר

 ולתאם מועדים ייעודיים לפגישות הנפרדות. Breakout Rooms)ים נפרדים )יוירטואל

על המגשר להקדיש תשומת לב מיוחדת בפגישות מקוונות,  -פגישות קצרות וענייניות, עם הפסקות  .3

משפטיים על עייפות רבה , ממצאים מהדיונים הכךשכן במתכונת מקוונת יש צורך בריכוז רב יותר. 

יותר בקרב שופטים בעת ניהול הליכי משפט מקוונים תומכים בתחושת הלאות עליה מדווחים 

המשתמשים בפלטפורמות מקוונות של היוועדות חזותית )ממצאים דומים דווחו גם בקרב מורים 

 נפרדתפגישה  ומרצים בהוראה מקוונת(. ועל כן, אם נדרש, ניתן אף לקחת הפסקה של כמה דקות בין

 אחת לבאה אחריה.
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 הנושאים לדיוןמסגור מחדש והצגת  - ב"י פרק

 אסנת הכהן• גת ברנוב • יהודה חטיב 

בגישור המקוון, כמו בגישור הרגיל, יש חשיבות רבה לשלב המסגור מחדש. יחד עם זאת, בגישור 

תוך שיתקיימו  ה הראשונה ו/או לפגישות הנפרדותת המשך לפגישהמקוון יתכן ששלב זה יקרה בפגיש

תיאום ייעודי של זמנים לכל צד )ראו המלצה לאופן ניהול פגישות נפרדות מקוונות, פרק י"א(. כך, פעמים 

  תח שלב המסגור מחדש את הפגישה המשותפת השנייה של הגישור.רבות יפ

שא ומתן מטרתו של שלב זה הנה להעביר את הדיון משיח עמדות לשיח צרכים וליצור תשתית למ

אמצעות המסגור מחדש יאגדו המגשרים את הסיפורים הנפרדים שהציגו אפקטיבי בין הצדדים. ב

בו שניהם מתמודדים יחד מול הבעיה ובאמצעות הצגת הנושאים לדיון הם ש ,המשתתפים לסיפור משותף

 ייצרו מיקוד, בהירות ואפשרות לקבוע סדרי עדיפויות לדיון. 

שרים שכולם חזרו מההפסקה, המגתחילה יוודאו רציף בפגישה אחת, גישור במקרה של מהלך 

המגשרים את המיקרופונים של המשתתפים ויסבירו מומלץ כי בשלב זה ידמימו נוכחים במפגש וקשובים. 

שלושה משפטים ממוקדים ומיד לאחר מכן יימנו -מדוע. המסגור מחדש יוצג על ידי המגשרים בשניים 

מלץ להיעזר בשלב זה באמצעי ויזואלי לשאת ולתת. מויש  ,המגשרים הבנתל ,הנושאים העיקריים עליהם

 -עזר טכנולוגי אחר )ראו פרק י"ד  /whiteboard /כלשהו להמחשה, כגון שקף במצגת / רישום בצ'אט

 מול העיניים. ו/או מוצגים , כך שהדברים יהיו "מונחים" עזרים לניהול גישור מקוון(

 תוךבתורו )מגושר מגשרים לכל לאחר שסיימו המגשרים למנות את רשימת הנושאים לדיון, יפנו ה

( על מנת לקבל תגובה / התייחסות / הסכמה או הסתייגות וכן, ויציאה ממצב השתקה המיקרופון תהפעל

להתחיל. לאחר  יםרוצ והי איזה נושאועם  הצדדים לוודא הבנה ולשמוע מהם סדרי החשיבות מבחינת

רו ויאפשרו שיחה במיקרופונים פתוחים על ששני הצדדים הגיבו, יחזרו המגשרים על עיקרי הדברים שנאמ

 . ואת ניהול שלב הדיאלוג העלאתם , את סדרמנת לקבוע יחד את הנושאים לדיון

 דגשים 

, כמו גם מווסתים את האפשרות של הם הדוברים העיקריים בשלב זהכיוון שהמגשרים הם אלו ש .1

ליידע את הנוכחים שזה מיקרופונים(, חשוב ה בהפעלתהשתקה או שליטה בהצדדים להגיב )ע"י 

מה שהולך לקרות. על מנת ליצור שיתוף פעולה ולהפחית התנגדויות, תסכול ופערים, יש להקדיש 

 ביתר שאת תשומת לב לתגובות הבלתי מילוליות של המשתתפים, כגון שפת גוף, השהיות וכו'.

ם הקשיבו והבינו חשוב לפנות אל הצדדים, כל אחד בתורו )ולא סימולטנית(, הן על מנת לוודא שה .2

 והן על מנת לקבל תגובות, לדברי המגשרים ולדברי הצד השני. 

, כדאי לסכם לפני שלב המסגור מחדש מיהו (Co-צמד )גישור בבמקרה והגישור המקוון מתנהל ב .3

הדובר, כדי שהמגשר השני יוכל להקדיש את תשומת לבו לתגובות הצדדים, למבעים ולשפת הגוף 

ם האופן שבו הבינו המגשרים את הסיטואציה הקונפליקטואלית ואת שלהם ולמידת הסכמתם ע

 . ולגיבוש ההסכמותהנושאים החשובים לדיון 
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 חתימה מקוונת ואישור ההסכם - גי"פרק 

 רחלי אשוול•  רונה גינת•  עידית דוקשטיין

שימוש בינ"ל במנגנוני חתימה דיגיטלית לאישור הסכמי גישור מקווניםעל אודות רקע   

)כדוגמה להליך חליפי ליישוב סכסוכים( החקיקה המסדירה את נושא הבוררות  ,2011 שנתעד 

 Real Decreto -תה במסגרתיהי ,שימוש בחתימה אלקטרוניתל בהתייחסבענייני צרכנות ברשת, 

231/2008 -   (Cortes , 2010, p. 113 ). ,להיות חוזה אלקטרוני המהווה את יסוד  בבסיס העניין חייב קרי

כאשר לאחר הגעה להסכם, כל צד מאשר על ידי כתיבה: "אני מאשר"  ,ההסכמה לביצוע העסקה ברשת

(Cortes , 2010, p. 149). 

להתקיים לצורך הגברת  ותשצריכ ארבע אמות המידה הבסיסיותדגיש את הפאבלו קורטז 

 ניטרליות :(Cortes , 2010, p. 202) ואישורם מרחוק הליכי גישורביצוע ימוש באמצעים טכנולוגיים להש

יעילות השימוש  בעקבות השימוש באמצעים הטכנולוגיים, שקיפות ,עדר משוא פנים(י)אובייקטיביות וה

 בכלל ובתנאי ההסכם בפרט.  וההוגנות בניהול ההליך באמצעים הטכנולוגיים

לסכסוכי  ODR-פיתוח וביסוס אמות מידה חוקתיות למוסמכים לנהל הליכי הגישור בתחום ה

C2B )מהווים את אבן היסוד לשימוש ולהתנהלות באמצעים טכנולוגיים ברשת.  ,)עסקים מול צרכנים

ת אלקטרוניות בהסכמים על מודל חוקתי בלתי מחייב של חתימו ועידת ניו יורקהמליצה בכפוף לכך, 

  .(Cortes , 2010, p. 205)  למנגנון החוקתי של המדינה בה מתקיים הסכסוך הכפופהבינלאומיים, 

יוכלו לפעול כשהם מגובים במנגנון והליכים חלופיים אחרים ליישוב סכסוכים הליכי גישור  הבאופן ז

ם מקוונים ל ההסכמים. מנגנון כזה יגביר את האמון והלגיטימציה בהליכישיפוטי המאפשר אכיפתם ש

 ליישוב סכסוכים.

נקבע כך, . המדוברגיבוי הבאירופה, מנגנון שיפוט בתי המשפט לתביעות קטנות אחראי למתן 

 ,ונית בכללרלתקשורת אלקטואת המודל החוקתי לחתימות אלקטרוניות תייצג עידת ניו יורק ושו

כל חבר המדינות  2011 שנת נלאומיים בפרט. המתווה להליכי גישור באירופה קבע שעדולהסכמים בי

יאושרו על ידי סמכות ציבורית ויאוכפו בכל אירופה וכך יבטיחו תאימות  מקווניםיבטיחו שהסכמי גישור 

עצמם לתהליכים הצרכניים ברשת  יכולת בתי המשפט להתאים .(Cortes , 2010)  לחוקי המדינה האוכפת

ממשלתי,  -כלשהו לאכיפת ההסכמים. אכיפה פרושה הוצאה לפועל על ידי גורם סמכות  תחיונינמצאה כ

 שיפוטי או אחר שיקבע כמנגנון לאכיפת זכויות הצדדים. 

אם טרם הובהר לגבי פרוצדורה השיפוטית, הרי שאישור או מנגנון לאישור כמו תעודה נוטריונית אף 

יכולים להספיק, כדי לאפשר הסכמים ברשת כברי אכיפה בבתי משפט או בפני כל גוף ציבורי אחר שיקבע. 

לצורך זה הוקמה ועדה אירופאית שתספק את המידע לגבי בתי משפט וגופים בעלי סמכויות אכיפה 

 .(Cortes , 2010, p. 160) להסכמים מסוג זה

בעשור האחרון התירו בתי משפט רבים בעולם אמצעים מקוונים לעריכת דיונים במסגרתם, וכן  ככלל,

את השימוש בהסכמים מקוונים, בחתימות דיגיטליות להסכמי גישור ויישוב סכסוכים ובמערכות מקוונות 

 ./odr-using-http://odr.info/courtsייעודיות לכך. לרשימת בתי משפט אלה: 

 

  

http://odr.info/courts-using-odr/
http://odr.info/courts-using-odr/
http://odr.info/courts-using-odr/
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מאז פרוץ משבר הקורונהבתחום ניהול הסכסוכים המקוון נעשה בישראל  מה  

חל שינוי של ממש במדיניות  ,הפרקטיבצד זה בהיבט המהותי של אישור הסכמים באופן מקוון, 

משרד  , אפשרנההקורוהתפרצות נגיף בעקבות . 16בעת האחרונההישראלית ובעמדת המערכת המשפטית 

לשכת עורכי הדין הוציאה הנחיות אתיקה מפורטות לעורכי דין ו ,המשפטים לאשר תצהירים באופן מקוון

קיימת זה  ,בפני המערכת הממשלתיתמקוונת באמצעים דיגיטליים להזדהות  האפשרותכיצד לעשות זאת. 

" נט המשפטמערכת "רך על מסמכים ולהגישם גם דבאופן מקוון לחתום  מספר שנים וכן האפשרות

ועניין וקבילה בקרב גורמי הרשות  חתימה מאומתת לכל דברל הדיגיטלית נחשבת. החתימה הישראלית

 הינה מתן גושפנקא לעזרים דיגיטליים לאישור הסכמיםצהירים מרחוק ואולם, ככלל, אישור הת. השופטת

התנגדה המערכת המשפטית לאמץ יכולות שיאפשרו הליך  במשך שניםש , כיווןשבירת טאבובבחינת 

בוודאי שלא על  ,יתן היה לחתום באופן וירטואלילא נבעבר ו ,משפטי מקוון ו/או חתימה דיגיטלית

 מקרקעין, תצהירים ועוד. ה המוגשים לרשותמסמכים מהותיים כגון מסמכים 

אחד מהצעדים הראשונים שהצביעו על הקלה ביכולת לאשר חתימה מקוונת מרחוק ללא 

חדלות פירעון ושיקום הממונה על הליכי . 202017במרץ  24 -בפורסם התייצבות פיזית בפני עורכי הדין, 

לשם שעת החירום שיצרה התפרצות נגיף הקורונה וחוסר היכולת להיפגש פיזית , כי ציין בהודעתו כלכלי

הליכי משפט, לצד הצורך להמשיך בפעילות שגרתית, מאפשרת קבלתם של תצהירים שייחתמו  קיום

ת לשכת עורכי הדין ובכללי בהנחיו לעמוד לכך שעל המסמכים . ההשגה היחידה התייחסהבאימות מרחוק

לבקשות למתן צו לפתיחת הליכים, לבקשות ביניים, תביעות  התייחסההודעת הממונה האתיקה שהציגו. 

 חוב וכל מסמך אחר המוגש לממונה. 

על עורך הדין המייצג לציין על גבי התצהיר כי נחתם בהיוועדות  בתצהיר שייחתם באימות מרחוק

שמירת צילום ההקלטה החזותית ההנחיות בדבר לשים דגש על ים ים נדרשהמייצג .חזותית בשעת החירום

לשלוח העתק צילום ההקלטה החזותית  של אימות התצהירים מרחוק, באופן שבו אם יידרשו מייצגים

ן. הודעה זו, בצד מהלכים נוספים שקיימה המערכת לעשות כ באפשרותםלממונה על פי דרישתו, יהא 

שירו את הקרקע לשימוש באמצעים מקוונים בהליכים משפטיים וחליפים המשפטית בשעת החירום, הכ

  ליישוב סכסוכים בישראל.

כך  ולאשרו במצבים שבהם נמנעו מלאשר בעבר. המקוון מענהל דרשלהיגם הם בתי המשפט החלו 

ל מגשרי המהו"ת ללכ בישראל הודעההנהלת בתי המשפט פרסמה מיד עם פרוץ נגיף הקורונה  ,למשל

בצד מורכבות הנוגעת . , בתנאים מסוימיםת בהסכמת הצדדיםופגישות מהו"ת מקוונ וםקי תשמאשר

, לחסוך בזמן ה של פגישת המהו"ת מרחוק ובאופן מקוון, יש בכך כדי לייעלן במקרים מסוימיםלניהול

 . בעת של מורכבות ודוחק כלכלי , ודאיולהפחית עלויות לצדדים ולמגשר

  

                                                           
 . 2020המסמך נכתב ופורסם לראשונה באוגוסט  16

committee-ethics-https://www.gov.il/he/departments/news/decision- -אימות תצהיר באופן מקוון  17
corona  

 

https://www.gov.il/he/departments/news/decision-ethics-committee-corona
https://www.gov.il/he/departments/news/decision-ethics-committee-corona
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בית המשפט לענייני משפחה לאישור אפשרות להגיש , נפתחה ה2020בנוסף, מחודש אפריל 

עד לפני הקורונה הייתה ההליך היחיד  נט המשפט )פתיחת הליכים במשפחהמערכת באמצעות  ,הסכמים

 יםחייבהמסמכים המוגשים מתוך הטענה שכל  ,שבתי המשפט באופן עקרוני לא אפשרו להעביר לאונליין

פתיחת תיקים באופן פיזי והקשה על מסמכי עורכי הדין להגיש  הדבר אילץ אתלהיות מקוריים. 

עד לכינון  ביחס לאופן שבו התנהלו הדברים שבירת טאבו של ממשהיוותה . גם זו (התנהלותם המקצועית

 . תקנות החירום

התפשטות נגיף הקורונה  , התקבלה החלטה בעקבות השפעות182020באפריל  21בהודעה מתאריך 

. המגישים נדרשו לגבות את פתיחת התיק המקוונת במקרים על פעילות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה

פון למזכירות בית המשפט שתדאג להעברת התיק לטיפול על שהם נדרשים סעדים דחופים, עם שיחת טל

יכה את מגישיו ב"זכאות לפטור" מאגרה שניתן, לפי לשון זפי נוהלי הטיפול בסעדים דחופים. תהליך זה 

 ההודעה, עד לתום תקופת החירום. 

