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תכנית המפגש
תזכורת :מקורות אתיקה מקצועית של מגשרים
עדכוני חקיקה ,פסיקה ,והשלכות אתיות

עדכוני חוות דעת אתיות של פורום האתיקה
2

מקורות אתיקה מקצועית של מגשרים
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מקורות אתיקה מקצועית למגשרים
אתיקה של
מילוי תפקיד

קוד אתיקה מקצועית
למגשרים בקהילה

קודים אתיים וולונטריים למגשרים
שאומצו על ידי המגשר (ישירות או
באמצעות חברות בארגוני מגשרים)

אתיקה של מילוי תפקיד
(חובה ללא כפייה)

משפט (הסכמה)

חוק בתי המשפט [נוסח משולב],
תשמ"ד1984-

תקנות בתי המשפט (גישור),
התשנ"ג – 1993
חיסיון פסיקתי :רע"א
 4781/12עיני
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כללים משפטיים ופסיקה החלים על מגשרים (בישראל)

משפט (כפוי)

תפיסה אתית-מקצועית
כוח

אחריות אתית (אתיקה/מוסר של תפקיד) )(role-ethics
מערכת היחסים מגשר-צדדים לגישור

חובת אמון:
להיות ראוי לאמון,
לנהוג "כמגשר"
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תלות ,הסתמכות,
ציפייה לגיטימית

מגשר

צדדים לגישור

עמדת כוח,
הבטחה

השפעה

לכבד את
בחירותיהם
לנהוג ללא (אוטונומיה)
משוא פנים

לפעול ללא
ניגוד
עניינים

להיות בעל
כשירות

להיות ראוי
לאמון
הצדדים...

לשמור על
סודיות
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לנהוג
בהגינות

לנהוג
בחריצות
וזהירות

לפעול
מתוך
יושרה
מקצועית

לשמור על
כבודם

לנהוג
ביושר

חובות המגשר – לא רק כלפי הצדדים

יחסיות החובות
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אתיקה של מילוי תפקיד  -מקור לא פורמאלי של אתיקה מקצועית
• נורמות של מוסר המוחלות על פעילות מקצועית מכוח התפקיד

(בשל מילוי

התפקיד)

• כל תפקיד מטיל על מי שממלא אותו חובות אתיות הנובעות מההגדרה
ומהות התפקיד (כפי שהם מוגדרים בחוק ,בקוד ,בספרות המקצועית) ומהציפיות
הלגיטימיות שמי שמושפע ממילוי התפקיד זכאי לצפות מממלא התפקיד
= תפיסה רחבה של אתיקה מקצועית של מילוי תפקיד
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אי
משוא
פנים

כיבוד
אוטונומיית
לקוח
ומעסיק

ניגוד
עניינים

הגינות

הציבור

לקוחות

כשירות

שמירה
על החוק
ותקנת
הציבור

קידום
המקצוע

מגשר

בימ"ש

סודיות

שכר
חריצות
וזהירות

שמירה על
כבוד
לקוחות,
עמיתים
ומעסיק
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מעסיק

יושר כלפי
לקוחות,
עמיתים,
הציבור
ומעסיק

המקצוע

יושרה
מקצועית

פרסום
ושידול
מעמד
המקצוע
והמעסיק

קוד אתיקה מקצועית
למגשרים בקהילה ()2018
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עדכוני חקיקה ,פסיקה ,והשלכות אתיות
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12

13

האם חלה חובת סודיות על המגשר על כל שנאמר ומתרחש בחדר
בפגישת המהו"ת המתקיימת לפני הגישור?
לדוגמה  -האם מותר למגשר לספר לחברו מה נאמר לו על ידי
הצדדים בפגישת המהו"ת? ואם הוא חייב בסודיות ,מכוח מה חובה
זו נובעת?

