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מיריב מסחרי 
לשותף לעשייה 
- גישור מבוסס 

אינטרסים 

כך הפך סכסוך עסקי עמוק בין 
שתי חברות שבאות מתרבויות 

שונות, לתחילתו של שיתוף 
פעולה עתיר רווחים

מאת:  עו"ד שלמה כהן, עו"ד מאיה מנור, 
עו"ד ירדן שייר 

לצדדים  או  דין  לעורכי  נדמה  רבות  פעמים 
כל  ואין  הטענות  בכתבי  סופר  כולו  שהסיפור 
משותפת.  ראשונה  ישיבה  של  בקיומה  טעם 
מגלים  אנו  הגישור,  במסגרת  שבפועל,  אלא 
הסיפור  את  מתארים  הטענות  כתבי  כי  לעתים 
של  האמיתיים  לאינטרסים  המנוגד  באופן 
באסטרטגיה,  מכוסים  אלו  כאשר  הצדדים, 
לבקש  שניתן  למה  ומצומצמים  וטקטיקה,  אגו 

כסעדים בבית המשפט. 
מטרתו של מאמר זה היא להציג את המאפיינים 
העיקריים של גישור מבוסס אינטרסים אמיתיים 
זאת  ולתאר  זה,  בגישור  המגשר  תפקידי  ואת 

באמצעות מקרה אמיתי. 

 הסכסוך
פגיעה בקניין הרוחני

לאחרונה, הגיע למשרדנו מבית המשפט המחוזי 
להפרת  טענות  ובו  מעניין מאוד  תיק  בתל אביב, 
עוולה  בכל  כמעט  התובעת  של  רבות  זכויות 
קיימת בדיני הקניין הרוחני. הצדדים בתיק הגיעו 
מתרבויות שונות ושפות שונות, מה שגרם למתח 

רב ולאמוציות. 
זיהתה  אשר  ישראלית  בחברה  היה  מדובר 
היצף.  במחירי  הארץ  ברחבי  מופצים  שמוצריה 
נטען שחברה מהגדה המערבית מפיצה בישראל 
תוך  מזויפים,  רבים  מוצרים  גדולות,  בכמויות 
מדגמים  הפרת  רשומים,  מסחר  סימני  הפרת 
עין  גניבת  רשומים,  פטנטים  הפרת  רשומים, 

ועשיית עושר ולא במשפט. 
מהגדה  שהחברה  טענה  הישראלית  החברה 
וביצעה  כשלה  הנחזים  מוצרים  וייבאה  ייצרה 
ולאורך  עוצמתיות  שיטתיות,  קשות,  הפרות 

של  גדולים  נזקים  לה  גרם  שהדבר  כך  זמן, 
ובמוניטין  בהכנסותיה  ופגע  רבים  מיליונים 
הישראלית  החברה  מאוד.  קשה  בצורה  שלה 
כי  והתברר  רכשה את שירותיו של חוקר פרטי 
החברה מהגדה הפיקה בשנים האחרונות מספר 
למכירה  מוצעים  שבהם  מושקעים,  קטלוגים 
זכויות  את  המפרים  מוצרים  של  רב  מספר 
החברה הישראלית. החברה הישראלית הגישה 
)וכן  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית  תביעה 
זמניים(.  לסעדים  ובקשות  מניעה  לצו  בקשה 

על  נרכשו  המוצרים  כי  טענה  מהגדה  החברה 
מוזמנת,  היא  שאליהן  בעולם,  מתערוכות  ידה 
שם מוצגים מיליוני פריטים מתוכם היא בוחרת, 
בעצמה  אלו  מוצרים  מייצרת  אינה  היא  וכי 

ואינה מעתיקה דבר. 
אלינו  הגיעו  הצדדים  המשפט,  בית  בהמלצת 
לגישור שהתחיל בישיבה משותפת ראשונה, בה כל 
אחד מהצדדים תיאר את העובדות מנקודת מבטו. 
מדובר היה בישיבה קשה, טעונה וקונטרוברסלית 
ממילא,  קיימים  שחלקם  רבים,  מתחים  שכללה 

בשל הבדלי התרבות והשפה בין הצדדים ובעקבות 
הפגיעה הקשה שהחברה הישראלית חשה. 

