
 

 

 

 :בנושא עיון ערב סיכום

 ומעשה הלכה - למגשרים מקצועית אתיקה
 אונו קריית 311ל "צה, אונו האקדמית הקריה קמפוס, 30:11 בשעה 91.6.32 ראשון יום

 

 ופורום, אונו קריית בקהילה סכסוכים וליישוב לגישור המרכז, אונו האקדמית הקריה ידי על נערך הכנס
 דילמות עם והתמודדות אתיים קודים: גישור של אתיקה הספר פרסום לכבוד למגשרים האתיקה

 (9132, מאגנס הוצאת( )זילברשטיין וכרמלה שפירא עומר בעריכת)

  

-בר' אונ, סכסוכים ליישוב התוכנית, בקמפוס הגישור מרכז מנהלת, זינימן-חמי רויטל ר"ד - הנחייה

 אילן

 מנהלת, אילן בר באוניברסיטת ומתן ומשא סכסוכים ויישוב לניהול בתוכנית מרצהזינימן -ר רויטל חמי"ד
 . בקהילה הגישור מרכזי עם פעולה וףבשית שנים במשך ופועלת, בקמפוס הגישור מרכז את

רואה בנושא האתיקה בגישור חשיבות עליונה  ר זינימן מברכת על קיום ערב העיון ומציינת כי היא"ד
להתפתחותם של המגשרים ולהתבססות הגישור כפרופסיה , להמשך קיומו של הליך הגישור בארץ

 .הערב את לפתוח כהן עמיחי' ר זינימן מזמינה את פרופ"ד. מקצועית

  

 הקריה האקדמית אונו, הפקולטה למשפטים, עמיחי כהן' פרופ -דברי פתיחה

וכיהן כדקאן , 9111עמיחי כהן הוא חבר סגל בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו מאז שנת ' פרופ
בוגר  .כיום הוא משמש גם כעמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. 9131-9136הפקולטה בשנים 

הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ובעל תואר שני ושלישי מבית הספר למשפטים של 
. ומשפט הביטחון הלאומי של ישראל, תחומי המחקר שלו הם משפט בינלאומי פומבי. יטת יילאוניברס

 .יק למחקרים בבטחון ישראל'צ'זכה בפרס צ" בטחון ומשפט בישראל: יורים ושופטים"ספרו 

 בבית ממאבקים, (הקרובה בשבת שתיקרא הפרשה) ועדתו קורח מפרשת דוגמאות מביאכהן ' פרופ 
 תוהה הוא. כבדים להפסדים גורמים כוחניים שהליכים לכך מדינות בין וממלחמות זוג בני בין המשפט

 . גישור כגון משתפים בהליכים יותר רחב שימוש נעשה לא כן אם מדוע

 עוקבים שלא היא לכך שהסיבה, למסקנה, לדבריו, הגיע" גישור של אתיקה" בספר הקריאה בעקבות
 ,השני, אחרת לעמדה כבוד מתן, האחד: הם בעיניו העיקריים הכללים. האתיקה כללי אחרי מספיק

 הללו הכללים את מקביל כהן' פרופ. הוגן מתווך באמצעות ביושר לנהוג הצורך ,והשלישי, מקצועיות
 את שמדריכים הכללים גם, לדבריו, אלו. בקהילה ומתנדב חוקר, כמורה שפירא עומר ר"ד של לעבודתו

 .שפירא עומר ר"ד ושל שלו האכסניה שהיא, אונו האקדמית הקריה

 .לאור בהוצאתו שסייעה אונו האקדמית ולקריה הספר עורכי לשני בברכה מסיים הוא

  

-תל' פרופסור אמריטוס לאתיקה מקצועית באונ, אסא כשר' פרופ - מקום האתיקה בפיתוח מקצוע

 9111שנת , חתן פרס ישראל לפילוסופיה, אביב

פרופסור אמריטוס מהקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה  הינואסא כשר ' פרופ
לשנת , חתן פרס ישראל לפילוסופיה כללית הוא .אביב-אוניברסיטת תלמ, ופרופסור אמריטוס לפילוסופיה

' פרופ.ועשרות מסמכים אתיים, חבר האקדמיה האירופאית למדעים ומחבר מאות מאמרים וספרים, 9111
, לדבריו". ההלכה" מצד האתיקה לחשיבות יתייחס בדבריו. הגישור התפתחות על חתושמ את מביעכשר 



 

 

, השני. ידע הוא האחד: תנאים חמישה להתקיים צריכים כמקצוע תיחשב מסוימת שפעילות בכדי
. הבנה הוא הרביעי התנאי. אחרים ושל עצמי של מהניסיון ללמוד ואף, להתעדכן הצורך, השלישי. מיומנות

 מבוסס הציבור של האמון. מעשיו ואת החלטותיו את לנמק יכול כן ועל, עושה הוא מה מבין מקצועי אדם
 .אתיקה של קיומה הוא החמישי התנאי. החלטותיו את לנמק יכול המקצוע שאיש החזקה על