99ב( .ד) הוראות החלות על גישור לפי סעיף 79ג(ג) ו(-ד)
לחוק וכן תקנות לעניינן יחולו על פגישת מהו"ת;
(37א) "מגשר מהו"ת" – כמשמעותו בתקנות רשימת המגשרים;
תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים) ,תשע"ח2017-

תקנות בתי המשפט (גישור) ,תשנ"ג1993-
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" .1מגשר" – כהגדרתו בתקנות הגישור

" .1מגשר" – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך
ניהול משא ומתן חופשי ,בלי שיש בידו סמכות להכריע בו;

מגשר מהו"ת = "מגשר"

האם חובה זו כוללת בתוכה את החובה לא לגלות שמות צדדים
שהיו אצל המגשר בפגישת מהו"ת? ובגישור  -האם חובת הסודיות
חלה גם על פרט זה?

תקנות בתי המשפט (גישור) ,תשנ"ג1993-
(ד) המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור ,שלא יכול היה
לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר ,לכל מטרה זולת הגישור.
(ה) המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור.

יושרה
מקצועית

סודיות

מעמד
המקצוע
והמעסיק
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ניתוח מקרה
3/2014
ע' 189-192

תא (ת"א)  55994-04-19יעקב מרום נ' בנימין רוזנטל
בית משפט השלום בתל אביב – יפו ,הש' כוכבה לוי 3.02.2021 -

הנתבע שימש כמגשר בסכסוך בין בני זוג .הגישור לא הסתיים בהסדר.
במהלך תביעה משפטית בין בני הזוג ,המגשר סייע לתביעת האישה באמצעות תצהיר
שפירט מסרונים ששלח הבעל למגשר במהלך הגישור ובהם נחשפו פרטי המשא ומתן בין
הצדדים בהליך הגישור ,התנהלות הבעל ,ושיחות פרטיות בין הבעל למגשר.

ביהמ"ש קבע שהמגשר "הפר את הסכם הגישור בעל פה שנכרת בין הצדדים שאחד
מתנאיו היסודיים היה חובת שמירת סודיות על הליך הגישור וכל מסמך שנמסר בגידרו".
השופטת קובעת כי "גישור זה נוהל שלא בתום לב ולא בידיים נקיות על ידי הנתבע ,תוך
שגם במהלך הגישור וגם לאחריו – בחר הנתבע למרות מינויו כמגשר מטעם שני הצדדים,
לצדד ולשרת צד אחד בלבד לגישור – את האישה".

המגשר חויב לשלם פיצוי כספי בסך  60,000ש"ח  +הוצאות שכ"ט בסך 12,000ש"ח
16

תא (ת"א)  55994-04-19יעקב מרום נ' בנימין רוזנטל
בית משפט השלום בתל אביב – יפו ,הש' כוכבה לוי 3.02.2021 -

"השמירה על סודיות המידע שמוסר צד לגישור למגשר – אינה אינטרס של הצד לגישור מוסר המידע
למגשר בלבד .שמירה על סודיות הליך הגישור היא גם אינטרס כלל ציבור המגשרים ,והצדדים
לגישור ,ובוודאי בהליכים של סכסוך בתוך המשפחה אשר טווים מערכת יחסים המושתתת על אימון
ודיסקרטיות ומעודדת את הצדדים לגישור בחשיפת צפונות ליבם חייהם חולשותיהם תוך הסתמכות
שחשיפה זו תיוותר בדל"ת אמות הטיפול ולא תיחשף  ...ולא זאת אף זאת – שמירה על סודיות
המידע שמוסר צד לגישור למגשר היא אינטרס ציבורי ,שכן רק הבטחה לסודיות ואכיפת הסודיות
תעודד ותקדם הליכי גישור ותגרום בכך לרווחת הציבור ככלל ולחיזוק מעמד המגשרים כך שהצדדים
לגישור יתנו בהם אמון מלא ובוודאי תוך הסתמכות כל חובת הסודיות החלה על מגשר בהליך
הגישור".
"במקרה דנן  ...עסקינן לא רק בעניינו של התובע כניפגע מהפרת חובת סודיות על דרך חשיפת
תכתובות שהוחלפו במסגרת הליך גישור אלא של כלל ציבור המתדיינים הנעזרים בשירותי מגשר.
ברי כי ככל שייפסק סכום זעום לחובת הנתבע בגין הפרת חובותיו כמגשר יהיה בכך משום כריתת
הענף עליו יושב עולם המשפט .שכן צדדים ימנעו מהליך הגישור למקרה והסנקציה בגין הפרת
הסודיות שבגישור – קלושה".
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תע (נצ')  57641-08-20ח.ג .נ' ט.ל ( ,)1.2.2021הש' אסף זגורי
בית משפט לענייני משפחה בנצרת
אפוטרופוס לדין שמונה עבור אשה גישר בין ילדיה ובמסגרת הפגישה ביקש כי לא יוקלט.
למרות בקשתו זו הוקלט על ידי אחת מבנותיה.
כשלוש שנים לאחר ההקלטה נפטרה האשה והתעוררה מחלוקת בין הילדים בעניין תוקף
צוואתה האחרונה ,כאשר הבנות טענו שהבן היה מעורב בעריכת הצוואה ולכן הצוואה פסולה
והוא פסול מלרשת לפיה ואילו הבן טען כי אמו ערכה את הצוואה בעצמה ולכן היא תקפה.
במסגרת בירור מחלוקת זו צירפו הבנות כראיה את אותה הקלטה על מנת להוכיח את
טענתן והבן התנגד לכך בטענה שהראיה הושגה בהליך גישור ולכן אסורה להצגה.