 בתחילתהחדשנות בנושא זה בולטת במיוחד בפיילוט הדיונים המקוונים בדיונים אזרחיים שהחל 

אימוץ השיטה המקוונת ופתיחת הפיילוט בחמישה בבית המשפט בראשון לציון.  2020חודש אפריל 

החלטה לצמצם את ב אולמות בבית המשפט בראשון לציון, גם להליכים אזרחיים בהסכמה, מקורה

על המהלך בלשון ההודעה  .ולמנוע התקהלויות בתקופת החירום השהייה של אזרחים במרחב הציבורי

 הדיון בהיוועדות חזותית הינו דיון משפטי לכל דבר ועניין, ומשכך חלים לגביו כללי כי הובהרני, הניסיו

להודעה נלוות הנחיות מפורטות להוספת מערכת סקייפ לצורך ניהול  .משפט ההתנהגות הנהוגים בבית

טכנית למקרה  וכן איסור הקלטת הדיון, הוראות היערכות טכנולוגית לדיון ופרטי תמיכה 19ההליך המקוון

 הצורך. 

של הממשלה שעניינה, בין היתר, קיום דיונים  5071פורסמה החלטה מספר  2020בחודש מאי 

בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים שבמסגרתם ייעשה שימוש בהיוועדות חזותית, כשחלק מהעצורים 

תקנות שעת חירום )נגיף נמצאים בבית המעצר והשופט דן בעניינים באופן מקוון. בהחלטה, המגוללת ב

, מוזכר הצורך 2020-הקורונה החדש()נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובתי הדין(, התש"ף

באמצעי טכנולוגי המאפשר קול ושמע, לכל הפחות, ושמירה על כך שאין בהיוועדות החזותית כדי לפגוע 

 ובזכויותיהם. ו/או באסירים בעצורים

 ים מקוונים ועזרי חתימה דיגיטלייםעקרונות לאישור הסכמ

הסדרה של פעילות הגישור המקוונת, לעוסקים בגישור המעוניינים עדיין במקומות שבהם אין 

. כך, לקראת גיבוש הסכמים ברשתלספק שירות מקוון, יש לתת את הדעת להיבט ההסכמי ולאשרורם של 

חד בדיונים מקוונים, ואינן נדרשות משמעותיות במיוה יש למלא אחר דרישות נוספותההסכם המקוון, 

 : באופן זהה בגישור הפרונטלי

 ., והיכרות עם האמצעים הזמינים לכךהצעדים הטכניים להשלמת ההסכם כברי אכיפה הבהרת .1

 ו.אשרור ההסכם ווידוא הבנת תנאי .2

 .אימות זהויות הצדדים .3

                                                           
18 https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/judiciary_advance_notice_family_law_net_21042020 
בלינק:  מופיעההנחיות  מסמך 19

https://www.gov.il/he/departments/general/the_judicial_authority_visual_conferencing 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/judiciary_advance_notice_family_law_net_21042020
https://www.gov.il/he/departments/general/the_judicial_authority_visual_conferencing


 27082020 | ארגון המגשרים בישראל בישראל | ת ניהול גישור מקווןומסמך המלצות למדיניות ופרקטיק  

55 
 

. ימות אלקטרוניותאימצה את המתווה של הכרה חוקתית אירופאית רחבה בחת ועדה האירופאיתוה

חתימה פשוטה ומורכבת:  -שני סוגי חתימות אלקטרוניות במתווה שאושר על ידה ישנה הבחנה בין 

מה הפשוטה עם אימות קריפטוגרפי של זהות השולח ואמינות יהחתימה המורכבת כוללת את החת

   .(Cortes , 2010, p. 205) הטקסט המשויך לו

יחס יהמודעות לתנאי חוקיות החתימה האלקטרונית ונוהל ביסוס חוקיות החתימה חשוב בהת

לסיכונים שביצירת מגבלות טכנולוגיות ומחסומים בפיתוח חתימות אלקטרוניות. הגנת הצדדים באכיפה 

של  םלהבטחת קיומוחייב לקבוע אמות מידה מינימליות להגנת הצדדים  כל מתווה .הוא עניין שבמפתח

זכות לקבלת מידע, הלאישור תנאי ההסכם. כאשר תנאים כמו וידוא ובנוסף לו ,עקרונות הליך הגישור

 .שהובטחו בהסכם הם בבסיס ההתקשרות םעדר זיוף, הונאה או סילוף וקיום תנאיישקיפות, הוגנות, ה

 מנגנון אכיפה אפקטיבי להסכמי גישור

בהיעדר  .המקוון הגישור מפתח להצלחת הליך הליכי גישור ברשת מהווהאכיפת ציה של יזסטנדרט

יכולת חתימה ואכיפת הסכמים שנוצרו בהליכים מקוונים, נותרים הצדדים ללא מענה אשר מבטיח יישום 

ההסכמות אשר הושגו בתהליך. יחד עם זאת, בתי המשפט בעולם ואף בישראל הסדירו את היכולת לנהל 

  חתימה ואישור ההסכמים.   גישורים מקוונים המשלבים כלים דיגיטליים ל

את  תחשוב שכבר בתחילת ההליך יכנסו הצדדים למסגרת של הסכמה המבססבהליכי גישור מקוון 

המסגרת השיפוטית והחוקתית לאכיפת החלטתם בסיומו של ההליך. הסכמה זו יש בה כדי לוודא קיומה 

סכמים שיופקו כתוצאה מהליך של הלימה בין הליך הגישור למסגרת השיפוטית המגבה אותה. בדרך זו ה

לפי אמות מידה מקצועיות, של חסיון ואמינות המגשרים  ייאכפועל ידי סמכות ציבורית ו יגובוגישורי 

(Cortes , 2010, p. 163).  

ם ברשת, ואקום של מנגנוני אכיפה המוסדרים בחוק, ביחס להסכמיומתוך ה, כי קורטז מחקרו מציגב

נוצרו מנגנונים פרטיים לאכיפה עצמית, אשר הוכיחו עצמם כיעילים במיוחד, כגון: רשימות שחורות, 

, יצירת אות נאמנות בנוסף(.  .86pp) מנגנוני משוב וסימוני אמון, שליטה טכניים לאכיפה אלקטרונית ועוד

  .(Cortes , 2010, p. 213) , יעניק להליכי גישור סמכות אזורית/לאומיתלדידו

 אמצעי חתימה מקוונת ואישור ההסכם לש אפשרויות

המשפט בהליכים המקוונים של מערכת המשפט הישראלית, היא -האמצעים שמציעה מערכת נט

 ,און קי עם חתימה אישית של עורך הדין-דיסק נוהגשת הסכמים לאישור באמצעות כרטיס חכם שה

המערכת את המגיש/ה שנכנסת לתיק הדיגיטלי. בנוסף, בבתי המשפט בהרצליה ובראשון מזהה באמצעותו 

 נט המשפט. מערכת מצב התיק ישירות בתיק שנפתח בדיגיטלי של לציון, החלו ליישם סימון 

כלים הליכי אישור ו/או ישנם בהליכי גישור פרטיים המתבצעים ע"י מגשרים שאינם עורכי דין, 

הבינ"ל, אמצעי  Docusignנעשה שימוש בעולם לחתימה מקוונת על הסכמים )דוגמת: מקובלים שבהם 

מאפשר , הiformsהישראלית, או אמצעי דוגמת היישומון  Legaltechחתימה מקוונת שמציעה חברת 

: , ראו)לאפשרויות היישום כתב יד באמצעות העכברבחתימה אלקטרונית בטקסט או 

https://www.iforms.co.il).  

  

https://www.iforms.co.il/
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נוהג נוסף שאינו מבוסס על מערכת ייעודית, הוא העברת המסמכים וחתימה עליהם בצירוף 

עד לקבלת מלוא החתימות על ההסכם. זהו נוהג מסורבל אך מהווה  מצולמת, סריקתם עודת זהותת

 ו במצבים של אוריינות טכנולוגית נמוכה.בהיעדר כלים טכנולוגיים שאומצו על ידי הצדדים ו/א חלופה

כגון מסמך  -מומלץ להמיר מסמכים לסוג קובץ שאינו ניתן לשינוי או לעריכה במחשב במקרים כאלה, 

כדי לדאוג לאמינות תוכן המסמכים המועברים. בכל הנוגע לזיהוי החותם, ניתן , PDFאו פורמט סרוק, 

א האדם שחתם על המסמך, כמו לקבוע כי חתימה על לקבוע כללים שונים שיאפשרו לנו לדעת מי הו

מסמכים מכוננים, מהותיים או חשובים, תבוצע במידת האפשר, בנוכחות המגשר, או באמצעות כללים 

 - 'דנוהל אפשרי הוצג בהרחבה בפרק  .או בפני עו"ד לזיהוי החותם על ידי המגשר בהיוועדות חזותית

 (.24)עמוד  בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת מידעחיסיון וסודיות בהליך הגישור המקוון: אתגרים חדשים 

שימוש האופן האופטימאלי והמתקדם ביותר לניהול ואישור הסכמים באופן דיגיטלי הוא ה

 . אלה,הדיגיטליתבתוכנות ייעודיות לניהול גישור מקוון שכוללות בתוכן את מרכיב ההסכמה והחתימה 

חר חתם בשמו. ראו למשל הגדרת "חתימה מאפשרות זיהוי חד ערכי של החותם )כלומר שלא אדם א

-וכן "חתימה אלקטרונית מאושרת" בחוק החתימה האלקטרונית, התשס"א אלקטרונית מאובטחת"

2001 .) 

  (./list-http://odr.info/provider פתרון סכסוכים:למקוונות  מערכותלרשימת 

 שמאפשרות יצירת הסכמים מקוונים:הייעודיות מערכות מקצת הרשימה של 

smartsettle.com 

rentervention.com 

dev.botframework.com 

a2jauthor.org 

mylawbc.com 

cybersettle.com 

 

 

   

  

http://odr.info/provider-list/
http://odr.info/provider-list/
http://odr.info/provider-list/
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  20oC-בגישור מקוון  - ד"פרק י

 דפנה ברק עמר• אפרים וילינגר • אילן קרן • זיו קמיני 

, משותףגישור אפשר ניהול ל שמטרתו, לרוב שנייםולל מספר מגשרים, הוא גישור הכ Co-גישור ב

גישור משותף שואף לעבודה  .(Rendon, 2008) תוצאותיואת את איכות הליך הגישור ו המשפרבאופן 

ניסיון  מגוון כישורים,לקונפליקט,  הרמונית ומשלימה של שני מגשרים ויותר, המציעים עבור צדדים

)וילינגר, ברק עמר, קמיני  השגת מטרהמאפשר להדגים מודל של עבודה משותפת למען הבאופן  ,ואישיות

נשענת על הובלה משותפת של התהליך ע"י  והיאמקורה של השיטה במקצועות הטיפוליים  .(2020קרן, ו

. איכות הקשר בין טיבה של האינטראקציה בין המנחים משפיע על טיבו של התהליךכאשר שני מנחים, 

  .(2006)יאלום,  המטפלים מקרינה באופן ישיר על האופן בו מתנהל התהליך, לטוב ולרע

שילוב בעלת ערך ייחודי משום ש Co-בעבודת המגשרים  ויישוב הסכסוכים, גישורתחום הב

הדבר מסייע הן לעבודת גיות הפעולה. נקודות המבט השונות יכול להעשיר את כמותן ואיכותן של אסטרט

ההנחיה המשותפת  המגשרים כלפי המגושרים והן להתמודדותם עם קונפליקטים מורכבים וטעונים.

 ,Dick, Lessler, & Whiteside) ( מעניקה תמיכה רגשית הדדית ומפחיתה קשיי ההתמודדות ובדידות

 איזון ומודלינג לסגנונות תקשורת מגווניםהמחשת  מת ליצירת גבולות,(. הנחיה משותפת תור(1997

(Galinsky & Schopler, 1981). שני המנחים הם ישויות נפרדות שלכל אחד מהם  ,בצד מרחב האפשרויות

 נטי.תהליך קוהר לשם יצירתהם יאום ביניעליהם להשקיע בתראיה שונה של התהליך ועל כן 

באופן משמעותי. יכולת הסנכרון, מתגברת  Co-במורכבות הגישור במקרים של גישור מקוון, 

 התיאום ויצירת הרמוניה מבעד למסכים מייצרת אתגר של ממש שבו נעסוק בפרק זה. 

 היבטים של מרחב וזמן - Co-במקוון  גישור 

, הוא Co-בדי מגשר בודד או בין אם הוא נעשה על י ,היתרון המשמעותי ביותר של גישור מקוון

נפתחת האפשרות לקיים פגישות  ,מכאן .האפשרות לקיים פגישות גישור ללא צורך לנוע לנקודת המפגש

 אפשר לקיים גישור  ,כך .ללא תלות במרחק הגאוגרפי בין הצדדים וללא תלות ביכולת התנועה שלהם

כפי  ,ן פגישות גישור תחת ריחוק כפוייבשתי, גישור בהשתתפות אנשים בעלי מגבלת ניידות וכמוב-ןבי

 הקורונה. התפרצות נגיף ת העולם בתקופת ישנגזר על אוכלוסי

אפקט נוסף ליכולת זו הוא החיסכון בהוצאות הנגזרות מהנסיעה למקום המפגש כמו דלק או 

 התניידות למקום הפגישההובעלויות וכמובן חיסכון בזמן  ,עלות כרטיס בתחבורה ציבורית או טיסות

ביחד, יתרונות אלו, תקפים גם לאפשרות העבודה בין מגשרים שהטכנולוגיה מאפשרת להם לגשר וחזרה. 

 כשהם רחוקים זה מזה ריחוק פיזי.

, ישנם לא מעט אתגרים המחייבים הגישור המקוונתבצד היתרונות הגדולים הטמונים בדרך 

החסרונות עולים על מא או ש ,ווןבאופן מק Co-בתשומת לב לשאלה האם בכלל רצוי לבצע את הגישור 

הן מאפייני הצדדים ואו בשל מורכבות המקרה,  בגללאם  ,במקרה ספציפי זה או אחרהן  -היתרונות 

 יכולת המגשרים לנהל גישור מסוג זה. לאור כמובן

                                                           
 בהליך סינכרוני ואינו מתמקד בהליך גישור שאינו סינכרוני. co-הפרק מתייחס לגישור ב 20
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 עיקריים ישנם שני מצבים בוחנים את אפשרות הגישור המשותף בהליך המקוון, נראה כי אשר כ

 :Co-ב גישור מקווןל

 .גישור מקוון בו שני המגשרים יושבים זה לצד זה והצדדים נמצאים במרחבים פיזיים אחרים  .1

 .מצב בו גם המגשרים מצויים במרחבים פיזיים שונים  .2

מטבע הדברים הגישור בו גם המגשרים וגם הצדדים מצויים במרחבים פיזיים אחרים מציב אתגרים 

זה לצד זה. עיקר הניתוח שלנו מתייחס למצב המאתגר מבין  מזה בו המגשרים יושבים ,מורכבים יותר

 ., קרי שהן המגשרים והן הצדדים מנהלים את הגישור באופן מרוחק ומקווןהשניים

כפי שפורט לעיל. שני מגשרים  Co-בלמעשה ניתן לשמר את מרחב האפשרויות הגדול הנפתח בעבודה 

 עקרונות הפעולההליך, אלא שיש להתאים את שיכולים להביא ערך מוסף הן לצדדים והן לאיכות הת

בעיקר בהתאמה לאיכות ומגבלות התקשורת בין הצדדים למגשרים ובין  ,לשימוש שנעשה בטכנולוגיה

בעניין זה, דומה שעל המגשרים מוטלת החובה לתאם מראש את דרכי התקשורת  המגשרים זה לזה.

אחרים, תוך כדי הפגישות וביניהם; וכן  בין אם באמצעים טקסטואליים ובין אם באמצעים -ביניהם 

זמנית לצרכי העברת המסרים ביניהם ובינם לבין -לתרגל את היכולת להשתמש במספר אמצעי תקשורת בו

 הצדדים.   