 של הזהות את לברר עליה ובראשונה בראש, כשר' פרופ של תפיסתו פי על? האתיקה של תפקידה מהו
 רבים מקצוע אנשי. מקצוע אותו של האתיקה את לפתח אפשר אי מקצועית זהות לפתח מבלי. המקצוע

 את היטב שמכירים, מהנדסים, לדוגמה. מקצוע אותו בעל להיות הדבר פירוש מה לומר מסוגלים אינם
 ווטרגייט פרשת פרצה כאשר". מהנדס להיות אומר זה מה" לכתוב מצליחים אינם, שלהם המקצוע

 מעורבים שהיו דין-רכישעו התברר. האתיקה תחום את וללמוד ללמד צורך ויש שיש התברר ב"בארה
 אתיקה לימודי להכניס דרישה נוצרה זה בעקבות. פלילי באופן אפילו וחלקם, אתי לא באופן נהגו בפרשה

 יש ל"בצה. מקצועי תחום לכל חיוני נושא זה. מקובל לא עדיין זה בארץ. השונים המקצועיים לתחומים
 .תמיד מספיקים אינם אלה אולם, הטוב הרצון ועל הישר השכל על סומכים. מפקד להיות זה מה ללמד

, בגישור מדובר כאשר. המקצועית הזהות את לפתח צריך כל קודם, אתי קוד בפיתוח כן אם עוסקים כאשר
 באופן המקצועית הזהות את ינסח לשמו ראוי אתי קוד, שנית. מגשר להיות זה מה להבין יהיה שניתן צריך

 הוא כן אם האחד: חלקים משלושה מורכבת כזאת אתיקה. אחרות מקצועיות זהויות לבין בינה שמבדיל
 הוא השני החלק. שאפשר טוב הכי באופן זהות אותה את לממש היא הדרישה כאשר, המקצועית הזהות

 החברתית שהסביבה הדרישות על מדובר השלישי בחלק. יעותצניפגין  המקצוען, לדוגמה. המקצועיות
 .האדם כבוד על שמירה: המקצוע בעלי מכל גם ובהם האזרחים מכל דורשת

 של המקצועית הזהות עיצוב ידי על בגישור מקצועית אתיקה של קיומה לקדם יש ההלכה ברמת, לסיכום
 .ואחראי מבדל באופן המגשר

  

, הפקולטה למשפטים ,שפיראר עומר "ד - עתיד, הווה, עבר -פיתוח הקוד האתי למגשרים 

 האקדמית אונו ומנחה פורום האתיקה למגשרים הקריה

חוקר שנים רבות את , בכיר בבית הספר למשפטים של הקריה האקדמית אונו מרצה ואהר עומר שפירא "ד
מאמריו בתחום הגישור . 9139אותו משנת  ומנחהה האתיק פורום בראש עומד ,האתיקה של הגישור

הפעלת כוח והשפעה ": תחום הגישורב ספרים שלושה כתב שפיראר "ד. ל ובישראל"בחו פורסמו בכתבי עת
ערך  אותו, והשלישי, "(אתיקה של מגשרים)" A Theory of Mediators' Ethics (2016), (9110" )בגישור

קודים אתיים והתמודדות עם : אתיקה של גישור :הוא נשוא ערב זה, כרמלה זילברשטיין' עם הגב
 .(9132, מאגנס בהוצאת) דילמות

 

 תרומתה ועל המגשר של המקצועית הזהות חשיבות על כשר' פרופ עם מסכיםפותח בכך שהוא  שפירא ר"ד
 מקצועית וזהות קבוצתית מקצועית זהות בין מבחין שפירא. זו זהות לגיבוש המקצועית האתיקה של

 כגון אחרים מקצועות ביןל כמקצוע הגישור בין הבידול את יוצרת הקבוצתית המקצועית הזהות. אישית
 ממקצוע ליותר המשתייך מקצוע לאיש מאפשרת האישית המקצועית הזהות. ועוד פסיכולוגיה, משפטים

 כגון, נוספים כובעים חובשים מהמגשרים גדול חלק. השונים המקצועיים תפקידיו בין להבחין אחד
 עוסקים שהם בשעה האחרת המקצועית הזהות את בצד לשים ועליהם, פסיכולוג-המגשר או ד"עו-המגשר
 למגשרים להורות כדי בה שיש בכך גם היא המקצועית האתיקה של חשיבותה כי מוסיף שפירא. בגישור

 .במקצוע הציבור אמון להגברת תרומתהב גםו, להתנהג איך

 התפתח כיצדתחילה הוא סוקר . עבר הווה ועתיד –הוא הקוד האתי למגשרים של שפירא נושא הרצאתו 
 .אתיים קודים על בדגש הגישור בתחום האתיקה נושא היום עד

 משפטי תוקף בעל אתי כקוד  משמשה קטן חלק ובתוכן( גישור) המשפט בתי תקנות פורסמו – 3221

 "במגירה רבה במידה נשארו" אולם, ישראל מגשרי עמותת של אתיקהה כללי פורסמו – 9111

 אונו בקריית בקהילה לגישור במרכז למגשרים אתיקה פורום הוקם – 9139

 אתי קוד פיתח הפורום – 9131



 