בית המשפט קיבל את הטענה ופסל את הצגת ההקלטה כראיה ,בין היתר מכיוון ש"הקלטת
שיחת הגישור ופגיעה בסודיותו חותרת  ...תחת המגמה שבבסיס הליכי הגישור וככזו היא
מנוגדת לחוק" ועל מנת להגן על מוסד הגישור.
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בית המשפט מתייחס ,בין
היתר ,לניתוחי מקרה של
פורום האתיקה למגשרים:
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"חשיבות פסילת ההקלטה מלשמש ראיה נועדה כאמור לבסס
ולבצר את חשיבות הליך הגישור .יפים לעניין זה דברים
שנאמרו הן בפסיקה והן באחת מהחלטות ועדת האתיקה של
הגישור :ראשית ,הידיעה שדבריהם של הצדדים מוקלטים
עלולה לגרום לצדדים לחשוש מלומר דברים בגילוי לב ולפגוע
בכך בהצלחת ההליך .שנית קיים חשש שלאחר סיום הגישור
בין בהסכם ובין שלא בהסכם ,ינסו הצדדים להגיש את
ההקלטות כראיה לבית המשפט כראיה במסגרת תביעה
הנוגעת לגישור .הניסיון המצטבר לגבי דרישת לשמיעת עדות
מגשרים בבית המשפט מעלה חשש שלמרות החיסיון בהליכי
גישור קלטות אלו עלולות להתקבל כראיה בבית המשפט תוך
פגיעה במעמד הגישור והמגשר ואמון הציבור בהם .בנוסף
ההקלטות עשויות לכלול מידע סודי ופרטי העלול להגיע
לגורמים בלתי מורשים ולפגוע במשתתפים בגישור .לכן נקבע
כי על המגשר להימנע מלקיים את הגישור אם נודע לו שאחד
הצדדים מקליט את הגישור ללא ידיעת הצד האחר שכן בכך
נפגע חופש הבחירה של הצד שאינו מודע להקלטה ומעמדו
נטול הפניות של המגשר עלול להתערער (ראו הלכת
רע"א 2235/04בנק דיסקונט נ 'שירי [פורסם בנבו] לעיל וכן ראו
ניתוח מקרה 1/2016, 2/2019פורום אתיקה לגישור (פורסם
במרשתת )")http://mediatorethics

עדכוני חוות דעת אתיות של פורום האתיקה
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פורום האתיקה למגשרים
חוות דעת אתיות
פרסום לקהילת
המגשרים

• הפצה
והנגשה

• העברת
חוו"ד אתית
מענה לפונה

דיון בפורום
האתיקה

• פרשנות
ויישום
הקוד האתי

גוף וולונטרי ❖
פנייה וולונטרית ❖
ללא מערכת אכיפה ❖

אתר פורום האתיקה למגשרים
https://mediatorethics.com
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• שאלה
אתית
פניה ממגשר

ועדות אתיקה למגשרים בעולם
• Florida Mediator Ethics Advisory Committee Opinions (MEAC)
• Advertising/Marketing
• Advice Opinions or Information
• Business Practices

