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תכנית המפגש

מקורות אתיקה מקצועית של מגשרים: תזכורת

והשלכות אתיות, פסיקה, עדכוני חקיקה

עדכוני חוות דעת אתיות של פורום האתיקה
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מקורות אתיקה מקצועית של מגשרים
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אתיקה של 

מילוי תפקיד

קודים אתיים וולונטריים למגשרים  
ישירות או  )שאומצו על ידי המגשר 

(באמצעות חברות בארגוני מגשרים

(בישראל)כללים משפטיים ופסיקה החלים על מגשרים 

מקורות אתיקה מקצועית למגשרים

(כפוי)משפט 

(הסכמה)משפט 
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אתיקה של מילוי תפקיד

(חובה ללא כפייה)

,  [נוסח משולב]חוק בתי המשפט 
1984-ד"תשמ

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

א  "רע: חיסיון פסיקתי
עיני4781/12

קוד אתיקה מקצועית  
למגשרים בקהילה



צדדים לגישור-מערכת היחסים מגשר

צדדים לגישור

מגשר
,עמדת כוח

הבטחה

השפעה ,  הסתמכות, תלות

ציפייה לגיטימית

:  חובת אמון

,להיות ראוי לאמון

"כמגשר"לנהוג 

מקצועית-תפיסה אתית

(role-ethics)( מוסר של תפקיד/אתיקה)אחריות אתית כוח 
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להיות ראוי 
לאמון 
...הצדדים

לכבד את 
בחירותיהם 

(אוטונומיה) לנהוג ללא  
משוא פנים

לפעול ללא  
ניגוד  
עניינים

להיות בעל  
כשירות

לשמור על  
לנהוג סודיות

בחריצות 
וזהירות

לשמור על  
כבודם

לנהוג 
ביושר

לפעול  
מתוך  
יושרה 
מקצועית

לנהוג 
בהגינות
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לא רק כלפי הצדדים–חובות המגשר 

יחסיות החובות
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של אתיקה מקצועיתלא פורמאלימקור -אתיקה של מילוי תפקיד 

מילויבשל)התפקידמכוחמקצועיתפעילותעלהמוחלותמוסרשלנורמות•
(התפקיד

מההגדרההנובעותאתיותחובותאותושממלאמיעלמטילתפקידכל•
ומהציפיות(המקצועיתבספרות,בקוד,בחוקמוגדריםשהםכפי)התפקידומהות

התפקידמממלאלצפותזכאיהתפקידממילוישמושפעשמיהלגיטימיות

תפקידמילוישלמקצועיתאתיקהשלרחבהתפיסה=

8



מגשר

כיבוד  
אוטונומיית  

לקוח  
ומעסיק

אי  
משוא  
פנים

ניגוד  
עניינים

כשירות

סודיות

חריצות  
וזהירות

שמירה על  
כבוד  
,  לקוחות

עמיתים  
ומעסיק

יושר כלפי  
,  לקוחות
,  עמיתים

הציבור  
ומעסיק

יושרה  
מקצועית

מעמד  
המקצוע  
והמעסיק

פרסום  
ושידול

שכר

קידום  
המקצוע

הגינות

שמירה  
על החוק 
ותקנת  
הציבור

המקצועמעסיק

הציבורלקוחות

ש"בימ
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קוד אתיקה מקצועית  
(2018)למגשרים בקהילה 
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והשלכות אתיות, פסיקה, עדכוני חקיקה
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בחדרומתרחששנאמרכלעלהמגשרעלסודיותחובתחלההאם

?הגישורלפניהמתקיימתת"המהובפגישת

ידיעללונאמרמהלחברולספרלמגשרמותרהאם-לדוגמה

חובהמהמכוח,בסודיותחייבהואואם?ת"המהובפגישתהצדדים

?נובעתזו

(  ד)-ו( ג)ג79הוראות החלות על גישור לפי סעיף (ד. )ב99
;ת"מהולחוק וכן תקנות לעניינן יחולו על פגישת 

;כמשמעותו בתקנות רשימת המגשרים–" ת"מהומגשר ( "א)37

כהגדרתו בתקנות הגישור–" מגשר". 20171-ח"תשע, (רשימת מגשרים)תקנות בתי המשפט 

"מגשר= "ת"מהומגשר 

מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך  –" מגשר". 19931-ג"תשנ, (גישור)תקנות בתי המשפט 
;בלי שיש בידו סמכות להכריע בו, ניהול משא ומתן חופשי
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צדדיםשמותלגלותלאהחובהאתבתוכהכוללתזוחובההאם

