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מ
יישר איז א נייע פאבליק סערוויס אונטערנעמונג 
פון  געשטעלט  צוזאמען  ציבור,  ברייטן  פארן 
ואישי  בתים, עקסנים,  בעלי  גרופע ערנסטע  א 
פאר  געשטעלט  האט  ארגאניזאציע  די  ציבור. 
איר ציל ארויסצוהעלפען צדדים וואס האבן א 
אויסגלייכען  זיך  ווילן  און  זיך,  צווישען  סכסוך 
ביזנעסמאן  - אדער אן ערנסטער  ביי א מפשר 
מיט א שכל הישר וואס איז גוט באקאנט אינעם 
באטרענפענדן פעלד, אדער ביי א תלמיד חכם 
קענען  צו  ערשטענס  א[  בחו”מ:  בקי  איז  וואס 
פון  אויסוואהל  אן  צו  גריגערהייט  צוקומען 
מערערע מפשרים, ב[ זיך צו קענען אליין אויסקלויבן דעם מפשר וואס זאל 

אויפקומען מיט א גלייכע פשרה צווישן זיי.

עס איז דא א באדייטענדער געברויך צווישען המון עם צו קענען צוקומען 
צו תלמידי חכמים הבקיאים בחו”מ, אדער צו בעלי בתים מיט ערפארונג אין 
צדדים  ביידע  אויסצוהערן  גרייט  זיין  זאלן  וואס  אינדוסטריעס,  פארשידענע 
פונעם סכסוך, דאס גוט אנאליזירן פון א געשעפטליכן שטאנדפונקט און/אדער 
פון א תורה’דיגן בליק, און אויפקומען מיט א פשרה לויט זייער פארשטאנד, וואס 

זאל צופרידען שטעלען ביידע צדדים ווי ווייט מעגליך לויט די אומשטענדן.

וואס 
איז 
מיישר?



דער מדובר איז על פי רוב פון מענטשן וואס לעבן יארן לאנג בשלום 
מוכר/קונה, שותף/ לענדלאר/טענענט/שכן,  ידיד,  זייער  מיט  ובשלוה 

קליענט/  קאנטראקטאר/  ארבייטער/בעה”ב,  לוה/ערב/מלוה,  יורש, 
א  עפעס  אנטשטאנען  איז  עס  נאר  א.ד.ג.,  סופלייער/  מנהל/  מלמד/ 
דיפערענץ - וואס אינערהאלב די שייכות צווישן די צוויי פארנעמט עס 
גאר א קליין פלאץ- וואס באדערט איינעם אדער ביידן פון זיי, נאר צוליב 
נישט  זיך  זיי  זיך קענען  זייער שייכות צווישן  די סענסעטיווקייט פון 
אדורך קומען אן דערויסענדיגע הילף. די שפיץ פון די דיפערענץ קען 
זיין קליין געלט, גרעסער געלט, א פאזיציע, אדער אפילו איבער גאר א 
מינדערוויכטיגע זאך - עס קען אפילו זיין ס’איז בלויז א פארדאכט, א 

שפאקולאציע, אבער פארט עפעס וואס בושעוועט אין הארץ און לאזט 

נישט נאך.

כאטש עס זענען פאראן ביי אלע קרייזן פון כלל ישראל צענדליגער 

בתי דין כשרים ומפורסמים היושבים על מדין וואס שטייען גרייט צו 

פסק’ן לפי דין תורה, ווי הונדערטער דיני תורה ווערן באהאנדלט און 

אפגע’פסק’ט במשך די יארן, וואס דאס איז באמת דער ריכטיגער דרך 

התורה צו גיין צו דין תורה און נישט ח”ו און ערכאות, פארט איז דער 

מציאות אז א היבשע צאל סכסוכים קומען נישט אן צו דין תורה.

 צו וואס פעלט אויס 
מיישר?