 

 ל"הנ האתיקה פורום של האתי הקוד על המבוסס המגשרים לשכת של האתי הקוד פורסם – 9130

 המגשרים ארגון של האתי הקוד פורסם – 9130

 תוכנית ,בקהילה הגישור מרכזי התאחדות בשיתוף בקהילה למגשרים האתי הקוד פורסם – 9132
 בו הוכנסוש שינויים עם האתיקה פורום של האתי הקוד על מבוסס הקוד. האתיקה ופורום ,גישורים
 השונים המרכזים נציגי עם היוועצות בעקבות

 מגשרים שאינם והציבורי הפרטי בשוק למגשרים האתי הקוד האתיקה פורום ידי על פורסם – 9132
 בקהילה

 מגשרים לבין המשפט מבית אליהם שהופנו בתיקים המטפלים מגשרים בין מבחין שפירא ההווה בבחינת
 מכוח המגשרים כל על חלות( גישור) המשפט בתי תקנות, הראשון במקרה. אחרים במקרים המגשרים

 לתקנות ומצטרפים וולונטריים הינם האתיים הקודים שאר. המשפט בית מטעם מגשרים הם כאשר החוק
 תקנות הן יחולו המשפט מבית הגישור למרכז שהופנה בתיק המטפל בקהילה מגשר על, לדוגמה. הגישור
 (. 9132) בקהילה למגשרים האתי הקוד והן הגישור

 הקודים עליהם יחולו המשפט בית ידי על אליהם הופנה שלא במקרה מטפלים כשמגשרים, השני במקרה
 המשתייך מגשר על, לדוגמה. מגשרים ןלארגו השתייכותם באמצעות או עצמאי באופן אמצו שהם האתיים
 המשתתפים לב תשומת את מפנה שפירא. המגשרים לשכת שאמצה האתי הקוד יחול המגשרים ללשכת

, אין כן ועל כלשהו מגשרים לארגון משתייכים שאינם מגשרים של גדולה קבוצה בארץ שקיימת לכך
 .עליהם החל אתי קוד, למעשה

. מוצק תיאורטי בסיס לו יש: לכך התנאים את ומונה משכנע קוד הוא ראוי אתי קוד כי מציין שפירא
 שפירא. יישומי הוא ראוי אתי קוד, ולבסוף. בהירות בו יש. פנימי היגיון בו יש. להצדקה ניתנים בו התכנים

 הקוד על המבוססים, (9132) בקהילה למגשרים האתי והקוד( 9132) למגשרים האתי הקוד כיצד מראה
 מקיף תיאורטי בסיס על נשענים הללו הקודים. הללו התנאים אחר ממלאים הפורום שפיתח( 9131) האתי

". גישור של אתיקה" בספר מופיעים ושעיקריו A Theory of Mediators' Ethics (2016) בספרו המפורט
 כלליות אתיות חובות מוצגות בתחילה. פירוט רמות בשתי המגשר חובות את מכילים האתיים הקודים

 הכלליות החובות. הרחב והציבור, המשפט בית, הגישור מרכז, הגישור מקצוע, לגישור הצדדים כלפי
, פנים משוא לאי, מקצועית ליושרה, הלקוחות כבוד לשמירת שמתייחס יותר גדול פירוט תהליך עוברות
 .שרירותיות ונעדר להצדקה ניתן מהם אחד כל .הקוד סעיפי כל בין חיבור קיים. עודו סודיות

 ומרכזי מגשרים של לפניות להתייחס נדרש האתיקה פורום כאשר, הזמן כל נבחנת יםהקוד של הישימות
 על האתי הקוד סעיפי את מיישמים, דיון הפורום חברי מקיימים בעקבות. שונות אתיות בשאלות גישור

 לקהילת אותה ומפרסמים לפונה אותה שולחים, דעת חוות מכינים, הקוד את ומפרשים המקרה עובדות
 את מגישור בהכנסותיו לשתף למגשר מותר האם בשאלה מגשר לפורום פנה לאחרונה, לדוגמה. המגשרים

 תשובה בו שאין ומצאנו, האתי בקוד בדקנו ראשית. (199132 מקרה) הצדדים את אליו שהפנה האדם
. עניינים ניגודו, המקצוע קידום, המקצוע מעמד: לסוגייה רלוונטיים ערכים מספר מצאנו אולם, ישירה
 שכאשר, סברנו? אחר מתחום הוא האם? מגשר הוא האם. המפנה מיהו לשאלה חשיבות שיש חשבנו
 אחר מקצוע איש אלא מגשר אינו כשהמפנה ואילו, התיווך מן פחות בכך יש, ממגשר בהפניה מדובר

 מכיוון במקצוע לפגישה חשש מעלה הכנסותב שיתוףה פרטי אדם הוא כשהמפנה או ד"עו כדוגמת
, (199132 ד"חוו) בהתאם דעת חוות הכנו. מקצועיות כחוסר להיתפס ועלול זילות יוצר למפנה שהתשלום