 האינטרסים
הרבה מעבר לכתבי הטענות

עם  מאוד  וטעונה  משותפת  ישיבה  לאחר 
הייתה  העובדתית  שהמסכת  ולאחר  הצדדים, 
פרושה בפנינו, עברנו לישיבות נפרדות. בישיבות 
וליבנו  בתיק  והסיכוי  הסיכון  את  בחנו  הנפרדות, 

את האינטרסים האמיתיים של הצדדים. 
נראה היה, כי אם התיק היה חוזר להתנהל בבית 
המשפט, היה על התובעת להוכיח את כלל ההפרות 
הנטענות על ידה וכן את גובה הנזק הנטען. תביעה 
מסוג זה הייתה מתנהלת מספר שנים וייתכן שגם 
את  להוכיח  מצליחה  הייתה  שהתובעת  במקרה 
נתקלת  הייתה  לה,  שנגרם  הנזק  ואת  ההפרות 

בקשיי גבייה מול החברה מהגדה. 
האינטרסים  מהם  בוחנים  אנו  כאשר 
האמיתיים של הצדדים, איננו מסתפקים בבדיקה 
הצדדים  עם  ולברר  ללבן  מנסים  אלא  פסיבית, 
בנסיבות  שלהם  האמיתיים  האינטרסים  מהם 
הספציפיות של המקרה ובהתאם למצבם. אנחנו 
גם מסייעים להעלות אינטרסים, כולל אינטרסים 
בכתבי  הנטענים  מהסעדים  בהרבה  שחורגים 
אינם  שהצדדים  אינטרסים  לרבות  הטענות, 
כי  דעתם  על  להעלות  אף  או  להציע  כלל  מעזים 

הם אפשריים בנסיבות הסכסוך. 
החברה  של  המרכזי  שהאינטרס  היה  נראה 
ההליך  של  מהמשכו  להימנע  היה  מהגדה 
המשפטי, שבסופו ייקבע ככל הנראה שהיא הפרה 
לנזק, שבו היא  וגרמה  זכויותיה של התובעת  את 
החברה  של  מרכזי  אינטרס  בנוסף,  לשאת.  תאלץ 

ביקור בחדר הגישור

עו"ד שלמה כהן

במהלך הגישור הושג מהפך 
מדהים שאפשר לצדדים 
להגשים את האינטרסים 

האמיתיים שלהם וזאת על ידי 
פתרון רחב ויצירתי, אשר לא 

נמצא כלל בכתבי הטענות 
או בסעדים הנתבעים בהם, 

ומקסם את הסיטואציה עבור 
שני הצדדים 
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עסקה,  בו  בתחום  ולעסוק  להמשיך  היה  מהגדה 
לאור מומחיותה והידע הרב שצברה בתחום. 

שסיכוייה  סברה  הישראלית  החברה  מנגד, 
גבייה  מקשיי  חששה  אך  יותר,  גבוהים  בהליך 
במקרה שתזכה בעוד אי-אלו שנים. היה ברור לה 
גבייה  אפשרות  ללא  רבות  שנים  של  שמלחמות 

בסופו של דבר, לא יועילו.
כי  לצדדים  התברר  הגישור,  הליך  במהלך 
ובעלת  בתחום  מקצוענית  היא  הנתבעת  החברה 
האינטרסים  ולאור  כן,  ועל  בגדה  רבים  קשרים 
לבחון  המגשרים  ידי  על  הוצע  לעיל,  שהוצגו 
אפשרות, להפוך את החברה למפיצה רשמית של 
תסתיימנה  זו,  בדרך  בגדה.  הישראלית  החברה 
יגדל,  הישראלית  החברה  של  הייצור  ההפרות, 

והתשלום בעד הנזק יוסדר ויובטח.