• Confidentiality
• Conflicts of Interest
• Procedures

• Georgia Commission on Dispute Resolution, Committee on Ethics
• New York Mediator Ethics Advisory Committee (MEAC)
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עדכונים – מקרים שנידונו בפורום האתיקה

כיצד ינהג מגשר שהוזמן
למסור עדות במשטרה
לגבי איומים שהושמעו על
ידי צד במהלך הגישור?
1/2021

23

במסגרת גישור השמיע אחד הצדדים איומים שונים לרבות איום בפגיעה גופנית קשה
בצד האחר ,הן בפגישות נפרדות והן בפגישות משותפות בנוכחות הצד האחר.

המגשרים התייחסו לאיומים והתריעו בפני הצד המאיים כי אין להם מקום בתהליך
גישור .הצד המאיים המעיט בחשיבותם ובמידת הרצינות שיש לייחס להם ,אך חזר
עליהם ומהם שוב בפגישות נוספות.
בפגישת הגישור המשותפת האחרונה ,כשהתברר שהגישור אינו עומד להגיע לפתרון
מוסכם ,חזר הצד המאיים פעם נוספת על האיום לפגוע בצד האחר פגיעה פיזית
קשה .המגשרים התרשמו שהאיום רציני והגישור הופסק.
המגשרים התלבטו לגבי חובתם לדווח לרשויות על האיומים .בטרם נפלה החלטה
הודיע להם הצד המאוים שפנה למשטרה והגיש תלונה בשל האיום .הוא ציין שמסר
את פרטי המגשרים למשטרה כעדים לאיומים נגדו.

המגשרים בקשו את התייחסות הפורום באשר לחובותיהם האתיות במידה וייקראו
למסור עדות במשטרה לגבי האיומים.
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חובת הסודיות והחיסיון חלה גם במקרה של עדות במשטרה ובהליכים פליליים
סודיות
תקנה (5ה) לתקנות הגישור" :המגשר לא יגלה
כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו
צד לגישור".
חובת סודיות של המגשר כלפי כל העולם
לרבות בית המשפט ומכאן שגם כלפי המשטרה.

חיסיון
הכרה בחיסיון לתהליך הגישור – בית המשפט העליון
רע"א  4781/12פלוני נ' בנק לאומי; רע"א  1496/15לוי נ' דרורי

חיסיון הגישור חל גם על הליכים פליליים

ת"פ (שלום י-ם) 26273-04-15
מדינת ישראל נ' פלוני
דיווח של מגשרת למשטרה על
אמירות מאיימות שנאמרו במהלך
גישור גירושין על ידי בעל כנגד
אשתו מנוגד לחיסיון
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ת"פ (ת"א)  22684-09-16מדינת ישראל
נ' עידו שיפוני
צד לגישור תקף צד אחר (הטיח בפניו
קנקן מים וגרם לו לחבלה) .המשטרה
קיבלה את טענת החיסיון של המגשר ולא
גבתה ממנו עדות.
בית המשפט פטר את המגשר מעדות בשל
אי ויתור צד על החיסיון

חובת הסודיות והחיסיון חלה גם במקרה של עדות במשטרה ובהליכים פליליים
עדות מגשרים במשטרה מצריכה ויתור של כל הצדדים לגישור על החיסיון (להבדיל
מחובת דיווח)

טענה :עדות מגשרים במשטרה
מצריכה ויתור של המגשרים על
החיסיון (פסיקה ומלומדים)

להציג למשטרה עמדה ,הנתמכת על ידי
פסיקות שופטים ומלומדים ,כי למגשרים
זכות עצמאית לחיסיון ,שאינה ניתנת לוויתור
על ידי הצדדים.

