


תכנית המפגש

?למה אנו מתכוונים–אתיקה מקצועית 

והשלכות אתיות, פסיקה, עדכוני חקיקה

עדכוני חוות דעת אתיות של פורום האתיקה

התמודדות עם ומענה על שאלות אתיות



?למה אנו מתכוונים–אתיקה מקצועית 

חקיקה ופסיקה שעוסקת בגישור וחלה על מגשרים

קוד אתי למגשרים

ניתוחי מקרים אתיים/ חוות דעת / החלטות 





קיום גישור
הסכמה על 
הסדר גישור

חוזה
בקשה  

בהסכמה  
ד"לתוקף פס

ד"פס

לא ניתן 

לחזור מהסכם

ניתן למנוע 

ד"מתן תוקף פס

: חריג

עילות ביטול הסכם
הסכם נותר בתוקף

חקיקה ופסיקה שעוסקת בגישור וחלה על מגשרים

ד"חזרה מבקשה למתן תוקף פס/ חזרה מהסדר גישור : צד מתחרט

פלונית' פלוני נ8769/08מ "בע



?למה זה חשוב מבחינה אתית



?למה זה חשוב מבחינה אתית

כולל ידע רלוונטי  -כשירות מקצועית 

קבלת החלטות מדעת–חופש בחירה של צדדים 

משפטית לבין מסירת מידע  ד"וחוובין ייעוץ 



הסכם מצוי  2' ס; (ה)5תקנה ; (ד)ג79' ס: הגנה בחוק ובתקנות

עיני4781/12א "רע: חיסיון פסיקתי

לוי  1496/15א "רע: ויתור על ידי הצדדים

י המגשר"ויתור ע

חקיקה ופסיקה שעוסקת בגישור וחלה על מגשרים

חיסיון וזימון המגשר לעדות, סודיות

פלוני ' נ' פלונית ואח17350-05-15פ"ה

(שינמן' הש, מחוזי( )11.6.2018)' ואח



(18.10.2020, ונקרט' הש, משפחה)' ב ואח' ב נ40184-02-17ס"תה

לאלאורהאשרלחיסיוןעצמאיתזכותלמגשרלהעניקיש...ש"ביהמלעמדת

הואאיןאםהצדדיםשניבהסכמתאףלעדותהמגשראתלזמןניתןיהיה

תהא,הגישורהליךחיסיוןלהסרתהצדדיםיסכימואםאף,ובנוסףבכךחפץ

לענייןולא,הגישורבמסגרתהםשאמרודבריםלענייןרק,יפהזוהסכמה

.המגשרשאמרדברים

העדתגםובכךמידעגילוייתאפשרבגינםאשר,לחריגיםכפוףהחיסיון...

המוסדמלבדלהגנהראוייםנוספיםאינטרסיםביןאיזוןלטובת,המגשר

כוונה,חברתייםוערכיםהציבורלתקנתהמנוגדותנסיבות:כגוןהגישורי

רשלנותבנושאתביעות,ישעבחסרהתעללותלגבימידע,פשעלבצע

המקוראתהיוותההמגשרעדותבהןמהותיותבנסיבותוכןמקצועית

.'וכוהיחידיהראייתי



?למה זה חשוב מבחינה אתית

כולל ידע רלוונטי -כשירות מקצועית 

קבלת החלטות מדעת–חופש בחירה של צדדים 
:  סטנדרט הסודיות

המגשר ידון עם הצדדים בהיקף  

הסודיות החל על ההליך ועל המגשר 

.ובקיומו של חיסיון והיקפו

?כיצד לנהוג כשמוזמנים לעדות וכשמעידים–יושרה מקצועית 

–פורום אתיקה 

6-2014' מקרה מס
אתר פורום האתיקה למגשרים
https://mediatorethics.com

https://mediatorethics.com/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-6-2014/
https://mediatorethics.com/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1-6-2014/
https://mediatorethics.com/