 נקודת הקסם
מעבר מיריבות לשיח רציונלי 

והחברה  פחתה  הצדדים  בין  שהעוינות  לאחר 
מהגדה  בחברה  עוד  ראתה  לא  הישראלית 
כ"יריבה", ניתן היה להתחיל לדון בשיתוף פעולה. 
מצב זה מכונה על ידינו "נקודת הקסם" והגעה אליו 

היא אחד מתפקידי המגשרים החשובים ביותר. 
אחרי שהצענו את האפשרות לשיתוף פעולה, 
וביקשנו  ימים  בחודש  הישיבה  את  דחינו 
לפגישה  להגיע  מהגדה  החברה  של  מהבעלים 

לבחון  מנת  על  בישראל,  החברה  במשרדי 
של  מוצרים  של  לשיווק  מעשיות  אפשרויות 

החברה מישראל ברחבי הגדה. 
מכן  ולאחר  אפשרי,  הדבר  כי  תשובה  קיבלנו 
הסכם  את  עיצבנו  שבה  נוספת  ישיבה  קיימנו 
המעורבים,  כלל  של  משותפים  בכוחות  הגישור. 
את  שהפכו  ובהסכמות  בהצלחה  נגמר  הגישור 

לעשייה,  לשותפים  מסחריים  מיריבים  הצדדים 
החברה  דין.  פסק  של  תוקף  קיבל  זה  והסכם 
החברה  של  רשמית  למשווקת  הפכה  מהגדה 
הישראלית בגדה וקיבלה הנחה מסוימת ברכישת 
המוצרים. בנוסף, הוסכם על סכום פיצוי שהחברה 
מהגדה תשלם לחברה הישראלית ואשר ישולם 
דרך מתן הנחה נמוכה יותר, לתקופה של שנתיים, 

עד שהחוב יכוסה כולו. 
במסגרת הגישור הוסכם גם, כי הצדדים ישתפו 
נוספים  מוצרים  של  ובהפצה  בשיווק  פעולה 

וכי  החוב(  השבת  לצורך  ששימשו  לאלו  )מעבר 
לחברה  יסייעו  מהגדה  החברה  של  הדין  עורכי 
ממדינות  בהנחה  גלם  חומרי  לרכוש  הישראלית 

שאין להן קשרים מסחריים עם ישראל. 
עוד הוסכם, כי החברה מהגדה תפסיק למכור 
את  רק  בגדה  ותשווק  המזויפים  המוצרים  את 

המוצרים המקוריים של החברה הישראלית. 
כך הושג במהלך הגישור מהפך מדהים שאפשר 
האמיתיים  האינטרסים  את  להגשים  לצדדים 
שלהם וזאת על ידי פתרון רחב ויצירתי, אשר לא 
הנתבעים  בסעדים  או  הטענות  בכתבי  כלל  נמצא 

בהם, ומקסם את הסיטואציה עבור שני הצדדים. 

 ה"אני מאמין" שלנו
תפקידי המגשר 

כל  אין  לפיהן  באמירות  נתקלים  אנו  לעיתים 
הצדדים  של  ראשונה  משותפת  בישיבה  צורך 
ואין טעם בהצגת העובדות על ידם, שכן "ממילא 
תפיסתנו  פי  על  הטענות".  בכתבי  כתוב  הכול 
של  לקיומה  רבה  חשיבות  קיימת  הגישורית, 
הישיבה המשותפת הראשונה ומתן במה מכובדת 
כפי  העובדות  את  להציג  מהצדדים  אחד  לכל 
שהוא רואה אותן ולאפשר הקשבה אמיתית של 
הצדדים זה לזה, על מנת להבין מי הם ומה חשוב 
תמונה  לייצר  מאפשרת  לצדדים  הקשבה  להם. 
והמחלוקות  הסכסוך  של  יותר  ורחבה  אמיתית 