 על mediatorethics.com לאתר הנוכחים את מפנה שפירא .הפורום של באתר פרסמנו ואף, לפונה מסרנו
 . במלואה הדעת חוות את שיקראו מנת

 והשימוש בכלל בגישור האתיקה בתחום תפתחויותה לגבי נקודות שלוש מציין שפירא, לעתיד באשר
 אתי קוד להם ואין מאורגנים שאינם למגשרים הזמנה היא האחת: בפרט למגשרים אתיים בקודים

 האתי הקוד את ולאמץ האתיקה פורום של האתר באמצעות למגשרים האתי הקוד לאמנת להצטרף
 המגשרים לכלל הזמנה היא יהיהשנ. כמגשרים פעילותם את שינחה האתי כקוד( 9132) למגשרים
 את לקדם מנת על אותם המעסיקות אתיות שאלות אליו ולהפנות האתיקה פורום יבשירות להשתמש

 שפירא. .המגשרים כלל לתועלת ולהפיצו האתי הידע את לשמר מנת ועל מגשרים של האתית הפרקטיקה
 השלישית הנקודה. האתיקה בפורום להיוועץ השונים המגשרים ארגוני של האתיקה ועדות את גם מזמין

 .המגשרים לכל אחיד אתי קוד יהיה הזמן שבמשך תקווה הבעת היא



 

 

  

רכזת , מגשרת, כרמלה זילברשטיין - דילמות אתיות משולחן פורום האתיקה: סוגיות מהשטח

 פורום האתיקה למגשרים

מתמחה בתחום . מגשרת ותיקה ובעלת ניסיון בתחום הציבורי והפרטי אהיכרמלה זילברשטיין 
הקימה וניהלה את המרכז לגישור וליישוב  כרמלה. משפחה וקהילה, צרכנות, עסקים, התקשורת

והייתה אחראית לגיוס  9132עד  9112שנים ה יןב –שנים  31 במשך, סכסוכים בקהילה קריית אונו
בתחום הגישור ברמה הארצית , היא פעילה מובילה. צועי במרכזהכשרתם ופיתוח הידע המק, מגשרים

, ר עומר שפירא את הקמת פורום האתיקה"יזמה יחד עם ד כרמלה זילברשטיין .במשך שנים רבות
 שלאתיקה " הספר את שפיראר "ד עם יחד וערכה, גורם המרכזי בהפעלתוכ, משמשת כרכזת הפורום

 .רכזי גישור בהקמהמייעצת ומלווה מ כרמלה, בנוסף". גישור

 המגיעות בדילמות לדון לחודש אחת מתכנס הפורום. האתיקה פורום של ההתנהלות את מפרטתכרמלה 
 חלק לקחת מוזמנים אף והם, אמצעי בלתי באופן שלהם הדילמות את להציג מוזמנים הפונים. לפתחו

 אתיקה בנושא קונט'ז רזיאל ורדה של בתכניתה שפירא ר"ד התראיין שלאחרונה מספרת היא. בדיון
 אתי שקוד בראיון אמר עוד. מקצוע אנשי של המוסר שזהו שפירא ר"ד ענה אתיקה זו מה לשאלה. בגישור

 .למגירה מוכנס ואינו, בו משתמשים אם דינמי הוא

 – בשטח המתרחש לבין ,מהאקדמיה שפירא ר"ד שמביא, התיאוריה בין משלב בגישור אתיקה על הספר
 בספר מופיע חלקןש דוגמאותבהרצאתה הן  המוצגות הדילמות. מנצח שילוב זהו. בקהילה לגישור המרכז
 האתיקה פורום של באתר נשלחו לפורום לאחר צאתו של הספר לאור וניתן לעיין בהן  וחלקן

mediatorethics.com . 

( קטנות לתביעות ש"מביהמ למרכז נמסר התיק) תובעת של בדרישה שהציגה עסקה הראשונה דילמהה
שיתפה את , שהייתה אחת המגשרות בתיק, כרמלה. שנהוג כפי, למגשרים הטענות כתבי את להעביר שלא

 הגישור את לערוך אפשר למעשהשהרי  ,לבקשה להיעתר נכון האם: הקהל בשאלות שעלו אצל המגשרות
על המגשרות  כיצד? בבקשה הנתבע את לשתף נכון האם ?הטענות כתבי את מראש שקוראים מבלי גם

 ?לנהוג

 עלה הגישור במהלך. חשבון רואת וגם ד"עו תהיהי המגשרת. לגירושין גישורב  עסקה יהיהשנ דילמהה
, משפטי ייעוץ לקבל רצתה לא, לכך ערה הייתה לא האישה. נכסיומ חלק מסתיר שהבעל חשש אצלה

תה יהי המגשרת של הדילמה. להסכמות להגיע מוכנה הייתה העניין את לסיים מאד שרצתה מאחרו
איזה מקום יש לתת לערך  ?בו להתחשב שיש היחיד הערך זהו האם אך. הניטרליות לערך כמובן קשורה

 (.331-332' מופיע במלואו בספר בעמ 999139ניתוח מקרה )? חופש הבחירה וחשיבות קבלת החלטות מדעת

 ועל, לעדות המשפט בית ידי על נקרא מגשר: לפעם מפעם שחוזרים במקרים עוסקת השלישית הדילמה
כיצד ? כיצד על המגשר לנהוג במקרים כאלו .מהעדות אותו לפטור המשפט מבית מבקש חיסיון טענת סמך

-321' מופיע בספר בעמ 699131ניתוח מקרה )? עליו להגיב כשבית המשפט מסרב לפטור אותו ממתן העדות
911 .) 