לקראת המפגש*מגשרשאלה שהופנתה על ידי 

שמבקשצדעםאינטייקשיחת
במסגרתהלגישוראפשרותלבחון
לסכסוךהנוגעמידעמסר

גישורלקייםמסרבהשניהצד

אתמזמןהשניהצד
תוכןעללהעידאינטייקר/המגשר

.האינטייקמפגש

ואין((ד)ג79'ס)חיסיוןאין:טענתו
מכיוון((ה)5תקנה)סודיותחובת
גישורהליךהתקייםשלא

הליךבמסגרתנמסרולאוהדברים
גישור

חל גם על גישור–חיסיון פסיקתי 

שהחוק והתקנות אינם חלים עליו

: על פי רציונל

חל גם על הכנות לקראת  

התהליך 

מגשר  , ד גיורא אלוני"תודה לעו*



מקרים שנידונו בפורום האתיקה–עדכונים 

שאלה  •
אתית

פניה ממגשר

פרשנות  •
ויישום  

הקוד האתי

דיון בפורום 
האתיקה העברת  •

אתיתד"חוו

מענה לפונה

הפצה  •
והנגשה

פרסום לקהילת  
המגשרים

אתר פורום האתיקה למגשרים
https://mediatorethics.com

https://mediatorethics.com/


מקרים שנידונו בפורום האתיקה–עדכונים 

למי מהצדדים על  
המגשר למסור  

עותק מהחשבונית 
עבור הגישור  

כאשר התשלום  
בוצע על ידי צד 

?אחד בלבד

2/2020

האם חובה על  
מגשר לדווח לבית 

המשפט על  
הפסקת הגישור  

גם בנסיבות של אי 
תשלום שכר  

?טרחה

4/2020

האם מגשר רשאי  
"  חברות"להציע 

לסמן  , בפייסבוק
או לסמן  " לייק"
למגושר  " עוקב"

?בתום הגישור

3/2020



מקרים שנידונו בפורום האתיקה–עדכונים 

האם ניתן לצלם  
גישור בין בני זוג  
המצויים בסכסוך  

גירושין לצרכי  
?הדרכה ולימוד

5/2020

האם מגשר שמפנים  
אליו מקרה  

רשאי  גישור
את הגורם לשתף

שהפנה אליו את  
המקרה בשכר המגשר 

שגבה מהצדדים 
תמורת  לשלם כסףאו

?ההפניה

4/2019



*לדיוןשאלה

האם ניתן מבחינה אתית לקיים גישור בסכסוך בין עובד למעביד שנוגע בזכויות  
?פי חוק-שאינן ניתנות לוויתור על ידי העובד עלקוגנטיות

רקונשנותחוזרותפניותלאחרשכרואתשילםבני.יום17במשךבניאצלעבדאבי

.סירבובנישכרהלנתבגיןפיצוייםגםלקבלביקשאבי.חודשים8לאחר

מנתעלאליכםפנהובינתייםשכרהלנתבגיןלעבודההדיןלביתתביעההגישאבי

.בניוביןבינושתגשרו

?כיצד על המגשר לנהוג? איזה ערכים ועקרונות אתיים מעורבים

מגשר  , ד גיורא אלוני"תודה לעו*



מונחהדיון

כשירות המגשר 

היכרות בסיסית עם חוקי העבודה 

דין-לא חייב להיות עורך



המשך-מונחהדיון

חופש בחירה של צדדים לגישור  

ידע + כלכלי : מעביד-פערי כוחות עובד

המגשר יקיים את הגישור על בסיס  "

חופש . עקרון חופש הבחירה לצדדים

בחירה לצדדים משמעו שהצדדים 

חופשיים לקבל החלטות מתוך  

,  ללא כפייה, באופן וולונטרי, כשירות

(1סטנדרט ." )על בסיס מידע רלוונטי

החלטה מדעתוולונטריות



המשך-מונחהדיון

שמירה על –הפסקת הגישור 

מעמד המקצוע ואמון הציבור, יושרה מקצועית

?הסכם בלתי חוקי? ניצול לרעה

המגשר ימנע ניצול לרעה ""

של הגישור למטרות שלא  

לשמן נועד ויפעל למנוע פגם  

סטנדרט  " )ממשי בתהליך

.(ד9

המלצה לפנות לבית הדין למתן תוקף פסק דין  

אתר פורום האתיקה7/2020ניתוח מקרה 



למגשרטיפים

?מתי מתחיל החיסיון

חזרה מהסדר גישור  

בקשה לעיין במסמכים

הקלטת הגישור

ליידע את הצדדים עם תחילת הקשר

3/2018ש סמוך לחתימה"העברת ההסדר לבימ

2/2017החזרת מסמכים לצדדים לאחר הצגתם

1/2016פ ובהסכם הכניסה לגישור"הבהרה בע

2/2019



המשך-למגשרטיפים

"  כובע"הצעת שירות ב

מקצועי אחר

רכישת דירת הצדדים

להימנע מהצעת שירותים מקצועיים  
אחרים

6/2018

הימנעות מעסקה עם צדדים בתום  
הגישור

7/2018



סיום

!תודה על ההקשבה•

מוזמנים לעיין בניתוחי המקרים באתר הפורום ובספר•

מוזמנים לפנות לפורום האתיקה עם שאלות•

אתר פורום האתיקה למגשרים
https://mediatorethics.com
mediator.ethics@gmail.com

https://mediatorethics.com/

