
לפתור סכסוכים המתגלעים ברשויות המקומיות כבר בראשית התהוותם וזאת באמצעות שיח חדש חזון המרכז 
המהווה אלטרנטיבה מקצועית ותכליתית לניהול הליך משפטי הכרוך במשאבים יקרים כגון: זמן, 

עלויות משפט גבוהות, לרבות זימון עובדים למתן עדות בבתי המשפט.

צוות 
המגשרים

מגשרי המרכז הינם מגשרים מוסמכים בעלי ידע וניסיון בתחומים מוניציפאליים ואזרחיים, בהם 
נמנים ראשי רשויות לשעבר ובעלי תפקידים בשלטון המקומי )מהנדסים, רואי חשבון, עורכי דין, 

מנכ"לים, גזברים וכיו"ב(.

 עקרונות
הליך הגישור

ניטרלית, באווירה  הצדדים  בין  ומתן  ומשא  הידברות  של  וולונטרי  חוקי  הליך  הינו  הגישור 
כאשר לצדדים שליטה מלאה בתהליך ובתוצאותיו תוך שמירה על דיסקרטיות. צמד המגשרים 

מובילים את הצדדים להידברות ישירה ביניהם תוך בירור וחשיפת מחלוקותיהם וצרכיהם. 

יוטעם, כי, ביכולתם של המגשרים המכירים את השלטון המקומי ומגבלותיו, להציע פתרון
בר-ביצוע העומד בדרישות הדין.

כיצד מתבצע 
התהליך

למרכז הגישור צוות מקצועי המטפל בתיק, נשוא המחלוקת, מעת קבלתו ועד לסיומו המיוחל 
ובכלל זה: פנייה לצדדים ותיאום מועד ישיבת גישור, שיבוץ מגשרים בעלי ידע וניסיון מוכח 
לבית  מוגש  הוא  גישור  הסדר  שהושג  ככל  מכן  ולאחר  הגישור,  הליך  קיום  הסכסוך,  בתחום 
המשפט לצורך מתן תוקף של פסק דין. במידה ולא הושג הסדר גישור, מדווח צוות המגשרים 

לבית המשפט אודות תוצאות ההליך בהתאם לנהלים ולתקנות. 

מקום מפגשי 
הגישור

הישיבות מתקיימות במשרדי מרכז השלטון המקומי ברחוב הארבעה 19, תל אביב, מגדל התיכון.
ככל ומופנים תיקים מצפון ומדרום הארץ, ישיבות הגישור מתקיימות בשלוחות המרכז, הפזורות 

ברחבי הארץ.

לפרטים נוספים ולהפניית סכסוך לבירור בהליך גישור, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם עו"ד מיטל וינקלר – תשובה, מנהלת מרכז הגישור
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ובניית  הידברות  של  בדרך  סכסוכים  לפתרון  מקצועי  גוף  הינו  המקומי  השלטון  מרכז  מבית  לגישור  המרכז 
הסכמות כחלופה יעילה ומקצועית ליישוב מחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט.

במרכז הגישור מתבררים סכסוכים מוניציפאליים: תביעות כנגד רשויות מקומיות או מטעמן בהיקפים של מאות 
אלפי ומיליוני שקלים בנושאים מגוונים: חוזים, תכנון ובניה, עבודה, מקרקעין, אגרות והיטלים, צרכנות ועוד.

במרבית הסכסוכים שהתבררו בהליך מקצועי ויעיל, הושג הסדר גישור שקיבל תוקף של פסק דין ובכך הביא 
את הקץ להליכים המשפטיים שארכו שנים. ניתן לצפות בדוגמאות להסדרי גישור באתר מרכז השלטון המקומי.

מרכז הגישור זוכה להצלחה והכרה של בתי המשפט כמוסד המתמחה בפתרון 
סכסוכים מוניציפאליים במינימום זמן ובמקסימום תוצאות.

פשוט. לפתור סכסוך.

מרכז גישור השלטון המקומי