אהן מ נישט  קומען  סכסוכים  ערערע 
אדער  איינער  ווייל  תורה  דין  צו 
סיבה  מאיזה  זוכן  צדדים  ביידע 
דער  תורה.  דין  א  אויסצומיידן  שהוא 
אומווילענדיג  ווערן  צדדים  טייל  איז  יוצא  פועל 
גרינג  א[  געווען  וואלט  עס  ווען  בא’עוולה’ט. 
הבקי  חכם  תלמיד  א  טרעפן  צו  פראקטיש  און 
בחו”מ, אדער אן עקספיריענסד סוחר, וואס זאל 
אויסהערן ביידע צדדים און ארויסגעבען א גלייכע 
וואלט  עס  און  ב[  פאשטאנד,  זייער  לויט  פשרה 
אליין  זיך  צדדים  די  פאר  געוועהן  ערמעגליכט 
טראסטן,  זיי  וועמען  מפשר  דעם  אויסצוקלויבן 
אויפן  געווען  משפיע  מעגליך  גאנץ  דאס  וואלט 
צד וואס האט ביז דערווייל נישט צו-געלאזט קיין 
לעזונג, ער זאל פרייוויליג איינגיין זיך דורכרעדן 
חוות  זיין  אננעמען  און  מענטש,  דריטן  אזא  ביי 

דעת צו שליכטן דעם ענין.

ווייל  לד”ת  אן  נישט  קומען  סכסוכים  טייל 
קאסט  עס  קלערן  צדדים  ביידע  אדער  איינער 

צופיל געלט, וועגען דעם האלטן זיי זיך צוריק פון 
גיין צו א בית דין. אויב וואלט געווען צוגעשטעלט 
מינימאלע  א  פאר  מעגליכקייט  אויסגלייכונג  א 
געקענט  סכסוך  סארט  אזא  וואלט  פרייז, 
ביידע  יפות;  פנים  בסבר  ווערן  געשליכטעט 
וואלטן גערן פארגעלייגט זייערע טענות, און זיך 

געשפארט אומזיסטע מחלוקת ושברי לב.

אומאויסגעגליכן  בלייבען  סכסוכים  געוויסע 
צו  פאראייניגן  נישט  זיך  קענען  צדדים  די  ווייל 
וועלכן בי”ד צו גיין. אזוי דרייען זיך ארום די צדדים 
ווערט  סכסוך  קליינער  דער  ביז  צייט,  לאנגע  א 
די  ווען  גרעסערע מחלוקה.  א  ביסלעכווייז אלס 
צו  גרינגערהייט  מעגליכקייט  די  האבן  צדדים 
צוקומען און פרייוויליג אויסקלויבן א ת”ח הבקי 
וואלט  בעה”ב,  ערפארענער  אן  אדער  בחו”מ 
דאס מעגליך געווען אן אופן צו וועלכן די צדדים 

וואלטן זיך שנעלער צו-געשטעלט.

געשליכטעט  נישט  ווערן  סכסוכים  טייל 

 פאלגענד זענען 

עטליכע 
 משלים 
וואס אילוסטרירן 
דעם חלל



בדי”ת ווייל דער תובע קלערט אז דורך תובע 
זיין דעם נתבע לד”ת מיינט דאס אז ער האט 
מיט  ידיד  זיין  מיט  מחלוקה”  א  “אנגעהויבן 
ובשלוה,  בשלום  באמת  לעבט  ער  וועמען 
דאס  אומ-צעקריגט.  בלייבן  ווייטער  וויל  און 
איז גורם אז אנשטאט די נושא זאל געהעריג 
עס  ווערט  ווערן,  געלייזט  און  אדרעסירט 
און  טיפער  זיי  צווישען  דערשטיקט  גאר 
טיפער, אזוי אז במשך די צייט קען דאס ח”ו 
מחלוקה,  אפענע  אן  אין  ווערן  פארוואנדלט 
און ח”ו צוגרינד לייגען די שיינע ברודערשאפט 

וואס הערשט צווישן ביידע מימים ימימה.

ווידער זענען דא אזעלכע וואס האלטן זיך 
דינא.  דבי  זילותא  וועגן  לדי”ת  גיין  צו  צוריק 
די סברה ווערט שוין דערמאנט אין די הלכה, 
פארשטייט זיך אבער נאר ווען דער איד גיט אן 
אנדערע געלעגנהייט צו לייזן דעם דין ודברים, 
א וועג וואס דער אנדערער צד זאל אויך פילן 

איז יושר’דיג און אויסגעהאלטן.

א היבשע צאל דיפערענצן בלייבן אומגעשליכטעט ווייל ס’איז נישט פאראן קיין 
פראקטישער מהלך וואס ביידע פילן אז עס איז זיי גינסטיג.