תפקיד המגשר הוא לסייע 
לצדדים ללבן את האינטרסים 

האמיתיים שלהם ולהבהיר 
לצדדים שבגישור מותר 

לחלום על הכי טוב שאפשר 
ולשאוף להשיגו
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תוך הבנה של נושאים נוספים שחשובים לצדדים 
באמת, אם כי ייתכן שאינם מייצרים סעד משפטי 
ועל כן לא נכללו בכתבי הטענות, אך בלעדיהם לא 
ניתן לייצר הסכמה אמיתית ולהגיע לפתרון כולל. 
לרדת  מנסים  אנו  זה,  בחלק  מכך,  יתרה 
מעין  ומייצרים  ניתן,  שהדבר  ככל  האמת,  לחקר 
שלביו,  כל  על  המשפטי  ההליך  של  "השלמה" 
כולל גם הצגת מסמכים, ראיות שניתן להציג וכל 
שאלה עובדתית שטעונה ליבון ובחינה, וזאת כדי 
להבטיח שהגישור יישען על כלל המידע שיידרש 
בהמשך, לשם יישוב כל המחלוקות )דבר זה אף 
בבימ"ש  להימשך  יכולים  שהיו  הליכים  חוסך 

שנים רבות(.
האינטרסים  רבות  פעמים  לעיל,  כאמור 
האמיתיים מכוסים בשכבות שונות של אסטרטגיה, 
ארוכים  התראה  מכתבי  אגו,  אמוציות,  טקטיקה, 
וכיו"ב. התנהלות הצדדים בהליך המשפטי לעיתים 
הצדדים  של  האמיתיים  לאינטרסים  מנוגדת 
ולצדדים עצמם קושי בניסוחם ואף באמונה כי ניתן 
להשיגם לאור הסכסוך המר. תפקיד המגשר הוא 
האמיתיים  האינטרסים  את  ללבן  לצדדים  לסייע 
לחלום  מותר  שבגישור  לצדדים  ולהבהיר  שלהם 
הסיפור  להשיגו.  ולשאוף  שאפשר  טוב  הכי  על 
שבו  למצב  מובהקת  דוגמה  הוא  לעיל  שסופר 
הפעולה  בשיתוף  לדון  המגשרים  הצעת  לולא 
האינטרסים  את  מגשים  בהיותו  הצדדים,  בין 
מעלים  היו  לא  הצדדים  הצדדים,  של  האמיתיים 
בסעד  להסתכם  היה  יכול  והפתרון  בעצמם  זאת 

כספי מינימליסטי וייתכן שגם בפגיעה בצדדים. 
להיזהר  המגשרים,  עלינו,  לזכור:  חשוב 

משחיקה במסגרתה נסתפק בפישור או פשרה.
ברוב התיקים הצדדים מגיעים לגישור כאשר 
זה. הדבר  כלפי  זה  ותוקפניים  פגועים  הם מאוד 
להגיע  או  פעולה  שיתוף  לייצר  מאפשר  לא 
כמגשרים  שלנו  מהתפקיד  חלק  רציונלי.  לפתרון 
הצדדים  שבה  הקסם,  לנקודת  להביאם  הוא 
ניתן  שלאחריה  רציונלית,  להתנהלות  חוזרים 

להציע פתרונות פרקטיים.

 תובנות ואתגרים
מהליך לתהליך

בגישור . 	 ביותר  המורכבים  מהאתגרים  חלק 
הסכמה"  "אי  של  מצבים  עם  התמודדות  הם 
ועם אמירות "לא" של הצדדים להצעה כזו או 
אחרת וכיצד ניתן להתמודד עמם מבלי שהדבר 
יגרום לפיצוץ מיידי של הגישור. בהקשר זה יש 
לזכור את ספרו של עו"ד יורם אלרואי "'לא' הוא 
ולדעתנו, כאשר אחד הצדדים  טובה",  פתיחה 
אומר "לא", הדבר אינו אמור לגרום לפיצוץ או 
לסיום המו"מ באופן מיידי, אלא שעלינו לבחון 
ניתן  שבמסגרתו  תהליך  או  חלופיות,  הצעות 

