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מהו גישור ?

גישור הינו הליך רצוני )וולונטרי( ליישוב סכסוכים בהסכמה, 
חלופה להתדיינות בבית משפט ולפתרונות שבהכרעה. 

המגשר הניטראלי מוביל את התהליך, מנחה את הצדדים, 

מסייע לצדדים ליישב את המחלוקות ביניהם בהסכמה. 

למה גישור ?

להליך הגישור יתרונות רבים:
  ראיה חיובית לשת”פ ו/או שיקום היחסים בין הצדדים 

ותקשורת בונה בעתיד  
  הכרה בצרכים הלגיטימיים של כל צד

  הליך פשוט, קצר ויעיל הממוקד בהגעה לפתרון מוסכם   
על הצדדים  

  הליך החוסך משמעותית משאבי זמן וכסף
  מאפשר מו”מ באווירה נינוחה, ללא לחץ, כל צד יכול   

לבטא את עמדותיו וצרכיו   
  הזדמנות בלעדית לשני הצדדים להחליט על טיב ההסכם,   

התהליך ותוצאותיו  

  הליך חסוי ונטול סיכונים- סודיות מובטחת!

מתי אפשר לפנות אלינו?
  במקרה של חילוקי דעות עם צד ג’ )ספק, לקוח, מפעל   

אחר וכו’(  
  במקרים של חילוקי דעות הנמצאות בשלב כלשהוא של  
דיון משפטי. נציגינו יצרו אתכם קשר על מנת לבחון הדדית     

את כדאיות ויעילות הליך הגישור.  

תהליך הגישור מוגן בחיסיון ע”פ חוק הגישור   *
ואין אפשרות להשתמש בבית המשפט בדברים שנאמרו   
בהליך הגישור או במסמכים שהוצגו במישרין או בעקיפין   

בהליך הגישור. לצדדים שמורה הזכות להפסיק את   

הגישור בכל שלב.  

מה מציע מרכז הגישור לתעשיינים?
  גישור בין תעשיינים ובין תעשיינים לצדדים שלישיים

גישורים במגוון תחומים: סכסוכים עסקיים, סכסוכי עובדים   
ועוד  

  גישור על ידי מגשרים מוסמכים לפי תחומי התמחות 
בהתאם לנושא הסכסוך  

  פגישת ייעוץ לחברי התאחדות התעשיינים ע”י מגשר   
מוסמך – ללא עלות!  

  גישורי תביעות קטנות )עד 50 אלף ₪( בעלות סמלית.
  הנחה לחברי התאחדות התעשיינים על תעריפי מהו”ת )הנהלת  

בתי המשפט(  
  פעילות הסברה, קורסים, ימי עיון והכשרות בתחום הגישור 

ניהול מרכז הגישור: 

בראש מרכז הגישור עומד צוות היגוי שכולל את מנהלי 
מרכז הגישור, מנהל מרחב צפון בהתאחדות התעשיינים 

ונציגים מתוך הנהלה הציבורית של המרחב ושל אגודת בית 
התעשיינים, חיפה. מרכז הגישור מנוהל ללא תשלום על ידי 

תעשיינים או תעשיינים לשעבר, אקדמאים, בעלי הסמכה 
כמגשרים )כולל פרקטיקום( וללא עבר פלילי.

רשימת המגשרים מאושרת על ידי צוות היגוי.

מובילי פעילות הגישור:
רן קובו –B.Sc בכלכלה וניהול, M.Sc בניהול תעשייתי. מעל 

35 שנות ניסיון ניהולי ועסקי בענפי תעשייה שונים. שנים רבות 
של פעילות במסגרת התאחדות התעשיינים: חבר הנהלת 

מרחב צפון, חבר הנהלת איגוד המתכת, חבר בוועדות, נציג 
מעסיקים בבתי דין לעבודה. מגשר מוסמך, בעל ניסיון רב 

בגישור ופתרון קונפליקטים ומשברים.

גידי קמחי - B.Sc במדעי המחשב, M.A במנהל עסקים, 
מגשר מוסמך. מעל 20 שנות ניסיון בהקמה וניהול של 

חברות הייטק בארץ ובעולם )כולל חברות ציבוריות( בהיקפים 
של מאות עובדים, ניהול פתרון משברים ותהליכי פתרון 

מחלוקות בין אנשים, גופים וחברות גדולות בארץ ובעולם.

לפרטים נוספים: 

התאחדות התעשיינים בישראל- מרחב צפון

אגודת בית התעשיינים חיפה
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