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 על פורום האתיקה

 2012 משנת פועל•

  ומגוונים שונים עיסוק מתחומי הבאים הגישור מרכז חברי מתנדבים מגשרים 14 -כ מונה•
 (חופשיים ומקצועות ,עסקים ,הוראה ,ס"עו ,ד"עו ,ח"רו ,פסיכולוגיה)

 שפירא עומר ר"ד בהנחיית בדילמות ודן קבוע באופן לחודש אחת מתכנס•

 זילברשטיין כרמלה ידי על מרוכזת עבודתו•

 בקרב מקרים ניתוחי מפיץ ,לפונים משיב ,אותן מנתח ,ממגשרים אתיות שאלות מקבל•
 ידע משמר ,אתיות שאלות עם להתמודדות כלים מפתח ,מגשרים

 למגשרים אתי קוד פיתוח•

 



 דוגמאות לדילמות שנידונו בפורום



 בקשת תובעת לא להעביר למגשרים כתבי טענות

 

 

 במרכז גישור בקהילה. ק.תגישור בתיק •

.  הטענותלא להעביר למגשרות את כתבי  מהאינטייקרביקשה התובעת •
 .לטענתה על מנת להבטיח ניטרליות של המגשרים

 למרכזי הגישור כתבי טענותלא מעביר . ק.לתהמשפט בית •
 הטענותלקרוא את כתבי ש שלא "ביהממצד אין הנחייה •
 קריאת כתבי הטענות על ידי מגשרים היא פרקטיקה מקובלת על מגשרים רבים•
 יש מגשרים המעדיפים לא לקרוא כתבי טענות טרם שמיעת הצדדים•

 ?כיצד לנהוג•

 



 הסתרת מידע על ידי צד לגישור ופערי כוחות

 

 גישור גירושין  •

 האישה ללא ניסיון עסקי, הגבר איש עסקים מנוסה•

 האישה מסתמכת על המגשר•

 חושד שהגבר מנסה להטעות את האישה, דין-מגשר רואה חשבון ועורך•

 האישה נוטה לקבל את ההצעה הכספית של הבעל•
 ?כיצד על המגשר לפעול•

 בספר 2/2012מקרה 



 הזמנת מגשר לעדות בבית המשפט

 מגשר מקבל זימון להעיד בבית משפט לגבי גישור שניהל•

 ?כיצד עליו לנהוג•

 בספר 6/2014מקרה 



 הפעלת לחץ על ידי מגשר וגבולותיה  

 בין בעל מסעדה לסועד שלא שילם. ק.תיק ת•

 הסועד תבע את בעל המסעדה שהטיח בו אמירות קשות בפומבי•

 המגשרים השקיעו מאמצים רבים בשכנוע בעל המסעדה•

 ?האם חרגו מגבולות עיקרון חופש הבחירה•

 הסועד שלא שילם - 4/2012מקרה 



 דוגמאות נוספות לדילמות שנידונו בפורום

 ?תנאים ובאילו ?מגשר הצעת להציע נכון האם - מגשר הצעת•

   ההסכם את לבטל ורוצה מתחרט צד – צדדים בין חתום הסכם - הסכם על חרטה•

 מההסכם עותק לקבל הגישור בסיום המבקש בעירייה מגורם לגישור הפנייה - סודיות•

    ?מתנות לקבל למגשרים מותר האם - מרוצים ממגושרים מתנות קבלת•

 ?לצדדים מותרת האם ?להקליט למגשר מותר האם – בגישור הקלטה•

 



 :  חברי פורום האתיקה של קריית אונו
מיכל הדני , כרמלה זילברשטיין, עומר שפירא

,  פוקס משקובסקירחלי , אסתר אבן טוב, אורבך
,  ענת יקיר, זהר אושרית, לנדשטייןרנה , טובי דנון

עדנה  , גליה רוזנצוויג, מוטי מורג, דורית עץ הדר
 .  דורית שחר קראוס, אשכנזי

באמצעות הפניית שאלות אתיות  פורום האתיקה קחו חלק בפעילות של 
 לפורום והיוועצות בו

או   mediator.ethics@gmail.comל "בדואכרמלה זילברשטיין פנו למרכזת פעילות הפורום 
 050-5220104בטלפון  
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