יהיה להציע הצעות נוספות. 
"לא" . 	 אמר  הצדדים  אחד  אם  גם  בנוסף, 

להצעה מסוימת, בהחלט ייתכן כי הוא יאשר 
לזכור  יש  זה,  בקשר  אחרת.  בפעם  זו  הצעה 
היווני  הפילוסוף  של  החשובה  האמירה  את 
הרקליטוס מאפסוס שטען כי "אדם אינו נכנס 
לאותו נהר פעמיים" - שכן הנהר, בהיותו זורם 
נכנסים  כאשר  נהר  אותו  אינו  כבר  ומשתנה, 
האדם  גם  ולמעשה  השנייה,  בפעם  אליו 

שנכנס אל הנהר, אינו אותו אדם. 
נכון להקפיא את . 	 לעתים עולה השאלה האם 

גישור אפקטיבי,  לקדם  כדי  ההליך המשפטי 
במקביל  הגישור  את  לנהל  ניתן  שמא  או 
תלויה  זו  לשאלה  התשובה  המשפטי.  להליך 
חד  ואינה  הפועלות  ובנפשות  התיק  בסוג 
לא  הצדדים  שבהם  תיקים  ניהלנו  משמעית. 

יכלו לעבור למוד של הגעה להסכם אלא אם 
המשפטיים,  ההליכים  את  הקפיאו  הם  כן 
ברור  היה  שבהם  גישורים  גם  ניהלנו  אולם 
מהווה  במקביל,  המשפטי  ההליך  שניהול 
להסכמות  להגיע  בצדדים  שדוחק  המנוף  את 

פרקטיות ומהירות. 
ברוב המקרים, הצדדים מגיעים לגישור כשהם . 	

מהסכסוך  מיואשים  ואף  ומתוסכלים  פגועים 
להסכמה  להגיע  ניתן  כי  כלל  מאמינים  ואינם 
השני".  הצד  "בגלל  הגישור  במסגרת  כלשהי 
ולהגיע  לפעול  עלינו  זו,  התחלה  ומנקודת 

להסכם טוב ולזכור שאיננו נמצאים במלחמה. 
של . 	 הדין  עורכי  לפיו  הקיים,  למיתוס  בניגוד 

הגישור,  להליך  "להזיק"  עלולים  הצדדים 
פעמים  משמשים  הדין  עורכי  כי  לנו  נדמה 
רבות כשחקנים הרציונליים בגישור ומסייעים 
היפוך  תופעת  מתקיימת  בגישור,  להצלחתו. 
לפיה עורך הדין שהיה ה"יריב" של הצד השני 
שמסייע  זה  הוא  המשפטי,  ההליך  במסגרת 
לצדדים להגיע לפתרון אמיתי ופרקטי, לאחר 
שהוא עצמו פוגש את הצד שני, שומע אותו, 
האמיתיים  והאינטרסים  הרצונות  את  מבין 
לקוחו  עבור  להשיג  ניתן  מה  מבין  ואף  שלו 

במסגרת ההליך המשפטי. 

 השורה התחתונה
אנו מקיימים כל העת גישורים מבוססים 

אינטרסים אמיתיים, וכפי שניתן היה לראות 
בתיק שהובא במאמר זה, השמיים הם הגבול 
וניתן להגיע לפתרונות אשר חורגים מהסעדים 

שהתבקשו בכתבי הטענות ומגדילים את 
העוגה, כך שהמחלוקת תסתיים בהסכמה באופן 

שמאפשר לצדדים למקסם את הסיטואציה. 
לצד תפקיד המגשר ללבן את האינטרסים של 
הצדדים, תוך התייחסות לסיכון והסיכוי המשפטי, 
עורכי הדין המייצגים את הצדדים  תפקידם של 
ההתנגדות  להסרת  מסייעים  והם  במיוחד  חשוב 
הגישור,  להליך  אינהרנטית  שהיא  הצדדים,  של 
האלטרנטיבה  את  היטב  מכירים  שהם  בכך 

