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 ישראלב םמגשריה שכתלתקנון 
  

  :לשכההחזון 
 

ישוב ילהמרכזי גישור לפיתרון ליכי ההפיכת הך ותישראל ב םמגשריהלהיות הבית הייצוגי, המקצועי והמסמיך של כל 
  מתוך ערכים של כבוד הדדי, הידברות והסכמה. בישראל סכסוכים

  
    ):"לשכת המגשרים בישראלו/או "  "הלשכה" :(להלן לשכת המגשרים בישראל מטרות

  לקדם את הגישור בישראל. 1
  לקדם את המעמד המקצועי של המגשרים בישראל. 2
  ליצור מסגרת למפגשים משותפים. 3
  ליזום ולארגן ימי עיון והשתלמויות. 4
   ליזום חקיקה ופעילות ציבורית. 5
   לפעול למען קידום מטרות הגישור. 6
   פעולה עם מוסדות נוספים לאומיים ובינלאומייםלשתף . 7
   להעלות את המודעות הציבורית לנושא הגישור. 8
  לשמור על האתיקה המקצועית של המגשרים . 9

  המגשרים אצל המקצועית הרמהאת  לקדם. 10
  

  חברות סימן א`:
  

  קבלת חברים
  

 ועדאושר על ידי יסח שעל פי הנו ימלא טופס "בקשה להצטרפות" לשכהמועמד המבקש להצטרף כחבר ב .1
 .המפורטים בטופס את כלל המסמכים הנדרשים אליה רףיצו לשכהה
 

לאחר שעמד  ,לשכהאושר על ידי ועד הכן מי שוהמפורטים בתקנון ד בתנאים ועמיהוא מי ש לשכהחבר  .2
 :הבאים בתנאים

 מלא ומפורט וחתם עליו.הגיש טופס "בקשה להצטרפות"   .א
 

 מילא אחר התנאים המקצועיים המפורטים להלן:  .ב
 

 מחלופות אלה: לאחתהוא בעל השכלה כללית בהתאם   )1
  

לחוק המועצה להשכלה גבוהה,  9בעל תואר בוגר מאת מוסד מוכר לפי סעיף   .א

 בחו"ל או שלוחה , לרבות בעל תואר בוגר מאת מוסד להשכלה גבוהה1958-התשי"ח

ם בישראל של מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, שאישרה המחלקה להערכת תארי

 .ודיפלומות אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך, התרבות והספורט

בהיקף  על תיכונית סיים לימודי תעודהאשר בעל תעודת בגרות מוכרת בישראל   .ב

 .כל שהוא בתחום עיסוק מקצועישנות ניסיון ובעל חמש   שעות 750מצטבר של 

 ובעל עשר שנות ניסיון מקצועי בתחום עיסוק בעל תעודת בגרות מוכרת בישראל  .ג

   .כל שהוא

עד לאישור  .לשכהבמוסד מאושר על ידי ועד הבסיסי  קורס גישור על כך שסיים הבעל תעוד  )2

, על קורס גישור בסיסי סיוםיתקבלו חברים שיציגו תעודת  לשכהרשימה כאמור על ידי ועד ה

 כאמור, מכל מוסד לימודים.



  

  
m.org.il-info@ic           m.org.il-http://ic

 006-222-722-153:פקס'                        222005-0722:  טלפון              
  6120401אביב -תל 20530, ת.ד.  58-034-780-5לשכת המגשרים בישראל, ע.ר. 

  

- 2 -

 . כל חובותיו על פי תקנון זהב ועמד לשכההדמי החבר כפי שנקבעו על ידי ועד  שילם את  .ג
 

 אינו בעל הרשעה פלילית.  .ד
 

 להלן. ו'כאמור בסעיף  לשכהשנים אלא אם כן יאושר על ידי ועד ה 25-גילו של חבר לא יפחת מ  .ה
 

, לשכה, יוזמן, באם יבקש, לראיון אישי בפני ועד הבסעיף זהמועמד אשר אינו עומד באחת מהדרישות   .ו
 .2, ככל שיעמוד ביתר התנאים המופיעים בסעיף לשכהאשר רשאי לקבלו כחבר 

  
 

לוועד הלשכה לשכה ולצורך כך ד האו אי קבלתו נתונה בידי וע לשכהכחבר ה המועמדההחלטה בדבר קבלת  .3
נתונה הסמכות לדרוש הבהרות מכל מועמד ביחס לתעודות, מסמכים ופרטים שצירף מועמד לבקשה 

 ו/או מסמכים נוספים. להצטרפות
 

 30בתוך  עררהגיש ל רשאי יודיע על כך בכתב למועמד והאחרון יהיה  מועמד,לקבל את ה לשכההסירב ועד  .4
 ערר.הבפני ועדת  ,מיום קבלת ההודעהימים 

  
 -מעמד ידיד .5

 
 .לגייס חברים חדשים ללשכה במעמד ידידהוועד יהיה רשאי   .א

  
 לעיל. 2הקבלה למעמד ידיד מותנית בעמידת המועמד בכל התנאים המפורטים בסעיף   .ב

 
דמי החבר למשך שנה קלנדארית אחת בלבד, בסופה יתקבל חבר במעמד ידיד יהיה פטור מתשלום   .ג

 .בתשלום מלאלשכה חבר כ החבר במעמד ידיד, במידה וירצה בכך, 
 

לידיד לשכה יהיו מלוא הזכויות והחובות החלות על חבר לשכה למעט הזכות להצביע ולהיבחר   .ד
 למוסדות הלשכה.

.  
  

  – מגשר מומחה .6
  

 הכשרות לקבלת מעמד של מגשר מומחה .ההוועד יפרסם את רשימת תנאים ו  .א
 

יגיש בקשה מסודרת לוועד בכתב  ,מילא חבר אחר כל התנאים שנקבעו על ידי הוועד לקבל מעמד זה  .ב
 .בצירוף התעודות המעידות על השלמת התנאים וההכשרות

 
ד הלשכה ולצורך כך לוועד נתונה בידי וע הכרהאו אי  כמגשר מומחה  בחבר  ההכרההחלטה בדבר   .ג

פרטים שצירף מועמד הלשכה נתונה הסמכות לדרוש הבהרות מכל מועמד ביחס לתעודות, מסמכים ו
 לבקש מסמכים נוספים.ו/או  לבקשה

  
 עררהגיש ליהיה רשאי המועמד ו יודיע על כך בכתב ,להכיר במגשר כמגשר מומחההלשכה סירב ועד   .ד

 בפני וועדת ערר. להכיר במעמדעל הסירוב ימים  30בתוך 
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  :דמי החבר

 
תשלומי דמי החבר ת תשלום דמי החבר חלה על מלוא חובמעת לעת.  לשכהגובה דמי החבר יקבע על ידי ועד ה .7

באופן . במידה ומדובר בחבר חדש, חישוב דמי החבר השנתיים יחושב לשכהעל ידי ועד ה והשנתיים כפי שנקבע
 .יחסי למועד קבלת החברות

 
במידה ויעלו  ")מועד התשלום האחרוןבפברואר בכל שנה קלנדרית (להלן: " 28עד ליום  ישולמו דמי החבר, .8

ה זו על חברים אשר הסדירו את תשלום דמי החבר עד מועד התשלום יעל דמי החבר לאורך השנה לא תחול
 ..אחרוןה
   

התראה לחבר שלא הסדיר את תשלום דמי החבר,  הודעת לשכהלאחר מועד התשלום האחרון ישלח ועד ה .9
 האהודעת ההתרימים ממועד  30ויאפשר לחבר להסדיר את תשלום דמי החבר בתוך  (ד) 19כאמור בסעיף 

  .")תקופת ההתראה(להלן: "
 

חברותו בהתאם  תפקע ,סדיר את תשלום דמי החבר עד לתום תקופת ההתראהילא  לשכהחבר במידה ו . 10
 .לתקנון זה 17להוראות סעיף 

 
ישלם דמי חבר יחסיים עד לסוף  30.6-הראשונה עד הלשכה לראשונה במחצית השנה מועמד שהתקבל כחבר  . 11

 השנה הקלנדארית.
 

דמי חבר ישלם  ,של אותה שנה קלנדרית יולי ראשון בחודשלאחר ה לראשונה לשכהמועמד שהתקבל כחבר  . 12
 של שנה לאחר מכן.מי חבר מלאים דוהשנה הקלנדרית יחסים עד סוף 

  
  

לא תהא אפליה בין חברי לשכה בעלי שועד הלשכה יהיה רשאי לקבוע תשלום חלקי של דמי החבר ובלבד  . 13
 נתונים דומים.