 באופן  מקוון Co-יתרונות הגישור ב

ניהול התקשורת בין המתנהל בגישור פרונטלי לבין זה המקוון,  Co-בבבחינת ההבדלים בין גישור 

מגשרים בחדר פיזי מתנהלת באמצעות פתקים, דף משותף בין המגשרים או סימנים מוסכמים. בגישור ה

 ישוםיט באצ'ב השימוש כגון ,גם באמצעים נוספיםמקוון ניתן לנהל תקשורת שאינה גלויה לעיני הצדדים 

 . WhatsApp -בטלפון הנייד או באמצעות ה (Zoom שבו מתנהל הגישור המקוון )דוגמת

שיטענו שהטכנולוגיה מאפשרת ביתר קלות לחלק בין המגשרים את תשומת הלב הניתנת לצדדים יש 

כל מגשר יכול לקחת על עצמו לעקוב אחר שפת הגוף לקיים חלוקת תפקידים כך שכלומר  ,השונים

, או בשיטה לפיה ברגע שאחד המגשרים הוא הדובר, השני עוקב אחר תגובותיהם והתגובות של צד אחד

חלוקת תפקידים נוספת מתייחסת לחלוקה בין הקשב לעניינים הטכניים  .מילוליות של הצדדים-הבלתי

של ההליך לבין הקשב לעניינים של התקשורת עם הצדדים )לצרכי תיאום ובקרה, ללא קשר להליך 

הגישור המקוון עשוי לאלץ חלוקת  ,המהותי של הגישור בו שני המגשרים לוקחים חלק(. במצבים אחרים

כך ידים של מגשר ראשי ומגשר משני, כתלות בבחירת המגשרים את השיטה והאסטרטגיה בה ינקטו. תפק

בעל יתרון בכך שמורכבות התהליך המקוון נחלקת בין שני מגשרים ולא  Co-או כך, הגישור המקוון ב

 . יחידמוטלת כולה על כתפיו של מגשר 

 באופן מקוון Co-בחסרונות הגישור 

אלא  ,יכול לבוא לידי ביטוי גם בגישור המקוון Co-ברחב שמאפשר הגישור מכלול האפשרויות ה

עדר רשת אינטרנט ועד י. כמעט כל תקלה טכנולוגית החל מהןלקיומשהתלות בטכנולוגיה היא תנאי 

 Co-בשום, עלולה לצמצם באופן ניכר את יתרונות הגישור יתקלות שמהותן הפעלה לא נכונה של הי

 לאכת התיאום בין המגשרים. ולהמחיש את מורכבות מ

הנה הסתמכות על כשהמגשרים אינם יושבים זה לצד זה, , Co-בההמלצה המרכזית בגישור מקוון 

הם ומכירים את דרכי הפעולה והאסטרטגיות שבהן  ם,בעברבמשותף גישרו כבר מגשרים ש ניסיון עבר של

ורכבות של הכנסת השחקן הרביעי לצדדים לעמוד גם במיאפשר  Co-ב . ניסיון מוצלח של גישורנוקטים
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לעסוק במקביל בהנחת יסודות לשיתוף פעולה  שיצטרכומבלי )הטכנולוגיה( להליך הגישור ולהתמודד עמו, 

 . ביניהם

, הם עלולים להיות מוסטים Co-בבמקרה והמגשרים אינם מכירים זה את זה ולא גישרו בעבר 

בון הקדשת תשומת הלב למגושרים ולסכסוך ומרוכזים בתיאום ובבחינת הדינמיקה ביניהם, על חש

  שביניהם.

במקביל אך  באופן חסוי ומוסתר, מאפשר העברת המסרים בין המגשריםאמנם גישור מקוון 

יתר על כן, הגישור  .מזו המתרחשת כשהמגשרים נמצאים זה לצד זהיותר תקשורת איטית לעתים  מייצר

 לנהל את הגישור כיאות,על מנת חש אל מול המסך, המקוון מאלץ פיתוח כישורים ויכולת לריכוז במתר

מסרים בעזרים נוספים כדי לנהל את התקשורת ביניהם. כאן, גוברים יתרונותיו ובמקביל לקלוט ולשדר 

בין ולתקשורת אום יתהמאלץ תלות באמצעים טכנולוגיים ל פיזי, על זה המקוון-של הגישור הפרונטלי

 .  המגשרים

להשתמש במחוות פשוטות, לצורך כניסה נוגע להיעדר יכולת  Co-בון חיסרון נוסף לגישור מקו

והשתלבות בדבריו של המגשר השני והשלמתו בעת הצורך. גם במצבים של שיח מורכב וטעון, הגישור 

המקוון מאלץ שיח טורי, שבו אין אפשרות לשני דוברים להישמע ולהשלים הרמונית זה את זה. המשמעת 

 להשלים את דבריו רבה יותר, לטוב ולרע.   הנדרשת לאפשר לכל אחד 

  Co-בשל עשה ואל תעשה בגישור מקוון  והמלצות טיפים עשרה

 .ומכירים את רזי המרחב הדיגיטלי רק אם אתם שולטים בטכנולוגיה Co-בגישור מקוון  בצעו .1

ני העדיפו מצב בו שבנוכחות משותפת או מרוחקת,  Co-באם יש אפשרות לבחור בין גישור מקוון  .2

  המגשרים יושבים זה לצד זה.

כם היה יבינ ניהול הגישור המשותףו ,העדיפו לגשר עם מי שכבר גישרתם איתו בגישור שאינו מקוון .3

 מוצלח.

בכל מקרה, לימדו וודאו כי הנכם מכירים את  .גישור מקוון לניסיון בגישור יש ערך רב בביצוע .4

גם אם אינכם בעלי ניסיון עשיר בגישור, ודאו כי  .פיזי לבין זה המקוון-ההבדלים בין גישור פרונטלי

 לפחות אחד מכם התנסה בעבר בגישורים מורכבים ו/או מקוונים.

, לפני הגישור וודאו שאתם מכירים את הטכנולוגיה היטב, כולל זימון, פתיחת חדרי שיחה נפרדים .5

את היכולת להשתמש את תקינות הטכנולוגיה, וודאו  ועוד. תפעול תקלותשיתוף מסך, נעילת מפגש, 

בפונקציות השונות, ביכולת לשמור על אבטחת פגישות הגישור וחסיונן. ודאו כי הנכם מייצרים 

באופן שימזער פגיעה בהליך הגישור  ,חלוקת תפקידים שתאפשר לכם תפעול מצבי כשל טכנולוגי

 הרציף. 

תאמו את התהליך  .ת, תאמו ביניכם חלוקת תפקידים מהותיקיימו פגישת מגשרים מקוונת מקדימה .6

 .מקווןכם כללים ייחודיים לגישור ילפרטיו כולל מי "מארח" את הגישור ומי שולח הזמנה. סכמו בינ

כם מראש סימנים מוסכמים ואמצעי תקשורת מוסתרים מעיני הצדדים. לא מומלץ יתאמו בינ .7

מצבים  .שדורש תשומת לב יתרה לבחירת הנמען אליו נכתבת הודעה Zoom-ט של האלהשתמש בצ'

בהם נשלחה הודעה לנמען הלא נכון עלולים לייצר תסכול והסלמה של הסכסוך. על כן, העדיפו 

 (.WhatsApp )דוגמת להשתמש בעזר חיצוני למערכת המקוונת לניהול התקשורת ביניכם
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 בחדרים נפרדים או על ידי הורדת הצד השני מהשיחה)מבצעים שיחה נפרדת  כיצדסכמו בינכם מראש  .8

אל תנקטו בשיטה מסוימת מבלי שהתייעצתם זה עם זה וקיבלתם , מועד נפרד( ובאיזה עיתוי ותיאום

 החלטה משותפת. העדיפו לתאם את אסטרטגיית הפעולה טרם החל הליך הגישור. 

ושימו דגש על חודים לגישור המקוון יבמסגרת הצהרת הפתיחה הדגישו בפני הצדדים את הכללים הי .9

 . עבור הצדדים Co-בהתועלות של הגישור 

כשאחד הצדדים מאיים לנטוש את השיחה או נוטש  - נסו לסכם בינכם כיצד תנהגו בהתנהגות חריגה .10

מצרף אדם לחדר מבלי לדוגמה אחד הצדדים לא נוהג על פי הכללים שסוכמו, היה ו ;בפועל אותה

  .בחדרועוד מקרים שדרך הטיפול בהם שונה מזו המתבצעת בפגישות גישור  ,שסוכם מראש
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  ןעזרים לניהול הליך גישור מקוו - ט"ופרק 

  דליה בורק • שייקה בקלש • סיון אפלבאום • יגאל הולצר

בחלוקה לעזרים הנדרשים  ,פרק זה יוקדש לסקירת עזרים לניהול הליך גישור מקוון מיטבי

אפלבאום, )הולצר,  מהמגשרים המנהלים את ההליך, והעזרים הנדרשים לקיום ההליך מצד המגושרים

 . (2020בורק, ובקלש 

 מגשרים

ולהיכרות עם הטכנולוגיה שבו הוא עתיד לעשות שימוש. בצד  מגשר/ת נדרש/ת ליכולת טכנית ,ככלל

 /סריקה/צילום יכולת והבנה בסיסיים של שימוש בטכנולוגיה במרחב הווירטואלי ויכולתנדרשת  זאת,

עבור יהמגשר/ת ות לניהול גישור מקוון, מומלץ כי מנת לעמוד בדרישות הכשירעל  מסמכים. שיתוף והצגת

בהמשך לכך, כדאי בפעילותו המקוונת של  גישור מקוון.בצפיות ו/או  הכשרה הכוללת מספר גישורים

המגשר להכיר את אמצעי החובה הנדרשים לקיום ההליך וכן את העזרים שיוכלו לסייע לו במקסום 

 השירות הניתן לצדדים.

 : סביבת עבודה

כגיבוי לסוללות המחשב ו/או  חיבור חשמלעם  סביבה שקטה ונוחהס לקיום גישור מקוון הנו הבסי .1

נדרשת תשומת  ,כאשר יש יותר משני צדדים לגישור )כגון: גישור עסקי, בין דורי וכו'( לטלפון החכם.

מספר אתרים ומול מחשב אחד. ו/או ב מספר משתתפים הנמצאים באתר אחד נםלב לכך שלפעמים יש

מצלמה עם עדשה רחבת זווית ומיקרופון שיכול לקלוט את כלל  ואצל המגושרים יהישן רצוי לכ

בנוסף, יש לוודא כי בעת ניהול גישור מקוון, לא ישמש המחשב ו/או החדר לעניינים אחרים הנוכחים. 

 מלבד לקיום הגישור.  

צלמת המחשב. בבחירת מ מיקומה מוליש לדאוג לחדר עם תאורת רקע מתאימה וגם  - ונראות תאורה .2

 לשמור על נראותאבל  ,למגושרים לייצר ניכוררקע "קבוע וירטואלי" נדרשת תשומת לב לכך שלא 

  .שנרצה לשדר מקצועיתלתדמית חזות חדר המותאמת  -ת מקצועי

 רקע וירטואליבמידה ויש קושי לקיים את הגישור בסביבה משרדית ייעודית, ניתן להשתמש בעזר של  .3

 רקע המבליט את לוגו המגשר ו/או את התחושה המקצועית שרוצה לייצר(.  )אפשר לעצב 

( הכולל מיקרופון ומצלמה )טכנית, ניתן לבצע את גישור דרך טלפון בלבד, iPad)טאבלט,  מחשב ביתי .4

משום שהשיח באמצעות הטלפון הוא שמיעתי בלבד, חלקי ואינו מאפשר אבל רצוי להימנע מכך 

בטלפון לא ניתן לראות את כל המשתתפים בו זמנית(.  מדים. כך למשל,תקשורת מיטבית ועשירת מ

וביצוע הליך גישור מרחוק  בזמן אמת כלל המשתתפיםלראות אל  יוכלוהמגשרים מומלץ, כי 

באמצעים טקסטואליים ו/או שמיעתיים בלבד יכולים להתקיים, אך אמצעים אלה הנם חלקיים 

 . תבהשוואה לגישור מקוון בהיוועדות חזותי

בהנחה שהצדדים מעוניינים לשלוח מידע ומסמכים שנעיין בהם, מדפסת עשויה להיות עזר  - מדפסת .5

רלוונטי. עזר זה מתאים גם כאשר מגיע שלב החתימה על ההסכם, ובהיעדר אפשרות לחתימה 

 דיגיטלית של הצדדים והמגשר/ים. 
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כשיר סורק או יישומון )לשם העברת מסמכים מסודרים לרשויות המשפט(, מ PDFסורק לקבצי  .6

 המאפשר סריקה ע"י טלפון החכם.

חיבור המאפשר גלישה מהירה ושימוש בתעבורת מידע גבוהה. עדיפות לחיבור ישיר  - גישה לאינטרנט .7

הנו  במקרים שבהם חיבור לאינטרנט אינו אפשרי או נקטע, . אפשרות נוספתWiFiע"י כבל או דרך 

רק  מומלצת אפשרות זו .Hot Spot-ור ע"י נקודה חמהשימוש בחבילת תקשורת מהסלולארי בחיב

   במצבי אין ברירה.

הדעות חלוקות לגבי היכולת להבטיח את שמירת הסודיות והחיסיון  - Emailחיבור לדואר אלקטרוני  .8

אולם תכתובות אלקטרוניות באמצעי זה משמשות פעמים  ני.ודואר האלקטרבעת העברת מסמכים ב

שות, לסיכום פגישות והזמנה לעסוק במשימות ביניים לקידום הפתרונות רבות אפשרות לאוורור רג

למחלוקת. על כן, בהיבט הנורמטיבי מהווה הדואר האלקטרוני עזר מרכזי לתקשורת מקוונת בין 

המגשרים לבין הצדדים לקונפליקט. במידה ועושים בו שימוש, על המגשרים להתריע בפני הצדדים על 

 קבל הסכמתם המודעת להמשך שימוש בתקשורת זו. הסיכונים הכרוכים בכך ול

לא תמיד עזר השמיעה של המחשב ממנו מתנהל הגישור המקוון תקין ו/או מספק ועל  - עזרי שמיעה .9

במידה ומשתמשים בעזרי שמיעה חיצוניים: המיקרופון ו/או אוזניות, יש לשים לב לאיכותם כן, 

 .לשמוע אותו כראוי, על חזותו ועל היכולת המגשר תפקודוהשפעתם על 

מאתרי החברות או מחנויות  ייעודי יישומוןעל המגשר להתקין  :יישומון לעריכת גישור מקווןמערכת 

ולאפשר גישה למצלמה ולמיקרופון. רצוי לבחור יישומון המוכר בשוק,  ,וכד' Google Playהאפליקציות 

, ,Facebook ;Skype Microsoft teams, Zoomשל  Facetimeזמין וידידותי למשתמש הסביר, כגון: 

Google Meet, Google Classroom ,Google Dou, Data Camp, Moodle, Webex meeting, Udemy 

יש להקדיש תשומת לב להיבטי אבטחה, פרטיות וחיסיון המידע ולעדכן את הצדדים באשר לתוכנה  .ועוד

 הנבחרת ולמאפייניה. 

