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 אילן-בר אוניברסיטת ,מ"ומו סכסוכים ויישוב לניהול התוכנית

 בקהילה והדיאלוג הגישור ומרכזי

 "גישורים" תוכנית

 3.12.2019, 12  -ה גישורים כנס

 הישראלית בחברה גוונים

 הישראלית בחברה ומשפיע מאחד כגורם בקהילה ודיאלוג גישור מרכזי

 גן-רמת ,אילן-אוניברסיטת בר ,וואהל מרכז

 

  מפגש בנושא: – שולחנות למידה

 תובנות מתחום האתיקה המקצועית -גישור בין תרבותי ופערי כוח 

, הפקולטה למשפטים הקריה האקדמית אונו, מנחה פורום ד"ר עומר שפירא הנחו:

 מגשרת רכזת פורום האתיקה למגשרים ,גב' כרמלה זילברשטיין, האתיקה למגשרים

זהר, , אושרית מיכל הדני אורבךטובי דנון,  האתיקה למגשריםחברי פורום השתתפו: 

 ענת יקיר, דורית עץ הדר

 מיכל הדני אורבךרשמו: טובי דנון, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקדמה

ריבוי הזהויות, הקולות והגוונים בחברה הישראלית מפרה ומייצר עושר תרבותי, אך בו בזמן מתבטא 

סובלנות, בשיח לא מכבד ובסכסוכים. מגשרים המנסים לעיתים בהיעדר הבנה של האחר, בחוסר 

לסייע לצדדים המשתייכים לתרבות שונה משלהם או לצדדים מתרבויות שונות מתמודדים עם 

אתגרים מקצועיים ואתיים מורכבים. במהלך המפגש נדון באתגרים אלו ונציע למשתתפים תובנות 

 וכלים להתמודדות מתחום האתיקה המקצועית של מגשרים.
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 מטרת המפגש

תרבותי, בפערי כוחות בין צדדים לגישור, ובאתגרים העומדים -לקיים דיון מודרך בסוגיית הגישור הבין

בפני המגשרים במקרים אלו. לתת אפשרות למשתתפים לשתף במקרים מורכבים ובדילמות שחוו 

גשרים והקוד במהלך עבודתם עם אוכלוסיות שונות. להציג תובנות מתחום האתיקה המקצועית של מ

 (.2018האתי למגשרים בקהילה )

 

 מה חשוב לנו שתיקחו מהדיון?

 תרבותי-. מודעות למאפיינים של גישור בין 1

 עקרונותיו והרלוונטיות שלו לעבודת המגשר. -. היכרות עם הקוד האתי למגשרים בקהילה 2

 . כלים להתמודדות עם סוגיות ודילמות אתיות העולות בתהליכי גישור.3

 

 פורום האתיקה למגשרים על

תחת האכסניה של המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קרית  2012פועל משנת  פורום האתיקה

הפורום מורכב ממגשרות ומגשרים חברי מרכז הגישור בקהילה קריית  .אונו והקריה האקדמית אונו

אונו ופועל בהנחיית ד"ר עומר שפירא, מומחה לאתיקה של גישור מהפקולטה למשפטים, הקריה 

האקדמית אונו, ובריכוזה של הגב' כרמלה זילברשטיין, מגשרת ותיקה מייסדת ומנהלת מרכז הגישור 

 .2015-2005בקהילה קריית אונו בשנים 

מטרות הפורום הן להוות כתובת להפניית שאלות אתיות המעסיקות מגשרים ומרכזי גישור ולתת 

מענה לשאלות אלו; לפתח כלים להתמודדות עם שאלות אתיות בגישור; לאסוף, לשמר ולהפיץ ידע 

בקרב מגשרים; להפיק לקחים לעתיד, לשפר ולתרום להתמקצעות המגשרים. הפורום אינו גוף 

 .ימשמעת

 

באתר "אתיקה  חוות דעת אתיותפורום האתיקה דן בהיבטים אתיים של התנהלות מגשרים ומפרסם 

הקוד האתי למגשרים במרכזי הגישור והדיאלוג של גישור". הפורום מבסס את חוות הדעת שלו על 

שפותח על ידו  ואומץ בשיתוף פעולה של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, יחד עם  (,2018בקהילה )

הקוד 'התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל', 'תכנית גישורים', ו'פורום האתיקה', ועל 

הפורום  .המיועד למגשרים בשוק הפרטי והציבורי שאינם מגשרים בקהילה (2018האתי למגשרים )