הסודיותחובתהאם-ובגישור?ת"מהובפגישתהמגשראצלשהיו
?זהפרטעלגםחלה

ניתוח מקרה

3/2014

189-192' ע

היהיכולשלא,הגישורבמהלךלושנמסרמידעבכלישתמשלאהמגשר(ד)
.הגישורזולתמטרהלכל,סבירבמאמץאחרתבדרךלקבלו

.לגישורצדשאינולמיהגישורבמהלךלושנמסרמידעכליגלהלאהמגשר(ה)

1993-ג"תשנ, (גישור)תקנות בתי המשפט 
יושרה  
מקצועית

סודיות

מעמד  
המקצוע  
והמעסיק
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בנימין רוזנטל' יעקב מרום נ55994-04-19( א"ת)תא 

3.02.2021-כוכבה לוי ' הש, יפו–בית משפט השלום בתל אביב 

.בהסדרהסתייםלאהגישור.זוגבניביןבסכסוךכמגשרשימשהנתבע

תצהירבאמצעותהאישהתביעתלסייעהמגשר,הזוגבניביןמשפטיתתביעהבמהלך
ביןומתןהמשאפרטינחשפוובהםהגישורבמהלךלמגשרהבעלששלחמסרוניםשפירט

.למגשרהבעלביןפרטיותושיחות,הבעלהתנהלות,הגישורבהליךהצדדים

שאחדהצדדיםביןשנכרתפהבעלהגישורהסכםאתהפר"שהמגשרקבעש"ביהמ
."בגידרושנמסרמסמךוכלהגישורהליךעלסודיותשמירתחובתהיההיסודייםמתנאיו

תוך,הנתבעידיעלנקיותבידייםולאלבבתוםשלאנוהלזהגישור"כיקובעתהשופטת
,הצדדיםשנימטעםכמגשרמינויולמרותהנתבעבחר–לאחריווגםהגישורבמהלךשגם
."האישהאת–לגישורבלבדאחדצדולשרתלצדד

ח"ש12,000בסךט"שכהוצאות+ח"ש60,000בסךכספיפיצוילשלםחויבהמגשר
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בנימין רוזנטל' יעקב מרום נ55994-04-19( א"ת)תא 

3.02.2021-כוכבה לוי ' הש, יפו–בית משפט השלום בתל אביב 

המידעמוסרלגישורהצדשלאינטרסאינה–למגשרלגישורצדשמוסרהמידעסודיותעלהשמירה"
והצדדים,המגשריםציבורכללאינטרסגםהיאהגישורהליךסודיותעלשמירה.בלבדלמגשר
אימוןעלהמושתתתיחסיםמערכתטוויםאשרהמשפחהבתוךסכסוךשלבהליכיםובוודאי,לגישור

הסתמכותתוךחולשותיהםחייהםליבםצפונותבחשיפתלגישורהצדדיםאתומעודדתודיסקרטיות
סודיותעלשמירה–זאתאףזאתולא...תיחשףולאהטיפולאמותת"בדלתיוותרזושחשיפה

הסודיותואכיפתלסודיותהבטחהרקשכן,ציבוריאינטרסהיאלמגשרלגישורצדשמוסרהמידע
שהצדדיםכךהמגשריםמעמדולחיזוקככללהציבורלרווחתבכךותגרוםגישורהליכיותקדםתעודד
בהליךמגשרעלהחלההסודיותחובתכלהסתמכותתוךובוודאימלאאמוןבהםיתנולגישור
."הגישור

חשיפתדרךעלסודיותחובתמהפרתכניפגעהתובעשלבעניינורקלאעסקינן...דנןבמקרה"
.מגשרבשירותיהנעזריםהמתדייניםציבורכללשלאלאגישורהליךבמסגרתשהוחלפותכתובות

כריתתמשוםבכךיהיהכמגשרחובותיוהפרתבגיןהנתבעלחובתזעוםסכוםשייפסקככלכיברי
הפרתבגיןוהסנקציהלמקרההגישורמהליךימנעוצדדיםשכן.המשפטעולםיושבעליוהענף