ישור ובחלקן ניתן לכתוב בעברית, גם אם הממשק עצמו כדאי לבחון גם מערכות שהן ייעודיות לג

. בנוסף, יש מערכות מקוונות שדרכן ניתן לנהל מספר 21CREKאינו בעברית. דוגמה למערכת כזו היא 

מתוכה ניתן  22SmartSettleתיקים ובקרה שוטפת על מצב הגישורים השונים, דוגמאות למערכות כאלה הן 

 . 23nagerCaseLoad Maלשלב כלים שונים, או 

 :מהמערכת המקוונת דגשים לדרישות

 נגישות מרבית והסברי תפעול למגוון קהלי יעד. .1

 .(אנשים שנימעל מפגשים מרובי משתתפים )אפשרות עריכת מפגש ל .2

 ללא הגבלת זמן למפגש. .3

מקבל הזימון )המגושר( לא יידרש להוריד העדפה כי . הפעלה מכל מחשב ו/או טלפון חכם תמאפשר .4

 ציה.אפליק

                                                           
21 https://crekodr.com/ 
22 https://www.smartsettle.com/ 
23 http://www.caseloadmanager.com/ 

https://crekodr.com/
https://www.smartsettle.com/
http://www.caseloadmanager.com/
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כמנהלי המפגש חשוב שנראה את כל המשתתפים על המסך בו זמנית, לכן נדרשת אפשרות לראות כלל  .5

 .(במקרים של גישורים עם יותר משני צדדים ונוכחות של יועצים, עו"ד וכד')המשתתפים 

 אפשרות שימוש ב"חדרים וירטואליים נפרדים". .6

ו/או מי יכול להקליט או  לחדר הגישור אבטחת מידע מקצה לקצה ושליטת המגשר מי יוכל להיכנס .7

נגישה לכלל המשתתפים אלמלא  Zoom-לשמור את תכני המפגש )למשל, יכולת שמירת צ'אט ב

 .מגדירים אחרת(

 (.Sharingיכולת לחלוק ולהראות מידע: מסך, מסמכים וכד' לכלל המשתתפים ) .8

 .מסך, על גבי המלאים של המגושרים: פרטי ומשפחהה הםפרטי ת הצגתמאפשר .9

 מאפשרת נעילת מפגש לאחר כניסת כל המשתתפים הרלוונטיים. .10

 מאפשרת ניהול ובחירה במספר סוגי תקשורת במקביל: טקסטואלי, שמיעתי, חזותי.  .11

אפשרות לעריכת סקרים ו/או שאלוני מיפוי מקוונים ו/או שאלוני משוב ושביעות רצון. דוגמאות  .12

 .SurveyMonkey ,mediate.com ,Zoom ,Pollevמסוגים שונים:  לסקרים

 בעל התכונות הבאות:רצוי שיהא  - יישומון להחתמת מסמכים

 .רמת אבטחה גבוהה כנגד זליגה לרשת וחדירת האקרים .1

רצוי אפשרות לשיתוף מסמכים כך שניתן לחתום במקביל במקום סבב חתימות )בדומה ליישומי  .2

Sharepoint ,OneNote ו-Google docs). 

 ום ע"י המגושרים. היישום נוח וידידותי למשתמש.לא נדרשת התקנת הייש .3

חתימה  - י"דות בפרק מאפשר חתימה אלקטרונית בטקסט או כתב יד באמצעות העכבר )דוגמא .4

  (.מקוונת ואישור ההסכם

 מחייב מילוי שדה מזהה כגון מספר תעודת זהות חוקי. .5

 מגושריםה מצד שנדרשים עזרים

 מטה. מוצעותק את הדרישות הייבשלב האינטכבר לוודא יש  על מנת לנהל הליך גישור מקוון מיטבי,

הכוללת עזרים ה ( רשימEmailבדואר אלקטרוני ) ישלח מומלץ כי המגשר, כחלק מההכנה לתהליך,

    :בין העזרים המומלצים .ע"י המגשר/ים מומלציםהכאלה נדרשים ו/או 

 יכולת בסיסית בשימוש עם טכנולוגיה וטלפון חכם. יכולת טכנית: .1

  סביבת עבודה: .2

 עם חיבור חשמל לגיבוי סוללת המחשב ו/או הטלפון החכם. סביבה שקטה ונוחה .א

רצוי עם אוזניות ומיקרופון  ,( הכולל מיקרופון ומצלמה או טלפון חכםiPad)טאבלט,  מחשב ביתי .ב

 )מחשב או טאבלט עדיפים על טלפון חכם(.

גישורי קהילה או/ו למפגש בודד(  אך לא מחויב. רלוונטי בעיקר במצבים של)מומלץ,  מדפסת .ג

כיום, בשל יכולות סריקה וחתימה מקוונות מתקדמות, מדפסת  לסגירת ההסכם במועד המפגש.

 עשויה לסייע בעיקר לעיון מעמיק במסמכים מודפסים ולא מול המסך.
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, מכשיר סורק או יישומון המאפשר PDF)מומלץ בגישורי קהילה או/ו למפגש בודד( לקבצי  סורק .ד

 .ויישומים דומים( CamScan  )דוגמת אפליקציית קה ע"י טלפון החכםסרי

 .WiFiתעבורת מידע גבוהה. עדיפות לחיבור ע"י כבל או בחיבור גלישה מהירה ו - לאינטרנטגישה  .ה

 ו/או ליכולות תכתובת טקסטואליות נוספות אחרות. Emailחיבור לדואר אלקטרוני  .ו

רצוי שהצדדים לא יזדקקו להתקנת  ,ככלל .גשר/יםלמערכת המקוונת אשר נבחרה ע"י המ חיבור

למפגש הגישור זימון שתינתן להן נגישות קלה ופשוטה דרך קישור הנשלח בעת ה אאלייעודי, יישומון 

 , יכירו את מאפייניה הסינכרוניים המקוון. חשוב כי כלל המשתתפים יחוו התנסות במערכת

השונים של הפלטפורמה. כמו כן, במקרים של ניהול וכי תתבצע היכרות עם ההיבטים  סינכרוניים-והא

 Audio-ושל קולVideo - המגושרים צריכים לאשר פתיחה של המצלמהגישור בהיוועדות חזותית 

 .במערכת הייעודית
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 היבטים אתיים בגישור מקוון - "זטפרק 

 מעייני דרור• שורפ אלימה • מנדל חנן 

כאשר ישנה כוונה  אליה נדרשים מגשרים בתפקידם. סוגיית האתיקה בגישור הנה סוגיה עיקרית

מצטרפים היבטים אתיים נוספים  -השחקן הטכנולוגי  -לנהל הליך גישור אשר משלב בתוכו שחקן נוסף 

 .ר המקווןוומשמעותיים שיש לתת עליהם את הדעת. פרק זה יעסוק בהרחבה בסוגיות האתיות של הגיש

, על מאמרם של ד"ר עומר שפירא (2020מעייני, ונדל, שורפ, )מ מיוחד צוות הפרק נסמך על כתיבתו של

ועל כתיבה של על כתיבתו של צוות האתיקה של ארגון המגשרים  (2020כספי, ו)שפירא  כספיוריקי 

  .(Rainey, 2014; Wing, 2016)  בזירה הבינ"ל Odr-חוקרים מרכזיים מתחום ה

עוסק ישירות אינו של מגשרים ובאתיקה ככלל, בשלב זה של התפתחותם, המשפט העוסק בגישור 

בגישור המקוון. על כן, על המגשר להניח שכל הכללים המשפטיים והאתיים החלים עליו בקיום הליך 

גישור ממשיכים לחול עליו בקיום הליך הגישור המקוון. לדוגמה, על המגשר להיות כשיר לקיים את 

טכנולוגיה לניהול הגישור המקוון, לצד כשירותו הגישור המקוון )כלומר להיות בעל מיומנות בשימוש ב

לניהול הליך גישור "רגיל"(, לנהוג ללא משוא פנים בעת קיום הגישור, לכבד את חופש הבחירה וההחלטה 

של מגושרים )למשל לוודא הסכמה מדעת של המגושרים לקיים הליך גישור מקוון ולפרוש ממנו(, לשמור 

והעקרונות האתיים קרי, החובות  .(2020כספי, ו)שפירא  א בזהעל סודיות המידע והחיסיון, וכיוצ

המוטלים על המגשר בהליך מקוון משלבים זה לצד זה, עקרונות אתיים הנוגעים לגישור עצמו וכאלה 

 שילובה של הטכנולוגיה בהליך.הנוגעים ל

 עקרונות אתיים ליוזמות של יישוב סכסוכים מקוון

 הקדמה

אפקטיביות הסוכים מקוון עוצבו על מנת להשיג את האיכות, העקרונות האתיים ליישוב סכ

והמיקוד בתהליך יישוב הסכסוך שכולל מרכיבים טכנולוגיים. גיבושם המשותף עשוי לשמש אבני בוחן 

סמכה בפתרון סכסוכים ולפרקטיקות ההכשרות ומאמצי הההמיטבי, הסטנדרטים, החוקים,  יישוםל

יש מגוון פרספקטיבות ופרקטיקות וככל שיתפתחו מערכות ייעודיות  .(Wing, 2016) הרלוונטיות אליו

נוספות שישפיעו על הדרך שבה אנחנו פועלים בנוגע לסכסוכים, חיוני לפתח עקרונות אתיים על מנת ליידע 

 ולהנחות את העוסקים בתחום. 

מקוונת של קרונות הנוגעים לפעילות ע( 1לשלושה היבטים מרכזיים:  נחלקיםהעקרונות האתיים 

עקרונות הנוגעים לפיתוח ושימוש במערכות ( 3 -עקרונות הנוגעים לשילוב השחקן הרביעי ו( 2המגשרים, 

סינכרונית או -, אכמו כן, שימוש בסוגים השונים של תקשורת מקוונת מקוונות לניהול סכסוכים.

ת והכוונות אתיות מתאימות. כך, שונה עיקרון אתי מייצר דילמות נבדלות ולפיכך גם המלצו סינכרונית,

המתייחס לניהול תקשורת וגישור באופן סינכרוני למשל באמצעות היוועדות חזותית, מזה המתנהל 

 סטואלי ו/או שמיעתי בלבד.קסינכרוניים ובאופן ט-באמצעים א
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  אתיקת המגשר והשחקן הרביעי -היבטים אתיים 

Rainey (2014מתאר את המו ) רכבות של צירוף הטכנולוגיה להליך הגישור, כצירופו של עוד שחקן

 הליכי יישוב סכסוכים מקוונים:שלושה היבטים אתיים בעת שימוש בשחקן רביעי בלתהליך. הוא מציג 

  סודיות, חיסיון ואבטחת פרטיות המידע

 : להתנהלות אתית עם "השחקן הטכנולוגי" אפשרויותשתי  Rainey (2014) בהקשרים אלה, מציע

 לציין את מאפייני המערכת השומרים על סודיות וחיסיון המידע המועבר במערכת.  .1

 לציין כי בכל פלטפורמה רשתית/אינטרנטית אין ערובה לשמירה על חיסיון המסמכים המועברים בה. .2

הצדדים יכולים לשתף מסמכים  , גם ללא קשר להליך הגישור המקוון,Rainey (2014)  כך, טוען

דווקא בהקשר של הגישור  בעצמם ולכן יש להפחית את רמת החרדה כלפי אפשרות החשיפה באונליין

 .המקוון

הנחיות אתיות  Wing (2016) מוסיפה ,בסוגיית זו של סודיות, חיסיון ואבטחת פרטיות המידע

בהתאם לכל חובה  להישמר על סודיות וחיסיוןלפיתוחן של מערכות המשמשות ליישוב סכסוכים מקוון. 

יש בהקשר לעקרונות החובה לחסיון משפטי ,  כך, .מתוקף ההליך כל המשתתפים משפטית החלה על

ות באשר לסיכונים והאתגרים שקיפלוודא כי קיימת ו הגישור המקווןיצירת מרחב בטוח לניהול לפעול ל

 יתרונותיו. לכמו גם  ,אשר טמונים בו

הדגשת חשיבות השמירה על  מחד גיסאהנה  ,אם כןלמגשרים המנהלים את הגישור המקוון, ההמלצה 

ויצירת תיאום ציפיות ברור מתחילת ההליך )על כל העזרים אשר סודיות, חיסיון ושקיפות בדבר סיכונים, 

למשל  לייצרסינכרוניים(. מאידך גיסא, נדרשים המגשרים -אם סינכרוניים ו/או א ישמשו במסגרתו, בין

 ו/או לנעול מפגש לאחר שכל המשתתפים הרלוונטיים הצטרפו אבטחת כניסה לפגישה ע"י סיסמא

 ולהקפיד על פעולות שימנעו זליגת מידע ויפרו את פרטיות ההליך.

כפי שנכתב בהרחבה בפרק ד', על המגשר לפעול בהיבטים אלה, המקוון חודיותו של ההליך יבשל י

בגישור דיגיטלי יש יותר מידע ויכולות הקלטה  -מניעת זליגת מידע מכוונת למשמעת ולשם שמירה על ה

אט ו/או באמצעים טקסטואליים 'בתוכם התכתבות בצ -סינכרוניים -האמצעים האאף . של שמע ותמונה

הקלטה וצילום, ולכן  יעתלים טכנולוגיים מספיקים למנאין עדיין כ כיום,חשופים מבעבר.  -אחרים 

לאור עדויות לשימוש בצילומי מסך לתיעוד  .ויש לתת עליו את הדעת פוטנציאל הנזק משמעותי

המשמעת העצמית מקבלת התכתבויות ולשמירת מידע טקסטואלי רגיש בהליכים משפטיים ואחרים, 

 על התנאים לקיום התהליך. משנה תוקף ועל המגשר להדגיש זאת בהחתמת הצדדים

  נגישות לתהליך

אופן שבו הם מסתדרים וההטכנולוגית של הצדדים  םיכולתב התחשבות הנדרשתמתייחסת לנגישות 

כפי שהמגשר גורם לצדדים לחוש בנוח בחדר הגישור ולוקח בחשבון כי  .עם "הצד הרביעי" )הטכנולוגיה(

תדרים היטב עם החדר הווירטואלי ומרגישים בו קולם נשמע באופן מאוזן, כך עליו לוודא שהם מס

  .(Rainey, 2014 ;2020מעייני, ו)מנדל, שורפ  מאוזנים

יכולת לעצב וליישם הליכים אפקטיביים שמאפשרים שימוש נגיש לא רק בנוסף, מתייחסת הנגישות ל

ל הלוקחים בחשבון את המציאות התרבותית ש להליכיםלמספר הרב ביותר של משתמשים, אך גם 

 ,הבדלים בגישה למקורות אנו עדים לקיומם של Wing (2016) לדברי .הבדלים בין מגוון תחומי שיפוט

לאפשרויות יישוב המשפיעים גם על הנגישות  (שוליים)אוכלוסיות  אוכלוסיות "פריפריה" של נןניסיובו
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 נות. על מערכות יישוב סכסוכים מקווותבלתי פורמליוהן  ותפורמליבדרכים  סכסוכים ולצדק, הן

המבוצעים אונליין להיערך באופן אפקטיבי שאינו מגביל את יכולת המסוכסכים מהשתתפות ותהליכים 

 בהם.

להיבט אתי של שמירה על השוויון בין כלל  Wing (2016) במסגרת עקרון הנגישות, מתייחסת

מערכות ותהליכי יס"מ יעוצבו וייושמו באופן מכבד ושוויוני לכל המשתתפים. משתתפים. כך, לדבריה, ה

ויבטיחו כי  ,מערכות ותהליכים אלה יאפשרו לקולות מושתקים ו/או כאלה המצויים בשוליים להישמע

ש במערכות בעת שימו .בתהליך המקווןנשמרים  םאינחסרונות ופריבילגיות והבדלי כוחות בין הצדדים 

שתהליכי יס"מ  . כמו כן,אחד מהצדדים לסיכון גבוה יותר מהאחריםשל  אין חשיפהשהללו יש לוודא 

באופן אפקטיבי למציאות שבה הקשרים מסוימים מייצרים סיכון גבוה יותר למשתתפים  להתאיםעוצבו 

יס"מ יעוצבו ויישומו תהליכי להיבט זה מצטרף גם עקרון של הוגנות לפיו  מסוימים יותר מאשר לאחרים.