אויבן-אויף קוקט אויס אז די יארן וועלן אזוי דורכלויפן און עס וועט קיינמאל נישט 
פארגליכן ווערן. דאס ברענגט אבער סוף כל סוף צו פירוד לבבות, מחלוקת, שנאת 
גייען געבראכן;  ווערן צעבראכן, און פרעכטיגע ביזנעסער  חנם; הערליכע משפחות 
דער וואס האלט זיך בא’עוול’ט איז נוטר איבה און קען יענעם נישט מוחל זיין, און דער 
אנדערער וואס ווייסט גאנץ גוט אז דער ערשטער האט אויף אים תרעומות - און איז 
אפילו גרייט אויף א געוויסן אויסגלייך - פילט אויך נישט באקוועם; די יארן גאלאפירן, 
די ווייסע האר דערמאנען אז ס’קומט א לאנגער וועג און אויב איז ער טאקע יא עפעס 
שולדיג – למחצה לשליש ולרביע – וויל ער דאך נישט האלטן אין די קעשענע אפילו א 

שוה פרוטה בגניבה; ער וואלט זייער געוואלט ‘ארלעדיגן’ בחיים חיותו...

ת”ח  א  מיט  שמועסן  צו  אדורך  זיך  סערוויס  סארט  אזא  געווען  ס’וואלט  ווען 
הבקי בחו”מ אדער א בעל הבית אויף א פרידליכן אופן מתוך אהבה ואחוה ושלום 
ידידים  גוטע  ווי  אויסגלייכן  געקענט  דיפערענצן  די  פון  אסאך  מען  וואלט  וריעות, 
פראבלעמען,  די  באהאנדלט  באצייטענס  מ’וואלט  מבין.  פראפעסיאנאלן  א  דורך 
נישט בלויז  און אויפגעקומען מיט א שליכטונג צעפרידן צו שטעלן ביידע צדדים. 
וואלטן די מיספארשטענדענישן געלייזט געווארן, נאר עס וואלט אריין געבלאזן א 
שטארקערע געטריישאפט איינער פארן צווייטן, און די פריינטשאפט וואלט געבליהט 

און געשפרודעלט נאך שענער ווי פריער.

סך הכל: 



דעם ב אטראכטנדיג 
זיך  מיישר  האט  חלל 
בלב  אריינגעלייגט 
און  קאפ  מיט  ובנפש 
מיט  אויפצוקומען  מח 
און  ארגאניזירטע  גוט  א 
פראקטיש-צוגענגליכע 
צו-שטעלן  צו  לעזונג 

פאר די סארט פעלער א ווירקזאמען סיסטעם 

נאכן  שטרייט.  דעם  סעטלן  צו  וויאזוי 

מבינים  הונדערטער  מיט  זאך  די  דורכרעדען 

ובראשם  ציבור,  בצרכי  העוסקים  עסקנים  און 

פראמינענטע גדולי ישראל רבנים גאונים צדיקי 

דוקינו שליט”א, וואס זעען בעיניהם הבדולחים 

דעם חלל, וויאויך מיט בעלי בתי’שע מענטשן 

אין אלע היימישע קרייזן וואס געפינען זיך אין 

א מצב פון אומגעשליכטעטע דיפרענצען, איז 

וואס  סערוויס  אן  מיט  אויפגעקומען  מיישר 

ווערט דא פארגעשטעלט.

שכל’דיגן  א  צו-שטעלן  איז  געדאנק  דער 
פרידליכע  אז  סיסטעם  פריינטליכן  און 
שונאים  קיין  נישט  באמת  זענען  וואס  צדדים 
א  צו  צוקומען  גרינג  קענען  זאלן  לרעהו  איש 
געראטענעם מפשר )צי ס’זאל זיין א ת”ח הבקי 
ביזנעסמאן(  געניטער  א  זיין  ס’זאל  צי  בחו”מ, 
קנייטש  דעם  אויסצוגלייכן  שטרעבט  וואס 
אז  בפרט  פשרה.  צופרידנשטעלנדע  א  דורך 
אליין  זיך  מעגליכקייט  די  האבן  צדדים  די 
זיי ווילען גיין  אויסצוקלויבן צו וועלכן מפשר 
דער  איז  סערוויס  סארט  אזא  הטוב.  מרצונם 
דיעות  חילוקי  סאך  א  אויסצוגלעטן  שליסל 
צווישן אנשי שלומינו, און צוריק שטעלן זייער 

שלום ושלוה אויף לאנגע יארן.