 (.2018)מאגנס,  'אתיקה של גישור, קודים אתיים והתמודדות עם דילמות'הביא לפרסום הספר 

אמנת  , ולאמץ אתהאתראתם מוזמנים לקחת חלק בפעילות הפורום, להפנות אליו שאלות באמצעות 

 .הקוראת למגשרים בישראל לאמץ את הקוד ולפעול לפיו הקוד האתי למגשרים

 

 )סקרה: כרמלה זילברשטיין( מאפייני הרב תרבותיות

'צבר' ישראלי. כשהוקמה מדינת ישראל התפיסה השלטת הייתה שכל מי שעלה ארצה צריך להיות 

השאיפה הייתה למיזוג תרבויות ויצירת תרבות ישראלית חדשה. מהי תרבות ישראלית? המשמעות 

https://mediatorethics.com/ethics-forum/
https://mediatorethics.com/forum-mediator-ethics-opinions/
https://mediatorethics.com/forum-mediator-ethics-opinions/
http://mediatorethics.com/code-ethics-community-mediators/
http://mediatorethics.com/code-ethics-community-mediators/
http://mediatorethics.com/code-ethics-community-mediators/
http://mediatorethics.com/code-of-ethics-for-mediators/
http://mediatorethics.com/code-of-ethics-for-mediators/
http://mediatorethics.com/code-of-ethics-for-mediators/
https://www.magnespress.co.il/book/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-4169
https://www.magnespress.co.il/book/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-4169
https://mediatorethics.com/application/
https://mediatorethics.com/application/
https://mediatorethics.com/mediatorscodeofethicscharter/
https://mediatorethics.com/mediatorscodeofethicscharter/
https://mediatorethics.com/mediatorscodeofethicscharter/
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הייתה שכולם צריכים להיות אותו דבר. אחד הביטויים לכך היה החלפת שמות העולים בשמות 

 ישראלים. אלא שכור ההיתוך הזה לא עבד. 

או ממי שנולד בישראל כבן  ים, או ממזרח אירופהלא ניתן לצפות ממי שהגיע מאתיופיה, מחבר העמ

תרבות היא שפה, סמלים, מנהגים,  לוותר על התרבות שלו ולהיות צבר ישראלי. המיעוט הערבי

מה שקורה היום ומאפיינים נוספים המשפיעים על החשיבה, התפיסה והפרשנות של כל אחת ואחד. 

קום שצריכה לתת מבה תרבויות רבות וחברה רב תרבותית, חברה שיש הוא שאנו חיים ב בפועל

 לכולם..

 כמגשרים כשאנו נפגשים במגושרים מתרבויות שונות? מה עלינו לדעת

 

ד"ר עומר הנחיה: ) גישה של אתיקה מקצועיתהתבוננות בסוגיה הרב תרבותית באמצעות 

 שפירא(

 

 

 

 

 

 

 

 (, סיכמה: מיכל הדני אורבךדורית עץ הדר)הציגה:  תומקרה לדיון: בין דת לחילוני

. הזוג התגורר בישוב באמצעות מגשר חילוני אישה דתית וגבר חילוני ,זוגגישור שהתקיים בין שני בני 

בגן שלמדה ילדה בת חמש הייתה דתי והגבר קיבל על עצמו לכבד את אורח החיים הדתי. לבני הזוג 

 ולא הדליקו טלוויזיה.לא נסעו בשבת , שבת בהסכמההקפידו על שמירת בית ב .דתי

הוריו, התגוררו בני הזוג לא צלחו את חיי הנישואין והחליטו להתגרש. הבעל עבר לגור בקיבוץ בו 

בני הזוג הסכימו ביניהם כי הילדה תהייה במשמורת האם ותמשיך את לימודיה  אחיו ובני הדודים.

אחת בקיבוץ בסופי שבוע  ביתופעמיים בשבוע ולקח את הבת לאת הילדה קר יבחינוך הדתי. האב ב

 לשבועיים.  