. בכתיבתה מתעדף צד אחד על פני משנהו, קבוצות או פרטיםו/או על מנת לקיים תהליך שאינו מוטה 

 אלגוריתמים.  מערכות אשר מבוססות עלל גם Wing (2016) מתייחסת

למידת האוריינות ושל הצדדים  ליכולות הטכנולוגיותשל מגשרים בהליך מקוון  התאמהבמסגרת 

על המגשר להגיע להסכמות עם הצדדים על יכולות שנובעות מהתווך הדיגיטלי  -הדיגיטלית שלהם 

סינכרוני, שיתוף מידע על מסך ותיאום -(, שיח אBreakout Roomsוהמקוון, כגון קיום פגישות נפרדות )

  .(2020כספי, ושפירא ; 2020מעייני , ו )מנדל, שורפ זמנים

 כשירות 

 , עולם ה"פיזי"ם אין הגדרה בעולם לגבי מידת כשירותם של מגשרים בומיהו מגשר כשיר? כי

למה  על כן, נדרשות השאלות: .ם מקווניםלא כל שכן לגבי אלו שהתנסו ו/או מתחילים את דרכם בגישורי

מות הטכנולוגיות מתייחסת כשירות המגשר בגישור אונליין? האם המשמעות היא היכרות עם כל הפלטפור

או שמא ביכולתו לפתח מומחיות על כלי מסוים ולהציע למגושרים את  האפשריות לביצוע גישור מקוון?

שירותיו רק בהינתן יכולת תפעולית מלאה, כולל מענה לכשלים ולהיבטים שאינם טכניים אלא גם 

 פרוצדוראליים?

גיה כך שהצדדים ירגישו בנוח ויוכלו מיוחסת ליכולות לתפעל את הטכנולו בגישור מקוון,כשירות, 

 יכולת לקיים תקשורת חזותית ,להתנהל באופן שוטף, פשוט ונגיש ותוך מזעור של תקלות טכניות, שמע

בד בבד,  .(2020מעייני, ו)מנדל, שורפ,  ברמה טובה שתאפשר לכולם לבוא לידי ביטוי באופן מאוזן ומלא

ידע מספק בנוגע לסיכונים הקיימים בהיבטי חיסיון לרכישת  מתייחסת כשירות המגשר בהליך מקוון

מוסיפים, כי  (2020) שפירא וכספיהכרוכים בשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית למטרות גישור.  ,וסודיות ברשת

על המגשרים לוודא כי התקיימה הכנה מוקדמת, לרבות ביצוע התנסות מקדימה בפלטפורמה הייעודית, 

   בטרם יצורפו המגושרים להליך.

היבט אתי אחד של כשירות נוגע למוכנות של המגשר והצדדים  ,Rainey (2014) בנוסף, לדברי

מדובר בערוץ תקשורת פרוץ לדידו, כערוץ תקשורת לגיטימי.  (Emailדואר האלקטרוני )להשתמש ב

מבחינה אתית, יש ליידע כך, (. "ביניהם)"האפשרות הגרועה ביותר לשימור חסיונם של הפרטים וההסכם 

 מסכנת זאת. דואר האלקטרוניב תוהעבר -את הצדדים שכל חומר שהם מעוניינים בשימור חסיונו 
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תיאום האתיקה בגישור המקוון נסובה למעשה על קיום ת אחד העקרונות החשובים המובאים בכתיב

. רת עקרונות ההליך מול המגושריםהגדרת כללי עשה ואל תעשה, הסד -עם כלל המשתתפים ציפיות 

. כך, לאור מורכבות שפורטה לעיל דוגמה לכך היא עיסוק בסוגיה של שמירה על סודיות ופרטיות ההליך

  ההמלצות הבאות:מפרספקטיבה אתית הסוגיה, מוצעות 

על המגשר להציג לצדדים את המגבלות בשימוש בהקלטה של שמע ותמונה, ומה משמעותה.  .1

 ות ברורות לסוגיית הקלטת שמע ותמונה בתחילת ההליך.יש לקבוע הסכמ

המגשר רשאי להסכים עם הצדדים על איסור הקלטות וצילום מסכים, תוך תשומת לב,  .2

  שאיסור זה יכול להיפרץ מבחינה טכנולוגית.

ובכלל זאת  ,דברים שהוצגו בהליך הגישור לא יוכלו לשמש כראיה בהליך אזרחי בבית המשפט .3

ם של ההליך. בנוסף, בכדי למנוע שימוש בהקלטות בצילומים ובמידע הקלטות וצילומי

מומלץ כי  - שמופק מגישור מקוון ע"י הצדדים לצרכים אחרים שלא מול בית המשפט

  .בהסכמות בין הצדדים ייכלל איסור ברור להשתמש בהקלטות או בצילומי הפגישה

. גישור מקוון, בחלוקה לשלבי ההליך עקרונות אתיים להליך (2020)כספי ושפירא במאמרם, מציעים 

לחלוקה זו מצטרפת גם ועדת האתיקה של ארגון המגשרים בישראל במסמכם על אתיקה בגישור מקוון 

. הכותבים מציגים את ההנחיות המתייחסות לשלבי טרום הגישור הכוללים את ההכנה לגישור, (2020)

צועית מיטבית במסגרת הסכם הכניסה האינטייק ובכלל זאת הגדרת ההנחיות להתנהלות אתית ומק

חתום בצירוף  את הסכם הכניסה להליך הגישור לקבלכך מתווספת המלצתם של שפירא וכספי  .לגישור

ח/החלטת גוף כנדרש במקרה שצד הנו תאגיד או מדינה. וצילום תעודת הזהות של המגושרים, או ייפוי כ

 .ח/הנציג המשתתף בגישורושל מיופה הכ ודת הזהותתעח, תאגיד או מדינה, יצורפו גם ובמקרה של מיופה כ

בכל הנוגע לניהול ההליך עצמו, מוסיפים הכותבים היבטי אתיקה המתייחסים לכבוד המקצוע 

מקום ראוי ושקט המאפשר פרטיות ואינו חשוף למי שאינו כך, נדרש  -והתאמת הסביבה הנדרשת להליך 

ערוך להתחיל את הגישור במועד  ויהא מקצועיתמשתתף בגישור. המגשר יקפיד על הופעה מכובדת ו

בחינת חלופות במקרים של מציעים הכותבים לאפשר  ,להליך עצמו ולהסכמה להשתתף בו באשר .שנקבע

 ,יעשה בפגישה פיזיתיליך הלהציע כי המשך ה יוכלמגשר  -קושי בניהול הליך מקוון ו/או נסיבות אחרות 

גשר עם גורמים טכנולוגיים. כך גם יכול מגשר להציע לצדדים או כי ההליך יושהה עד להתייעצות של המ

סיומו של ההליך, מדגישים בדבר  .הליך גישור מקוון או פגישה מקוונת במסגרת הליך גישור רגיל

. הושג באמצעות הליך גישור מקוון לכלול סעיף המציין כיהסדר הגישור, ככל שהושג, הכותבים כי על 

ועלו בהרחבה בפרק אישור ההסכם המקוון, בכל הנוגע לאימות זהות כתיבתם מתייחסת לסוגיות שה

 הכותבים וקבלת גושפנקא על ההסכם.

השתתפות , בנוסף לעקרונות שהוצגו לעיל, נמנים גם סוגיות של אחריותיות, ניטרליות והיעדר פניות

מופיעים  (. היבטים אלהWing, 2016;2020כספי, ו)שפירא  המבוססת על בחירה מדעת ועודמושכלת 

כחלק אינהרנטי מהסטנדרטים הבסיסיים שהוגדרו על ידי הגופים הבינ"ל העוסקים בהליכים מקוונים 

  . 24ועוד ICODR ,IMIליישוב סכסוכים, כגון 

                                                           
onal Council for Online The Internati)  בינ"ל לניהול גישור מקווןעקרונות וסטנדרטים  -מופיעים בהרחבה בפרק ג  24

Dispute Resolution (ICODR), 2020) יתרונות וחסרונות מרכזיים של הליך הגישור המקוון ;. 
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הרצאת זום במפגש התאחדות מרכזי הגישור סכסוכים במרחב הדיגיטלי.  -(. פרק א' 2020אשוול, ר'. )

  בקהילה בהובלת תכנית גישורים.

 מסגור מחדש והצגת הנושאים לדיון . -(. פרק י' 2020ברנוב , ג', חטיב, י', & הכהן, א'. )

 אינטייק להליך מקוון. -הכנה מוקדמת  -(. פרק ה' 2020ריידר , צ'. )גילה, ד', & פ

טופס השתתפות בגישור מקוון מבוסס על  -(. פרק ו' 2020גן, ר', בן אבי, י', בקלש, ש', & אפלבאום, ס'. )

 .MEDIATE.COMההסכם המצוי בין בעלי דין ומגשרים עם תוספות מדף 

 ימה מקוונת ואישור ההסכם .חת -(. פרק י"א 2020דוקשטיין , ע'. )

 (. פרק ט"ו עזרים לניהול הליך גישור מקוון .2020מאי  05הולצר , י', אפלבאום, ס', בקלש , ש', & בורק , ד'. )

 'קו'.-גישור מקוון ב -(. פרק י"ב 2020וילינגר, א', ברק עמר , ד', קמיני , ז', & קרן, א'. )

 -. אוחזר ב169(, עמ' 165)1שערי משפט, רת הליך הגישור. (. חובת סודיות במסג2001גוטמן, ל'. )-זר

תשס"ב , מתוך 
https://www.nevo.co.il/FilesFolderPermalink.aspx?b=books&r=%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99+%

D7%A2%D7%AA%5C%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99+%D7%A2%D7%AA%5C%D7%A9%D7%A2%D

7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%5C%D7%9B%D7%A8%D7%9A+%D7%92 

(. משבר הקורונה מחייב אותנו לפנות לדרך הגישור בפתרון סכסוכים. 2020חימי, א', & בורוכובסקי, י'. )

 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001335125אוחזר מתוך 

שלים: כנרת, הוצאת ספרים ע"ש י"ל ירו תאוריה ומעשה. -טיפול קבוצתיג' )' שפלר,  -(. ב2006יאלום, א'. )

 מאגנס, האוניברסיטה העברית.

 (. פרק י"ז היבטים אתיים בגישור מקוון.2020מנדל, ח', שורפ, א', & מעייני , ד'. )מאי 

(. דו"ח וועדת המשנה של המיזם הלאומי בנושא בינה מלאכותית אתיקה 2019נהון, ק', & ואחרים'. )נובמבר 

ה של המיזם הלאומי למערכות נבונו בנושא אתיקה ורגולציה של בינה וועדת המשנורגולציה. 

-http://ekarine.org/heb/wp-content/pubs/AIEthicsRegulationReport. אוחזר מתוך מלאכותית 

hebrew.pdf 

הרצאת זום היכרות עם מאפייני המרחב הדיגיטילי והתקשורת המנוהלת בו.  -(. פרק א' 2020סגל, א'. )

  תאחדות מרכזי הגישור בקהילה בהובלת תכנית גישורים.במפגש ה

מרחק נעדר חוק.  -(. ילדות ברשת חברתית 2019נובמבר  21פרנקו, ל', אלמוג , ש', & גנאים , ח'. )

Childhood on a Social Network - A Lawless Distance  : חיפה , ישראל .SSRN Hebrew Legal 

Research EJournal אוחזר מתוך . https://ssrn.com/abstract=3491298 

סוגיות של השתתפות עו"ד  -(. פרק י"ד 2020קלוגמן , י', זימן , א', בן יהושוע , ע', & היינריך אשר , נ'. )

 בגישור מקוון.

 (. סוגיות בהשתתפות עו"ד בגישור מקוון.2020אשר, נ'. )-יהושע, ע', & היינריך-קלוגמן, י', זימן, א', בן

חיסיון וסודיות בהליך הגישור המקוון: אתגרים חדשים בתחום הגנת  -(. פרק ד' 2020פלדמן , ד'. )קן דרור 

הפרטיות ואבטח המידע. אוחזר מתוך 

https://law.haifa.ac.il/index.php/he/?option=com_content&view=article&id=235 

 הליכי גישור במערכות היוועדות חזותית.דגשים אתיים ומשפטיים לקיום (. 2020שפירא, ע', & כספי, ר'. )

 :https://mediatorethics.com/online-mediationאוחזר מתוך 
https://mediatorethics.files.wordpress.com/2020/04/d792d799d7a9d795d7a8-

d791d79ed7a2d7a8d79bd795d7aa-d794d799d795d795d7a2d793d795d7aa-

d797d796d795d7aad799d795d7aa-d79ed7a2d795d793d79bd79f-2.4.20-1.pdf 
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 (IMI) ידע ליבה נדרש בדרישות לכשירות מגשרי אונליין - אספח נ

תחומי הידע וההבנה הבאים נדרשים עבור שימוש מושכל ומקצועי בהליכי גישור מקוונים העושים 

רי אונליין שימוש בטכנולוגיות תקשורת ומידע. רשימה זו מהווה קווים מנחים לתכנית הכשרה למגש

 בעיצוב הידע בתחום והערכתו. רשימה זו אינה בלעדית, ממצה או מנדטורית.     

 מודעות מצבית

הבנה והיכרות עם המצבים והזמנים הסביבתיים שאינם מאפשרים ביצוע הליך מיטבי של גישור  .1

 אונליין.

 ור אונליין.דיגיטלי ועם מאפייניו המשפיעים על ניהול הליך גיש-היכרות עם המרחב החברתי .2

יכולת לאמוד את המצב ולקבוע את המידה שבה הליך גישור מקוון מסייע לצדדים לפתור את  .3

 הסכסוך ובעל ערך מוסף על פני קיום גישור קלאסי בחדר הגישור.

התעדכנות שוטפת בהתפתחות בתחום טכנולוגיות התקשורת והמידע, בתחום יישוב הסכסוכים  .4

 ביצוע הליך גישור מקוון ובנושאים כלליים הנוגעים לתחום.המקוון, בפלטפורמות ייעודיות ל

 ידע באשר להשפעות של טכנולוגיות מידע ותקשורת על פרקטיקת הגישור.  .5

 ידע בסיסי

הבנת העקרונות של תקשורת טקסטואלית, חזותית, שמיעתית )או שילוב ביניהם( והיכולת לזהות  .1

מקוון או לקיום השלבים השונים של  ולקבוע איזה סוג תקשורת מתאים ביותר לקיום הליך

 ההליך.

הבנת תפקידו של המגשר, גישתו, יכולתו ומיומנויותיו לקיום הליך גישורי המותאם לסביבה  .2

 המקוונת.

 ידע ודבקות בעקרונות וסטנדרטיים אתיים הנדרשים לקיום גישור אונליין. .3

 ידע באשר לדינמיקות שמתרחשות במהלך משא ומתן מקוון. .4

חוקים רלוונטיים המשפיעים על הפרקטיקה הגישורית בסביבה מקוונת )אם ישנם(: ידע באשר ל .5

בכלל זאת אכיפת הסכמים שהתגבשו בגישור אונליין, סודיות וחיסיון וזכויות הצדדים, תקפות 

 חתימה דיגיטלית ועוד.