 
של דמי  שביטל ו/או הקפיא את חברותו לאחר ששילם את דמי החבר לא יהיה זכאי לכל החזר לשכהחבר  . 14

 .לשכההחבר מן ה
  
 

ערב פקיעת  מן החבר לשכהמסילוק התשלומים שהגיעו ל לשכהחבר אינה פוטרת  ,לשכהפקיעת החברות ב . 15
 חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 
 :היו כדלקמןי לשכהזכויות וחובות של חבר  . 16

  
 .הכללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעזכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה  לשכהחבר   .א

 
ובתנאי  ,למוסדות הלשכהלאמור בתקנון הבחירות בהתאם ,לחבר בלשכה תעמוד הזכות לבחור   .ב

 חודשים , טרם הצבעתו. 3שהינו חבר הלשכה במשך  
  

ובתנאי שהינו חבר במשך  הבחירות ,בהתאם להוראות תקנון  ,לחבר בלשכה תעמוד הזכות להיבחר  .ג
 חודשים, טרם הגשת מועמדותו. 6

  
 
 

תקנון בבכפוף לאמור  האחרים לשכהולכל מוסדות ה לשכההעד וזכאי לבחור ולהיבחר לו לשכהחבר   .ד
  .בחירותה
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 וליהנות משירותיה. לשכהזכאי להשתתף בפעולות ה לשכהחבר   .ה
  

  
לא יעמדו שובלבד  ,בהתאם להחלטות הועד מפעם לפעםכמפורט בתקנון זה ויהיו ל חבר חובותיו של כ  .ו

 .בניגוד לאמור בתקנון זה
  

בכל  לפברואר 28-מהלא יאוחר  לשכהלשלם את דמי החבר שנקבעו על ידי ועד ה ,מחויב לשכהחבר   .ז
 שנה קלנדרית.

 
 חייב למלא לקיים את כללי האתיקה המפורטים בתקנון האתיקה המצורף לתקנון זה. לשכהחבר   .ח

 
 או נוגדות את מטרותיה. לשכהלגרום נזק ל מנע מכל פעולה העלולהיי לשכהחבר   .ט

  
  לשכהבפקיעת חברות  . 17

 
 בכל אחד מהמקרים הבאים:באופן אוטומטי  פקעת לשכההחברות ב  .א

 
 .במות החבר  )1

 
, לרבות במכתב, לשכהעד הוולבכתב ; הודעת פרישה תינתן לשכהמן השל חבר בפרישתו   )2

  .מייל, פקס וכד'
  

 . בכמפורט להלן בס"ק  לשכהעד העל ידי ו לשכהבהוצאתו מן ה )3
  

  
 מאחד הטעמים הבאים:  לשכהרשאי להחליט על הוצאת חבר מן ה לשכהועד ה  .ב

  
או החלטה של האסיפה לרבות חובותיו בהתאם לתקנון החבר לא קיים את הוראות התקנון  )1

 ת.הכללי
  

לרבות הפרת התנאים הקבועים לקבלת מועמד  לשכההפועל בניגוד למטרות פעל ו/או החבר   )2
 .לשכהכחבר ב

  
 או בהתנכלות לפעולותיה. לשכהנחשד בביצוע פעולה המנוגדת למטרות החבר ה  )3

  
 

  
 החבר פעל בניגוד לכללי האתיקה של הלשכה.   )4

 
 .תפלילי בעל הרשעההחבר   )5

  
 באי תשלום דמי החבר השנתיים. )6

 
 

של חבר ובטרם תופקע חברותו  ' להפקעת חברותובעילה כמפורט בס"ק  ם חשש כי נולדהבמידה וקיי  .ג
כי קיימת  לשכהעל ידי ועד הימים מהמועד בו נקבע  60בתוך  לשכהבפני ועד הלשימוע החבר  יוזמן

 .עילה להפקעת חברותו של החבר
  

 . מידי ולא תהא לו כל טענה ביחס לפקיעה זותו באופן ולא הגיע החבר לישיבת השימוע תפקע חבר  .ד



  

  
m.org.il-info@ic           m.org.il-http://ic

 006-222-722-153:פקס'                        222005-0722:  טלפון              
  6120401אביב -תל 20530, ת.ד.  58-034-780-5לשכת המגשרים בישראל, ע.ר. 

  

- 5 -

 
 30חייב למסור את החלטתו לאחר השימוע לחבר בתוך  לשכהועד ה ,הגיע החבר לישיבת השימוע  .ה

 ימים ממועד קיומה של ישיבת השימוע.
  

לא יהיה החבר רשאי  לשכהישיבת השימוע ועד למתן החלטתו של ועד העל הודעה הממועד קיומה של   .ו
 .לשכהבחור ולהיבחר למוסדות ההצביע, לל

 
ימים ערר  30בתוך להגיש רשאי  ,מהחלטה שהתקבלה לאור סעיף זה הכתוצא שנפגע לשכהחבר   .ז

 הערר. תלועד
  

 :חברות תהקפא . 18
 

על כך יודיע , לפחות חודשים 12משך ב, לשכהוהיה חבר  שמעוניין להקפיא את חברותו לשכהחבר   .א
 .לשכהעל ידי ועד הבכתב אושר קבלתה תשהקפאת חברות  הודעתעל ידי  לשכהלוועד ה

 
 חודשים. 6תימשך לכל היותר הקפאת החברות   .ב

 
ולא יהיה  לשכהמחק מרשימת המגשרים עד לחידוש חברותו בישמו של חבר שהקפיא את חברותו י  .ג

 רשאי להצביע ו/או להיבחר למוסדות הלשכה.
 

חודשים ממועד חידוש  3במשך  לבחורלא יוכל  ה לאחר מכןתוחבר שהקפיא את חברותו וחידש א  .ד
 חודשים מהיום שחידש 6בבחירות המתקיימות על פי תקנון זה אלא לאחר שעברו  להיבחר החברות ו

 את חברותו.
 

 חודשים תפקע חברותו באופן אוטומטי. 6לא חידש החבר את חברותו בחלוף   .ה
.  

  
  

   :מתן הודעות לחבר . 19
 

 הודעה באמצעות הדואר תישלח לחבר לפי מענו הרשום בפנקס החברים .  .א
 

 תשנה הלשכה את מענו הרשום בפנקס החברים.לפי בקשת החבר בכתב   .ב
  

בדואר רגיל  תישלחו/או  ידולתימסר  שאין בה אופי אישי לחבר  לשכההזמנה והודעה אחרת של ה  .ג
לפי הפרטים המופיעים בפנקס החברים  SMSו/או למענו ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני 

  על ידי הועד. שתקבעו/או בכל דרך פרסום אחרת  לשכהו/או באמצעות פרסום באתר האינטרנט של ה
 

או באמצעות פרטיו ו/מענו  אל, בעניין הנוגע לשכהבעלת אופי אישי תישלח אל חבר ההתראה והודעה   .ד
  האחרים הרשומים בפנקס החברים.

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  : לשכהמוסדות ה
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  :האסיפה הכללית - סימן ב`

    
 לשכהועד ה. ועדייקבעו בידי ה ),"האסיפה" :אסיפה כללית (להלןיומה, שעתה ומיקומה של  - זמן ומקום . 20

  יזמן לכל הפחות ישיבת אסיפה כללית אחת מדי שנה קלנדרית.
   

ימים מראש ותציין  שלושיםאסיפה כללית תכונס על ידי הודעה לחברים לפחות  - ת חברים לאסיפה הכלליתהזמנ
בהתאם ועד הלשכה יזמן אסיפה שלא מן המניין  -אסיפה כללית מיוחדת. 22יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. 

הודעה  , מבלי לגרוע מכך יזמן הוועד את חברי העמותה באמצעות 1980-(ב) לחוק העמותות התש"ם  20להוראות 
. זימון לאסיפה כללית מיוחדת, יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפהן וציך ותימים מראש עשרה לחברים לפחות 

  ישלח באמצעות דוא"ל והודעה עליה תפורסם באתר האינטרנט של הלשכה. 
תדון  ,ועדות המשנה, עדואסיפה כללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות הו -תפקידים של אסיפה כללית  . 23

 או גוף מבקר. קורתיועדת הבובועד ויט על אישורם ותבחר בו, תחלעדוובהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה ה
 

על ידי האסיפה הכללית במידה והזימון לאסיפה על פי  לשכהניתן לשנות את תקנון ה – שינוי בתקנון . 24
   .הוראות תקנון זה כלל בסדר היום המפורסם את דבר ההצעה לשינוי התקנון

    
  

 -חברים לכינוס האסיפה הכללית מנין . 25
  

רשאית  ,היה מנין זה ;לשכהלפחות רבע ממספר חברי ה בה אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו  .א
 החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.  בדיוניה ולקבלמשיך לה האסיפה

  
לאותו יום  דקות 15-ב ב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחיתין האמור במועד הנקוילא נתכנס המנ  .ב

ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, ובאותו מקום 
   יהיה מספרם אשר יהיה.

