
 

 

 

 רישוי וקידום פרויקטים  -ובנייה תכנוןב מחלוקותכלי לפתרון  – הגישור

 ובניית גישור של הליךמציע  ,המקומי השלטון מרכזשב, ובוררות לגישור בבית הגישור מרכז

בעלי  כללהרישוי לטובת  תהליכי להאיץו ,חסמיםכדי לשחרר  ובניה בתכנון הסכמות

  . הקרקע ובעלי היזם, הרשותהתהליך ובכלל זה, 

בהליכי גישור  והשבחה רישוי -ובנייה בתכנון סכסוכים עשרות נפתרוהאחרונה,  בשנה

של  בשלבהערים, וועדות התכנון ויזמים  מהנדסי. מקרים אלה הופנו אלינו על ידי אצלנו

  המתקדם לאחר הגשת ערר.  בשלבהדיון בוועדות המקומיות או 

-המתנגדים-היזםבין  מורכבת ומתמשכת התכנון והבניה שוררת מערכת יחסים בהליכי

 . הסכסוך של ופתרון הסדרה של מהירהפעולה  דרשתונ הדירותבעלי 

משותף סביב שולחן עגול למציאת   שיח  –, אנו מציעים שירות ייחודי בהתאם 

פתרונות תכנונים אופטימליים בהסכמה )ללא צורך בהענקת ההכרעה לוועדות 

 :דוגמאות מקבץ ולהלןהתכנון( 

 טרם הדיון בוועדת התנגדויות  -ובניית הסכמות בהליכי רישוי גישור .1

לבקשות  ומתנגדיםמסייע ליזמים  ,ובוררות לגישור הביתהמקצועיים של  םיהמגשר צוות

 בוועדת הדיון טרם עודלהיתרים בהתחדשות עירונית, לברר את המחלוקות ביניהם, 

מסירים  המתנגדים, תוך מציאת פתרונות תכנוניים ברי ביצוע. כתוצאה מכך, התנגדויות

 והם  כאחד  היזמיםו  מיותהמקו  הוועדותהתנגדותם ומתגבשת תכנית תכנונית המוסכמת על  

 . מחוזיות וועדות של להכרעה להידרש מבלי העיר בתכנון להתנהל כוליםי

ויתבררו בהסכמה ולא בהכרעת יו"ר הוועדות  שמוטבמחלוקות תכנוניות  פתרון .2

 המחוזיות 

"ר וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, המזהים סכסוכים רווי אינטרסים סמויים במערכות יו

יחסים מתמשכות, מפנים הצדדים להליכי גישור בבית לגישור ובוררות, אצלנו במרכז 

הבית  צוות המגשרים שלהשלטון המקומי, לגיבוש הסכם מרצון לשביעות רצון הצדדים. 

, מוניציפליניסיון  עתירימורכב מאנשי מקצוע  ,המקומי השלטון במרכז ובוררות ורלגיש

, אדריכלים, יםהנדסי עריו"ר ועדות ערר מחוזית, מרשויות,  ראשיכאשר כיהנו בעבר 

 משפטיים.  ציםיועוריעים, שמאים מכ

 



 

 

 

מומחים  שירותים של    שכירתהצורך ב  את  חוסך  ובוררות  לגישור  בבית  הגישור  הליך

  המסייעים  ,בתחומם  מומחים  ,ממגשרים  נהנים  הצדדים גבוהות.  בעלויות חיצוניים 

 הגורמים של האינטרסים  כלל את ומגלם  רווח  המשיא להסכם  להגיעלהם 

אשר בסיומו של התהליך מושג  תוך זמן קצוב של מספר ישיבות בלבד ,המעורבים 

 .לדרך יוצא והפרויקטמסירים ההתנגדות  המתנגדים הסכם בהסכמה , 

 

 מרכז גישור בבית לגישור ובוררות

מרכז הגישור עוסק בתחומי גישור רבים ומגוונים, תוך מתן מענה לקהלי יעד רבים. את הליכי 

, בעלי ניסיון רב בעולם העסקי והמסחרי, המאפשרים הגישור מובילים מגשרים מקצועיים

 תי משפט.  לסיים את הסכסוך במהירות וביעילות לטובת הצדדים כולם, ללא מעורבות ב

 

 לפרטים נוספים, הפניה ותיאום הליך גישור צרו קשר:
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