בביקורים של הילדה בבית האב והוריו נחשפה הילדה לשידורי טלוויזיה ואף הוסעה במכונית ביום 

שאם הילדה שיתפה את האם בתמימות והאם נזעקה וחששה  דוד.השבת לחגיגת יום הולדת של בן 

 ליישוב יתנכרו אליהן., הם ושכניה בגןהגננת ואת הילדים את בחוויותיה הבת תשתף 

בנסיבות המתוארות עולות שאלות מקצועיות  אבחנה בין דילמות מקצועיות לבין דילמות אתיות:

שעוסקות בטובת הילדה, בדרכים שבהן המגשר יכול להעצים את הצדדים ולשפר את התקשורת 

ת אתיים ביניהם. במפגש הנוכחי אנחנו מתמקדים בשאלות האתיות, כלומר מנסים לזהות עקרונו

 .לעשות מה ראוי ומה אסור למגשררלוונטיים שלאורם אפשר יהיה להבין 

המגשר חילוני ואינו בקיא באורך החיים הדתי ומשמעויותיו. הוא לא מכיר את  :כשירות המגשר

 התרבות / התפיסה הדתית של המגושרים. האם הוא יכול לקחת על עצמו את הגישור? 

 (4)סטנדרט  , לסטנדרט הכשירות(2018הקוד האתי למגשרים בקהילה )עומר שפירא מפנה אל 

. (2.א.4)סעיף  לבין כשירות ספציפית( 1.א.4)סעיף ולהבחנה שהוא יוצר בין כשירות בסיסית 

https://mediatorethics.com/code-ethics-community-mediators/
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הבסיסיות לקיום גישור כפי שהם נלמדים בקורסי הכשירות הבסיסית עוסקת בידע ובמיומנויות 

ההכשרה בגישור. הכשירות הספציפית מתייחסת למיומנויות מיוחדות או כישורים מיוחדים או ידע 

מיוחד, החורגים מדרישות הכשירות הבסיסית, למשל הבנה וכשירות תרבותית, היכרות ספציפית עם 

בכשירות הספציפית עליו להשלים את הפער  אם למגשר יש חוסר חוקים מסוימים, וטובת הילד.

בעצמו או בסיוע אחרים: אנשי מקצוע בתחום המקצועי החסר או מגשר נוסף בעל הכשירות המיוחדת 

 (.1.ג.4)סעיף 

המגשר החילוני עלול לחשוש זרות לעולמה של האישה הדתית ועלול  אי משוא פנים וניטראליות:

( של הקוד האתי. 2ק סטנדרט אי משוא הפנים )סטנדרט להיות מוטה לצד הגבר החילוני. בכך עוס

אם המגשר מרגיש שלא יוכל לשמור על אי משוא פנים עליו להימנע מלקבל לידיו את המקרה )סעיף 

מבחינה אתית על המגשר (. המשמעות של משוא פנים היא העדפה במילים או מעשים. 1.א.2

(. השפה בה המגשר נוקט 1.ב.2סעיף עדפה )להימנע ככל יכולתו גם מפעולות שעלולות להתפרש כה

לכך על מגשר להיות יכולה לצרום למי שאינו מהצד התרבותי /דתי שלו ועליו להיות מודע לכך. בנוסף 

מודע לכך שכגבר בגישור בין בני זוג הוא עלול להיתפס כמוטה כלפי הבעל בעוד אישה מגשרת 

   עלולה להיתפס כמזוהה יותר עם הצד הנשי.

: האב הסכים לשמור על אורח חיים דתי כאשר הבת אצלו, כאשר בפועל בחירה של הצדדיםחופש 

כיצד אנו כמגשרים  לא ברור אם הוא מבין לגמרי את ההשלכות ומסוגל לעמוד בהתחייבויותיו. 

איך אנו מנהלים תהליך שבו מתקיים ? של המגושרים (ההכרעה העצמית)בחירה השומרים על חופש 

 של הקוד האתי. 1ך עוסק סטנדרט בכ חופש בחירה?

: ערכי הגישור אינם מוחלטים אלא יחסיים. לעיתים המחשבה על בין ערכים מוחלטים ויחסיים

ניטראליות גורמת ל"שיתוק" של המגשר. צריך להבין שהניטראליות היא לא מוחלטת. גם הכשירות 

רים לכשירות הנדרשת בגישור אינה ערך מוחלט. אנו לא מבינים בכל תחום ואם נשלים ידע, או חוס

נפעל באופן אתי. ועם זאת, לעיתים עלינו להודות שאיננו יכולים לגשר, אם בשל בעיית ניטראליות או 

בשל בעיית כשירות, ולנקוט אמצעים מתאימים לפתרון הבעיה כמו הוספת מגשר או לעיתים פרישה 

 מההליך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (אושרית זהר; סיכם: טובי דנון)הציגה:  ערבים ויהודיםמקרה לדיון: בין 

בחור צעיר ממוצא ערבי נוצרי המתגורר בבניין משותף החליט לקראת חג המולד לתלות קישוטים 

באותו  יםהמתגורר ם מבוגריםזוג יהודי המאפיינים את החג על מרפסת ביתו ובלובי הכניסה לבניין.