    
  יושב ראש ומזכיר לאסיפה. , כללית תבחר, מבין החברים בההאסיפה ה - ומזכיריושב ראש  . 26

    
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים בה, זולת אם  - החלטות . 27

  היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.  ;החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן
    

 מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.  - פרוטוקול . 28
  

  
  
  
  

 ועד וועדות המשנהוסימן ג`: ה
    

 .")הועד(להלן ולעיל גם: " לשכהה ועד . 29
  

חברי  מירב קולותמבין אלו שקיבלו את חברים  9 ולא יעלה עלחברים  3-לא פחות מ יכהנו עדווב
  . לשכהה

   לא יתקיימו בחירות. 9לה על עבמידה ומספר המועמדים לא יב.  
 

עד החדש לתפקיד ע"י ווו/או טרם אושרה כניסת העד אחר וכל עוד לא בחרה האסיפה הכללית בו  .ג
  . לשכהה עדועד היוצא כוויכהן הו ,ועדת הבחירות

 עד יבחר מעת לעת יו"ר מבין חבריו.והו  .ד
  .רשאי לשמש כקול נוסף להכריע בהצבעה לשכהמספר חברי הועד זוגי יהיה יו"ר ועד ההיו   .ה
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 תהיה כדלקמן:  לשכהת ועד התקופת כהונ . 30
 

שאסיפה כללית אחרת  בחרו באסיפה כללית ועדיהכינוסו ע"י ועדת הבחירות לאחר עד יכהן החל מוהו  .א
  .עד החדשוהיבחר לוהגיש מועמדותו ולל וכלחבר הועד היוצא י . לארבע שניםאחת  תבחר ועד חדש

בתקופת צינון ב צופות ונבחר שוב כחבר וועד, יחויתקופות כהונה ר 3חבר וועד ששימש כיו"ר הוועד   .ב
יו"ר בתקופת  מתפקידו כיו"ר, במסגרתה יוכל לשמש כחבר וועד מן המניין (להלן:" שלוש שניםבת 

 ") ,צינון
  

חרף האמור לעיל, החליטו חברי הוועד ברוב קולות ,ללא ספירת קולו של היו"ר בתקופת הצינון, כי   .ג
אסיפה היו"ר בתקופת הצינון ימשיך לכהן כיו"ר הוועד ימנו אותו ויביאו את החלטתם לאישור בפני ה

 כללית מיוחדת.
  

עד לאישור מינויו של היו"ר בתקופת הצינון על ידי האסיפה הכללית המיוחדת ישמש היו"ר בתקופת   .ד
 הצינון כיו"ר הוועד. 

  
 

  
 הפסקת כהונה של חבר וועד  . 31

  
  א.               

  .עדוכתב ליו"ר הובועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה וחבר ה
  

      ימים יו"ר חדש ויעביר  10ימים מראש לוועד , אשר יבחר בתוך  20ביקש יו"ר הוועד להתפטר יודיע על כך ב.               
  את תפקידו בצורה מסודרת ליו"ר הנכנס.                   

  
  יחויב בתקופת צינון בת שלוש שנים ממועד התפטרותו. לשכהעד הושהתפטר מכהונתו בו וועד חבר ג.               

  
 בתפקידו באופן מידי בהתקיים אחד מאלו: ועד יחדל לכהןוחבר ה  ד.

  
i.  הוכרז פסול דין; או 

  
ii. פושט רגל; או 

  
iii. הורשע בעבירה פלילית. 

  
 

       ללא הודעה מראש ) ישיבות ועד שתי( 2 -בכל מקרה בו הוא נעדר באופן רצוף מועד יחדל לכהן וחבר הה. 
  . לפחות(שלוש) ישיבות  3-ו/או שנעדר באופן רצוף מ לשכהליו"ר ועד ה

 
  

  מניין החברים בוועד הלשכה השלמת . 32
 

בבחירות האחרונות שהתקיימו המועמד שקיבל את מירב הקולות כהן במקומו י חדל חבר וועד לכהן  .א
 . ,ועדוועד וטרם נכנס לול

 
היה מועמד שיכהן במקום חבר הוועד היוצא כאמור רשאי הוועד למנות חבר לשכה למלא את לא   .ב

 .מקומו ויזמן אסיפה כללית במסגרתה תובא  לאסיפה אישור מועמדותו
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באופן זמני ולתקופה שלא תעלה  תפקידיואת למלא מנו נבצר מ כיהודיע חבר וועד בכתב ליו"ר הועד   .ג
  תפקידיו.את מקומו עד שישוב למלא את למלא  לשכהלמנות חבר  הוועד  , רשאיעל חצי שנה

  
 עד הן כדלקמן:וסמכויות הו . 33

  
  .למען השגת מטרותיה לשכהלנהל את ענייני ה  .א
  .לשכהלהשאיל ו/או לשכור ציוד ואמצעים הנדרשים להשגת מטרות הלרכוש ו/או   .ב
 . להעסיק עובדים ו/או מתנדבים  .ג
  למנות בעלי תפקידים, כגון מנכ"ל, סמנכ"ל וכו'.  .ד
  . לשתף פעולה עם ארגונים אחרים  .ה
  . לגייס תרומות וכספים  .ו
  . להתקשר בחוזים  .ז
  . לבטח את נושאי המשרה בה  .ח
  . להקים פורומים מקצועיים  .ט
  .שיהיה תפקיד ייצוגי בלבד לשכהבפני האסיפה הכללית על מינוי נשיא כבוד ל להמליץ  .י

  .לשכהלעסוק בכל פעולה שאינה סותרת כל דין ו/או את מטרות ה  .יא
על כל  הלשכהמורשי חתימה מטעם  ו/או מנכ"ל הלשכה יהיו הכספים וסמנכ"ל הלשכהיו"ר   .יב

 התחייבות כספית. 
 .הלשכהמורשי חתימה נוספים בחשבונות הבנק של לאשר  יהיה רשאי לבקש מועד הלשכה עדויו"ר ה  .יג
יהיו חייבות ו/או חתימות בחשבון העמותה  לשכהשל ה ההמחאותכל פעולה לרבות חתימה על כ  .יד

  .בצירוף  בצירוף חותמת הלשכה חתימה ימורש 2על ידי לפחות להיות חתומות 
 עדה שמינה על פי שיקול דעתו.ולנושא כלשהו ולהנחות את הולמנות לפי שיקול דעתו ועדות   .טו

    ולא לשום גוף אחר. -לרבות עצם קיומה– מובןעד בכל ומשמונתה הוועדה, תהא זו כפופה לו
  כל ועדה המוזכרת בתקנון זה כפופה לסעיף זה, למעט אם נאמר אחרת בחוק  ובתקנון.

  
  

 :ינוהלו באופן הבא עדוישיבות הו . 34
  . לשכההנו יו"ר ה לשכהיו"ר ועד ה  .א
ועד, ועד רשאי להסדיר, בעצמו או באמצעות חבר ועד שמונה על ידיו, את מועד ישיבות הויו"ר הו  .ב

 ועד. ולשלוח הזמנות לחברי ה
ועד ועד, בעצמו או באמצעות חבר ועד שמונה על ידיו, לחברי הומועד קיום הישיבה יודיע יו"ר הו לפני  .ג

  על סדר יומה של הישיבה. 
  . לחודשייםעד יתכנס לישיבה מן המניין לפחות אחת והו  .ד

  
  – לשכהועד ה החלטות . 35

 ועד יתקבלו ברוב קולות הנוכחים בישיבה; והחלטות ה  .א
רשאי לשמש כקול נוסף להכריע בהצבעה. לא הפעיל יו"ר  לשכהיהיה יו"ר ועד ה היו הקולות שקולים  .ב

 ההצעה;  תתקבל, לא לות נשארו שקוליםואת סמכותו, כאמור, והק
 עד.ויכול שתתקבל גם שלא בישיבת הו ,עד פה אחדוהחלטת כל חברי הו  .ג
יו"ר הועד רשאי להגיש במייל נושאים להחלטה וחברי הועד יהיו רשאים להצביע במייל חוזר. תוקף   .ד