שלימות’דיגע  א  אנבאטן  טוט  מיישר 
סערוויס בייהילפיג צו זיין פאר צדדים ארויס צו 
קריכן פון אן אנגעצויגענעם שטילן אדער הויכן 
קאנפליקט, צו א פרידליכע לייזונג מיט וועלכען 
ביידע וועלן אי”ה זיין שטארק צעפרידן. פאר 

ואתה 
תחזה 
מכל 
העם 
אנשי 
חיל



העכער  אנגאזשירט  מיישר  האט  צוועק  דעם 
100 געלונגענע ביזנעסלייט פון כמעט אלע 

קהלות קדושות איבער די לענג און ברייט 
און  באמעריקע  החרדית  יהדות  פון 

יעדע  כמעט  אין  מומחים  קאנאדא, 
א  וויאויך  אינדוסטרי;  פאפולערע 
געקליבענע צאל געלונגענע תלמידי 
וואס  בחו”מ,  הבקיאים  חכמים 
צייט  זיין  צו  מקדיש  וויליג  זענען 

ראש,  בכובד  צדדים  די  אויסצוהערן 
אומשטענדן  די  אנאליזירן  גרונטליך 

צו  ביידע  ברענגט  וואס  סיבות  און 
מיט  אויפקומען  און  פאזיציעס,  זייערע 

א פשרה לויט זייער פארשטאנד - אבער נאר 
ווען ביידע צדדים האבן אים פאראויס אויסגעקליבן 

אלס זייער מפשר. 

מיישר האט אריין געלייגט פיל מחשבה און סטראטעגישע פלאנירונג 
די  דערלאנגן  צו  אופן  שנעלן  און  פראקטישן  גרינגן,  א  אויסצוארבייטן 
און  צדדים  די  פון  צייט  טייערע  די  פארברענגן  אומזיסט  אהן  סערוויס 

די מפשרים. כדי אז וויבאלד די צדדים האבן 
מחליט געווען אז זיי ווילען מרצונם הטוב 
זיך פארגלייכן, זאל נישט נעמען לאנג 
מיישר  צו  זיך  ווענדן  זיי  ווען  פון 
ביז די צדדים זיצן שוין מיטן ת”ח 
אדער בעה”ב וואס הערט זיי אויס 
א  ארויס  גיט  און  ראש  בכובד 
שריפטליכע שליכטונג כיד השם 

הטובה עליו.

איבריגע  פארמיידען  צו  כדי 
וואס  סערוויס  די  אז  בפרט  טירחא, 
געגעבן  ווערט  צו  שטעלט  אליינס  מיישר 
צו  וויאויך  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא  כמעט 
סיסטעם  דער  איז  פריוואטקייט,  צדדים’ס  די  באשיצן 
די  ברענגן  צוזאם  בפועל  פראצעדור  גאנצער  דער  אז  אויסגעארבייט 
גייט  פנים,  אל  פנים  מפשר  זעלבסט-אויסגעוועלטן  זייער  מיט  צדדים 
דורך אן עלעקטאראנישן סיסטעם, כמעט ווי ס’פעלט נישט אויס זיך צו 

פארבינדן פערזענליך.

מיישר 
האט אריין 

געלייגט פיל מחשבה און 
סטראטעגישע פלאנירונג 
אויסצוארבייטן א גרינגן, 
פראקטישן און שנעלן 
אופן צו דערלאנגן די 

סערוויס



מיישר שטעלט צו איר סערוויס לויטן פאלגענדן סדר:

ב
קורצע  גאר  אויס  פילן  צדדים  די 
אדרעסן,  נעמען,  שטריכן:  אינפארמאציע 
נושא  די  פארבינדען,  צו  זיך  צייט  בעסטע  די 
די  זיך.  האנדלט  וואס  סכום  דער  בערך  און 
געשיקט  צוריק  ווערט  פארם  אויסגעפילטע 
דורך פאקס, אימעיל, אדער פאסט לויטן באגער 
נישט  בכלל  איז  פארם  דער  צדדים.  די  פון 
בינדענד אויף קיינעם. עס איז בלויז דער מיטל 

זיך צו ווענדן צו מיישר.