שות שימוש בלובי המשותף לעניינים לכך נחרצות בטענה שזה פוגע ברגשותיהם ואין לע ובניין התנגד

 פרטיים.
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הבחור טען כי ביום העצמאות כאשר הדיירים היהודים מקשטים את מרפסת ביתם ואת הלובי בדגלים 

ם ובקישוטים המאפיינים את יום העצמאות הוא אינו אומר דבר ולא מתנגד. מדוע הם מתנגדי

 לקישוטים המאפיינים את החג שלו?

 

 מה עולה לכם? איך הייתם ניגשים לנושא?: נשאלת השאלה, עומר

 

: יש לבדוק את המצב של כל אחד בבניין, מה קורה ברשתות החברתיות, מה המיקום שלהם משתתף

 בבניין. 

 

יש להבחין בין : זו הצעה לבדיקה בתחום המקצועי. המיקוד שלנו היום הוא באתיקה מקצועית. עומר

 ברמה האתית, מה ראוי, או לא ראוי שהמגשר יעשה? שאלה מקצועית לשאלה אתית.

 

 : איך אני כמגשר מפריד את עצמי כיהודי מהעניין, אולי למגשר זה מפריע גם כן?משתתף

 

מה קורה לי? אם אני כמגשר מחובר  :: האתיקה של המגשר מחייבת אותו לשאול את עצמועומר

המקרה אני כמגשר הופך לשיפוטי? אם התנגש באמונה של אחד הצדדים. , יתכן וזה ילתרבות אחת

נושאים אלה  –אולוגיה, הזדהות עם אחד הצדדים ינושאים כגון אמונה, שיפוטיות, אידהזה מעלה 

. הניטרליותעלולים לגרום להטיה פוטנציאלית של המגשר. אחד הערכים האתיים הקשורים לכך היא 

 . כאי משוא פניםבקוד האתי זה מוגדר 

 

תקנות מקצועיות ואתיות ועפ"י זה אני קיימות  להינתן משקל.מעשה לא צריך דעה שלי לל: משתתף

 אמור לפעול.

  

חוץ ממנו עצמו? זה מאד לא פשוט.  : מי יכול לדעת את המתחולל במחשבתו של המגשרמשתתפת

 ,יש גם חובה לדעתי לשאול את שני הצדדים אם נוח להם שאני פנים?האיך אני בוחנת את אי משוא 

 .(או חילונית הידתיה כאישה לבוש)היותי  יחיצוני שלהמראה הנוטה לצד אחד אולי בגלל  ,לכאורה

 צריך לשאול אותם ולקבל את הסכמתם.

 

 :  האם חשוב לשאול אותם?עומר

? השאלה השנייה היא מסוגל להיות ניטראליהראשונה האם אני כמגשר  עולות כאן שתי שאלות.

 הניתן לצדדים?  החופש הבחירהיכן הצדדים בתהליך? מהו 

החובה האתית של המגשר היא לנהל תהליך שבו הצדדים יקבלו את ההחלטות שלהם מדעת,  לכן 

 צריך לבדוק אתם מה הם מוכנים לקבל ומה לא.

 

: הצדדים בדרך כלל סומכים על המגשרים ואינם מעלים על דעתם שעלולה להיות בעיה כזו משתתפת

 של משוא פנים.
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אם יש גישור בין ערבי ליהודי אז  .כלל מקפידים להתאים את המגשרים לצדדים: אנחנו בדרך ענת

 אחד המגשרים יהיה ערבי. לנראות המגשר )למשל אדם דתי או ערבי( יש גם השפעה.