  החלטה כמוה כהחלטה שהתקבלה בישיבת ועד.ה
  

  - פרוטוקול . 36
 . חלטותיו יאושרו בישיבה שלאחר מכןישיבותיו והבועד ינהל פרוטוקול וה  .א
  חברים שנכחו בישיבה שתועדה על ידי הפרוטוקול המאושר. 2ייחתם לפחות על ידי  ועדופרוטוקול ה  .ב
 פרוטוקולי הישיבות יהיו פתוחים לעיון החברים.  .ג
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  ועדות המשנה . 37
ת המשנה ולהסמיך את ועד, תיהומטרו לשכהרשאי להקים ועדות נוספות לקידום ה לשכהה ועד  .א

 על פי הוראות תקנון זה  ,ומסמכויותי להן להאצילו
 .לשכהעד הולהוות גוף מקצועי מייעץ לו ,למעט ועדת הערר וועדת הביקורת ,מטרת ועדות המשנה  .ב
  .לשכהועד ה ל ידיע בטרם תחל את עבודתה שיאושרו ,ה ופעולותיהיעדה תגדיר את תפקידוהו  .ג
הממנה את ועדות המשנה רשאי בכל עת להפסיק ו/או לשנות ו/או להגדיר מחדש את  לשכהועד ה  .ד

, לקבל ו/או לדחות להחליפםו פעילותה של ועדת המשנה, לאשר ו/או לא לאשר את חבריה או מקצתם
 ל על פי שיקול דעתו המלא. וו/או לקבל חלקית את המלצותיה והצעותיה של ועדת המשנה הכ

 ל ועדות המשנה הנדרשות על פי הוראות תקנון זה.יקים את כ לשכהועד ה
 ועדה לא תמנה פחות משלושה חברים ולא יותר משבעה חברים.  .ה
  עדה תקבע את סדר יומה ותנהל פרוטוקול.והו  .ו
על פעולות  לשכהועד הול ,או עפ"י דרישת הוועדעדה ידווח בכתב אחת לרבעון קלנדרי ווהיו"ר   .ז

 עדה.והו
  

 יםועדת ערר . 38
 לשכה חברו לשכהשל היו"ר ועדת ביקורת, היועץ המשפטי או  רו"ח מבקר יהיו יםהערר תחברי ועד  .א

 .חבר ועדושאינו  לשכהבחר על ידי ועד הישי
 .היועץ המשפטי של הלשכהיכהן  יםכיו"ר ועדת הערר  .ב
 .הוועדהחייבת להתקבל בהסכמתו של יו"ר  יםכל החלטה של ועדת הערר  .ג
ינו , שאלשכהעד העל ידי ונוסף שיבחר  לשכהוחבר  לשכהיו"ר ה יכהנו יםכמשקיפים בוועדת הערר  .ד

 .לשכהחבר ועד ואינו נושא תפקיד רשמי ו/או לא רשמי ב
ו/או חבר ועד  לשכהו/או המבקשים להצטרף ל לשכהשיוגש על ידי חברי  ררעתדון בכל  יםועדת הערר  .ה

 רכערת את הנושא ים המופיעים בתקנון ושמאפשרים להפנובנושא לשכהלהחלטות ועד הביחס 
 . יםעדת העררולו

 ובסמכותיפרסמם על פי דרישה, לחברי העמותה, ודרי עבודתה סקבע את נהלי וי יםועדת הערריו"ר   .ו
 .הוועדה שבפני רהערמצא לנכון על מנת לברר את ילפעול בכל דרך שלהנחות 

 עליהן. ורלעריהיו סופיות ולא יהיה ניתן  יםהחלטות ועדת הערר  .ז
 עד הלשכה.ותתועד בפרוטוקולים ובכתב שיוגשו לו יםכלל פעילות ועדת הערר  .ח
 למערערמסרנה יות שמעה את הצדדים שהוועדה ימים לאחר  30תינתנה עד  יםהערר תועדהמלצת   .ט

 .לשכהועד הוול
  
  

  גוף מבקרסימן ד`: 
  

 את סוג הגוף המבקר .האסיפה הכללית תבחר  . 39
 

אשר ישמשו חברי ועדת  לשכהחברים מבין חברי ה 3 בחרה האסיפה הכללית כי תמונה וועדת ביקורת יבחרו  . 40
 .בכפוף לאמור בתקנון הבחירות הביקורת

 
 :אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר . 41

  
  למטרותיה; לשכהלרבות התאמת פעולות ה ומוסדותיה, לשכהלבדוק את תקינות פעולות ה  .א
  ;ביעילות ובחיסכון לשכהלבדוק את השגת יעדי ה  .ב
  לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;  .ג
  ;לשכהלהציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול ה  .ד
ה, לרבות השכר ב שלה ואת תשלומי החשבונות , את פנקסילשכהשל ה ניה הכספייםילבדוק את עני  .ה

  לקידום מטרותיה; לשכהייעוד כספי ה
  ;לשכהלבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של ה  .ו
 לאור בדיקה כאמור בסעיף זה. להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה  .ז
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יחולו בשינויים המתחייבים גם על  לשכהעד הוכל הכללים האמורים על בחירת חברים לו - תחולת הוראות . 42

 עדת הביקורת.והבחירות לו
  

  
  

  
  `: אתיקה מקצועיתהסימן 

    
ואי עמידה בכללי  ")כללי האתיקה(להלן: " מצורף כנספח לתקנון זהה תקנון האתיקהיחול   על חבר בלשכה . 43

 .האתיקה דינה כהפרת חובות החבר על פי תקנון זה

בסוגיות ודילמות  לשכההמסייע למגשרים חברי ה יפרוצדוראליהיה מוסמך לקבוע מנגנון  לשכהועד ה . 44
  אתיות. 

  
אשר תכלול  או עבירות על כללי האתיקהו/בכל הנוגע לבירור תלונות  וועדת אתיקה   יקיםועד הלשכה  . 45

 . )וועדת האתיקה"" ) ושני חברי וועד נוספים  (להלן: "יו"ר וועדת האתיקהבתוכה חבר וועד (להלן: "
  

 :: מליץ לוועד על אחת מהחלופות הבאותתעבר על כללי האתיקה  לשכה מצאה וועדת האתיקה כי חבר . 46
 

 רישום נזיפה.  .א
 

  למשך תקופה שלא תעלה על חצי שנה . , או מוסד ממוסדותיהלשכההשעיה מחברות ב  .ב
 

  .  . לשכההפסקת חברות ב  .ג
  

 לערורהחליט הוועד לקבל את המלצת הוועדה ולנקוט בהליך נגד החבר יודיע על כך לחבר בכתב והחבר יוכל  . 47
 ימים מיום קבלת המכתב . 30תוך  יםבפני וועדת ערערבכתב על כך 

 
שהוחלט כי עבר עבירה אתית כאמור לעיל לא יוכל לכהן בכל תפקיד בלשכה עד סוף הקדנציה אדם  . 48

  .הוחלט כי הפר את הקוד האתישלאחר הקדנציה שבה 
 

  
  
  
  
  
 
  

  בחירות ':חימן ס
  

 
הבחירות תקנון  ,לשכהיחול על הבחירות של ה לשכהכל עוד לא נתקבלה החלטה אחרת באסיפה הכללית של ה . 49

  זה. כנספח לתקנוןמצורף ה
  

  כללי
 

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתכוון וחל גם בלשון נקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד מתכוון וחל גם  . 50
 בלשון רבים ולהיפך.
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 ישראלב םמגשריה לשכתכללי האתיקה של 
  ישראל ב םמגשריה לשכתנספח לתקנון 

  
  כללי 

  
הליך הגישור, על ב מחויבות חבריה ליישוב סכסוכים באמצעות גישור מתוך כבוד למשתתפיםלשכת המגשרים בישראל רואה כערך עליון את 

  דרך ההידברות החופשית ללא סמכות מכריעה, המנוהלת ביושר ובתום לב באמצעות גורם  מקצועי וניטראלי. 
  

ומפרט את נורמות ההתנהגות  כההקוד האתי של לשכת המגשרים מכיל את הסטנדרטים להתנהגות הולמת החלה על מגשרים חברי הלש
  האתיות החלות על המגשרים בניהול ההליך.

  
קיום הליכי גישור הוא אינטרס חברתי לטובת הציבור. הגישור מאפשר לאנשים לקיים שיח  ולגשר על פערים מתוך הסכמה ומתוך חיסכון 

הרמוניה חברתית ועל הסכמה הנובעים ממימוש  במשאבים אישיים וציבוריים. הגישור מקדם חברה טובה יותר המבוססת על שיח, על
  האינטרסים המשותפים של הצדדים.