".קלושה–שבגישורהסודיות
17



.יוקלטלאכיביקשהפגישהובמסגרתילדיהביןגישראשהעבורשמונהלדיןאפוטרופוס

.מבנותיהאחתידיעלהוקלטזובקשתולמרות

תוקףבענייןהילדיםביןמחלוקתוהתעוררההאשהנפטרהההקלטהלאחרשניםכשלוש

פסולההצוואהולכןהצוואהבעריכתמעורבהיהשהבןטענוהבנותכאשר,האחרונהצוואתה

.תקפההיאולכןבעצמההצוואהאתערכהאמוכיטעןהבןואילולפיהמלרשתפסולוהוא

אתלהוכיחמנתעלהקלטהאותהאתכראיההבנותצירפוזומחלוקתבירורבמסגרת

.להצגהאסורהולכןגישורבהליךהושגהשהראיהבטענהלכךהתנגדוהבןטענתן

הקלטת"שמכיווןהיתרבין,כראיהההקלטההצגתאתופסלהטענהאתקיבלהמשפטבית

היאוככזוהגישורהליכישבבסיסהמגמהתחת...חותרתבסודיותוופגיעההגישורשיחת

.הגישורמוסדעללהגןמנתועל"לחוקמנוגדת

זגוריאסף ' הש, (1.2.2021)ל .ט' נ. ג.ח57641-08-20( 'נצ)תע
בית משפט לענייני משפחה בנצרת
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בין,מתייחסהמשפטבית
שלמקרהלניתוחי,היתר
:למגשריםהאתיקהפורום

לבססכאמורנועדהראיהמלשמשההקלטהפסילתחשיבות"

דבריםזהלענייןיפים .הגישורהליךחשיבותאתולבצר

שלהאתיקהועדתמהחלטותבאחתוהןבפסיקההןשנאמרו

מוקלטיםהצדדיםשלשדבריהםהידיעה ,ראשית :הגישור

ולפגועלבבגילוידבריםמלומרלחשושלצדדיםלגרוםעלולה

הגישורסיוםשלאחרחששקייםשנית .ההליךבהצלחתבכך

אתלהגישהצדדיםינסו ,בהסכםשלאוביןבהסכםבין

תביעהבמסגרתכראיההמשפטלביתכראיהההקלטות

עדותלשמיעתדרישתלגביהמצטברהניסיון .לגישורהנוגעת

בהליכיהחיסיוןשלמרותחששמעלההמשפטבביתמגשרים

תוךהמשפטבביתכראיהלהתקבלעלולותאלוקלטותגישור

בנוסף .בהםהציבורואמוןוהמגשרהגישורבמעמדפגיעה

להגיעהעלולופרטיסודימידעלכלולעשויותההקלטות

נקבעלכן .בגישורבמשתתפיםולפגועמורשיםבלתילגורמים

שאחדלונודעאםהגישוראתמלקייםלהימנעהמגשרעלכי

בכךשכןהאחרהצדידיעתללאהגישוראתמקליטהצדדים

ומעמדולהקלטהמודעשאינוהצדשלהבחירהחופשנפגע

הלכתראו)להתערערעלולהמגשרשלהפניותנטול

ראווכןלעיל[בנבופורסם]שירי 'נדיסקונטבנק 2235/04א"רע

פורסם)לגישוראתיקהפורום 2/2019 ,1/2016מקרהניתוח

("(http://mediatorethicsבמרשתת 19



עדכוני חוות דעת אתיות של פורום האתיקה
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חוות דעת אתיות

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.com21

❖ גוף וולונטרי

❖ פנייה וולונטרית

❖ ללא מערכת אכיפה

פורום האתיקה למגשרים

https://mediatorethics.com/


בעולםועדות אתיקה למגשרים

• 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)