 

יפעלו נכון.  ,כאנשי מקצוע ,: הרעיון הוא שצדדים המגיעים לגישור זכאים להאמין שהמגשריםעומר

 את מה שהם מצפים לו. צדדים ם יהיו במקום שהם יכולים לתת ללכן הציפייה מהמגשרים היא שה

השאלה היא מה אני יכול לצפות מהמגשר בסיטואציה הזו? מהי בעצם המשמעות של אי משוא 

פנים? מהי ההגדרה בקוד האתי? איך אני יכול לקבל הכוונה מהקוד האתי? עומר מקריא את 

 קוד האתי.של אי משוא פנים מתוך הההגדרה 

השאלה היא איך אני יכול לנטרל מחשבות אלה. אם ואתיקה מיועדת לאנשים, לאנשים יש מחשבות, 

אני מנטרל אותן האם אני בסדר ברמה האתית? השאלה היא איך המגשר נותן למחשבות אלה 

 –ביטוי? המסקנה שלנו יכולה להיות שהמגשר מסוגל לעשות זאת. אבל האם זה פתר את כל הבעיה 

את הצדדים במחשבותיו ובהטיות  לשתףלא. השאלה היא עד כמה המגשר אמור התשובה היא 

שלו? אם אני מגשר בעל חשיבה ליברלית אני אולי חושב שהנוצרי צודק, האם אני יכול לגשר במקרה 

 זה?

 

: שאלה כזו של המגשר לצדדים יכולה לנטרל התנגדות של אחד מהם אם הם ידעו מראש משתתף

 ילוי נאות.את דעות המגשר, לתת ג

 

 והסכמהשל הצדדים  ידיעהקשור לרעיון של חופש הבחירה לצדדים.  גילוי נאות: הנושא של עומר

חלק מהערך של חופש הבחירה. לכן הצדדים צריכים לדעת. בנוסף חשוב שהצדדים יפעלו  הםשלהם 

ת המגשר, . אם צד מרגיש שהוא לא יכול לדבר בחופשיות בגלל חשש מדעורצון חופשיויחליטו מתוך 

 אז פספסנו למעשה את הערך האתי של חופש בחירה. 

 

:  אם אתה מביא את האמונות שלך לחדר הגישור עליך להחליט אם לגשר במקרה. להעביר משתתף

 את הדילמה הזו לצדדים זה לא אתי בעיניי.

 

נאות  בגישור שניהל היה לו קשר רחוק כלשהו לאחד הצדדים. הוא נתן על כך גילוימשתף ש: משתתף

 לצדדים וקבל את הסכמתם. 

 

. ניגוד עניינים לא בהכרח חייב להיות ניגוד ענייניםקשור לערך של המקרה ששיתפת אותנו בו : עומר

ממשי, יכול להיות חשש לניגוד עניינים. אחד הפתרונות לכך הוא מתן גילוי נאות לצדדים וקבלת 

האחריות לצדדים. לדוגמה, אם יש מצבים בהם זה לא יעזור להעביר את  נםישאבל  הסכמתם.

לדוגמה אם או בהכרח טעם להעביר זאת לצדדים. יהיה לא  –למגשר מערכת של אמונות חזקות 

רק בידי המגשרים והצדדים. יש סטנדרט של שמירה אינה מראית עין לניגוד עניינים, ההחלטה קיימת 

בחשבון על ידי המגשר עליו לקחת החלטה קבלת הבפיו , לעל מעמד המקצוע ומעמד מרכז הגישור

 האם המקרה מסכן את הנראות ואת מעמד המקצוע בציבור. הנושא של מראית עין הוא חשוב.
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: בניגוד למצב בבית המשפט שבו אין לצדדים בחירה או השפעה על מיהו השופט, אם הוא ערבי, ענת

ת של המגשרים כך שיהיה בגישור קהילה בין שכנים אני עושה כל מאמץ בנושא הנראו ,או יהודי

 לצדדים נוח בגישור. אני למעשה מתאימה את המגשרים לתיק.

 

: זה סוגר את המעגל. יש להבדיל בין שאלות מקצועיות לאתיות. ברמה האתית, הכללים עומר מסכם

האתיים הם המכתיבים למגשר מה הוא צריך לעשות ומה הוא צריך לשאול את עצמו. הצורך לשתף 

ורר כאשר מהבחינה האתית חובה על הצדדים לדעת מידע מסוים. יש להביא את הצדדים מתע

בחשבון גם את נושא הנראות כלפי חוץ, צריך להבטיח שהנראות של התהליך תיראה תקינה. 

 העבודה עם כללים אתיים היא דבר שכדאי להתאמן לעשות אותו.

 

הערבית, אשר מברכת את :  בבית משותף תלה אחד השכנים בכניסה לבניין כרזה בשפה משתתף

אשתו עם שובה. שכנים יהודים התעצבנו, הפעילו את השיטור הקהילתי אשר דרש להוריד את 

הכרזה והתיר לתלות אותה רק על דלת הדירה. הנושא הגיע לגישור. בגישור הסתבר שברקע היה 

 סכסוך דיירים קודם.    