  
) של המרכז לגישור 2014הקוד האתי למגשרים חברי לשכת המגשרים בישראל אימץ והתאים לצורכי חברי הלשכה את הקוד האתי למגשרים (

האתיקה של המרכז בהנחיית ד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים וליישוב סכסוכים בקהילה קריית אונו, שפותח על ידי חברי פורום 
 1ם. עולהקריה האקדמית אונו, על בסיס קודים אתיים למגשרים בארץ וב

  
  מבוא

  
") מחויב לנהוג לפי קוד אתי זה במסגרת קיום הליכי גישור וכן המגשר" -מגשר אשר הינו חבר לשכת המגשרים בישראל (להלן  .1

 .וגישור בדבר קיומהמשתתפים בהליך הלידע את 
 

במקרה  ,כללי אתיקה אלה, אינם באים כתחליף לכללי אתיקה אחרים החלים על המגשר, במידה וחלים. כמו כן, למען הסר ספק .2
  ן.של סתירה בין כללי אתיקה אלה ובין הוראות דין כלשהן, לרבות כללי אתיקה שנקבעו מכוח חוק, יגברו הוראות הדי

 
 הקוד האתי נועד: .3

 להשכיל מגשרים לגבי הסטנדרטים לקיום הליכי גישור ולהנחותם בביצוע עבודתם.  .א
 הליך וחובות המגשר וזכויותיו.יותיהם וחובותיהם במסגרת ה, זכוהליך הגישורתנהלות ליידע את הצדדים לגישור לגבי אופן ה  .ב
   .ובלשכת המגשרים בישראל להגביר את אמון הציבור בגישור כהליך ליישוב סכסוכים  .ג
 

 הסטנדרטים כוללים רמות שונות של הכוונה: .4
 
הסטנדרטים יוצרים בראש ובראשונה חובות התנהגות החלות על המגשר. הסטנדרטים מפרטים את הפעולות שמגשר  -חובה   .א

  .    לבצעןחייב לבצען או חייב להימנע  
שימוש במונח "רשאי" נועד לציין פעולות שהמגשר רשאי לבחור האם לבצע או לא. החלטת המגשר תתקבל על סמך  - רשות  .ב

 אופן אחראי ובאופן שלא יפגע בצדדים.הפעלת שיקול דעתו ב
כל אחד מהסטנדרטים המטילים חובה מסמן גם אידיאל, שמשמעותו מימוש מקסימאלי של הסטנדרט מעבר למרכיב  - שאיפה  .ג

החובה שבו. ממד האידיאל מתאר את התנהגותו של מגשר לדוגמה, יוצא דופן ומשכמו ומעלה, הפועל מעל ומעבר לחובה 
מגשר שמקיים בהתנהגותו את האידיאל ראוי להערכה מיוחדת, אך מגשר שאינו עומד באידיאל אינו מפר  המוטלת עליו. לכן,

 חובה על פי הסטנדרט ועל כן אינו ראוי לביקורת.
 

 הסטנדרטים משקפים את מחויבויות המגשר כלפי כל הגורמים הבאים:  .5
 למגשר חובת אמון כלפי הצדדים להליך הגישור . - הצדדים  .א
 למגשר חובה לשמור על כבוד המקצוע ומעמדו תוך שמירה על אמון הציבור בהליך הגישור.   -המקצוע   .ב
 ו למקצוע בכבוד ובהגינות.יעל המגשר חלה חובה לנהוג בעמית - עמיתים למקצוע  .ג
ל חובת אמון כלפי הלשכה. על המגשר להיות ראוי לאמון למגשר חבר לשכת המגשרים בישרא - לשכת המגשרים בישראל  .ד

 הלשכה בכל פעולותיו ולשמור על מעמד הלשכה ועל אמון הציבור בה.
חובה לנהוג על פי הכללים המקצועיים החלים על  ,המטפל במקרה גישור על פי הפניית בית המשפט ,למגשר – בית המשפט  .ה

 ר על מעמד בית המשפט ועל אמון הציבור בו. מגשרים כפי שנקבעו על ידי מערכת המשפט ולשמו
לקיים את הגישור באופן שלא יגרום נזק לאינטרסים חברתיים חשובים,  ,למגשר חובה כלפי הציבור הרחב - הציבור הרחב  .ו

 לרבות שמירה על שלטון החוק ועל מעמד הגישור, מקצוע הגישור ואמון הציבור בהם. 
  

כמכלול. חובות המגשר אינן מוחלטות אלא יחסיות ואין לחובה אחת קדימות מובנית על  את הסטנדרטים יש לקרוא, לפרש וליישם .6
פי חובה אחת אך מנוגדת לחובה אחרת. במצבים -פני חובות אחרות. כתוצאה מכך ייתכנו מצבים שבהם פעולה של המגשר נדרשת על

 אלו על המגשר:
 יו ולהימנע מהפרת חובה כלשהי.לחפש אחר דרך פעולה אחרת שתאפשר לו לקיים את מכלול חובות  .א
 להפסיק את הגישור או לפרוש ממנו כשהוא אינו מוצא דרך פעולה כזו.  .ב

                                                 
אתיקה בגישור: קודים אתיים ) של המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קריית אונו יראה אור בספר 2014הקוד האתי למגשרים ( 1

 (עומר שפירא וכרמלה זילברשטיין, עורכים) (הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית). והתמודדות עם דילמות
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מגשר המתלבט כיצד לנהוג בנסיבות מסוימות לאחר שקרא את הסטנדרטים, יפנה לוועדת האתיקה של לשכת המגשרים   .ג
יפעיל שיקול דעת מקצועי, קרי: יקבל החלטה בישראל. במקרה שבו על המגשר לקבל החלטה לפני שיוכל לקבל מענה מהוועדה 

  המבוססת על סיבות טובות ועל שיקולים מקצועיים הניתנים להצדקה באופן סביר ויתייעץ עם הוועדה בדיעבד.
  

  ועדת אתיקה
  

 ודילמות אתיות.ועד הלשכה יהיה מוסמך למנות ועדת אתיקה ולקבוע מנגנון פרוצדוראלי המסייע למגשרים חברי הלשכה בסוגיות  .1
 

 עבירה על כל אחד מסעיפי הקוד האתי הינה עבירה אתית.  .2
  

 תעשה בהתאם להוראות התקנון .של לשכת המגשרים לרבות בירור תלונות או הפרות כללי האתיקה פעולות ועדת האתיקה  .3
  

  
 

     שבה הוא הורשע. מגשר שהורשע בעבירה אתית לא יוכל לכהן בכל תפקיד בלשכה עד סוף הקדנציה שלאחר הקדנציה  .4

  תמצית הקוד האתי
 (הכרעה עצמית)חופש בחירה  .1

נטרי ללא כפיה ועל והצדדים חופשיים לקבל החלטות באופן וולכש המגשר יקיים את הגישור על בסיס עקרון של חופש בחירה לצדדים
  בסיס מידע רלוונטי לתהליך.

 
 משוא פניםמ הימנעות .2

  ללא העדפת צד אחד על פני צד אחר ואף לא למראית עין. מלא את תפקידושר יהמג
  
 ניגוד עניינים .3

  .םלנטרולהמגשר יימנע מניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים בכל שלבי הגישור או יפעל 
  
 המגשר כשירות .4

  .שורבעל המיומנויות הנדרשות לקיום הגירק כאשר הוא  המגשר יקבל לטיפולו מקרה גישור ויקיים גישור
  
 סודיות .5

 מפגיעהו/או  הצדדים וימנע מחשיפת מידע על התנהגותבמהלך מילוי תפקידו ע שהגיע לידיעתו המגשר ישמור על סודיות המיד
  .בפרטיותםבאנונימיות הצדדים ו

  
 חריצות וזהירות .6

  המתבקשת למניעת פגיעה בצדדים .הליך ובזהירות קיום התשומת הלב והזמן הנדרשים לתוך הקדשת  מלא את תפקידוהמגשר י
  
  האדםשמירה על כבוד  .7

  . ישמור על כבוד האדם במגעיו עם המשתתפים בהליך הגישור ועם גורמים אחריםהמגשר 
  
 יושר .8

  בהליך ובכלל, ביושר ויעודדם לנהוג כך האחד כלפי השני. ,כלפי המשתתפיםנהג המגשר י
  
 יושרה מקצועית .9

  לתפקיד המגשר .ותוך מחויבות למהות הגישור מכאשר הוא פועל  מלא את תפקידוהמגשר י
  

 שמירה על כבוד המקצוע ואמון הציבור .10
  תוך שמירה על כבוד המקצוע ואמון הציבור במקצוע הגישור. ימלא את תפקידוהמגשר 

  
 ווקפרסום ושי .11

מסירת מידע לגבי כישוריו, ניסיונו, סוג  לעשיית שימוש בשירותי גישור או  כנועש, פרסוםעת בהמגשר יאמר אמת ויימנע מהטעיה 
  השירותים המקצועיים שהוא מספק ושכרו.

