
 

 אמנת הקוד האתי למגשרים

וזאת כחלק , נועד לשמש קוד אתי אחיד ומשותף לכלל המגשרים בישראל (8102)הקוד האתי למגשרים 
 . מקידום חזון של יישוב סכסוכים בהסכמה באמצעות מגשרים מקצועיים הנהנים מאמון הציבור

  ונועד מפרט את נורמות ההתנהגות האתיות החלות על מגשרים הקוד
ת "לרבות מגשרי מהו, מרכזי גישור וארגוני מגשרים, לאפשר למגשרים

להצהיר על נורמות ההתנהגות , ומגשרים המטפלים בתיקי בית משפט
ובכך לקדם פרקטיקה אתית של גישור , האתיות שהם מקבלים על עצמם

 .ואמון ציבורי במקצוע הגישור ובמגשרים
 פורום האתיקהורי על ידי הותאם למגשרים בשוק הפרטי והציב הקוד 

 המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קריית אונו מיסודו של למגשרים
בהנחיית בריכוזה של כרמלה זילברשטיין והקריה האקדמית אונו בשיתוף ו
 . הקריה האקדמית אונו ,ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים"ד
  או  ,0991 –ג "התשנ, (גישור)תקנות בתי המשפט הקוד אינו מחליף את

וסיף מאלא  סטנדרטים מקצועיים אחרים העשויים לחול על המגשרים
 .םעליה

 מוזמן המגשר , מקום שבו הקוד אינו נותן מענה לסוגיה אתית מסוימת
 .להתייעץ עם פורום האתיקה

 

  - אנו החתומים מטה

 ולגשר על פערים מאפשר לקיים שיח ה כי גישור הוא אמצעי יעיל לפתרון סכסוכים סבורים
 ;הוא אינטרס חברתי לטובת הציבור מושקיוו מתוך הסכמה

 כי קיום הליכי גישור בהתאם לסטנדרטים אתיים חיוני להתפתחות מקצוע הגישור  משוכנעים
 ;שריםולביסוס אמון הציבור במקצוע הגישור ובמג

 יישוב שקוד אתי אחיד ומשותף לכלל המגשרים בישראל יקדם את החזון של  מאמינים
 .סכסוכים בהסכמה באמצעות מגשרים מקצועיים הנהנים מאמון הציבור

  - צהירים על מחויבותנוומ( 8102)הקוד האתי למגשרים אנו מאמצים את , אשר על כן

 בקוד האתיהליכי גישור בהתאם לסטנדרטים האתיים המפורטים  לקיים; 
 נהוג בהתאם לקוד האתילידיעת הצדדים לגישור והציבור הרחב את מחויבותנו ל להביא ,

או להפנותם לאתר האינטרנט של פורום האתיקה המכיל את  ,להעמיד לעיונם עותק ממנו
 .האתי הקוד

  –אנו , כמו כן

 אלא להביע את מחויבותנו לקידום  כי הצהרתנו לא נועדה ליצור התחייבות משפטית מבהירים
 ;ובמגשרים במקצוע הגישור ציבורי גישור ואמון של אתית פרקטיקה

 יופיעו באתר האינטרנט של פורום האתיקה, ככל שקיים, ששמנו והלוגו שלנו מסכימים; 
 לאתר פורום האתיקה, ככל שקיים, אתר שלנובבאמצעות קישור  נפנה   . 

  -באנו על החתום , על כן

 

 ___________   :פ.או ח. ז.ת   ___________ :לאמנה ת/המצטרף ת או הארגון/המגשר שם
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