 שהשירות מאחר לשלם מבלי המקום את בשעז במסעדה בסועד שהיא מציגה עוסקת האחרונה דילמהה
בעל המסעדה כינה את הסועד בפומבי בביטויים קשים והסועד הגיש כנגדו תביעה בסכום . לרוחו היה לא

 שהופעל המגשרים אחד הרגיש להסכמות להגיע עמדו כשהצדדים הגישור במהלך. גבוה בגין הפגיעה בשמו
 שזוהתה הדילמה. המידה על יתר הנתבע של הטוב רצונו את מנצל התובע וכי, מידי רב לחץ הנתבע על

 השקפת של הרלוונטיות מידת מה? זה חופש נפגע מתי. לגישור הצדדים של הבחירה חופש בנושא הייתה
 ?הגישור הסדר של קיומו את לאפשר צריכים היו המגשרים האם? המתגבשות ההסכמות על המגשר

 (.396-319' מופיע בספר בעמ 199139ניתוח מקרה )

 אף מזמינה כרמלה. האתיקה פורום של באתר מופיעים הספר הוצאת לאחר שנכתבו המקרים ניתוחי כל
 על שפירא עומר ר"לד מודה היא. בעבודתם בהן שנתקלים דילמות עם לפורום לפנות המגשרים כל את היא

 האקדמית לקריה גם מודה היא. בארץ הגישור להתפתחות תרומתו ועל הספר עריכת על, הפורום הנחיית
 לגישור במרכז תמיכתם על אונו קריית ולעיריית, למשפטים הפקולטה דקאן, אלבשן יובל 'לפרופ, אונו

 .האתיקה ובפורום בקהילה



 

 

  

 אונו האקדמית הקריה, למוסיקה הספר מבית סטודנטים בביצוע, מוסיקלי קטע – אתנחתא

 שירה קטעי במספר ותמופיע האקדמית בקריה למוסיקה הספר מבית דרור ומאי בנימין שליהסטודנטיות 
 .ונגינה

  

 חמי רויטל ר"ד בהנחיית מומחים פאנל – השונים הגישור מתחומי אתיות סוגיות עם התמודדות
 .אילן בר' אונ, סכסוכים לישוב התכנית, זינימן

ת וגישורי בית "ותהליכי מהו, גישור במשפחה, גישור מקוון: הפאנל עסק בדילמות משלושה תחומי גישור
 :השתתפו בו שלושה מומחים. משפט

, 3226מעורבת בתחום הגישור מאז שנת , עובדת סוציאלית קלינית ומגשרת במשפחה, דטנר נעמיס "עו
 עם יחד הקימה זו בשנה. בארץ נכנס לשימושעוד לפני שהמונח גישור 

עם השנים שם המרכז . את המרכז להסדרי גישור בהסכמה לוקסנבורגד אהרון "ל ועו"אורנה כהן ז' פרופ
נעמי עוסקת בגישורי משפחה ובנוסף מטפלת ". משפחתי וגישור לייעוץ המרכז -מפנה נקודת"שונה ל

 . ומנחה קבוצות דיאלוג בקהילה, אישית וזוגית

פקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו ומלמד גם בתוכנית לניהול ויישוב ב הוא חבר סגל ר חנן מנדל"ד
הוא חוקר את השימוש בטכנולוגיה לצורך רגולציה וליישוב סכסוכים בבתי . אילן-מ בבר"סכסוכים ומו

וכן מנהל את רשת " תרבות דמוקרטית"משמש כעורך ראשי של כתב העת  חנן. המשפט ומחוץ להם
 . SSRNהמחקרים בעברית באתר

ממקימות המרכז הארצי לגישור היא . מנהלת יחידת הגישור בהנהלת בתי המשפטהיא  ד נטלי לוי"עו
, ת"כנית המהוות, כנית הניסיונית להגברת השימוש בגישורועמדה בראש הת נטלי. במשרד המשפטים

ומתוקף תפקידה , בשנתיים האחרונות נטלה חלק בתהליכי החקיקה בתחום הגישור. מראשיתה ועד היום
 כחלק, תקנות הגישור ותקנות בתי המשפט החדשות, כיום ממונה על יישום תקנות רשימת המגשרים

 .האזרחי הדין רהרפורמה בסדמ

 מומחיםפאנל הל שאלות

 אתם שבו הגישור בתחום לביטוי באהמעסיקה ו, נמצאת ברקע האתיקה מידה באיזו. 1
 ?מתמחים