  
 שכר ותשלומים נוספים .12

רבות מסירת מידע על הוצאות ותשלומים נוספים ככל שניתן להחל הליך הגישור  טרםשכר טרחת המגשר יקבע בין המגשר למשתתפים 
   .בתוצאות ההליךלחזות אותם מראש. שכר הטרחה לא יותנה 

  
 קידום מקצוע הגישור .13

  קידום מקצוע הגישור לטובת הציבור ולטובת המקצוע הוא אידיאל שראוי שהמגשר יסייע בהשגתו.
  

 הגינות .14
  המגשר ינהג במילוי תפקידו בהגינות תוך הקפדה על מילוי כל הסטנדרטים בהתאם לרוחם או מטרתם .

  פירוט הקוד האתי
  

   (הכרעה עצמית) בחירה.  חופש 1סטנדרט 
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המגשר יקיים את הגישור על בסיס עקרון של חופש בחירה לצדדים. חופש בחירה לצדדים משמעו שהצדדים חופשיים לקבל החלטות באופן 
  וולונטארי, ללא כפייה, על בסיס מידע רלוונטי לתהליך.

  
, בנוגע לבחירת המגשר מהותי, ובכל שלב של הגישור, לרבותלצדדים חופש בחירה  לגבי כל נושא העומד להחלטה, פרוצדוראלי או   .א

 השתתפות בהליך או פרישה ממנו ותוצאת ההליך.
  

למגשר סמכות לקבל החלטות שהן הכרחיות לקיום הגישור בהתאם לסטנדרטים. עם זאת, לנוכח התחולה הכללית של חופש   .ב
ים בתהליך קבלתה ולקבל את הסכמתם להחלטה או הבחירה של  הצדדים, כאשר המגשר מקבל החלטה עליו לשתף את הצדד

 לפעול בהתאם לבחירתם. 
  

 - למרות האמור לעיל  .ג

המגשר רשאי לקבל החלטה ללא שיתוף הצדדים בתהליך קבלתה, כאשר אין אפשרות מעשית לשתף את הצדדים בקבלת  .1
שיתופם (למשל בשל חשש  ההחלטה (למשל לגבי ההחלטה אלו שאלות לשאול) או כאשר הסטנדרטים אינם מאפשרים את

 למשוא פנים או פגיעה בסודיות).
לאחר ששיתף את הצדדים בתהליך קבלת ההחלטה, ככל שהדבר אפשרי, כאמור לעיל, על המגשר להחליט, גם בניגוד לרצון  .2

 הצדדים:
בהתאם  ו/אולהפסיק את הגישור, להשהות אותו או לפרוש ממנו אם אינו יכול לקיים את הגישור בהתאם לסטנדרטים   )א(

ו/או אם קיים אצל המגשר חשש שאחד הצדדים אינו כשיר להשתתף בגישור בשל מצוקה נפשית להחלטתו המקצועית 
 כלשהי, או שימוש בסמים או אלכוהול.

 להלן.  1ב.סעיף  9 טנדרטלסרב לבקשה של הצדדים אם אינה מתיישבת עם הסטנדרטים כמפורט בס  )ב(
 הוראה מפורשת של הסטנדרטים או על פי הוראה חוקית .לבצע פעולה שהמגשר חייב לבצעה בהתאם ל  )ג(
 

  -וולונטאריות   .ד
  המגשר יקיים את הגישור בתנאים המאפשרים לצדדים לקבל החלטות באופן וולונטארי וללא כפייה.

 
המגשר לא יפעיל על צד לחץ שמטרתו צמצום חופש הבחירה של אותו צד לקבל החלטות. המגשר יימנע מהפעלת לחץ על צדדים  .1

משיקולים כגון השגת שיעור גבוה של הסכמים, אגו, שכר או לחצים חיצוניים מצד גורמים שונים כגון בית המשפט או כל ארגון 
 מפנה גישורים.  

 של צד, על ידי משתתפים אחרים.ה הבחיר ימים למניעת הפעלת לחץ, שמטרתו צמצום חופשהמגשר ינקוט אמצעים מתא .2
התקבלה או עומדת להתקבל כתוצאה מלחצים  החלטה של צדכי  הסבורהמגשר יהיה ער לפערי כוחות בין הצדדים. מגשר   )א(

חוסר ברירה, יברר עם אותו צד האם של משתתפים בגישור או של גורמים חיצוניים מתוך תחושת מצוקה, אין אונים או 
 יש בסיס לתחושות אלו והאם הן מוצדקות בנסיבות העניין.

  אם, לאחר הבירור, ימשיך אותו צד לדבוק בהחלטתו, תיחשב החלטתו החלטה וולונטארית.  )ב(
 

  -החלטות מדעת   .ה
  המגשר יקיים את הגישור בתנאים המאפשרים לצדדים לקבל החלטות מדעת. 

להבטיח שהחלטות צד יתקבלו על בסיס מידע מלא. עם זאת, המגשר ינקוט באמצעים התואמים את הסטנדרטים מגשר אינו יכול 
על מנת שקבלת החלטה על ידי צד תתבסס על המידע הרלוונטי לצורך קבלת ההחלטה. מידע רלוונטי הוא מידע שידיעה או היעדר 

  ידיעה לגביו יכולים להשפיע על תוצאת ההחלטה.
 
 המגשר למסור לצדדים יכלול, את הנושאים הבאים:המידע שעל  .1

 מידע על מהות הליך הגישור וסגנון הגישור של המגשר;  )א(
ההבדלים בין הליך הגישור להליכים אחרים ליישוב סכסוכים כגון התדיינות בבית משפט, בוררות, ייעוץ או טיפול   )ב(

 מקצועי;
 תפקיד המגשר;  )ג(
 חובות המגשר על פי הסטנדרטים;  )ד(
 הצדדים לפרוש מהגישור בכל עת ומכל סיבה;זכותם של   )ה(
זכותם של הצדדים להיוועץ עם אנשי מקצוע אחרים וחשיבותה של התייעצות כאמור כאשר היא נדרשת לצורך קבלת   )ו(

 החלטה;
 חובת הצדדים לנהוג בהגינות ובתום לב;  )ז(
 הצורך להתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך;  )ח(
 תקנות הגישור (כאשר הצדדים הופנו לגישור על ידי בית משפט). פי-פרטי ההסכם המצוי על  )ט(

 המגשר יפסיק את הגישור בשל מידע חסר בהתקיים כל התנאים הבאים: .2
  ;מידע רלוונטי אינו בידיעת צד והוא אינו מודע לחסרונו  )א(
כים לתוצאת הגישור המידע הוא כזה שאילו צד סביר היה יודע עליו הוא לא היה מסכים להמשיך בגישור או לא היה מס  )ב(

 המסתמנת; 
המגשר מיצה את הדרכים האפשריות על פי הסטנדרטים לחשיפת אותו צד למידע לרבות באמצעות שאלת שאלות או   )ג(

  הפניה למומחים חיצוניים. 
  
  
   משוא פניםהימנעות מ. 2טנדרט  ס
  

ביטוי חיצוני במעשים או במילים של העדפה של צד אחד על פני המגשר יקיים את הגישור, על כל שלביו, ללא משוא פנים. משוא פנים משמעו 
  צד אחר.
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  –קבלת מקרה לטיפול   .א

  המגשר לא יקבל לטיפולו מקרה גישור שמתקיים בו אחד מאלה:
  
 המגשר לא יכול לקיימו ללא משוא פנים .1
 אם קיים חשש מצדו שלא יוכל לקיימו ללא משוא פנים או ללא מראית עין של משוא פנים.  .2

 
  -בקיום הגישור   .ב

 
 המגשר יימנע מהתנהגות המעדיפה צד או יוצרת בעיני אדם סביר מראית עין להעדפה חשש או רושם של משוא פנים. .1
נטיותיו המיניות, תכונותיו האישיות, הרקע שלו, ערכיו או  המגשר לא יעדיף צד בשל גזעו, עדתו, מינו, גילו, דתו, לאומיותו, .2

 אמונותיו, או התנהגותו בגישור.
 המגשר לא יקבל או ייתן מתנה, טובה, הלוואה או חפץ אחר בעל ערך מאחד הצדדים . .3
  - העדפה לגיטימית כחריג לעיקרון משוא הפנים .4

העדפה כאמור לעיל, על המגשר לתת יחס שונה לצד בנסיבות בהן משוא פנים אינו עיקרון מוחלט. למרות האיסור על העדר 
יחס שווה יביא ליתרון לאחד הצדדים או לפגיעה באחד הצדדים וההעדפה נדרשת להבטחת חופש הבחירה או זכות אחרת של 

  פי הסטנדרטים. ההעדפה תהיה מוצדקת אם תקיים את התנאים המצטברים הבאים:-צד על
 ההכרחי הנדרש להבטחת חופש הבחירה או זכותו של צד.ההעדפה תוגבל למינימום   )א(
על מנת למנוע, ככל שהדבר  , למשל באמצעות פגישה נפרדת עם כל אחד מהצדדים, המגשר ינקוט באמצעים מתאימים  )ב(

 .עדפהאפשרי, יצירת מראית עין לה
 המגשר לא יפר בהתנהגותו חובה אתית אחרת.  )ג(

 
 - ההמגשר יפרוש מהגישור באם יתקיים אחד מאל  .ג

 
 .לקיימו ללא משוא פנים להמשיך המגשר אינו יכול .1
אם קיום הגישור על ידו מעלה חשש מצדו למשוא פנים מצדו העלול לסכן את מעמד הליך הגישור, מקצוע הגישור ולפגוע באמון  .2

 הציבור בהם.
 