22

https://www.flcourts.org/Resources-Services/Alternative-Dispute-Resolution/Mediator-Ethics-Advisory-Committee-Opinions-MEAC
https://www.flcourts.org/Resources-Services/Alternative-Dispute-Resolution/Mediator-Ethics-Advisory-Committee-Opinions-MEAC/Advertising-Solicitation
https://www.flcourts.org/Resources-Services/Alternative-Dispute-Resolution/Mediator-Ethics-Advisory-Committee-Opinions-MEAC/Advice-Opinions-or-Information
https://www.flcourts.org/Resources-Services/Alternative-Dispute-Resolution/Mediator-Ethics-Advisory-Committee-Opinions-MEAC/Business-Practices
https://www.flcourts.org/Resources-Services/Alternative-Dispute-Resolution/Mediator-Ethics-Advisory-Committee-Opinions-MEAC/Confidentiality
https://www.flcourts.org/Resources-Services/Alternative-Dispute-Resolution/Mediator-Ethics-Advisory-Committee-Opinions-MEAC/Conflicts-of-Interest
https://www.flcourts.org/Resources-Services/Alternative-Dispute-Resolution/Mediator-Ethics-Advisory-Committee-Opinions-MEAC/Procedures
https://godr.org/about-us/rules/
http://ww2.nycourts.gov/ip/adr/meac.shtml


מקרים שנידונו בפורום האתיקה–עדכונים 

כיצד ינהג מגשר שהוזמן  
למסור עדות במשטרה  

לגבי איומים שהושמעו על  
?ידי צד במהלך הגישור

1/2021
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במסגרת גישור השמיע אחד הצדדים איומים שונים לרבות איום בפגיעה גופנית קשה 
. הן בפגישות נפרדות והן בפגישות משותפות בנוכחות הצד האחר, בצד האחר

המגשרים התייחסו לאיומים והתריעו בפני הצד המאיים כי אין להם מקום בתהליך  
אך חזר , הצד המאיים המעיט בחשיבותם ובמידת הרצינות שיש לייחס להם. גישור

. עליהם ומהם שוב בפגישות נוספות

כשהתברר שהגישור אינו עומד להגיע לפתרון  , בפגישת הגישור המשותפת האחרונה
חזר הצד המאיים פעם נוספת על האיום לפגוע בצד האחר פגיעה פיזית , מוסכם

. המגשרים התרשמו שהאיום רציני והגישור הופסק. קשה

בטרם נפלה החלטה  . המגשרים התלבטו לגבי חובתם לדווח לרשויות על האיומים
הוא ציין שמסר . הודיע להם הצד המאוים שפנה למשטרה והגיש תלונה בשל האיום

. את פרטי המגשרים למשטרה כעדים לאיומים נגדו

המגשרים בקשו את התייחסות הפורום באשר לחובותיהם האתיות במידה וייקראו 
.למסור עדות במשטרה לגבי האיומים

24



פלילייםובהליכיםבמשטרהעדותשלבמקרהגםחלהוהחיסיוןהסודיותחובת

יגלהלאהמגשר":הגישורלתקנות(ה)5תקנה

שאינולמיהגישורבמהלךלושנמסרמידעכל

."לגישורצד

העולםכלכלפיהמגשרשלסודיותחובת

.המשטרהכלפישגםומכאןהמשפטביתלרבות

חיסיוןסודיות

בית המשפט העליון  –חיסיון לתהליך הגישור הכרה ב
דרורי' לוי נ1496/15א "רע; בנק לאומי' פלוני נ4781/12א "רע

גם על הליכים פלילייםחיסיון הגישור חל 

26273-04-15( ם-שלום י)פ "ת
פלוני' מדינת ישראל נ

דיווח של מגשרת למשטרה על  
אמירות מאיימות שנאמרו במהלך  

גישור גירושין על ידי בעל כנגד 
מנוגד לחיסיוןאשתו

מדינת ישראל  22684-09-16( א"ת)פ "ת
עידו שיפוני' נ

הטיח בפניו )צד לגישור תקף צד אחר 
המשטרה  (. קנקן מים וגרם לו לחבלה

קיבלה את טענת החיסיון של המגשר ולא  
.גבתה ממנו עדות

בית המשפט פטר את המגשר מעדות בשל  
אי ויתור צד על החיסיון

25



פלילייםובהליכיםבמשטרהעדותשלבמקרהגםחלהוהחיסיוןהסודיותחובת

להבדיל  )על החיסיון ויתור של כל הצדדים לגישור עדות מגשרים במשטרה מצריכה 
(מחובת דיווח