 

 כאן מורכבות אתית מבחינת המגשר?אתה מוצא : היכן עומר

 

 : בגישור ציוותנו מגשר יהודי ומגשר ערבי וערבנו קאדי ורב. משתתף

 

: מהי הסוגיה האתית? האם כמגשר אני מבין מה הקושי? על מה מדובר בעצם? ההבנה עומר

 . כשירות המגשרהתרבותית של המקרה קשורה לערך האתי של 

כשירות לתפקיד, מהי המגשר אמור לשאול עצמו, האם אני כשיר לגשר במקרה זה? למעשה צריך 

אנשים סומכים עלינו המגשרים שאם חסר לנו מידע בקשר לנושא מסוים אנחנו אחראים  כשירות?

אל תקבל  –יש סף מסוים שעלינו לדעת. אם אתה חש שאינך כשיר  –לטפל בכך. הכשירות משמעה 

 את המקרה על עצמך.  

 

ים ומיומנויות בתהליך הגישור עצמו, בקיאות בנהל –בקוד האתי ישנה הפרדה בין כשירות בסיסית 

לבין כשירות ספציפית שיכולה להידרש בנושאים מסוימים. אם במהלך הגישור עולה חשש שכתוצאה 

 מחוסר מידע בנושא מסוים המגשר יטעה את הצדדים, חובה עליו ליזום שימוש במומחים לתחום. 

 

 המגשר יכול למלא את החסר? כיצד זה של כשירות יש מקום ליצירתיות. בנושא

אשר מאירה לי המגשר את המקומות שבהם עלי לחשוב מה עלי  כמפההאתיקה למעשה משמשת 

בנית כשירות תרבותית  ,לדוגמה להניע את המגשר ללמוד נושא מסוים.לעשות. הצורך בכשירות יכול 

לימוד ממישהו ת באמצעוקורס/השתלמות בתחום הבין תרבותי, באמצעות השתתפות ביכולה להיות 

 ועוד....      ,גישור בקו עם מגשר ותיק בתחום זהבאמצעות אחר/קולגה, 
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  )כרמלה זילברשטיין( סיכום

היעדר מחלוקות. אנו חיים בחברה רב תרבותית ומגוונת ובאופן טבעי הדבר גורם ל ,כפי שפתחנו

להוביל לאלימות. לגישור ועלול סכסוכים מרבה שיח לא מכבד ו, , חוסר סובלנותהבנה של האחר

 מקום חשוב בהתמודדות עם סכסוכים בין תרבותיים. הנה כמה מהנקודות שהצבענו עליהן:

 

 כדי להיות אפקטיביים עלינו לדעת מי עומד מולנו. .1

גבר ואישה ציוות הרכב של למשל והצדדים המשתתפים בו: חשובה התאמת המגשרים לגישור  .2

ות שבהן יש כבוד רב לגיל מבוגר ומינוי מגשר צעיר עלול או התייחסות לגיל המגשר )יש תרבוי

  להיתפס כפגיעה(.

מגשרים צריכים להיות מודעים לתרבות ממנה הם באים ולתרבות אליה הצדדים משתייכים.  .3

 עליהם לזכור שהן המגשר והן הצדדים מביאים עמם לחדר הגישור את מאפייני התרבות שלהם.

 

 

 המפגשקיבלו בעקבות שבמשוב תובנות שמשתתפים ציינו 

  האחריות לעצור, לחשוב ולהציף את הדילמות לעצמי; נטילת היוזמה לחשוב על האתיקה של

 המגשר 

 הצורך להתבוננות פנימית לגבי היכולת שלי לגשר במצבים מסוימים 

 .התייחסות ממוקדת לשאלות האתיות בגישור התעמקות בדילמות וכיצד להתנהל מולן 

 לדבוק בוו קוד האתיקרוא את הל  

 אתיקה כערך חשוב למגשר; חידוד החשיבות של האתיקה בגישור 

 לייצר מפגשים תכופים שבהם יידונו בעיות אתיות שהמגשרים חוו והתלבטו לגביהם 

 היכולת להפריד בין שאלות מקצועיות לשאלות אתיות 

 וניגוד עניינים אי משוא פנים יםניתוח המושג 

 