  

  .  ניגוד עניינים3סטנדרט 
  

כמפורט בסטנדרט זה. ניגוד עניינים הוא מצב  םלנטרולמגשר יימנע מניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים בכל שלבי הגישור או יפעל 
) כתוצאה ממעורבות של המגשר 1שבו קיימת התנגשות בין אינטרס של המגשר לבין אינטרס של צד אחד או יותר, היכול להיווצר בין היתר (

) כתוצאה ממערכת יחסים בעבר או בהווה, אישית או מקצועית, בין המגשר לבין משתתף בגישור או לבין 2סכסוך או בתוצאתו; (בתוכן ה
) כתוצאה מחובה משפטית, מוסרית, אתית, דתית, מצפונית או חובה אחרת של המגשר לפעול בדרך 3אדם בעל קרבה למשתתף בגישור; או (

  מסוימת. 
  

ינים ממשי או פוטנציאלי הוא מידע רלוונטי עבור הצדדים מכיוון שהוא מעלה חשש למשוא פנים או להעדפת קיומו של ניגוד עני  .א
אינטרס של המגשר על פני אינטרס של הצדדים. על המגשר לגלותו לצדדים על מנת שיוכלו לממש חופש בחירה לגבי בחירת המגשר 

 ולגבי השתתפותם בגישור.

 -לפני קבלת מקרה לגישור  .1
ר יבצע בדיקה סבירה על מנת לקבוע האם מתקיימות נסיבות כלשהן שאדם סביר עלול לראות בהן כיוצרות ניגוד המגש  )א(

 עניינים פוטנציאלי או ממשי למגשר.
ידווח המגשר לצדדים בכתב את מצב ניגוד העניינים בהזדמנות הראשונה  -התגלה ניגוד עניינים בעקבות אותה בדיקה   )ב(

 ף בהליך הגישור על אף ניגוד העניינים.מם על הסכמתם להשתתיויחת
 , רשאי המגשר להמשיך בגישור.בכתב לאחר הגילוי, אם כל הצדדים הסכימו  )ג(

 
 -במהלך הגישור  .2

התגלתה למגשר עובדה כלשהי לאחר קבלת המקרה לטיפולו, המעלה שאלה לגבי ניגוד עניינים פוטנציאלי או ממשי,   )א(
מם על הסכמתם להמשיך את הליך הגישור על יבהזדמנות הראשונה האפשרית ויחתידווח זאת המגשר לצדדים בכתב  

 אף ניגוד העניינים.
 , רשאי המגשר להמשיך בגישור.בכתב לאחר הגילוי, אם כל הצדדים הסכימו  )ב(
הנחוצות צדדים לקבל ממנו שירותים מקצועיים עתידיים כלשהם, לרבות שרותי גישור, מעבר לפגישות להמגשר לא יציע   )ג(

 להליך הגישור המתקיים.
 

  -ניגוד עניינים חמור   .ב
למרות האמור לעיל, אם ניגוד העניינים של המגשר מעלה חשש סביר לכך שהמגשר לא יוכל להימנע מפגיעה באינטרס של צד 

המגשרים ולפגוע וכתוצאה מכך ההליך עלול להיתפס בעיני הציבור כפגום ולסכן את מעמד הליך הגישור, מקצוע הגישור או לשכת 
באמון הציבור בהם, על המגשר לפרוש מהגישור או לסרב להמשיך לקיים אותו גם אם הצדדים הביעו במפורש את רצונם או 

  הסכמתם כי ימשיך לגשר.
  

  -לאחר סיום הגישור   .ג
נים שהיו מעורבים המגשר לא יפתח ולא יקיים לאחר גישור מערכת יחסים אישית או מקצועית עם צדדים, אנשים אחרים או ארגו

הליך פגום, העלול לסכן את מעמד מקצוע הגישור או לשכת  חשש סביר כי המגשר פעל בניגוד עניינים וקיים  הבגישור, המעל
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המגשרים ולפגוע באמון הציבור בהם. בקבלת ההחלטה על המגשר לשקול שיקולים כגון משך הזמן שחלף מסיום הגישור, סוג 
 ג השירותים המוצעים.מערכת היחסים שנוצרה, וסו

  
  

  המגשר . כשירות4סטנדרט 
  

  מגשר יקבל לטיפולו מקרה גישור ויקיים גישור רק כאשר הוא כשיר למלא את תפקידו.
  

  - הכשירות לגשר  .א
 מגשר יגשר רק כאשר יש לו שליטה טובה במיומנויות הנדרשות לקיום הליך גישור באופן אפקטיבי.  -כשירות בסיסית  .1

 כשירות בסיסית תצריך הכשרה בגישור.  )א(
 ידי הלשכה.-מגשר חבר לשכת המגשרים בישראל יעמוד בתנאי הכשירות שנקבעו על  )ב(

דות, כישורים מיוחדים או ידע מיוחד החורגים כשירות ספציפית משמעה שליטה טובה במיומנויות מיוח -כשירות ספציפית  .2
מדרישות הכשירות הבסיסית. מגשר חייב להיות בעל כשירות ספציפית כדי לקיים את הגישור, אם למרות כשירותו הבסיסית 

 הדבר נדרש על פי כללי לשכת המגשרים בישראל או כללים מחייבים אחרים. 
 רות על מנת לשמר ולהגביר את ידיעותיו ומיומנויותיו הקשורים לגישור.המגשר ישאף להשתתף בהשתלמויות ובפעילויות אח .3

 
 המגשר ימסור לצדדים לבקשתם מידע על הכשרתו, לימודיו וניסיונו.  .ב

 
 - אי כשירות  .ג

יודיע על כך מיד לצדדים ולא יקיים את הגישור, גם אם   ,2א.סעיף  4 סטנדרטכאמור ב ,מגשר שאינו בעל כשירות ספציפית .1
 .יעו את רצונם בכך, אלא אם הוא יכול בנסיבות העניין לקבל מאחרים סיוע הנותן מענה הולם למגבלת הכשירותהצדדים הב

 המגשר יימנע מלגשר כשיכולתו  לגשר לקויה כתוצאה מסמים, אלכוהול, תרופות או מכל סיבה אחרת. .2
 
  

  . סודיות5סטנדרט 
  

. שמירת סודיות בגישור משמעה אי גילוי המידע ללא צידוק מתאים במהלך מילוי תפקידוע שהגיע לידיעתו המגשר ישמור על סודיות המיד
כמפורט בסטנדרט זה. היקף הסודיות החל בגישור תלוי בהוראות חוק, בכללים עליהם הסכימו הצדדים ובכללים אחרים שנקבעו על ידי 

  סגרת ההסכם עליו חתמו עם כניסתם להליך הגישור.המגשר או לשכת המגשרים, שהצדדים קיבלו על עצמם במ
 

  - דיון בהיקף הסודיות עם הצדדים  .א
 
 המגשר ידון עם הצדדים בהיקף הסודיות החל על ההליך ועל המגשר ובקיומו של חיסיון והיקפו.  .1
 ישור.בנוגע למידע שהגיע לידיעתם במהלך הג ידםהמגשר יקדם הבנה של הצדדים לגבי היקף הסודיות שתישמר על  .2

 
   - המידע הסודי  .ב

 
  המגשר לא יגלה את סוגי המידע הבאים:

 .לקראת קיום הגישור, במהלך הגישור ולאחר הגישור לרבות מידע שנמסר לו, מילוי תפקידומידע שהגיע לידיעתו במהלך  .1
 מידע על התנהגות הצדדים בגישור. .2
 ובפרטיותם . מידע הפוגע באנונימיות של הצדדים .3
  

 - גילוי מידע  .ג
 

 המגשר רשאי לגלות מידע שהגיע לידיעתו במהלך הגישור בנסיבות המפורטות להלן:
 הצדדים הסכימו לגילוי המידע. .1
 המידע נמסר למגשר בפגישה נפרדת ומוסר המידע הסכים לגילויו. .2
 הגילוי נדרש על פי דין או צו שיפוטי. .3
להשגת הסכם (או אי השגתו) והגילוי נדרש על ידי לשכת המידע נוגע להתייצבות (או אי התייצבות) הצדדים למפגש גישור או  .4

 המגשרים לצרכי פיקוח.
 המידע נוגע להשגת הסכם או אי השגתו  והגילוי נדרש לצורך עדכון בית המשפט שהפנה את המקרה לטיפול המגשר. .5
יות הצדדים נשמרת הגילוי מתבקש לצרכי מחקר, הוראה, הערכה או ההכשרה של מגשרים בלשכת המגשרים, ובלבד שאנונימ .6

  כמו גם ציפיותיהם הסבירות לסודיות.
 