ידע באשר למגוון החוקים המשפיעים על המבנה ויכולת האכיפה של הסכמי גישור באונליין,  .6

 פרט בין תחומי שיפוט שונים.ב

 פלטפורמות וטכנולוגיות רלוונטיות  

 שתתאים לצרכי הצדדים. היכולת לבחור פלטפורמה מתאימה לקיום הליך הגישור המקוון .1

ידע באשר למאפייני טכנולוגיית התקשורת והמידע שבה ייעשה שימוש במהלך הגישור )פונקציות  .2

 אספקטים נוספים(.  של המערכת, בטיחותה, נגישות, מורכבות ו

ידע )בהקשר לידע יישומי( בטכנולוגיות מקוונות )חומרה או תוכנה( שיאפשר הפעלה של המערכות  .3

העזרים הנדרשים )שמע, טקסט או אודיו( לביצוע הליך  -הנדרשות לצרכי הגישור המקוון: א

ליות עצמן. הכרת הפלטפורמות הדיגיט -גישור אונליין באמצעות פלטפורמה דיגיטלית כלשהי. ב
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הכרת רשומות אלקטרוניות נדרשות )אפליקציות תומכות להליך, מסמכים נדרשים כמו מסמך  -ג

 השתתפות בגישור, מסמך הסכמי לסיום ההליך וכיוב'(.

 תהליך הגישור המקוון והיכרות עם השפעותיו והשלכותיו

צדדים  היכרות והבנה של ההיבטים הרגשיים, חברתיים וקוגניטיביים עמם מתמודדים .1

המקיימים הליך גישור מקוון, החסרונות והאתגרים ששימוש בטכנולוגיית תקשורת ומידע 

מייצרים בתהליך ניהול סכסוך מורכב והיכולת למדוד ולנהל השפעות אלה החלות גם על 

 המגשרים עצמם. 

היכולת לנוע בין ערוצי תקשורת שונים בהתאם לאופי היחסים, שלב ניהול הסכסוך והמשימה  .2

נדרש לטפל בה )למשל, שימוש באימייל לתיאום פגישה, שימוש בטלפון לפני קיום פגישה של ש

 היוועדות חזותית ומעבר חזרה לשיחה טלפונית לפני כתיבת אימייל מסכם(. 

היכרות והבנה של דעות מוקדמות לגבי שימוש בטכנולוגיות תקשורת ומידע לניהול הליך  .3

ים לסכסוך ועל ביצועיהם ומידת מוכנותם להשתתף גישור אונליין ואת השפעתן על הצדד

 באופן מלא בגישור המקוון.

ידע ויכולת להשתמש בהליכים רלוונטיים מגוונים ובטכניקות שונות על מנת לקיים הליך  .4

סינכרונית, )ב( איזון בין השימוש בפלטפורמות -תקשורת מקוון שכולל: )א( ניהול תקשורת א

כי הצדדים, למגבלות הפלטפורמות ובהתאם ליכולת הדיגיטליות השונות בהתאם לצר

 הצדדים לפעול בהן באופן שיסייע לקיום הליך הגישור המקוון.

היכרות עם השפעת הסביבה המקוונת על טכניקות כגון: הקשבה אקטיבית, שאילת שאלות,  .5

 שיקוף, ניסוח מחדש, סיכום, ניהול רגשות במקביל ושליטה על התהליך וההשתתפות בו.

 רת עם הצדדים תקשו

הבנה ויכולת להסביר לצדדים את המדיניות, התהליך והפרוטוקול הרלוונטי לקיום הליך  .1

הגישור המקוון, תוך שימוש בטכנולוגיות תקשורת מידע והשפעותיה. ההסברה נדרשת 

 בנושאים כגון:

 היבטים אתיים ומשפטיים:  .א

 ( הסכמה להליך, פרטיות, חיסיון וסודיות, ביטחון. 1)

 מגבלות הטכנולוגיה.( 2)

 תיעוד: .ב

 ( לצרכי אכיפה. 3( אחריות וקיום דין וחשבון. )2) תיאום זמנים ומעקב. (1)

הבנת האתגרים הטכנולוגיים והיכולת לזהותם ע"י כל משתתף, כולל אך לא מוגבל להיבטים  .2

של אוריינות דיגיטלית, מוכנות להשתתף ולקבל את מגבלות ומאפייני ההליך והתאמתם 

 וון.לתהליך המק

ידע באשר לטכניקות פעולה הנדרשות לתמיכה באתגרים טכנולוגיים שמתרחשים אצל  .3

 הצדדים והיכולת לאזן בין יכולת הטכנולוגית של הצדדים לקיים את ההליך.

 ידע באשר להטיות תרבותיות הנוגעות לשימוש בטכנולוגיות במהלך הגישור המקוון.  .4
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 (IMI) ות מגשרי אונלייןמיומנויות ופרקטיקות ליבה לכשיר - בנספח 

התחומים הבאים של מיומנויות וכישורים יישומיים נדרשים עבור שימוש באפקטיבי בגישור מקוון 

המשלב הליך יישוב סכסוכים באמצעות טכנולוגיות תשורת ומידע. רשימה זו מיועדת לסייע לתכניות 

תן. זו אינה רשימה הערכה והכשרה למגשרי אונליין בעיצוב וגיבוש מיומנויות רלוונטיות והערכ

 בלעדית, ממצה או מנדטורית והיא נוסחה על מנת לספק קווים מנחים לפרקטיקה של הגישור המקוון.

חובות אתיות, ניטרליות,  )כולל, אך לא מוגבל ל: מיומנויות כלליות בגישור ויישוב סכסוכים .1

היבטי חיסיון מודעות להטיות פוטנציאליות של הצדדים והמגשר )מודעות ושאינן מודעות(, ו

 וסודיות.

 מיומנויות הקשורות לטכנולוגיה:  .2

 מיומנות בסיס לשימוש במחשב ובטכנולוגיה הקיימת בטלפון נייד חכם.  .א

עבודה עם פלטפורמות של טכנולוגיות תקשורת ומידע, תפעולן, פתרון תקלות ומתן מענה  .ב

 ותמיכה טכניים לבעיות בפלטפורמה שבה נעשה שימוש.

 עילה עם אתגרים טכנולוגיים ובעיות תפעול טכניות.יכולת התמודדות י .ג

יכולת להשתמש בציוד טכני ובסביבה עם עזרים טכנולוגיים )כגון תאורה, שמע, עזרי בידור(,  .ד

בכלל זאת ניהול מצבים של הפרעות תקשורת והסחות דעת הקשורות לתפעול עזרים טכניים. 

 ם באופן המותאם לגישור מקוון. במטרה לאפשר ניסיון באיכות גבוהה ומקצועית למגושרי

יכולת להעביר מסר ברור ואפקטיבי לצדדים באופן מילולי ובלתי מילולי, על התאמת התהליך  .ה

 סינכרונית. -לגישור אונליין, המתקיים באמצעות תקשורת סינכרונית וא

יכולת להשתמש בטכנולוגיית התקשורת והמידע באופן שאינו מסית את הקשב של הצדדים  .ו

 הפלטפורמה עצמה על חשבון עיסוק בתוכן ובמהות השיחה בין הצדדים והמגשרים. לתפעול

יכולת להפגין ביטחון ומודעות עצמית גבוהה לגבי יכולת התפעול בסביבה טכנולוגית באופן  .ז

 שמאפשר ריכוז בהליך הגישור עצמו ובסיוע לצדדים. 

שונים ואף אזורי זמן שונים יכולת לפנות במקביל לגורמים שנמצאים במדינות שונות, אזורים  .ח

 הבנת ההשפעה שהבדלים אלה עשויים להשית על הדינמיקה של התקשורת בתהליך. –

 הבנת ההשלכות על סוגיית הפרטיות באחסון מידע דיגיטלי ובתקשורת אונליין עם הצדדים.  .ט

( על מנת לנהל zoomהיכולת לשלב בין תקשורת אסינכרונית, היוועדות חזותית )דוגמת  .י

 ים בתהליך.משבר

 יכולת להשתמש באמצעים ספציפיים של הפלטפורמה הדיגיטלית, כגון: .יא

 קביעת זמנים ותיאום פגישות (1

 שיתוף מסך (2

 שיתוף יכולת שליטה בעכבר עם הצדדים (3

 השתקה של הצדדים והחזרת יכולת השמע והדיבור (4

 הנחיה בדבר שימוש בצ'אט (5
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 שימוש מקבילי במצלמות רשת.  (6

בטכנולוגיות תקשורת ומידע )אימייל, ואטסאפ, שיחת טלפון  זמנית-ערוצי בו-שימוש רב (7

 והפלטפורמה שבה נערך הגישור(.          

 מיומנויות הקשורות לתהליך הגישור המקוון .3

 וידוא התאמת הסכסוך להליך של גישור אונליין. .א

בחינה וקביעה של הדרכים והשיטות עמן ניתן לנהל את התהליך באופן שיוסיף ערך לגישור  .ב

 קוון.המ

קביעה והסברה מותאמת לצדדים באשר להשפעות ביצוע הגישור במתכונת מקוונת והשימוש  .ג

בטכנולוגיות תקשורת ומידע בנוגע להליך הגישור, ההשפעה הפוטנציאלית על השלכות 

 הגישור ותוצאותיו.

התמודדות עם רמות המוכנות השונות של הצדדים לקבל את השלכות השימוש בפלטפורמה  .ד

 ת בתהליך הגישור, הערכה ואבטחת הגישה באופן שווה עבור כל הצדדים בתהליך.הדיגיטלי

 קביעת עלויות מיוחדות או תמחורים הכרוכים בשימוש בטכנולוגיה המקוונת בגישור. .ה

 הכנה לגישור אונליין:  .4

 התחשבות בידע של הצדדים לגבי הליך גישור בכלל והשפעות ביצוע ההליך באופן מקוון. .א

והמיומנויות הטכניות של הצדדים ויכולתם לנהל תקשורת אפקטיבית  הבנת רמת הידע .ב

 באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית המיועדת לניהול הגישור.

הנחיית הצדדים וכלל המשתתפים בהליך על השימוש בפלטפורמה הדיגיטלית )התהליך  .ג

 עצמו, ניהול התקשורת וניהול המידע במהלכו(.

 תוצאות הקשורות לקיום הליך הגישור באופן מקוון.זיהוי השלכות אפשריות, סיכונים ו .ד

זיהוי ומתן הסבר לצדדים )בשפה מובנת ופשוטה( את הסיכונים הכרוכים בהקשר לפרטיות  .ה

ההליך והסודיות בעת שימוש בטכנולוגיות רשת, פלטפורמות מבוססות מחשב ובאפליקציות 

 השונות.

ות או שאלות בנוגע לשימוש זיהוי ומתן הסבר בנוגע להיבטים טכניים נפוצים, בעי .ו

בפלטפורמה שעלולות לצוף במהלך הגישור המקוון. מתן הסבר לגבי נהלים אפשריים 

 שמספקים מענה לפתרון בעיות שעולות במהלך הגישור. 

זיהוי סטנדרטים סבירים בתעשייה לאבטחת מידע והגנה על פרטיות של הפלטפורמה שבה  .ז

נעות משימוש או המלצה על פלטפורמות שאינן נעשה שימוש בהליך הגישור המקוון, והימ

 עומדות באמות המידה הנדרשות. 

יצירת פרוטוקול להסכם אשר מגדיר את הבנת הצדדים את התהליך, את השימוש  .ח

בפלטפורמות המקוונות הרלוונטיות, סיכונים פוטנציאליים בנוגע למידע המועבר בהליך 

יין )כולל אחריות בנוגע לחיסיון המידע, הגישור המקוון והאחריות המושתת על מגשרי אונל

 סודיות והיכולת לספק אבטחה של מידע המועבר אונליין(. 
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 בחירת הפלטפורמה שתשמש לניהול הליך הגישור המקוון. .ט

קבלת הסכמה באשר המשתתפים להם תינתן גישה בשלבים שונים של הגישור הן בחלקי  .י

 השמע ו/או בחלקיו החזותיים וטקסטואליים. 

הסכמה באשר לגורמים להם תהיה גישה לכל סוג של מידע המועבר ו/או מאוחסן קבלת  .יא

 אונליין כחלק מניהול הגישור המקוון והגדרת האופן שבו גישה זו תיושם ותנוהל.

יצירת אווירה מתאימה שבה השימוש בטכנולוגיית התקשורת והמידע בהליך הגישור ע"י  .יב

עניינים ע"י הצדדים ו/או בין המשתתפים  מגשרי האונליין אינה יוצרת תפיסה של ניגוד

 בתהליך.

זיהוי יצירת הסכמה סביב התהליך שיקויים בהינתן נפילה של המערכת ו/או תקלות שלא  .יג

 יאפשרו המשך פעילות רציף באמצעותה.

חשיפת כלל המידע המתאים כדי שהגישור המקוון יוכל להתקיים ללא ניגוד עניינים, תוך  .יד

שר אונליין, הגוף מבצע הגישור, "הצד הרביעי" )קרי, הטכנולוגיה הבטחת שקיפות בנוגע למג

 הדיגיטלית שבה נעשה שימוש( וההליך המקוון עצמו. 

 במהלך הגישור המקוון:  .5

 שימוש אפקטיבי בטכנולוגיה ויכולת הסתייעות חיצונית במידת הצורך.  .א

 ביצוע הליך באיכות גבוהה בסביבת אונליין דיגיטלית. .ב

וונת הטובה ביותר שמתאימה למאפייני הצדדים, צרכיהם ויכולותיהם על קביעת הדרך המק  .ג

אף העדפות אישיות או הטיות שנובעות מהעדפה או מהתנגדות לשימוש בפלטפורמות 

 דיגיטליות מסוימות לביצוע הגישור.

ניטור ובקרה מתמשכים באשר לתפיסות הצדדים ועמדותיהם לגבי גישור מקוון וביצעו  .ד

 וך כדי התהליך. התאמות נדרשות ת

מודעות לתכונות השונות והשימושים של הפלטפורמה הדיגיטלית שבה נעשה שימוש,  .ה

יתרונותיהם והאילוצים שמייצרים על מנת להבחין באיזו תכונה ניתן להשתמש בעיתוי 

 ובהקשר המתאים. 

הבנה ויכולת התמודדות וניהול השפעות הטכנולוגיה בהתחשב בפערי יכולת בין הצדדים  .ו

משל, הבדלים ביכולת ההקלדה של הצדדים, חוסר איזון בשל יכולת מחשובית חזקה יותר )ל

 ומהירות גלישה בקרב אחד מהצדדים ועוד(. 

 ניטור יכולת הצדדים להשתתף בתהליך המקוון על בסיס תשתית וכשירות שווה.  .ז

 מודעות עצמית להימנע מהטיה המבוססת על יכולתו הטכנולוגית של אחד הצדדים.  .ח

יצול אופן וסוג התקשורת שמתאפשרים במכניזם של הגישור המקוון לסייע לצדדים להפיק נ .ט

 את המיטב מהסיטואציה )למשל, יצירת מרחב לסיעור מוחות, זמן לרפלקציה והדהוד וכיוב'(.

מבוססת טקסט/שמע/חזותי לאופי  –הבנת האופן בו נדרש לאמץ שיטת תקשורת חלופית  .י

 ם השונים של הדיון. הסוגיה והנושא הנדון בשלבי
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 יישום טכניקות מגוונות לניהול רגשות בהתאמה לסיטואציה. .יא

 הבנה כיצד לעשות שימוש בהקשבה אקטיבית מקוונת שכוללת גם קריאה רגישה ואקטיבית.  .יב

 שימוש בפלטפורמה הדיגיטלית לניהול משא ומתן באופן אפקטיבי ומותאם. .יג

 פניות לאורך כל התהליך.הבטחת השמירה על יחס שווה, ניטרליות והיעדר  .יד

זיהוי המידה שבה מבינים הצדדים את מקור הסכסוך, את האינטרסים שלהם, זכויותיהם  .טו

והאפשרויות )האופציות( העומדות בפניהם, את האינטרסים של הצד השני, זכויותיו 

 העומדות בפניו.  והאפשרויות )האופציות(

רפיים, אוריינטציה אתנית או עזרים הצגת היעדר שיפוטיות והטיות הנוגעות להקשרים גאוג .טז

 בהם נעשה שימוש לצרכי ההליך המקוון מצד המגשר ו/או הצדדים והמשתתפים בתהליך. 