. אי אפשר להפריז בחשיבות נושא האתיקה, עם מגשרים במשפחה שקיימתייחות מש– ס נעמי דטנר"עו
דווקא בשל המחשבה שמשפחה היא בית גידול . הליך גישור בגלל בעיות אתיותתמגשרים רבים הפסיקו 

עם . מגשרים חשים לעתים חסרי ביטחון ורוצים להתייעץ בדילמות אלה, נפלא וגם מפחיד לסוגיות אתיות
אולי בגלל בעיית , קיים פער בין ההתלבטות בדילמה לבין החשש להיחשף, ם האתיקהבפניה לפורו, זאת

 .השמירה על הפרטיות המקצועית

, הצדדים משתפים אותנו. הגישור במשפחה הוא מקום מאד צפוף ואינטימי בין המגשר והצדדים
 . ימותואף אל, לעתים רווי מתח, במקומות סוערים ואישיים, בהיבטים אינטימיים, כמגשרים

 על לסמוך והיכולת, העצמאות ותחושת החלטות קבלת ביכולת ירידה קיימת גירושין במצבי 
 עם קריטיות החלטות ולקבל הגישור בחדר לשבת קשה. בעייתית - הזוג בת9בן על ובטח, המגשר
 אלו במצבים לקבל קשה שלמגושרים מכיוון. שונה כה לעתים המצב ועכשיו אהבנו שפעם מישהו

   .לקבלת החלטות מודעת מצד המגשריםרבה רגישות  דורש המצב – מדעת החלטות

 עובדים, הורים – קואליציות איתנו ליצור מנסים שונים גורמים – נפרצים המשפחה גבולות 
  .בעיה – לחיסיוןוטראליות ילנ מחויבים ואנחנו – המשפט בתי, סוציאליים

  אנו בעוד, עוול נגרם אחד שלצד לכך מודעים כשאנו – איזון על נשמור איך נוספתדילמה קשה 
 .הצדדים בפני פנים משוא אי על לשמור חייבים



 

 

 רודפות מהפכות שתי ,ODR – On-line Dispute Resolution  - מקווןה גישורבתחום ה – ר חנן מנדל"ד
 פה. המשפט לבית מחוץ סכסוכים ישוב – החלופיים ההליכים מהפכת, ראשית :יהיהשנ את האחת

 המערכת בתוך אותו משלבת המדינה ואיך עצמו את תופס הגישור מקצוע איך  – השאלות נשאלות
 בוררויות כמו בהליכים, עצמו המשפט בית על גם שעוברת – הדיגיטלית המהפכה, ושנית.  המשפטית

? מחשב של אתיקה מהי היא מקוון בגישור ביותר החשובה השאלה. אחרים מסוגים סכסוכים ויישובי
 .המקוון הגישור את גם מעסיקות האתיות השאלות

 לה יש. יומי-יום בסיס על אותה ומעסיקה, הגישור יחידת של העשייה בלב היא האתיקה - לוי נטליד "עו
-כ) תיקים אלפי ביחידה עברו האחרון בעשור. המשפט בבית ההליך ועל הגישור תהליך על ישירה השפעה
 מפה. יותר עמוקות לסוגיות מענה נתנו ובהמשך מינוי, הפניה בתהליכי עסקו ועובדיה, (בשנה 01,111
 תביעות כמו, שונים פורומים המשפט בתי הקימו כה עד. אתיקה בנושאי היחידה של העיסוק כמות נגזרת
 התנעת שלב לאחר רק הצורך את הבינו. הוקם לא עדיין אתיקה פורום. ועוד רפואית רשלנות, ביטוח

 שואלים המשותפים ובדיונים, האתיקה לתחום מומחה, שפירא עומר ר"לד פנו ואז, הפיילוט, היחידה
 .אחרים מהליכים אותו מבדיל ומה, גישור מהו כמו שאלות

 

 ?התמחותכם שבתחום גישורה בהליך בולטותו שכיחות אתיות סוגיות אילו. 2

 נמצאים המגושרים בהם מצבים של ביתרון מאופיינת המקוון הגישור בתחום המהפכה – ר חנן מנדל"ד
 או, גישור הליך לנהל כדי בטלפון ועידה שיחת מקיימים זה במקרה. מרוחק ולעתים, שונה גיאוגרפי זורבא

 למגשר מותר האם למשל כמו, רגיל לגישור דומות האתיות הבעיות. אחרים דיגיטליים כלים באמצעות
 בניסוי', חיתולים'ב עדיין נמצא המקוון הגישור של השני החלק. ועוד, בלבד אחד מצד חומר לקבל

 ומתוך, אותו שואלים מה להבין יודע המחשב. דיגיטלית מערכת י"ע מתבצע עצמו הגישור בהם, באתרים
 השאלה. מלאכותית בינה י"ע המוחלף מקצועי יעוץ כולל, לשאלה קרובה הכי תשובה לתת מידע מאגר

 את יחפש המחשב איך קובע זה הוא. המתכנת כלפי גם רלבנטית – המגשר של האתיות החובות מהן
 .'וכד גישור הסדר מנסחים איך, מחשבי לגישור התיק יופנה איך, התשובה

