
 י המגשר "ייעו� וחיווי דעה ע
 )פילוסופיי� ופסיכולוגיי�, היבטי� משפטיי�(

השמעת , מת� עצות: הנוגע להתנהלות המגשר,  במחלוקתושנוי מרכזי נושא ממוקד בהמחקר

מותר וראוי , הא� במסגרת ניהול הלי� הגישור: שאלת המחקר היא. ידיו�עלהערכות והבעת דעה 

 �: וביניה�, ִמשנה לרוב�משאלה זו משתרגות שאלות? ויחווה את דעתואו אסור ופסול שהמגשר ייע

והקשר שלה� היקפ� , "חיווי דעה" ו"ייעו�"של המונחי�   והנורמטיבית משמעות� הלשונית�מה

מה� השיקולי� בעד ונגד ?  המלצה והצעת פתרו�,צפי תוצאות המשפט, הערכה, מת� מידעל

�להיגדיו  האחריות המשפטית של המגשר ימה ?� יוצרווְלמה התכוומה קובע הדי� בנדו� ? התרת

שמפעיל את השפעתו , הֶחְנהתנהלות של איש מקצוע ַמה ומאפייני  האישיותמה� כישורי ?ולמצגיו

? כיצד זה משפיע על מקבלי השירות? לעומת עמיתו שנמנע מכ�, באמצעות חיווי דעתו וייעוצו

לוב הידע הרלבנטי שנצבר במספר דיסציפלינות תו� שי, תחומיבינועוד נבחנו במחקר שאלות אלה 

 . יישוב סכסוכי� ופילוסופיה, פסיכולוגיה, משפטי�: אקדמיות

 ובדיני המדינות בסיפרות הגישוריתכמשתק& ג� , הגישוריי�מודלי� בהמחקר מציג את הפילוג 

צדדי� ת� ליהאחת מצדדת בכ� שמגשר י: שתי עמדות קוטביותהנאחזי� ב, שהנהיגו גישור בתחומ�

�, ובסכסוכי� משפטיי� יערי� את מצב� המשפטי ואת סיכוייה� להצליח בהתדיינות, מידע וייעו

  הנובע מנוסח התקנות הרלבנטיותי"עפמנותח  בנדו� הישראליהדי� . והאחרת מתנגדת לכ�

פרוטוקולי� (בהתא� לניירות העבודה , חקירת תהלי� גיבוש�תו� לראשונה בישראל ג� ו, ותכלית�

 �ותיקונ� , �1993ג"התשנ, )גישור(המשפט �שקדמו לפרסו� תקנות בתי) טיוטותהוחילופי של הדיוני

של המשפטית אחריות המחקר ד� ב. המשנה�כוונת מחוקקמה� מתבהרת , �1999ט"בתשנהרלבנטי 

אומר פט עול� המש. דיני החוזי�ו, דיני הנזיקי�,  התקנות וההסכ� המצויי"עפ, המגשר למוצא פיו

לצד מגשרי� החשי� . וההתנהגות האנושית מורכבת לא פחות, המציאות מורכבתא� , את דברו

יש , תו ולַהְכוונת המגשרולצד מתגשרי� הזקוקי� לעצ, יש הסולדי� מכ�, צור� להשיא עצות

�  פעולהדרכיבו ּה ֶ,ְמַמ, המחקר פונה איפוא לשדה הפסיכולוגי. המתנגדי� לניסיו� להשפיע עליה

� תובנות מַ.שורת ותו� יבוא , "גישור מסייע" ול"גישור מערי�"המקבילות ל, מנחות�מנחות ובלתי

מודל  באמצעות יצירת, יישומי לדילמה האקדמית והפרקטית נשוא המחקר ו�פתרמנפיק , �להַת

י "לחיווי דעה ולהפעלת השפעה ע, אשר בכל הנוגע לייעו�, "הגישור המותא� ", של גישורחדש

לתכונותיו ,  למגשרג� ;מתאי� עצמו ומותא� לנפשות הפועלות בכל גישור קונקרטי, רהמגש

המחקר מפרט את הרציונל של . רצונ�לצרכיה� ול, וג� לצדדי� המתגשרי�, ולתפיסתו המקצועית

"� . הרלבנטיי�התאמהה ואת משתני ואת אופ� ביצוע, "הגישור המותא
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