וידוא שפעילותו של מגשר האונליין לכל אורך התהליך הנה מקצועית והולמת )כיבוד נהלי  .יז

גשות ההסכמה לתהליך באשר לגישת הצדדים לתהליך, היענות לבקשות הצדדים, ניהול ר

 וסיכונים(. 

ניהול מתמשך של הגישור המקוון והובלתו לסיומו )טיפול במקרים של ניתוק מגע ע"י  .יח

הצדדים, תקלות טכניות, תהליכים אוטומטיים הקשורים בהליך המקוון ולא תמיד מוכרים 

 לצדדים המשתתפים(. 

 וונת. הבנה כיצד ניתן לתרגם טכניקות של גישור המתבצע פנים מול פנים לסביבה מק .יט

 יצירת הסכמה: .6

 וידוא כי הצדדים אכן הביעו את הסכמתם באופן מושכל ומלא. .א

 וידוא כי ההסכם שהושג כולל נושאים, אינטרסים וזכויות כפי שזוהו במהלך הגישור המקוון.    .ב

 התהליך הנדרש לאחר הגישור  .7

 עידוד הצדדים לספק משוב באשר לחווייתם מהגישור המקוון. .א

 ידה ועולה צורך. ביצוע שיחת מעקב במ .ב
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 הסמכה בגישור אונליין  -קריטריונים לכשירות לגישור מקוון/אונליין  - גנספח 

 (IMIמטעם המוסד הבינ"ל לגישור )

 רקע

השילוב בין טכנולוגיות מידע ותקשורת לבין גישור מציב צורך לזהות כשירויות ספציפיות 

לכאלה שכבר עוסקים בכך במסגרת שירותיהם. החיוניות למגשרים שמתעדים לבצע גישורי אונליין או 

המונח גישור אונליין משמש כאן על מנת להקל על ההתייחסות לשימוש בכל פלטפורמה מקוונת של 

 מקוון.( עבור ביצוע תהליך של גישור Information and communication technologyתקשורת ומידע )

 נדרש ה מיוחד שמורכב ממובילי דעה ומגשרים בעלי ניסיון יוצא דופן בניהול הליכים מקווניםצוות משימ

מגשרים. הניתן למדידה להערכת כשירות לביצוע גישור אונליין עבור  ,לאתר ולעצב סט קריטריונים כמית

יסייע למשתמשים לקבל  IMIהארגון הבינ"ל לגישור קריטריוני ההסמכה לכשירות בגישור אונליין שמציג 

החלטה מושכלת בעת בחירתם במגשרים פוטנציאלים לביצוע ההליך המקוון ליישוב סכסוך. בנוסף, הדבר 

יסייע למגשרי אונליין מנוסים וכשירים לקדם את שירותי הגישור המקוונים שלהם ולהעמידם באמות 

 המידה המיטביות.       

 קריטריונים

הגדרת רמות ול כינונם של גופי הכשרהלתשתית מתאימה, הן טכנית והן מקצועית,  הקריטריונים מהווים

ים להלן בשתי קטגוריות: בגישור אונליין. קריטריונים אלה מוצג והכשירות של מגשרים המיומנות

 דרישות כלליות לתכניות הערכה מקצועיות וקריטריונים מהותיים לכשירות של מגשרי אונליין:  

 דרישות כלליות לתכניות הערכה מתאימות להכשרת מגשרי אונליין (1

בהתאם לאמות המידה שכוננו בצוות המשימה, כל תכנית הכשרה והערכה למגשרי אונליין חייבת לעמוד 

 יטריונים המוצגים להלן:בקר

 מתודולוגיה .א

תכנית הסמכה והערכה של גישור מקוון נדרשת להסביר כיצד תבוצע הערכה  של קריטריוני הכשירות 

וכיצד תפתח כלים להערכה מבוססת ביצועים כדי להבטיח כי מגשריה עומדים בקריטריונים 

 המהותיים לכשירות בגישור אונליין ועל בסיס רציף ומתמשך.

: ההערכה עשויה להיות מבוססת על פיתוח טכנולוגיה מתקדמת למדידה ולהערכה מקוונת כמו: הערה

מבחנים עצמיים, חידונים וסקרים, משימות )של הערכה עצמית, כתיבת ביקורות או סיכומים, סקירת 

בעיות לפענוח בתחום, כתיבת גיליונות אלקטרוניים או השלמת כתיבה קיימת וכיוב'(. ההערכות 

ות להתבצע באמצעות וידאו ו/או באמצעים אחרים )ראיונות, ביקורת עמיתים, דרמות או משחקי יכול

 תפקידים(.

 שקיפות  .ב

תכנית הערכה והכשרה למגשרי אונליין חייבת להתנהל בשקיפות בהתאם לקריטריוני ההערכה 

 המהותיים באמצעות פרסום מידע באתר ובאמצעי פרסום אחרים הנגישים לציבור. 

 

 



 27082020 | ארגון המגשרים בישראל בישראל | ת ניהול גישור מקווןומסמך המלצות למדיניות ופרקטיק  

79 
 

 יושרה .ג

כל גוף מעריך לענייני כשירות לגישור אונליין נדרש להיות בעל ניסיון מהותי בגישור מקוון ו/או בעל 

יכולות הכשרה והערכה למגשרי אונליין. תכנית ההכשרה לגישור אונליין חייבת להבטיח כי ההערכה 

של, שימוש תלויה )למ -תלוי ולבאר כיצד ישמרו המעריכים את הערכתם הבלתי-מבוצעת באופן בלתי

במעריכים שאינם חלק מהתכנית שבה מוסמך המגשר ואין להם ניגוד עניינים עם תכנית ההערכה 

באשר לתוצאות ההערכה שלהם את תלמידי ההכשרה(. המעריכים נדרשים לשתף בקריטריונים 

האובייקטיביים של תכנית ההסמכה המקוונת ועליהם להשתתף בתכניות מתמשכות לפיתוח מקצועי 

 ל יכולותיהם המקצועיות, ניסיונם, כישוריהם והידע שלהם בתחום. לשכלו

 ניטור ובקרה מתמשכים של תכנית ההסמכה .ד

תכנית הכשרה לגישור מקוון חייבת לכלול תהליך של בקרה מתמשכת לבחינת ביצועים של תהליכי 

הארגון  ההסמכה ושל מעריכיה, תהליכי ניטור ובקרה של מגשרי אונליין שהוכשרו והתכנית עצמה.

הבינ"ל לגישור ישמור על קשר רציף עם כל תכניות ההסכמה המאושרות על מנת לשמר את מערכת 

 אבטחת האיכות של כל תכנית.

 גיוון  .ה

על תכנית ההכשרה למגשרי אונליין להיות פתוחה בפני כל מועמד העומד באמות המידה של 

מבוססת על מין, גזע, מוצא אתני, הקריטריונים המהותיים הנדרשים לתהליך ההסמכה, ללא אפליה ה

גיל, דת, נטייה מינית, לאום, השקפות פוליטיות או כל היבט אישי או מקצועי אחר. קריטריון זה צריך 

להופיע באתר התכנית במקום בולט ובכל אמצעי פרסום אחר, בצד הקריטריונים המהותיים הנדרשים 

 להסמכת מגשרי אונליין.

 אונליין-מגשריקריטריונים מהותיים להכשרת  (2

כל תכנית מטעם הארגון הבינ"ל לגישור המכשירה מועמדים להסמכה בגישור אונליין נדרשת לעמוד 

 בתנאים המינימליים ובקריטריונים שלהלן עבור כלל מועמדיה:

 ניסיון בגישור מקוון .א

התכנית תכנית ההכשרה לגישור מקוון חייבת לכלול כלי מדידה שיבטיח כי המועמד הציג בפני מעריכי 

 24-36גישורים מקוונים מלאים, במהלך  20ניסיון מספק בגישור מקוון שכולל ביצוע של מינימום של 

החודשים טרם סיום ההסמכה. תכנית ההסמכה נדרשת לכלול קריטריון ברור של תנאי זה 

 בדרישותיה.

 (:פטורים ויוצאים מן הכלל )בהינתן מינימום של חמישה הליכי גישורי אונליין מלאים

 מגשרים שהוסמכו ע"י הארגון הבינ"ל לגישור. (1

שעות  200גישורי אונליין מלאים )או במסגרת של  20מגשרים אשר פעלו באופן יחידני בלפחות  (2

גישורי אונליין ובלבד שגישורים אלה נמשכו יותר מיום אחד( במדינות שבהן אין תכנית הסמכה 

 והערכה סדורה של הארגון הבינ"ל לגישור. 
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 בתחום הגישור המקווןידע  .ב

תכנית ההכשרה לגישור מקוון חייבת לכלול כלי הערכה ומדידה באשר לידע ולהבנה של המועמד את 

תחום הגישור המקוון באופן שיאפשר מקסום יכולתו לביצוע גישור מקוון בהצלחה ובאופן מקצועי 

כנולוגיית תקשורת דה זו לכלול הכרת המרחב הדיגיטלי ויכולת שימוש מתקדמת בטיויעיל. על מד

ומידע, מסוגים שונים. תכנית ההכשרה יכולה לעשות שימוש במבחני אונליין, מאמרים, דו"חות 

וראיונות על מנת לקבוע האם למועמד קיים את הידע הנדרש. המועמדים נדרשים להיבחן על הצגת 

לעשות שימוש  הבנה מקיפה של תיאוריות ופרקטיקות בתחום הגישור המקוון. תכנית ההערכה יכולה

 (. אמופיע בנספח  –במסמך מרכיבי ליבת הידע לכשירות בגישור אונליין של הארגון הבינ"ל לגישור 

 מיומנות ופרקטיקה בגישור אונליין .ג

תכנית הכשרה והערכה לכשירות בגישור אונליין חייבת לכלול כלי להערכת ביצועים אשר יאפשר 

צוות המשימה להסמכה והערכת מגשרי אונליין מטען למדוד כשירות גבוהה לביצוע גישור מקוון. 

ארגון הגישור הבינ"ל מצפה כי הכלי שישמש את תכנית ההערכה וההסמכה של מגשרי אונליין לבחינת 

 (. בכשירות המגשר יבחן את כל מיומנויות הליבה הנדרשות ממגשרי אונליין )מופיע בנספח 

המגשר אכן עומד בכלל המיומנויות הנדרשות בגישור הכלי המודד להיות מפורט דיו על מנת לקבוע כי 

אונליין. עם זאת, לא נדרש כי כלל המיומנויות יוצגו באותו העומק, ותכנית ההערכה וההכשרה 

למגשרי אונליין רשאית להעריך היבטים אחרים של מיומנויות פרקטיות שאינן מופיעות ברשימת 

 מיומנויות הליבה המדוברת.
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 מסמך מקדים המציג את חוקי היסוד בעת ניהול דיאלוג  -פח ד נס

 עבור משתתפי תהליכי גישור מקוון

 

 . בבואכם להליך גישור מקוון, חשוב שתכירו את הכללים עליהם אנו מסכימים בתהליך

, על מנת לאפשר הליך אפקטיבי ומכבד שיצליח לקדם אתכם בתפקידי כמגשר/ת אלו כללים עליהם נקפיד

 ות ולסיים את הסכסוך עמו הנכם מתמודדים. להסכמ

 

אנו מסכימים לדבר בתורנו ולהשתדל שלא לקטוע את לצרכי ניהול שיחה אפקטיבית, טובה ומכבדת . 1

 דברי האחרים.

 . אנו מסכימים לקרוא לכולם בשמותיהם הפרטיים ולא בכינויים "היא" או "הוא" או אף גרוע מזאת.2

 טרה להבהיר ולהבין את הנאמר ולא במטרה לתקוף.. נשאל את האחר/ת שאלות במ3

. אנו מסכימים לנסות ולהימנע מביסוס עמדות נוקשות וכן להביע את צרכינו ורצונותינו בנוגע לתוצאות 4

 שאליהן אנו שואפים להגיע.

 . אנו מסכימים להקשיב בכבוד ולעשות מאמצים כנים להבין את הצרכים והרצונות של האחר/ת.5

רים בכך שלכל אחד ואחת מאיתנו הזכות להחזיק בנקודת מבט משלנו, אפילו אם איננו . אנו מכי6

 מסכימים עם זו של האחר/ת.

 . אנו נשתדל לא להתעכב על דברים שלא צלחו בעבר ובמקום זאת נתמקד בעתיד שברצוננו ליצור.7

טיבים לא מועילים, ויכוחים, קיטורים ונרו. אנו מסכימים לפעול במודע ובמכוון על מנת להימנע מ8

 ומסכימים לנצל את זמננו בגישור לטובת הגעה לכדי ההסכמה שלטעמנו היא המועילה ביותר.

 . אם משהו בתהליך הגישור לא יתאים לנו, נציין זאת.9

 . נבקש לקחת הפסקה, אם תהיה בכך תועלת.10

י חירום שיחייבו הליכים . בעודנו בתהליך הגישור, נמנע מקידום הליכי עימות משפטיים, למעט במקר11

 שכאלה.

. באם נחוש שלמגשר/ת יש משוא פנים והעדפה כלפי אחד מן הצדדים או שאינם ניטרליים כלפי 12

 התוצאות, נצביע על כך.
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 דוגמאות להסכם כניסה להליך גישור מקוון -נספח ה 

  

ממרכז חיפה לדיאלוג ויישוב  יגאל הולצר, ירון לוין ואורית קדם הכותבים על ידי : מסמך שנכתבדוגמה א'

 סכסוכים, עיריית חיפה.

, מגשר בהליכים מקוונים mediate.com: מסמך שנכתב ע"י ג'ים מלמד, ממייסדי אתר דוגמה ב'

 קליפורניה, ארה"ב.

 

 דוגמה א': הסכמה לניהול הליך גישור בגישור מקוון מרחוק
 

 ___________________ -תיק מס 

 

 _______________________ -______     בנערך ביום ___________

 

 

 -בין: משתתפים צד א'

 _______________________________  -______________________________ ו

 

 __________________________ )שמות ות"ז( -________________________  המיוצג/ים ע"י -ו

 

 -לבין: משתתפים צד ב'

 _______________________________  -_______ ו_______________________

 

 __________________________ )שמות ות"ז(   -________________________  המיוצג/ים ע"י -ו

 

 להלן: הצדדים

 

 _________________________________ -ובין:_______________________________ ו

 

 להלן: המגשר/ים

 

בין הצדדים, אותה מבקשים הצדדים ליישב בהסכמה בדרך של משא ומתן  הואיל והתגלעה מחלוקת
 חופשי בפני המגשר )להלן: ההליך( וזאת בהתאם ובכפוף לכללי הסכם זה ולכל דין.

 מוסכם בזאת כי:

הצדדים ובאי כוחם מסכימים למלא אחר כללי ניהול ההליך כפי שיופרטו להלן ולשתף פעולה עם  .1
 על מנת שניתן יהיה ליישב המחלוקת בהסכמה.המגשר בהגינות ובתום לב 
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מוסכם על הצדדים, באי כוחם והמגשר כי ההליך הנו סודי וכי חילופי דברים ומסמכים במסגרת  .2
מתחייב שלא להקליט  משתתפים בהליךכל אחד מה ההליך יהיו סודיים אלא אם הוסכם אחרת.

עידה אדם ווא יושב לצורך שיחת הווכי במהלך הגישור לא יהיה נוכח בחדר בו ה את הליך הגישור
 .וללא ידיעת הצדדים הנוספים והמגשרים נוסף שאינו חתום על טופס זה

 

הצדדים ובאי כוחם מתחייבים שלא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב ובין בעל פה, או  .3
 להציג מסמכים בכל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין להליך. 