 יודע ל אחדכ: התרבותית בשאלה בעייתיות למשל קיימת. שתינתן ההסדרה רמת לגבי מוכנים כלים אין
, זה להבדל עצמו להתאים יודע המגשר רגיל בגישור. המגושר של התרבותי לרקע בהתאם בשפה הבדל שיש
 .רגיל מבגישור יותר שקיימת הטיה זו מקוון בגישור ולכן

 מודלזהו . חובה גישור עד וולונטרי גישור של רצף על נע ת"המהו תכנית הפעלת מודל - נטלי לויד "עו
 המודל. לגישורהסכסוך שלהם  התאמתיחד אתם את  לבדוק לצדדים מציעיםת "ומגשרי המהו ,'לב שובה'

, טרחה שכר תקרת קיימת – מסכימים הצדדים אם. מרתיע גורם שהוא, לחץ הפעלת כשאין יותר טוב עובד
 .העיקרי עיסוקם שזהו מגשרים במיוחד המעסיק גורם

? המשפט בבית הצדדים אחד את לייצג יכול מגשר האם – צלח שלא גישור הליך בתום – לדוגמה  - דילמות
 לשופטים הסבירו היחידה אנשי. בגישור קרה מה הדין בעלי את שואלים לעתים שופטים – החיסיון נושא

 .שלו בלגיטימציה יכרסם הוא כי ההליך את נוגד שהדבר

יתרגם את הוא  –ככל שמגשר מנוסה יותר . יש קשר הדוק בין מקצועיות לאתיקה - ס נעמי דטנר"עו
 . הסודיות יכמו לדוגמה נושא, תמקצועילסוגיה  הסוגיה האתית

  המגושר את יפנה האם, השני הצד עם איזון ללא, לבד מגושר עם יישב המגשר האם,כוחות איזון 
 ? הגישור חדר בתוך הכוחותאת  לאזן ינסה או, נוסף מקצוע איש עם להתייעצות

 למשל ? הצדדים שני של משותף לידע הגישור בהליך המתקבל ידע להפוך איך – ידע חוסר סוגיית
צד מ הליך הגישורתמצד אחד אצטרך להפסיק את , הרכוש כל על מידע מספיק אחד לצד אין אם

 אפשרות לגבי מהמגשר דעת חוות בקשמהדין  בית. שני אני רוצה לאפשר להם למצות את התהליך
 . הנישואין המשך

 בני הזוג מבקשים מהמגשר להיענות  .בנושא החיסיון מול בתי המשפט נדרש מהמגשרים כוח רב
לבית הדין והמגשר מאמין בחיסיון כמאפשר מסגרת בטוחה להידברות ולכן מסרב המגשר 

 .לבקשה

 כוח יהיה האתיקה שלפורום מנת על לחקיקה להביא כוח למגשרים יש כמה עד – השאלה נשאלתו 
 .   המגושרים ומול המשפט בית מול



 

 

  לדוגמה הצעת )ברית -כשאחד הצדדים מנסה להפוך את המגשר לבן –סוגיה אתית אחרת שעולה
 (. 'או הזמנה לבית קפה וכד, מתנות

 בו טיפול המשך לתכנן מנת על לגישור היפנה אותו מגושר על מידע מהמגשר מבקש ס"עו לעתים .
 בקשות. יותר נקי היהי הגישור ומרחב תפחתנה הן – אלה מסוגים לבקשות יותר שנסרב ככל

 להישאר – כאלה במקרים הפתרון. לבורר להפוך או מגשר הצעת להציע – המגושרים מצד נוספות
 – נוספת דילמה. הנדרשת הרגישות עם כמובן, אלה מעין לבקשות ולסרב הגישור מרחב בתוך

, קשות בסוגיות. דברו את לומר ביקש הילד לדבריהם כי, הגישור בהליך ילדים המערבים הורים
 משתמשים אכן והמגשרים, בתחום מקצוע איש עם להתייעץ שווה, לילדים הנוגעות במיוחד

 .להתערב יחליט המגשר – גבוהה הקונפליקט רמת אם. זו באפשרות

 

 דרך להיות צריכה לדעתכם ומה, כיום אלו סוגיות עם מתמודדים מגשרים כיצד .3
 ?בעתיד ההתמודדות

 הצרכים. אישית הדרכה כ"ואח, ואתיות מקצועיות בסוגיות הדרכה קיבלו היחידה עובדי –לוי נטלי ד"עו
. מסוימים כללים לפי להתקיים צריכות ת"המהו פגישות. יותר לתדיר הפך המקצועי כשההליך התבררו

 אתיקה פורום יקום. המגשרים לעבודת' מגדלור' שיהווה אתי קוד לייצר היא התכנית, שנצבר הידע עם
 .ביחידה המגשרים לכלל ומכונן בסיסי נדבך – בפניו הדין את לתת שיצטרכו

בדרך כלל  –מגשרים שעובדים לבד . במקרים מורכבים היוועצות היא חשובה –ס נעמי דטנר "עו
 . ואכן המגשרים משתמשים בו, הוא קריטי, אנו חייבים לעצמנו שיח זה. מנטור9מתייעצים עם מדריך

 אליו ללכת שיש הכיווןלהיות  היכולבשאלות אתיות  חקיקה  . 