טענה :הסרת החיסיון וכפיית עדות
המגשרים במשטרה מצריכה החלטה
שיפוטית (חיסיון יחסי)

לבקש בכתב מחוקר המשטרה שזימן את
המגשר לבטל את הזימון לעדות בשל קיומן
של חובות סודיות וחיסיון מקצועי החלות על
תהליך הגישור – מצריך קבלת הכרעה
שיפוטית
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אפשר להסתייע בהכנת הפניה הכתובה בתוכן
ניתוח המקרה

האם בתום הגישור מגשר מחויב למסור לצד לגישור מסמך מקורי
המצוי ברשות המגשר על פי דרישת אותו צד?
האם מגשר-עו"ד רשאי לערוך ייפוי כוח בלתי חוזר עבור צדדים
לגישור? האם הוא רשאי לאשר את חתימתם? האם הוא רשאי לציין
את שמו כמיופה הכוח? והאם הוא רשאי לטפל בפועל בביצוע
הוראות שונות של ההסכם לאחר חתימתו ואישורו על ידי בית
המשפט ,כגון בהעברת דירה על שם אחד הצדדים לגישור
2/2021

27

מגשר-עו"ד ניהל גישור בין בני זוג לגירושין שהסתיים בהסדר גישור.
הסדר הגישור שנערך על ידי המגשר כלל ייפוי כוח בלתי חוזר חתום על ידי
בני הזוג ומאושר בחתימת המגשר-עו"ד המסמיך אותו להעביר לאחר
אישור ההסכם על ידי בית המשפט את מחצית הזכויות בדירת בני הזוג מבן
זוג אחד לאחר.
במהלך הדיון בפני השופט חזר בו אחד הצדדים מההסכם ועל כן לא ניתן לו
תוקף ע"י בית המשפט .בעקבות החזרה מההסכם ביקש אותו צד
מהמגשר-עו"ד לקבל לידיו את ייפוי הכוח הבלתי חוזר המקורי שנותר בידי
המגשר-עו"ד.
המגשר-עו"ד פנה לפורום האתיקה בשאלה האם הוא מחויב מבחינה אתית
למסור את ייפוי הכוח המקורי לצד לגישור הדורש אותו.

במהלך דיוני הפורום עלו שאלות נוספות :האם מגשר-עו"ד רשאי לערוך
ייפוי כוח בלתי חוזר עבור צדדים לגישור? לאשר את חתימתם? לציין את
שמו כמיופה הכוח לביצוע העברת הדירה? לטפל בפועל בהעברת הדירה
על שם אחד הצדדים לגישור?
28

מסירת מסמך שנמצא ברשות מגשר לאחד הצדדים בתום הגישור.

חובות אתיות נמשכות לאחר הגישור – סודיות ,שמירה תדמית הגישור
והמגשר כניטראליים ,נעדרי משוא-פנים ,מחויבים כלפי כל הצדדים
להבדיל מכלפי צד אחד) (ראו למשל קוד אתי למגשרים (,)2018
סטנדרט [ 10מעמד המקצוע ואמון הציבור]).
מסירת מסמך שמוחזק בידי מגשר לידי צד אחד ללא הסכמת הצד האחר
עלולה ליצור חשש לנקיטת עמדה ולהעדפת צד – גם אם נעשית לאחר
הגישור (השוו לחוו"ד אתית )2/2017

הפורום חוזר על ההמלצה להחזיר מסמכים ששימשו לצורך הגישור
לצדדים ולהימנע משמירתם במידת האפשר (ראו חוו"ד אתית )2/2017
לצורך צמצום חשש לפגיעה בחיסיון וזימון המגשר לעדות.
על המגשר להימנע מלמסור את ייפוי הכוח המקורי לצד המבקש אותו כל
עוד לא קיבל לכך את הסכמת הצד האחר.
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החתמה על ייפוי כוח בלתי חוזר ואישורו

תפקידים שונים – שירות שונה  -מקצועות שונים
מגשר

עורך-דין

חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,תשמ"ד1984-

חוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א1961-
ייחוד פעולות המקצוע
 .20הפעולות המנויות להלן ,לא יעשה אותן דרך עיסוק ,או בתמורה
אף שלא דרך עיסוק ,אלא עורך דין; ואלה הפעולות:
( )1ייצוג אדם אחר וכל טיעון ופעולה אחרת בשמו לפני בתי משפט,
בתי דין ,בוררים וגופים ואנשים בעלי סמכות שיפוטית ,או מעין
שיפוטית;
( )2ייצוג אדם אחר וכל פעולה אחרת בשמו לפני( ...הוצל"פ; רשם
החברות וכיוצ"ב)