במשטרהמגשריםעדות:טענה
עלהמגשריםשלויתורמצריכה
(ומלומדיםפסיקה)החיסיון

ידיעלהנתמכת,עמדהלמשטרהלהציג
למגשריםכי,ומלומדיםשופטיםפסיקות

לוויתורניתנתשאינה,לחיסיוןעצמאיתזכות
.הצדדיםידיעל

עדותוכפייתהחיסיוןהסרת:טענה
החלטהמצריכהבמשטרההמגשרים
(יחסיחיסיון)שיפוטית

אתשזימןהמשטרהמחוקרבכתבלבקש
קיומןבשללעדותהזימוןאתלבטלהמגשר

עלהחלותמקצועיוחיסיוןסודיותחובותשל
הכרעהקבלתמצריך–הגישורתהליך

שיפוטית

אפשר להסתייע בהכנת הפניה הכתובה בתוכן  
ניתוח המקרה 26



האם בתום הגישור מגשר מחויב למסור לצד לגישור מסמך מקורי  

?המצוי ברשות המגשר על פי דרישת אותו צד

ד רשאי לערוך ייפוי כוח בלתי חוזר עבור צדדים  "עו-האם מגשר

האם הוא רשאי לציין  ? האם הוא רשאי לאשר את חתימתם? לגישור

והאם הוא רשאי לטפל בפועל בביצוע ? את שמו כמיופה הכוח

הוראות שונות של ההסכם לאחר חתימתו ואישורו על ידי בית  

כגון בהעברת דירה על שם אחד הצדדים לגישור, המשפט

2/2021

27
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.ד ניהל גישור בין בני זוג לגירושין שהסתיים בהסדר גישור"עו-מגשר

הסדר הגישור שנערך על ידי המגשר כלל ייפוי כוח בלתי חוזר חתום על ידי  
ד המסמיך אותו להעביר לאחר "עו-בני הזוג ומאושר בחתימת המגשר

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  
בעקבות החזרה מההסכם ביקש אותו צד . י בית המשפט"תוקף ע

ד לקבל לידיו את ייפוי הכוח הבלתי חוזר המקורי שנותר בידי  "עו-מהמגשר
.ד"עו-המגשר

ד פנה לפורום האתיקה בשאלה האם הוא מחויב מבחינה אתית  "עו-המגשר
. למסור את ייפוי הכוח המקורי לצד לגישור הדורש אותו

ד רשאי לערוך  "עו-האם מגשר: במהלך דיוני הפורום עלו שאלות נוספות
לציין את ? לאשר את חתימתם? ייפוי כוח בלתי חוזר עבור צדדים לגישור

לטפל בפועל בהעברת הדירה ? שמו כמיופה הכוח לביצוע העברת הדירה
?על שם אחד הצדדים לגישור
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. מסירת מסמך שנמצא ברשות מגשר לאחד הצדדים בתום הגישור

שמירה תדמית הגישור  , סודיות–חובות אתיות נמשכות לאחר הגישור 
מחויבים כלפי כל הצדדים , פנים-נעדרי משוא, והמגשר כניטראליים

,  (2018)ראו למשל קוד אתי למגשרים ( )צד אחדמכלפילהבדיל 
[(.מעמד המקצוע ואמון הציבור]10סטנדרט 

מסירת מסמך שמוחזק בידי מגשר לידי צד אחד ללא הסכמת הצד האחר  
גם אם נעשית לאחר –חשש לנקיטת עמדה ולהעדפת צד עלולה ליצור 

(2/2017אתית ד"לחווהשוו )הגישור 

ששימשו לצורך הגישור  ההמלצה להחזיר מסמכים הפורום חוזר על 
(  2/2017אתית ד"חווראו )לצדדים ולהימנע משמירתם במידת האפשר 

.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



מקצועות שונים-שירות שונה –תפקידים שונים 

1984-ד"תשמ, [נוסח משולב]חוק בתי המשפט 

להביאםכדי,הדיןבעליעםמגשרנועדשבוהליך-"גישור",זהבסעיף(א).ג79
.בולהכריעסמכותבידושישמבלי,הסכסוךליישובהסכמהלידי

בסיומושהושגשביניהםסכסוךיישובעלהדיןבעליביןהסכם-"גישורהסדר"
;גישורהליךשל

יישובעללהסכמהלהגיעהדיןבעליבידילסייעשתפקידומי-"מגשר"
.חופשיומתןמשאניהולשלבדרךגישורבהליךשביניהםסכסוך

