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  גישור ה  בפרויקטלקחת חלק   בואו 

 2022ספטמבר  - ביעות קטנות יולי לת המשפט    יבבת
 

 מגשרים יקרים, 

 הנהלת בתי המשפט. בשיתוף עם  ת"קבתיקי  גישור  של בפרויקט  להשתתף אנו מזמינים אתכם 

 

 על הפרויקט

קיימה  ט, הנהלת בתי המשפט במערכת בתי המשפ ADRכחלק מתפישת עידוד השימוש בהליכי 

של קיום הליכי גישור בתביעות קטינות בין כותלי בתי המשפט, על ידי בשנה שעברה פיילוט 

 רשימת המגשרים של בתי המשפט לתביעות קטנות.  המנויים על מגשרים 

להגדיל את מספר ההליכים  ניתן יהיה בדרך זו . הוחלט להרחיבו השנה הפיילוטלאור הצלחת 

, ולתת לבעלי שוניםלקיים גישור גם בתיקים שלא הופנו לגישור מטעמים  ,שיופנו להליכי גישור

 דיון המשפטי עצמו.  ה ממש לפניהדין הזדמנות להיעזר בגישור 

דרך כלל נכון לקיים את הגישור מחוץ לכותלי בית המשפט,  בארגון המגשרים בישראל סבור, כי 

בהפניה מראש, כשהמגשרים מקבלים מבעוד מועד את כתבי הטענות ועורכים את התיאום להליך, 

ובהשתתפות  הפרויקט  בלחץ. עם זאת, אנו רואים חשיבות בקיומו של ם  נתוני אינם הדין וכשבעלי

 . למגשרים בארגוןו תי המשפטב ל ,בו, כשירות לבעלי הדין

 :  מוקדים שני . הארגון לקח על עצמוארבעה מוקדיםב  פרויקטיתקיים ה השנה 

 . 31/08/22עד  21/07/22מתאריך תל אביב בשוקן המשפט היכל ( 1)

   . 05/09/22עד  21/07/22מתאריך בית המשפט  בהרצליה  ( 2)

היכולים מגשרים מתנדבים ל קוראיםבשני המוקדים( אנו הליכים  350  -בגלל היקף הפרויקט )כ

 קחת חלק בעשיה הזו.  ל לסייע בניהול והפעלת הפרויקט

 מהי ההצעה שלנו?

אשר  המנויים על רשימת המגשרים של בתי המשפט בתביעות קטנות,    למגשריםמופנית    קריאה זו

 .  הפרויקטמוכנים להתנדב לקיים פגישות גישור בתביעות קטנות במסגרת 

:  מספר חדרים בו זמניתמשמרות ב שתיבכל אחד מהימים יתקיימו    זוג.הגישורים יתקיימו בדר"כ ב

ניתן    .וגם למספר ימים  שמרות ברצףמ  שתי. יש אפשרות להתנדב ל14:00-11:00,  11:00-08:00

 גם לבקש לגשר לבד.  

בהתחשב  יבוצע  המגשרים  שיבוץ  אנא העבירו את תשובותיכם בטופס המצורף בהקדם האפשרי.  

, כולל מספר המגשרים הנדרשים בו. על מנת שלא נשיב פניכם ריקם, אנו מציעים רכי הפרויקטובצ

 . לפנות אלינו מוקדם ככל האפשר

יש לכם כבר ניסיון , ודאי אם  בטופס גם שמות של מגשרים שרוצים להתנדב בפרויקטתוכלו לציין  

 .ולא דרככם , ישירותאיתם. בכל מקרה, עליהם להתנדב לפרויקט במקביל זוגקודם של גישורים ב

, נקודות להבהרה ותיאום,  כוצוות הפרויקט יעמוד לרשות המתנדבים בכל שאלה הקשורה למהל

 .בפועל הגישוריםינהל מעקב שוטף אחר ביצוע  וכמו כן
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 ? כםמהי המחויבות של

 :תידרש/י להתנדב לפרויקטאם תבחר/י 

 רשימת המגשרים של בתי המשפט לתביעות קטנות.  להימנות על ●

 משמרת אחת מלאה. ל להתנדב לפחות  ●

 בשעות  14.7.2022, חמישיבשיחת תדרוך ותיאום שתתקיים בזום ביום  להשתתף  ●

 למגשרים המשתתפים בפרויקט השנה. קישור יישלח  -  17:30-16:00 

מועד   ● מבעוד  המגשרלדבר  צוות    ה/השני  ת/עם  ע"י  שתופץ  השיבוץ  לטבלת  )בהתאם 

מניסיון קודם, רצוי לגשר עם מי שכבר משותפת בגישור. העבודה  האום  יהפרויקט( לצורך ת

 גישרתם עימם בעבר.  

 . שאלוני משוב בסיום המשמרת ולאחר הפרויקט ללהשיב ע ●

 . מהלך הפרויקטהמתעוררים ב כל בעיה או קושי צוות הפרויקט בלעדכן באופן שוטף את  ●

לפחות רבע שעה לפני תחילת    או הרצליהלחדרי הגישור בבית המשפט בתל אביב  להגיע   ●

 ורים.הגיש

את   ● )לעדכן  הגישור  הליך  תוצאות  בדבר  הפרויקט  הכוללת:  צוות  שתועבר  מספר  בטבלה 

 . התיק, הצדדים, תאריך הגישור ותוצאתו(

 סיוע בניהול הפרויקט 

 

לסייע בניהול והפעלת הפרויקט באחד משני המוקדים לפחות    המוכניםגשרים  ממאנחנו מבקשים  

בנוסף לכל התכונות של מגשר טוב, חשוב גם להיות בעלי  במשך שבוע אחד לפנות אלינו בהקדם.  

 ורצוי גם יכולת יעוץ למגשרים צעירים.ארגון ובקרה טובים יכולת תכנון, יכולת הנעת צוות, 

, להיות  15:00עד    08:00שפט במשך שבוע משעה  המשמעות היא להיות נוכח בפועל בבית המ

המתאם בפועל מול השופטים ועוזריהם ומול המגשרים, לתת מענה להתפתחויות במהלך היום כולל  

המגשרים, לרכז את נתוני הפעילות והתוצאות ולהעבירם מידי יום אלינו.    סיוע מקצועי למגשרים

 יצוע שיפורים והתאמות ליום שלמחרת.   מידי ערב נקיים פגישת זום מסכמת של הפקת לקחים וב 

 מנהלים. שאינם המסייעים בניהול הפרויקט יוכלו כמובן לגשר בשבועות  

 כיצד יוצרים עמנו קשר? 

 נשמח לענות על כל שאלה לגבי הפרויקט, באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני: 

  gvirtzn@gmail.com:   דוא"ל, 8514656-052  -נורית גבירץ  

 

 ronykalinsky@gmail.com:   דוא"ל, 4456053-050 - רוני קלינסקי 

 

 בהערכה על הנכונות להתנדב ובתקווה לפרויקט מהנה ומוצלח, 

 

    ורוני, מנהלי הפרויקט  נורית                
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 .ת מתנדב .תטופס רישום למגשר
 

 אנא לחצו על הקישור לצורך מילוי ושליחה של טופס הרישום:  
 

https://forms.gle/C8SU2J6MF6PzhsNc6 

 

https://forms.gle/C8SU2J6MF6PzhsNc6