 מרחק לקחת אפשר. האתיות השאלות למרות הליךתה את להפסיק לא מצליחים מגשרים 
 . הגישור חדר בתוך פתרונות ולמצוא

 ייכנס שבהסכם רצוי אולי. נוספים גורמים עם להיוועץ הולכים שהמגשרים יודעים אינם הצדדים 
 .החיסיון על שמירה תוך, נוספים מקצוע אנשי עם להיוועץ יכול שהמגשר סעיף

 את מבכה הבעל - לגירושין בגישור: דוגמה, המגשר לעזרת לפעמים באה הטכנולוגיה - מנדל חנן ר"ד
 הממשלה, למשל, באסטוניה... בווטסאפ נמצאה זוגו בת עם תמונה כי לו מראה המגשר אך, בדידותו
 – הסיבה. המדינה במאגר להתפרסם חייבים – המשפט בית י"ע שאושרו גישור שהסכמי הוראה הוציאה
 חום בת...(. לשלטון מקורבים שיעדיפו כללים לקבוע כדי כנראה), המגשרים על והפיקוח השקיפות הגברת

 .גישור הסדרי לכתוב מחשבים ללמד התכנון הוא' המקוון הגישור'

 

 ר עומר שפירא"וד הפאנלחברי  תשובות - מהקהל שאלות

האם ? משפחה גישור הליך לנהל רשאי מגשרכל  האם. למגשר פנה גירושין בהליכי זוג. 1
 ?משפחה לענייני ד"עו בשיתוףהוא חייב לקיימו 

 מכיוון. משפחה מגשר של בקריטריונים עומד אינו אם אלא, לגשר יכול משפחה מגשר –דטנר נעמי ס"עו
 . בקריטריונים העומד מגשר אצל לגישור להגיע שניתן קבע המשפט בית – חוק אין שעדיין

 ביתמ ופנושה משפחה גישורי. אתית ובחינה משפטית לבחינה התשובה את להפריד יש – ר עומר שפירא"ד
. לשמש כמגשר בסכסוך העומד בתנאים שנקבעו בתקנות רשימת מגשרים רשאי  מגשר רק – משפט

 מבחינה. בנושא חוק בהיעדר, רשאי מקצוע איש כלמבחינה משפטית  – בענייני משפחה פרטיים גישורים
 כשיר להיות צריך אדם. המשפט בית י"ע ממונים שאינם מגשרים על גם חלים האתיקה כללי – אתית
יכול  הדבר – אחרים ממקצועות מומחים שותפים יהיו בגישור אם. ידע לו ויש למד אם, הגישור את לבצע

 .הגישוראיכות  את שפרלקיים את ההליך וגם לשל המגשר להשלים את כשירותו 

 

 



 

 

 ?מגשר הצעת לגבי האתיים ההיבטים מהם. 2

. ויש לכך התייחסות בתקנות הגישור המגשר של הכלים מארגז חלק היא המגשר הצעת  -לוי נטלי ד"עו
. המגושרים צורכי על המבוסס בגישור מהפוטנציאל גורע לא זה האם. בה עושים שימוש איזה היא השאלה

 בגדר רק היא. המגשר הצעת את לקבל המגושרים את לחייב אין. מציעים מתי – העיתוי שאלת גם ישנה
 .הצעה

-396' המצוי בספר בעמ 199139ד לוי ומפנה את הקהל לניתוח מקרה "מסכים עם עו - ר עומר שפירא"ד
 .העוסק בהיבטים האתיים של פרקטיקת הצעת המגשר 319

 

 להגיע ביקש כ"ואח, סיפור כל את בטלפון למגשר סיפר דיםצדה אחד אינטייק מהלךב. 3
 ?הגישור את לקיים אתית מניעה יוצר הדבר האם. לגישור

 שמע שהמגשר השני לצד לומר יש. פרטיות בשיחות הגישור את מתחילים בה גישה יש –דטנר נעמי ס"עו
 .הציפיות ותיאום בשקיפות תלוי הכול, אותו לשמוע מבקש ועכשיו הראשון הצד את

אין בכך מניעה אתית ובלבד שהמגשר יהיה רגיש לכך שלא ייווצר מצב של מראית עין  – ר עומר שפירא"ד
 .של משוא פנים

 

 ?מקוון-דיגיטלי גישור בארץ שיתפתח הסיכוי מה . 4

 שפונה מי כל מחייבת המדינה בהולנד. בגישור שימוש תעשה המדינה כמה עד היא השאלה -מנדל חנן ר"ד

 ODR ,עם זאת .זאת יאשר בארץ המשפטיםמשרד  מתי צפותל קשה. דיגיטלי גישור לעבור – המשפט לבית
 בשוק הפרטי והיא תמשיך ותתפתח בישראל שהתפתחה מערכת היא
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