.לגישורתובענהלהעביר,הדיןבעליבהסכמת,רשאיהמשפטבית(ב)

1961-א"תשכ, חוק לשכת עורכי הדין

ייחוד פעולות המקצוע
או בתמורה  , לא יעשה אותן דרך עיסוק, הפעולות המנויות להלן.20

:ואלה הפעולות; עורך דיןאלא , אף שלא דרך עיסוק
,  לפני בתי משפטייצוג אדם אחר וכל טיעון ופעולה אחרת בשמו (1)

או מעין  , בוררים וגופים ואנשים בעלי סמכות שיפוטית, בתי דין
;שיפוטית

רשם  ; פ"הוצל... )ייצוג אדם אחר וכל פעולה אחרת בשמו לפני(2)
(ב"החברות וכיוצ

ייצוג  לרבות , עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר(3)
;לקראת עריכת מסמך כזהאדם אחר במשא ומתן משפטי 

.ייעוץ וחיווי דעת משפטיים(4)

מגשרדין-עורך

דין-מגשר אינו בהכרח עורך

2017–ח"התשע, (רשימת מגשרים)תקנות בתי המשפט 

[כשירות]

30ר עומר שפירא"ד

החתמה על ייפוי כוח בלתי חוזר ואישורו



1961-א"תשכ, חוק לשכת עורכי הדין

ייחוד פעולות המקצוע
או בתמורה  , לא יעשה אותן דרך עיסוק, הפעולות המנויות להלן.20

:ואלה הפעולות; עורך דיןאלא , אף שלא דרך עיסוק
עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר(3)

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

הסכסוך

1993–ג"התשנ, (גישור)תקנות בתי המשפט 

31ר עומר שפירא"ד

נקודת חפיפה בין תפקיד המגשר ועורך הדין–עריכת הסדר הגישור 

ד המחתים את הצדדים לגישור על ייפוי כוח בלתי חוזר עושה זאת "עו-מגשר, לכן
. לקוח-ד"במסגרת יחסי עו, דין-בכובעו כעורך, כשירות משפטי

1961-א"לחוק לשכת עורכי הדין תשכ20' לפי סדין -שרשאי לבצע עורךאלו פעולות 
עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל ", "ייצוג אדם אחר וכל פעולה אחרת בשמו)"

(.אישור ייפוי כוח של לקוח)לחוק זה 91' וס"( אדם אחר

. אינן פעולות שמבצע מגשר

הכנת ייפוי כוח עבור הצדדים או אישור ייפוי כוח 
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למגשרטיפים

שמירת מסמכי הצדדים

ת לבין  /תכתובות בין המגשר

הצדדים

דגשים לגישור בזום

מומלץ להחזירם על מנת ? האם יש צורך אמיתי לשמרם

לצמצם את האפשרות שתידרשו למסור או להציג  
מסמכים המצויים ברשותכם

מומלץ בתחילת הגישור לקבל הסכמת הצדדים לקבלת  

מסמכים והתכתבויות בדואר האלקטרוני האישי שלהם  

ולחדד מולם את נושא הסודיות המתלווה  ובווטסאפ
להתכתבות

לחדד לצדדים כאשר מעלים או משתפים מסמכים שונים 

ולא ילדיהם  . )להקפיד כי רק הם נחשפים למסמכים אלו

(.או כל אדם נוסף

להדגיש ולהקפיד בעת פגישות נפרדות בזום כי רק אחד  
.הוירטואליהצדדים נמצא בחדר  34



הרחבת השימוש בפורום 

האתיקה למגשרים והפצת  

הידע

פורום  
האתיקה 
למגשרים

ועדות  
אתיקה 
ארגוניות

מגשרים לא  
מאוגדים

מגשרי  
ת"מהו

מגשרים 
בקהילה

מרכזי גישור ודיאלוג  
בקהילה

35

ועדות יישוב  /פורום

ועדות אתיקה  /סכסוכים

ד"לשכת עו

חזון



קוד אתי אחיד  
ומשותף לכלל  

המגשרים בישראל

קוד אתי לשכת  

(2017)המגשרים 
קוד אתי למגשרים  

(2018)בקהילה 

קוד אתי למגשרים  

(2018)

התאחדות מרכזי הגישור  
והדיאלוג בקהילה

אימוץ קוד אחד לכלל  

המגשרים

36



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 37
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