ג
אפליקאציע,  די  ערהאלט  מיישר  ווען 
ווערט די אינפארמאציע גרונטליך אנאנליזירט 
זענען  מפשרים  וועלכען  באשטימן  צו  כדי 
צו דעם קעיס. דאן  געאייגענט  אממערסטענס 

ווערט צוגעשטעלט פאר ביידע צדדים א ליסטע 
צווישן  5 צוגעפאסטע קאנדידאטן,  פון לכה”פ 
זיי ת”ח הבקיאים בחו”מ, און פארשטענדליכע 
און  מצוה  לשם  זענען  טייל  וואס  בתים,  בעלי 

טייל פאר באצאלט.

ד
אינאיינעם  קלויבען  זיך  צווישן  צדדים  די 
ביידע  וועמען  הטוב  מרצונם  מפשר  א  אויס 
אויסוואל  דעם  איין  מעלדן  און  געטרויען, 
זיך  קענען  צדדים  די  אויב  מיישר.  פאר 
די  פון  קיינעם  איבער  פאראייניגן  נישט 
פארגעשלאגענע קאנדידאטן, גיבן זיי איין פאר 
מיישר שטעלט צו 5  מיישר נאך א פארם, און 

אנדערע צוגעפאסטע קאנדידאטן.

געטראפן  נישט  אלץ  נאך  האבן  זיי  אויב 

רופט מיישר אויף:

  718-475-1433 # 1
 און לאזט איבער אן אימעיל אדרעס, 

אדער פאקס נומער, וואו צו שיקן דעם פארם.

 די צדדים ווענדן זיך צו מיישר דורך א פארם 

וואס מ’קען באקומען ווי פאלגענד:

שיקט אן אימעיל צו מיישר:

info@meyasher.org
מיישר שיקט ארויס א פארם דורך אימעיל.

איר קענט שיקען א פאקס צו מיישר אויף 

 718-289-0643
מיט אייער איפארמאציא, וואו צו שיקן דעם פארם.

אימעיל

פאקס

טעלעפאן

א



פאר  אקצעפטירבאר  איז  וואס  מפשר  א 
ביידע, וועט מיישר – אויפן פארלאנג פון 
ביידע צדדים – ארבייטן אויפצוקומען מיט 
די  אויף  נישט  פיגורירן  וואס  קאנדידאטן 
רשימה. ווען ביידע האבן זיך פאראייניגט 
מיישר  וועט  קאנדידאט,  אזא  איבער 
רעקרוטירן  צו  השתדלות  איר  אנווענדן 
ביידע  וועמען  מיט  מפשר  איינעם  דעם 

זענען איינשטימיג צופרידן.

ה
אויסוואל,  דעם  ערהאלט  מיישר  ווען 
פארבינדט זיך מיישר מיטן באטרעפענדן 
מפשר און מיישר קאאדינירט דורך אימעיל 
אדער פאקס מיט אלע צדדים א פאסיגער 
זמן און פלאץ פאר די זיצונג. ווען די צדדים 
האבן באשטעטיגט דעם זמן, אראנזשירט 

ווי  ערשיינען  זאל  מפשר  דער  אז  מיישר 
אפגעשמועסט בשעה טובה ומוצלחת.

ו
געבן  איבער  זיך  וועלן  מפשרים  די 
די  וואס  נאכדעם  נאר  קעיס  פארן 
מתחייב  שריפטליך  זיך  האבן  צדדים 
ווי  שליכטונג  די  אויסצופאלגן  געווען 

פארגעשריבן פונעם מפשר.

ז
די צדדים ברענגן מיט קאפיעס פון די 
רעלעוואנטע דאקומענטן צו די זיצונג און 
מפשר  דער  מפשר.  ביים  איבער  עס  לאזן 
פירט די זיצונג דורכאויס נייטראל ובכובד 
פארדינטע  זיין  צד  יעדן  גיט  ער  ראש, 

אן  אום  זיך  גייט  ער  אויפמערקזאמקייט, 
ווען  און  פראגן  פרעגט  ער  נגיעות,  קיין 
נייטיג פארלאנגט ער פרישע דאקומענטן. 
אויב נויטיג, סקעדזשול’ט ער נאך א זיצונג.

ח
צדדים  די  פון  פרעזענטאציע  די  ווען 
אן  אפ  מפשר  דער  שרייבט  פארטיג,  איז 
אויסגלייך און שיקט דאס ארויס פאר ביידע 

צדדים באזונדער.

אין אויסנאם פעלער ווען איינער אדער 
ביידע צדדים שטויסן זיך אן אין א טעכנישן 
מיטן  פארבינדן  זיך  מען  קען  פראבלעם, 
מנהל דורך אימעיל אדער דורך א טעלעפאן 
מעסעדזש. דער מנהל וועט אי”ה אדרעסירן 

דעם פראבלעם ווי ווייט מעגליך.



