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הליך שיפוטי פנייה לניהול הליך גישור טרם  - יישוב מחלוקות באגודות שיתופיות

 עתגילוי ד -בית משפט או  בוררותבמסגרת 
 מבוא

נודעת  וחברותיה, לחבריהבין האגודה המיוחדים היחסים ו נוכח האופי המיוחד של האגודות השיתופיות

 יישוב הסכסוכים.  דרך חשיבות מיוחדת ל

קובעות כי האגודה נדרשת לכלול בתקנונה  1976-תשל"ו ,)ייסוד( תקנות האגודות השיתופיותכמו כן 

כידוע, בפני האגודות עומדות כלל המתכונות ליישוב הסכסוכים הסכסוכים.  ישובהתייחסות למתכונת י

סעיף , כאמור במתתאגיד אחר, ובנוסף לכך קיים מסלול של יישוב הסכסוכים על ידי הרשהעומדות בפני כל 

 .לפקודת האגודות השיתופיות 52

מטרת גילוי דעת זה היא להצביע על יתרונותיו של הליך הגישור ולעודד אגודות שיתופיות לכלול בתקנוניהן 

פנייה להליכי גישור ומיצוי הליכים אלו לפני הפנייה להכרעות שאינן בדרך של הסכמה, כמו הכרעה בבית 

 משפט וגם בבוררות.  

בחיוב מהלך של ים ורואות רוא שבותמייתנועות ההת והמועצות האזוריומרכז השלטון המקומי, יצוין כי גם 

לקדם  .ותסיוע לאגודות ולחבריהן המבקשים ים.ותמיצוי הליכי גישור בטרם קבלת הכרעה שיפוטית, ומושיט

במשך שנים רבות ותוך יצירת מומחיות  ם.ן, בין היתר באמצעות הקמה ותיפעול של מרכזי גישור על ידזאת

 בתחום.
 

 הגישוריתרונות הליך 

  והם יכולים להפסיקו בכל שלב שירצו. מבוסס כל כולו על רצונם החופשי של הצדדיםהליך הגישור  .א

המחלוקת בהסכמה, מבלי שיש להביא לסיום לסייע לצדדים  .השמטרתו .תמנוהל באמצעות מגשרההליך  .ב

 סמכות הכרעה כלשהי. .הבידיו

 מקיפים וארוכי טווח. ,על פתרונות יצירתיים וחשיבה שיח פתוח ומכבדלבהליך הגישור נוצרת הזדמנות  .ג

 .לא יוכל לשמש כראיה בכל הליך אחר הגישור וכל הנאמר במסגרת חיסיוןעל תוכן הגישור מוטל  .ד

)גישור(,  ובתקנות בתי המשפט 1984 -תשמ"ד ]נוסח משולב[ בחוק בתי המשפטמוסדר גישור ליך הה .ה

 .משפט לצורך קבלת תוקף של פסק דיןהלבית וניתן להגיש את ההסכם עליו חתמו הצדדים  1993 -תשנ"ג

הליך הגישור מביא, פעמים רבות, לכך שהצדדים לא מרגישים מוכפפים או כמי שנאלצו לוותר על  .ו

עקרונותיהם, אלא יש בו העצמה והדגשת של שיתוף הפעולה, באופן שמרחיב את התועלת לשני הצדדים. 

ם שיתופית, קיים משנה חשיבות במתן תחושה של סיוהאגודה בכאשר מדובר ביחסים ארוכי טווח כמו 

 הסכסוך לא מתוך הכפפה אלא מתוך הסכמה והעצמה. 
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 לסיכום

לצדדים ומסייע לשמור על מערכות יחסים  חוסך זמן וכסףה ליך יעיל, קצר וממוקדהליך הגישור הינו ה

קיום הליך גישור לפני פנייה להכרעה  ןאגודות יכללו בתקנוניההמומלץ כי יתרונותיו הרבים, בשל  מתמשכות.

 .'חותכת'

 

 

 בברכה,בכבוד רב 
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