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  בין הרצויה שהפרקטיקה סבור האתיקה פורום

  ערך עם אחד בקנה העולה ,עמיתים-מגשרים

  לקוד 13 סטנדרט) "הגישור מקצוע קידום"

  מקרי של הדדית הפניה היא ,(למגשרים האתי

  האתיקה פורום .הפניה דמי גביית ללא גישור

 לצורך זו בדרך לנהוג מגשרים לעודד מבקש

  בין הקולגיאליים והיחסים הגישור קידום

  אתית מבחינה רשאי מגשר ,זאת עם .מגשרים

  בחלק שיתופו על עמית-מגשר עם להסכים

  ,לטיפולו גישור מקרה העברת בגין משכרו

  בניגוד בעצמו מצוי אינו שהמגשר ובלבד

 .במקרה לטפל ממנו המונע עניינים

  הגישור בתקנות מפורש איסור היעדר למרות

  סבור הפורום ,למגשרים האתי בקוד או

  לשתף אתית מבחינה רשאי אינו שמגשר
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 עתיד



 אמנת הקוד האתי למגשרים
 

 ומשותף אחיד אתי קוד לשמש נועד (2018) למגשרים האתי הקוד
  יישוב של חזון מקידום כחלק וזאת ,בישראל המגשרים לכלל

  מאמון הנהנים מקצועיים מגשרים באמצעות בהסכמה סכסוכים
   .הציבור

  - מטה החתומים אנו
 פערים על ולגשר שיח לקיים המאפשר סכסוכים לפתרון יעיל אמצעי הוא גישור כי סבורים•

 ;הציבור לטובת חברתי אינטרס הוא ושקיומו הסכמה מתוך
 מקצוע להתפתחות חיוני אתיים לסטנדרטים בהתאם גישור הליכי קיום כי משוכנעים•

 ;ובמגשרים הגישור במקצוע הציבור אמון ולביסוס הגישור
  יישוב של החזון את יקדם בישראל המגשרים לכלל ומשותף אחיד אתי שקוד מאמינים•

 .הציבור מאמון הנהנים מקצועיים מגשרים באמצעות בהסכמה סכסוכים

 

 ומצהירים (2018) למגשרים האתי הקוד את מאמצים אנו ,כן על אשר
   - מחויבותנו על

 ;האתי בקוד המפורטים האתיים לסטנדרטים בהתאם גישור הליכי לקיים•

  -באנו על החתום , על כן
 ___________:   פ.או ח. ז.ת    ___________: ת לאמנה/ת או הארגון המצטרף/שם המגשר

 ___________: חתימה וחותמת
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