 ״מיישר״ איז נישט קיין בית דין, 
לכתחלה דארף מען גיין צו דין תורה ביי א בי"ד.

מיישר איז א סערוויס,
פאר צדדים וואס ווילן זיך פרייוויליג דורכקומען 

ביי א פארשטענדליכן מפשר.

באמערקונג



די  
טייל יסודות’דיגע פונקטן בנוגע 

 מיישר 
סערוויס

נישט  קאנקורירט  און  דין  בית  קיין  נישט  איז  מיישר 
מיט די בתי דין. אדרבה, עס איז בהחלט קלאר אז נישט 
אלע סכסוסים זענען פאסיג פאר מיישר’ס אייגענארטיגע 
סערוויס. טייל פעלער קענען בכלל נישט געשליכטעט ווערן 
אהן קיין כח בית דין על פי תורה. ס’איז אויך פאראן קעיסעס 

וואס מיטן בעסטן ווילן איז אוממעגליך פאר מפשרים דאס 
צו שליכטן. מיישר שטעלט צו איר סערוויס ווען ביידע 
צדדים זענען איבערצייגט אז עס איז לטובתם צו שליכטן 
זייערע דיפערענצן עפ”י פשרה דורך א בעה”ב אדער א 

ת”ח וואס זיי האבן אויסגעקליבן.



מיישר קומט אריין אין בילד נאר נאכדעם וואס ביידע צדדים 
די  שליכטונג.  סארט  אזא  אין  אינטערסירט  הטוב  מרצונם  זענען 
ווערטער “הזמנה”, “עיקול”, “התראה”, “סירוב” וכדומה עקזיסטירן 
וועט  זיך נאך די סערוויס,  ווען ביידע צדדים מעלדן  בכלל נישט. 

מיישר ארבייטן מיט אלע אירע כוחות דאס צו צושטעלן.

דער  וויאויך  מיישר,  מיט  באנוצן  צו  זיך  באשלוס  עצם  דער 
צד  יעדן  דורך  געמאכט  ווערט  נוצן,  צו  וועלכן מפשר  אויסוואהל 
זעלבסט און דורך ביידע צדדים אויפאמאל, נישט דורך מיישר אלס 

ארגאניזאציע, און נישט דורך דעם מפשר אלס א יחיד.

עצם  אינעם  ראלע  קיין  נישט  בכלל  שפילט  אליין  מיישר 
התפשרות, ממילא האבן די צדדים נישט קיין שום נוצן פון פארלייגן 
זייערע פאזיציעס פאר’ן מנהל. מיישר איז קאנצעטרירט בלויז צו 
קאארדינירן די טעכנישע חלקים פון צו-שטעלן פאסיגע מפשרים 
זיי  וועמען  אויסוועלן  זיך  צדדים  די  ערמעגליכן  צו  קאנדידאטן, 
געטרויען, און דאן צו-שטעלן דעם אויסגעקליבענעם מפשר צו א 

זמן און א פלאץ.

דאס ביסל אינפארמאציע וואס ווערט פארלאנגט ביים איינגעבן 

פאסיגע  פארשלאגן  קענען  זאל  מיישר  כדי  נאר  איז  פארם  דעם 

זיי  צי  באשליסן  קענען  זאלן  מפשרים  די  אז  וויאויך  קאנדידאטן, 

זענען פאסיג פאר דעם קעיס.

די מפשרים  און  צדדים  די  ווערן  פארמיטלונג,  מיישר’ס  דורך 

די  האבן  זאלן  זיי  אז  שוועריקייטן,  טעכנישע  אלע  פון  באפרייט 

מאקסימום יישוב הדעת וואס פאדערט זיך צו שליכטן דעם סכסוך, 

ותו לא מידי.

מיישר אליין, וויאויך די אינדיווידועלע מפשרים, זענען 1000% 

די  און  צדדים  די  פון  געהיימעניס  די  באשיצן  צו  פארפליכטעט 

קיין  נישט  קיינער  האט  מפשר  דער  און  מנהל  דער  חוץ  אישוס. 

צוטריט צו אינפארמאציע איבער אינדיווידועלע קעיסעס. וויבאלד 

א קעיס איז געשליכטעט, אדער די צדדים ציען זיך צוריק מאיזה 

טעם, ווערט אפגעמעקט אויף אייביג יעדע טראפ אינפארמאציע 

איבער דעם פאל.