הקיימת לבירור ההליך בבית המשפט ומסייעים 
ליתן פתרון רציונלי שמפחית את הסיכון המשפטי. 
מחלקת הגישור במשרד מונה כשישה עורכי דין 
ופועלת על פי הערכים שהוצגו במאמר זה. איננו 
מסתפקים בפישור, איננו מסתפקים בכתבי הטענות, 
איננו מסתפקים בקניית סיכון - אנו מאמינים בבני 
אדם ומאמינים שגם גישור שמתחיל בסכסוך מר, 
יתרום  ובכך  איכותית  בהסכמה  שיסתיים  ראוי 
לחברות  למשפחותיהם,  הגישור,  למשתתפי 

הקשורות לצדדים ולחברה כולה. 
על  מזהים  פרטים  תוך טשטוש  נכתב  המאמר 
מנת לשמור על חיסיון הליך הגישור, שנערך על 

ידי שלמה כהן ואדוה פרי-פז. 

עו"ד שלמה כהן: שותף בכיר 
ומייסד משרד שלמה כהן 

ושות'. עומד בראש מחלקת 
הגישור במשרד ומגשר משנת 
1993 בשיטת הגישור המבוסס 

אינטרסים בסכסוכים 
מורכבים ומרובי צדדים במגוון תחומים, 

ביניהם: חברות, חדלות פירעון, נדל"ן, קניין 
רוחני, תובענות ייצוגיות, משפט מנהלי 

וכיו"ב. מקבל תיקי גישור מבית המשפט 
העליון, מבתי המשפט המחוזיים ומבתי 
משפט השלום ברחבי הארץ וכן מטפל 
בתיקי גישור המופנים ישירות ממשרדי 

עורכי הדין הגדולים והמובילים. בין 
המתגשרים בפניו ניתן למצוא חברות 

מהגדולות במשק, לרבות חברות 
ממשלתיות, חברות בנייה גדולות, בנקים, 

 המדינה ורשויות שלטוניות אחרות.
עו"ד מאיה מנור: מגשרת 
במשרד שלמה כהן ושות' 

ועוסקת בגישורים מורכבים 
ומרובי צדדים במגוון תחומים, 

ביניהם: חברות, חדלות 
פירעון, מקרקעין, קניין רוחני, 
דיני עבודה וכיו"ב. צברה ניסיון רב בתחום 
הליטיגציה ובתחום דיני העבודה, כעורכת 
דין בהרצוג פוקס נאמן, כולל ייצוג בהליכי 

ליטיגציה מגוונים בכל הערכאות, לרבות 
בהליכי גישור, וכן ניסוח הסכמים, סיוע 

במשא ומתן לקראת כריתתם וליווי 
עסקאות מורכבות בינלאומיות. 

עו"ד ירדן שייר: מגשרת 
במשרד שלמה כהן ושות' 

ועוסקת בין היתר בגישורים 
סבוכים ומרובי צדדים 

בעיקר בתחומי המשפט 
המסחרי, אזרחי, עסקי. 

צברה ניסיון רב תחומי בליטיגציה 
בהתמחותה אצל נשיאת בית המשפט 

העליון, השופטת אסתר חיות, כעו"ד 
במחלקת הליטיגציה במשרד הרצוג 
וכעוזרת משפטית לבורר, נשיא בית 

המשפט המחוזי בירושלים ומנהל בתי 
 המשפט בדימוס, השופט משה גל.

 ליצירת קשר עם המשרד:
merkaz@s-c-l.co.il ,03-6138428

ברוב התיקים הצדדים 
מגיעים לגישור כאשר הם 
מאוד פגועים ותוקפניים 

זה כלפי זה. חלק מהתפקיד 
שלנו כמגשרים הוא להביאם 

לנקודת הקסם, שבה הצדדים 
חוזרים להתנהלות רציונלית, 

שלאחריה ניתן להציע 
פתרונות פרקטיים
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