 

גשר במסגרת ההליך ישמש את המגשר בלבד והצדדים ובאי כוחם לא כל רישום אשר יערוך המ .4
 יהיו רשאים לעיין בו.

 

כל מסמך שהועבר ע''י מי מהצדדים או באי כוחם למגשר במסגרת ההליך לא יועבר לצד האחר או  .5
 לבא כוחו אלא אם הוסכם אחרת.

 

זה, אין לו כל עניין המגשר מצהיר כי ככל הידוע על פי העובדות הידועות לו בעת חתימת הסכם  .6
אישי בנושא המחלוקת נשוא ההליך , וכי במידה ויתברר במהלך ההליך כי עשויה להיות לו נגיעה 

אישית כלשהי לנושא המחלוקת יודיע על כך לצדדים וימשיך בהליך רק אם יקבל הסכמת הצדדים 
 לכך. המגשר מתחייב לנהל את ההליך ללא משוא פנים ומתוך ניטרליות מוחלטת.

 

המגשר מתחייב שלא לתת שירות מקצועי למי מהצדדים בכל עניין הנוגע למחלוקת בין הצדדים  .7
 הן במהלך ניהול ההליך והן לאחר מכן.

 

ידוע לצדדים ולבאי כוחם כי המגשר אינו מוסמך להכריע במחלוקת אלא יסייע לצדדים להגיע  .8
בהליך בהודעה למגשר בכל להסכמה מתוך רצון חופשי וכי כל צד רשאי להפסיק את השתתפותו 

 עת.
 

כמו כן מוסכם על הצדדים ובאי כוחם כי המגשר יוכל על פי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק את 
ההליך וזאת אם לדעתו הגיע ההליך למבוי סתום או במידה והצדדים או מי מהם לא ממלא אחר 

טיה נראה למגשר כי התחייבויותיו על פי נוהלי ההליך ו/או הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת שבע
על ההליך להפסק. כן רשאי יהיה המגשר להפסיק את רצף הפגישות לתקופה שימצא לנכון אם 

 יראה זאת לטובת העניין.

 ידוע לצדדים כי הם רשאים להיוועץ בכל עת עם באי כוחם ו/או מי שימצא לנכון. .9
 

ך להציע דרכים מוסכם על הצדדים ובאי כוחם כי המגשר רשאי בכל עת במהלך ניהול ההלי .10
לפתרון המחלוקת בכללותה או על מנת לצמצמה, לרבות הדרכים לפתרון ביניים של נושאים 

השנויים במחלוקת. ידוע לצדדים כי אין הם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא המועלת ע''י המגשר 
 כאמור.

 

גבי ניהול מוצהר בזאת ומוסכם על הצדדים ובאי כוחם, כי המגשר לא יישא בכל אחריות שהיא ל .11
 ההליך ותוצאותיו וכן לגבי השלכות ההסכם שאליו יגיעו הצדדים, במידה ויגיעו.

ברור לצדדים כי מאחר וההליך כולו וההסכם אליו יגיעו הצדדים במידה ויגיעו, נערכים מתוך רצון 
חופשי של הצדדים, ולאחר שניתנה להם האפשרות להתייעץ עם באי כוחם ו/או כל מי שימצאו 

יהיו הם מנועים מלהעלות כל טענה שהיא כלפי המגשר בכל הנוגע להליך ו/או ההסכם  לנכון,
 לרבות תוצאותיהם והשלכותיהם.

 המגשר יקבע את סדר ניהול ההליך כפי שימצא לנכון ובהתחשב בנסיבות המקרה. .12
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המגשר רשאי יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי, להיוועד עם מי מהצדדים ו/או באי כוחם וזאת  .13
 לא נוכחות הצד השני ובא כוחו.ל

המגשר לא יעלה בפני הצד האחר או בא כוחו כל הצעה או מידע אשר הועברו לידיו במהלך 
הפגישות הנפרדות כאמור, ובמידה ונתבקש שלא לעשות כן ע''י הצד עמו נפגש ביחידות ו/או בא 

 כוחו.

דים ויהוו הסכם מחייב לכל ההסכמות אליהם יגיעו הצדדים יועלו על הכתב וינוסחו בשיתוף הצד .14
 דבר ועניין )להלן: הסכם הצדדים(.

 

הסכם הצדדים ייחתם ע''י הצדדים ובאי כוחם וחתימתם תאומת ע''י המגשר. ידוע לצדדים כי 
במידה וההליך החל לאחר שהוחלו הליכים משפטיים בערכאות, רשאי מי מהם לבקש כי הערכאה 

 סכם הצדדים אליו הגיעו הצדדים במסגרת הליך זה.בה נפתח ההליך תיתן תוקף של פסק דין לה

הצדדים ובאי כוחם מצהירים כי קראו הסכם זה וכי בחתימתם מאשרים הם את הסכמתם לכל 
 האמור בו.

 

 

 משתתפים צד א'

 ________________________:חתימה .1

 חתימה:________________________ .2

       בא הכוח:_______________________ .3

צד ב'משתתפים   

 _________________________:חתימה .1

 _________________________:החתימ .2

       בא הכוח:________________________ .3

 

 

 

_______________________ מגשר    

 

_______________________ מגשר  
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, מגשר  mediate.com שנכתב ע"י ג'ים מלמד, ממייסדי אתר הסכם כניסה להליך גישור מקוון דוגמה ב':

 בהליכים מקוונים קליפורניה, ארה"ב.

 

 

זהו הסכם בין ________ לבין __________, להלן "הצדדים", וכן __________, להלן "המגשר/ת", 

 __.__________מתוך כוונה לפתור את הבעיות הנוגעות ל: ________ מקווןלכניסה לתהליך גישור 

 

 הלן:הצדדים והמגשר/ת מסכימים כדל

 . אופי הגישור1

 המשא ומתן שלהם. ניהול הצדדים ממנים בזאת את _________ כמגשר/ת מקוונ/ת עבור 

הסכמה שבו מטרת המגשר/ת לסייע לצדדים  יצירתמכוון דיאלוג תהליך הוא הצדדים מבינים שגישור 

 להגיע לכדי הסכמה באופן שיתופי, מוסכם ומושכל. 

 להכריע עבורם את הבעיות העומדות בבסיס הסכסוך. סמכות את ה הצדדים מבינים כי אין למגשר/ת

הצדדים מבינים כי גישור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בלתי תלוי. הצדדים מוזמנים להשיג ייעוץ 

שכזה במהלך תהליך הגישור, ומומלץ להם בחום לפנות לייעוץ משפטי חיצוני של כל הסכם שיושג במהלך 

 ימה עליו. תהליך הגישור, לפני חת

 הצדדים מבינים כי מטרת המגשר/ת הינה לסייע לצדדים עצמם להגיע להסכם מועיל והוגן ככל הניתן.

כי המגשר/ת מחויב/ת לפעול מטעם כל הצדדים ללא משוא פנים וכן כי המגשר/ת לא הצדדים מבינים 

 ישור. יכול/ה לספק ייעוץ משפטי למי מהצדדים וכן לא לספק טיפול במהלך תהליך הג

 . היקף הגישור2

הצדדים מבינים שעליהם מוטלת האחריות לקבוע, בהסכמת המגשר/ת, את היקף הגישור. ההיקף ייקבע 

 .המקווןבתחילת תהליך הגישור 

 יוולונטראופן רצוני . תהליך הגישור נעשה ב3

ם. עם להשלים את התהליך בהסכ ,בתום לב ,מציינים את נכונותם המקווןכל הצדדים בתהליך הגישור 

 זאת, הצדדים מבינים כי כל צד רשאי לסגת מן התהליך או להשהות אותו, בכל זמן ומכל סיבה שהיא.

הצדדים מבינים גם כי המגשר/ת רשאי/ת להשהות או לקטוע את תהליך הגישור באם הוא/היא חש/ה 

אין עוד שהתהליך יוביל לתוצאה שאינה הוגנת או סבירה, שתהליך הגישור הגיע למבוי סתום, או ש

 ביכולתו/ה לסייע לצדדים בצורה מועילה בעת תהליך הגישור.

 . חסיון ופרטיות4

לחלוטין. כיוון שכך, כל הדיונים בתהליך  פרטי וחסויהצדדים והמגשר/ת מבינים שתהליך הגישור יהיה 

 עם שני הצדדים ויועציהם, כל לרבות כל ההתקשרויות בכתב, בעל פה ובאמצעים דיגיטלייםהגישור, 

טיוטות ההסכמים וכל הסכמי הגישור שאינם חתומים לא יהיו קבילים בכל סוג של הליכים בבית 

 המשפט. רק הסכם גישור חתום על ידי שני הצדדים יהיה קביל בהליכים בבית המשפט. 
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הצדדים מסכימים שלא לזמן את המגשר/ת לכל הליך בית משפט הנוגע לשני הצדדים לשם מתן עדות 

גישור או לשם אספקת חומרים מתהליך הגישור. תהליך הגישור נחשב בעיני הצדדים בנושא תהליך ה

סיון יוהמגשר/ת כמשא ומתן על פשרה. הצדדים מבינים כי על המגשר/ת מוטלת חובה אתית להפר את הח

 בתהליך אם עולה בו/ה החשש שאחד הצדדים או אדם אחר עומדים בפני סכנת פגיעה פיזית. 

והמגשר/ת מסכימים שתהליך הגישור המקוון שלהם יהיה פרטי לחלוטין. מוסכם  יתר על כן, הצדדים

יעשו כל שביכולתם להבטיח שצדדים "שלישיים" אחרים לא יוכלו לראות או שהצדדים והמגשר/ת 

 לשמוע או לחוות בכל דרך את דיוני תהליך הגישור הפרטיים והחסויים של הצדדים. 

שלא הם ולא מי שתחת השפעתם יקליט, יצלם או יסרוק בכל דרך  כמו כן, המגשר/ת והצדדים מסכימים

שהיא או ישתף כל היבט שהוא של הדיונים או החומרים בתהליך הגישור המקוון עם כל אדם שאינו מי 

 מהצדדים או המגשר/ת.

 . גילוי נאות5

יך כל אחד מהצדדים מסכים לחשוף במלואם ובכל הכנות את כל המידע והמסמכים הנוגעים לתהל

הגישור, בהתאם לבקשת המגשר/ת, וכן את כל המידע שמבקש כל אחד מן הצדדים האחרים בתהליך 

 הגישור, באם קבע/ה המגשר/ת כי הגילוי נוגע לדיוני תהליך הגישור.

 המגשר/ת של היעדר משוא פנים. 6

לפיכך, אין  הצדדים מבינים כי על המגשר/ת להישאר ללא משוא פנים לאורך כל תהליך הגישור ולאחריו.

ביכולת המגשר/ת לתמוך בעניינם של מי מהצדדים על פני אלה של הצד השני במהלך תהליך הגישור או 

 או אחר.  משפטיבכל הליך 

הצדדים מסכימים שהמגשר/ת יכול/ה לדון בתהליך הגישור עם כל עורך דין ששכר מי מהצדדים כיועץ 

שכל משא ומתן בתהליך הגישור חייב לכלול את כל  פרטני. דיונים אלה לא יכללו משא ומתן, כיוון

 הצדדים באופן ישיר. 

המגשר/ת יכול/ה לדון בנפרד עם אחד הצדדים בתהליך הגישור; במקרה זה, יהיה הדיון ביניהם חסוי, 

 אלא אם יסכימו ביניהם אחרת.

 . התדיינות משפטית7

ת משפטיים )למעט במקרה חירום הצדדים מסכימים להימנע מנקיטת תמרונים מקדימים והליכי עימו

 המחייב פעולה שכזו( בעת שהם לוקחים חלק פעיל בתהליך הגישור.

 . דמי הגישור8

הצדדים והמגשר/ת מסכימים כי התשלום למגשר/ת יהיה ______ ש"ח לשעה, עבור הזמן שהוקדש 

הל תכתובות, וכן עבור הזמן שנדרש לו/לה ללמוד מסמכים, לחקור בעיות, לנ מקוונתלצדדים בצורה 

לשוחח בטלפון, להכין טיוטות הסכמים והסכמים סופיים, וכן לעשות כל דבר אחר שסביר כי יידרש על 

 מנת לסייע לצדדים להגיע להסכמה מלאה. 

כמו כן, מסכימים הצדדים כי עלויות שכפול מסמכים, ביול דברי דואר ושיחות טלפון בינלאומיות יושתו 

 ת החזרים בעבור הוצאות שנגרמו בגין תהליך הגישור. עליהם. הצדדים ישלמו למגשר/
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קדון של _________ ש"ח לטובת דמי הגישור והוצאות המגשר/ת יועברו למגשר/ת בעת החתימה על יפ

 . 25הסכם זה. כל סכום מתוך דמי ההפקדה הללו שלא הרוויח/ה המגשר/ת בתהליך הגישור יוחזר לצדדים

הצדדים יישאו באחריות, ביחד ולחוד, על תשלום דמי הגישור והוצאות המגשר/ת. מבין הצדדים עצמם, 

 תוטל האחריות לתשלום דמי הגישור והוצאות המגשר/ת על ____________.

חודש. מדי חודש, יקבלו הצדדים מהמגשר/ת חשבונית המפרטת את דמי הגישור וההוצאות של אותו ה

יום ממועד שליחת החשבונית,  15-התשלום בעבור עלויות והוצאות אלו ישולמו למגשר/ת לא יאוחר מ

 אלא אם הוסכם אחרת בכתב.

היה ולא בוצע התשלום במועד, רשאי/ת המגשר/ת, לפי שיקול דעתו/ה הבלעדי, להפסיק כל עבודה מטעם 

 ין הצדדים, ולפרוש מתהליך הגישור.הצדדים, כולל ניסוח טיוטות הסכמים ו/או הפצת ההסכם ב

 הסכם זה נחתם ביום _______ בחודש _______, שנת _________.

 

 חתימות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ב, באופן מקוון וככללסעיף הנהוג בגישורים המבוצעים בארה" 25
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 Zoom -בשימוש בסיסיות להנחיות  - ונספח 

 

 : Zoom -ה בלפגישקישור הזמנת משתתפים 

https://us04web.zoom.us/j/5914421002?pwd=QnZ4RDFJOEk5NnNhZVZoSnVNK0Q4Zz09 

 

https://youtu.be/qsy2Ph6kSf8 

 (דקות 30 -כ שכזו לפגישה משוער זמן משך) Zoomות עבאמצפגישת אינטייק מקוון  

בפגישה זו נבחן לעומק את מוכנות ויכולת המגושרים לבצע גישור מקוון, במידת הצורך נמליץ  .1

 להם לפנות לתמיכה טכנית כך שירגישו ביטחון להשתתף בגישור מסוג זה.

 :Zoom- ית המגושרים לכללים עבודה בהנחי .2

 .יוזם הפגישה ושולח הזמנה הוא המגשר בלבד .א

 ."חדר המתנה" לזיהוי המגושרים והכנסתם ע"י המגשרים-שימוש ב .ב

ת ע"י המגשרים )כמובן שתעשה גם ע"פ  החלטת אחד יהחלטה לסיום הפגישה בפועל נעש .ג

 הצדדים(.

ים ונבדל את הנאמר בהתאם לנשּוא ונֹושא הקונפליקט )גירושין, עסקי, בפגישה זו ניתן דגש .3

 קהילתי, צרכני ועוד(.

 

איך משתמשים 

docx.בזום

https://us04web.zoom.us/j/5914421002?pwd=QnZ4RDFJOEk5NnNhZVZoSnVNK0Q4Zz09
https://youtu.be/qsy2Ph6kSf8