אויף  געבויעט  איז  מיישר  פון  יסוד  גאנצער  דער  וויבאלד 
פרייוויליגקייט, דעריבער וועט מיישר קיינמאל נישט ארויף צווינגען 
יעדער טריט און שריט איז געוואנדן  קיין שום זאך אויף קיינעם. 
ברצון הצדדים. אויב זיי זוכן א פרייוויליגן אויסגלייך, וועט מיישר זיי 
העלפן דאס צו עררייכן. אויב די צדדים ציען זיך צוריק דערפון, וועט 

מיישר זיי נישט שטיין אין וועג.

ביידע צדדים גייען איין לכתחלה אויפן מהלך פון פשרה. דאס 
מיינט בדרך כלל אז קיין איין צד קען נישט ערווארטן צו באקומען 
100% וואס ער האלט אז ס’קומט אים. אויב איינער אדער ביידע 
פשרה,  באלאנסירטע  סארט  אזא  אויף  גרייט  נישט  זענען  צדדים 

הייבן זיי נישט אן זיך צו ווענדן צו מיישר.

ווען די צדדים אקצעפטירן סיי וועלכן מפשר, מיינט דאס אז זיי 
האבן צוטרוי אז ער איז דער פאסיגער שליח צו שליכטן זייער סכסוך 
מיט יושר, פריי פון יעדע אייגענע אינטערעס, כיד ה’ הטובה עליו. 
זיי פארשטייען אז זיין ראלע איז צו זוכן אן אויסגעהאלטענע פשרה, 
און וועלן נישט האבן קיין שום טענות אפילו אויב ער באשליסט 
אנדערש ווי זיי האבן זיך געראכטן. אויב זיי זענען נישט אמת’דיג 

גרייט בלב שלם מוותר צו זיין ווען דער מפשר האט איינגעזעהן אז 
דאס איז ריכטיג און וויכטיג כדי צו שליסן דעם ענין, הייבן זיי נישט 

אן זיך אריין צו לאזן דערין.

יעדער  קען  תורה  דעת  לפי  אז  קלאר  פארשטייען  צדדים  די 
פון זיי האבן געוויסע רעכטן וואס בדרך הפשרה ווערט עס נישט 
גענומען אין באטראכט. עס איז גאנץ זיכער אז די שליכטונג ביים 
ווי א פסק בית דין. ווען די צדדים  מפשר וועט אויסזען אנדערש 
ווענדן זיך צו מיישר, האבן זיי גענומען דעם פאקט אין באטראכט, 
און פארט איינגעגאנגען אויף אזא שליכטונג ווייל עס דינט זייערע 

אינטערעסן.

וויבאלד ביידע צדדים זענען מרצונם הטוב איינגעגאנגען אויף 
דעם מהלך פון פשרה, ובפרט אז זיי האבן זיך שריפטליך מתחייב 
צדדים  ביידע  אז  ערווארטעט  איז  זיין,  צו  מקיים  דאס  געווען 
ווי פארגעשריבן. די  זיין די שליכטונג  וועלן מרצונם הטוב מקיים 
איינהאלטונג פונעם פסק ליגט גענצליך ביי די צדדים אין די הענט  - 

מיישר זעלבסט האט נישט די מעגליכקייט דאס צו פארסירן.



וויפיל קאסט דער סערוויס?

דער מפשר אלס יחיד

 צווישן די מפשרים זענען פאראן
צוויי קאטעגאריעס:

א(  תלמידי חכמים און בעלי בתים וואס זענען 
עוסק לשם מצוה. 

ב( מומחים וואס נעמען באצאלט.

וואס  קאנדידאטן  פון  רשימה  די  אויף 
קלאר  איז  צדדים  די  פאר  צו  שטעלט  מיישר 
אנגעצייכענט ווער עס נעמט באצאלט. די צדדים 
אליין מאכן דעם באשלוס אויף סיי וועלכן אופן 

זיי ווילן.

מיט  פרייזן  מעסיגע  פארהאנדלט  האט  מיישר 
א  איינגעשטעלט  און  מומחים,  מפשרים  די 
באלאנסירטן סיסטעם וואס רעכנט זיך שטארק 
ווערט  צייט  מפשר’ס  דעם  צדדים.  די  מיט 
גערעכנט בלויז דורך די פארמיטלונג פון מיישר.