79ג(.א)בסעיף זה" ,גישור"  -הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין ,כדי להביאם
לידי הסכמה ליישוב הסכסוך ,מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.
"הסדר גישור"  -הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם שהושג בסיומו
של הליך גישור;
"מגשר"  -מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסכמה על יישוב
סכסוך שביניהם בהליך גישור בדרך של ניהול משא ומתן חופשי.
(ב) בית המשפט רשאי ,בהסכמת בעלי הדין ,להעביר תובענה לגישור.
תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים) ,התשע"ח – 2017
[כשירות]

( )3עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר ,לרבות ייצוג
אדם אחר במשא ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך כזה;
( )4ייעוץ וחיווי דעת משפטיים.

מגשר אינו בהכרח עורך-דין
ד"ר עומר שפירא
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עריכת הסדר הגישור – נקודת חפיפה בין תפקיד המגשר ועורך הדין
חוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א1961-

תקנות בתי המשפט (גישור) ,התשנ"ג – 1993

ייחוד פעולות המקצוע
 .20הפעולות המנויות להלן ,לא יעשה אותן דרך עיסוק ,או בתמורה
אף שלא דרך עיסוק ,אלא עורך דין; ואלה הפעולות:
( )3עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר

( .9א) הגיעו בעלי הדין להסדר גישור ,יערכו אותו בעלי
הדין או המגשר בכתב ,ויפרטו בו את כל התנאים לפיהם ייושב
הסכסוך

הכנת ייפוי כוח עבור הצדדים או אישור ייפוי כוח

אינן פעולות שמבצע מגשר.

אלו פעולות שרשאי לבצע עורך-דין לפי ס'  20לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א1961-
("ייצוג אדם אחר וכל פעולה אחרת בשמו"" ,עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל
אדם אחר") וס'  91לחוק זה (אישור ייפוי כוח של לקוח).

לכן ,מגשר-עו"ד המחתים את הצדדים לגישור על ייפוי כוח בלתי חוזר עושה זאת
לקוח.
שפירא במסגרת יחסי עו"ד-
עומר-דין,
כעורך
כשירות משפטי ,בכובעו
31
ד"ר
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טיפים למגשר
שמירת מסמכי הצדדים

האם יש צורך אמיתי לשמרם? מומלץ להחזירם על מנת
לצמצם את האפשרות שתידרשו למסור או להציג
מסמכים המצויים ברשותכם

תכתובות בין המגשר/ת לבין
הצדדים

מומלץ בתחילת הגישור לקבל הסכמת הצדדים לקבלת
מסמכים והתכתבויות בדואר האלקטרוני האישי שלהם
ובווטסאפ ולחדד מולם את נושא הסודיות המתלווה
להתכתבות

דגשים לגישור בזום
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לחדד לצדדים כאשר מעלים או משתפים מסמכים שונים
להקפיד כי רק הם נחשפים למסמכים אלו( .ולא ילדיהם
או כל אדם נוסף).
להדגיש ולהקפיד בעת פגישות נפרדות בזום כי רק אחד
הצדדים נמצא בחדר הוירטואלי.

חזון

הרחבת השימוש בפורום
האתיקה למגשרים והפצת
הידע
מרכזי גישור ודיאלוג
בקהילה

מגשרים לא
מאוגדים

ועדות
אתיקה
ארגוניות

פורום
האתיקה
למגשרים

מגשרי
מהו"ת
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פורום/ועדות יישוב
סכסוכים/ועדות אתיקה
לשכת עו"ד

מגשרים
בקהילה

אימוץ קוד אחד לכלל
המגשרים

קוד אתי למגשרים
()2018

קוד אתי אחיד
ומשותף לכלל
המגשרים בישראל
קוד אתי לשכת
המגשרים ()2017

קוד אתי למגשרים
בקהילה ()2018
התאחדות מרכזי הגישור
והדיאלוג בקהילה
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סיום
• תודה על ההקשבה
• מוזמנים לעיין בניתוחי המקרים באתר הפורום ובספר
• מוזמנים לפנות לפורום האתיקה עם שאלות
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אתר פורום האתיקה למגשרים
https://mediatorethics.com
mediator.ethics@gmail.com