דער ענטפער איז צעטיילט אין צווייען

 איבער די רעלעוואנטע הוצאות
  חוץ די הוצאות הנ”ל ווערן די 

צדדים נישט באשטייערט מיט 
קיין שום אנדערע הוצאה פון 
אנהויב ביזן סוף, אזוי ווייסט 

יעדער פאראויס אין וואסערע 
הוצאות מ’לאזט זיך אריין.

  די באצאלטע מומחים קענען 
נישט פארלאנגן מער ווי פאראויס 

געמאלדן פער שעה.

  מיישר זעלבסט האט נישט קיין 
פארצוג וועלכע מפשר די צדדים 

זאלן אויסקלויבן.

נאטיצןוויכטיגע 
מיישר אלס ארגאניזאציע

דארף  ארגאניזאציע,  נאן-פראפיט  יעדע  ווי 

אירע  דעקן  צו  הכנסות  אייגענע  האבן  מיישר 

אדמיניסטראטיווע הוצאות. צוליב דעם ווערט 

אפצאל,  מינימאלע  א  גערעכנט  קעיס  יעדע 

אפגעזעהן צי דער באטרעפענדער מפשר נעמט 

יא אדער נישט באצאלט.

זיין קיין אפהאלט,  נישט  זאלן  כדי די הוצאות 

מינימום  פי’ס  אדמיניסטראטיווע  די  זענען 

שבמינימום, ווי פאלגענד:

 ביים איינגעבן דעם פארם:

ווערט יעדער צד גערעכנט $25

 בעפאר יעדע זיצונג:

ווערט יעדער צד גערעכנט $100

 ‘מיישר’ איז אן ארגאניזאציע – 
דער ‘מפשר’ איז דער וואס גלייכט אויס סכסוכים

 די צדדים זענען זיך מקשר מיט מיישר ווייל זיי זוכן א מפשר וואס זאל זיי העלפן טרעפן 
דעם וועג ארויס פון א פלאנטער וואס איז דערווייל נישט געשליכטעט

מיישר איז מקשר די צדדים מיטן מפשר
 דער מפשר איז זיך מקשר מיט מיישר ווייל ער האט א געפיהל צו העלפן זיינע ברודער 

וואס האבן געפינען אין אים צוטרוי, צו שליכטן אן ענין צו וועלכן ער איז צוגעפאסט

מיט די הילף פון מיישר, איז דער מפשר מקשר די צדדים צווישן זיך צו לעבן בשלום ובשלוה



 ‘מיישר’ איז אן ארגאניזאציע – 
דער ‘מפשר’ איז דער וואס גלייכט אויס סכסוכים

 די צדדים זענען זיך מקשר מיט מיישר ווייל זיי זוכן א מפשר וואס זאל זיי העלפן טרעפן 
דעם וועג ארויס פון א פלאנטער וואס איז דערווייל נישט געשליכטעט

מיישר איז מקשר די צדדים מיטן מפשר
 דער מפשר איז זיך מקשר מיט מיישר ווייל ער האט א געפיהל צו העלפן זיינע ברודער 

וואס האבן געפינען אין אים צוטרוי, צו שליכטן אן ענין צו וועלכן ער איז צוגעפאסט

מיט די הילף פון מיישר, איז דער מפשר מקשר די צדדים צווישן זיך צו לעבן בשלום ובשלוה

 די צדדים זענען זיך מקשר מיט מיישר ווייל זיי זוכן א מפשר וואס זאל זיי 
העלפן טרעפן דעם וועג ארויס פון א פלאנטער וואס איז דערווייל נישט געשליכטעט

 מיישר איז מקשר 
די צדדים מיטן מפשר

 דער מפשר איז זיך מקשר מיט מיישר ווייל ער האט א געפיהל צו העלפן זיינע ברודער 
וואס האבן געפינען אין אים צוטרוי, צו שליכטן אן ענין צו וועלכן ער איז צוגעפאסט

כים
‘מיישר’ איז אן ארגאניזאציע - דער ‘מפשר’ איז דער וואס גלייכט אויס סכסו

ויהי רצון שחפץ ה’ בידינו יצליח להרבות אהבה אחוה שלום וריעות בקרב כל ישראל

 מיט די הילף פון מיישר, איז דער מפשר מקשר 
די צדדים צווישן זיך, צו לעבן בשלום ובשלוה
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