  

  . חריצות וזהירות6סטנדרט 
  

  בחריצות ובזהירות. מלא את תפקידוהמגשר י
  

  -המגשר יקבל לטיפולו מקרה   .א
 כשהוא יכול ומוכן להקדיש לצדדים ולהליך את תשומת הלב הנדרשת לצורך גישור אפקטיבי. .1
לצדדים, לתת מענה לצורכיהם ללא עיכובים מיותרים, ולענות על  ציפיותיהם הסבירות לגבי תזמון כשהוא יכול להיות זמין  .2

 מפגשי הגישור וקצב ניהול הגישור.
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 -המגשר יבצע את תפקידו   .ב
 תוך הקדשת זמן, משאבים ואנרגיה הנדרשים. .1
  בזהירות המתבקשת על מנת להימנע מגרימת נזק לצדדים. .2

 
  

  כבוד האדם. שמירה על 7סטנדרט 

  תוך שמירה על כבוד האדם. מלא את תפקידוהמגשר י

 .רוח, במתינות, בסובלנות ובאדיבות-המגשר ינהג בצדדים, בנציגיהם, במגשר שותף ובמשתתפים אחרים בכבוד, באורך  .א
 הצדדים או כל אדם אחר. בקיום הגישור יימנע המגשר מהערות פוגעניות או מעליבות כלפי  .ב
 המשתתפים לנהוג בכבוד זה בזה.המגשר יעודד את   .ג
  והציבור הרחב. , אמצעי התקשורתהמגשר ינהג בכבוד בעמיתיו המגשרים ובגורמים אחרים כגון בית המשפט  .ד

  
  . יושר8סטנדרט 

  
  ביושר. מלא את תפקידוהמגשר י

  
במודע העלולה לפגוע המגשר יאמר אמת, לא ישקר ויימנע מהטעיה  .המגשר ינהג בצדדים, בנציגיהם ובמשתתפים אחרים ביושר  .א

 בחופש הבחירה של הצדדים.
 המגשר יעודד את המשתתפים לנהוג ביושר זה כלפי זה.  .ב
  המגשר ינהג ביושר כלפי עמיתיו המגשרים, לשכת המגשרים וגורמים אחרים כגון בית המשפט, והציבור הרחב .  .ג

  
  

  . יושרה מקצועית9סטנדרט 
  

  תוך מחויבות למהות הגישור, לתפקיד המגשר ולהגדרתם.ממתוך יושרה מקצועית כאשר הוא פועל מלא את תפקידו המגשר י
  

 -קבלת החלטות והפעלת שיקול דעת מקצועי   .א
  המגשר יקבל החלטות הנדרשות על פי הגדרת תפקידו לצורך ביצוע התפקיד. 

 
 שיקולים מקצועיים רלוונטיים .חופש הבחירה על בסיס  1החלטות המגשר יתקבלו בהתאם לאמור בסטנדרט  .1
 המגשר יפעל לכך שהמשתתפים המתאימים ייטלו חלק בהליך.  .2

 
  -הפרדה בין תפקידים מקצועיים   .ב

  המגשר יפריד בין תפקידו כמגשר לבין תפקידים מקצועיים אחרים, ובכלל זה:
 
קרונות מקצועיים  לעובדות מקרה דעת מקצועית המהווים יישום של ע-המגשר יימנע מלתת לצדדים ייעוץ מקצועי או חוות .1

 הגישור. 
תוך הדגשה שאין המדובר למרות האמור לעיל המגשר רשאי למסור לצדדים מידע כללי המצוי בתחום הכשרתו או ניסיונו   )א(

 .דעת או ייעוץ מקצועי-בחוות
ים מתאימים כשהדבר המגשר חייב להמליץ לצדדים כי ייפנו לקבלת יעוץ מקצועי, חוות דעת מקצועית או שירותים מקצועי  )ב(

 מתאים על פי הנסיבות.
אחר כגון בורר או מעריך ניטראלי באותו עניין אלא אם כן קיבל לכך את הסכמת הצדדים  קצועייימנע מלמלא תפקיד מ המגשר .2

 לאחר גילוי מוקדם של ההשלכות שיש לשינוי תפקידו על הצדדים ועל ההליך.בכתב 
 

  -התאמת המקרה לגישור   .ג
 
 המגשר יקיים גישור רק במקרים המתאימים לגישור על פי מהות ההליך ועקרונותיו. .1
המגשר ינקוט אמצעים מתאימים לרבות הפסקת הגישור כאשר הוא סבור שהעניין אינו מתאים לגישור או שאין סיכוי סביר  .2

 הליך הגישור. שהצדדים יגיעו להסדר או שהתנהגות צד אינה מאפשרת לקיים את
 

  - פגם ממשי בהליך ומניעתמניעת ניצול לרעה של ההליך   .ד
  פגם ממשי בהליך, ובכלל זה: ויפעל למנוע הגישור למטרות שלא לשמן נועדהליך המגשר ימנע ניצול לרעה של 

 
 ימנע שימוש בגישור לקידום פעולה בלתי חוקית. .1
 נה קשורה להליך.לא ישתמש במידע שהתגלה לו במהלך הגישור לכל מטרה שאי .2
 לא יציג הליך יישוב סכסוכים שאינו גישור כגישור במטרה ליהנות מתחולתם של כללים או חוקים החלים על הליכי גישור. .3
 ינקוט אמצעים מתאימים, לרבות הפסקת הגישור, כאשר עולה חשש שהגישור מנוצל לרעה על ידי משתתף. .4
הגישור שהצדדים עומדים לקבל עלול להביא לפגיעה באינטרס חברתי חיוני, וזאת יפסיק את הגישור אם הוא סבור שהסכם  .5

לאחר שמוצו הדרכים האפשריות בהתאם לסטנדרטים להביא לשינוי בעמדת הצדדים. לעניין זה ייחשב כל אחד מהמקרים 
 הבאים, שבהם הצדדים עומדים להגיע להסכם, פגיעה באינטרס חברתי חיוני:

 ההסכם בלתי חוקי.  )א(
 הסכם בלתי מוסרי על פי אמות מידה של מוסר ביקורתי, קרי: על פי שיפוטו של אדם רציונאלי נעדר משוא פנים.ה  )ב(
 תקנת הציבור.בההסכם פוגע   )ג(
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 ההסכם הוא בלתי הוגן בעליל.  )ד(
 ההסכם פוגע פגיעה חמורה בצד שלישי שאינו משתתף בגישור.  )ה(
 הקשור לסכסוך.ההסכם אינו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין   )ו(
 ההסכם מסכן את מעמד המקצוע ומעמד לשכת המגשרים ואת אמון הציבור בהם.  )ז(

  
  

  . שמירה על כבוד המקצוע, ועל אמון הציבור 10סטנדרט 
  

שמירה על כבוד המקצוע משמעה הימנעות . תוך שמירה על כבוד המקצוע ועל אמון הציבור במקצוע הגישור מלא את תפקידוהמגשר י
או  לולה לגרום לפגיעה בהתייחסות הציבור למקצוע הגישור וללשכת המגשרים, לפגיעה בתדמית או במוניטין של המקצועמהתנהגות הע

  לפגיעה בנכונות הציבור לפנות להליכי גישור ולפגיעה באמון הציבור בהם.
  

 ר.בהתנהגותו ובמילוי כל חובותיו על פי הסטנדרטים ינהג המגשר באופן שיהיה ראוי לאמון הציבו  .א
 

 המגשר יימנע מקיום הגישור באופן או בנסיבות היוצרים חשש לפגם ממשי בהליך.  .ב
 

המגשר יקיים את כל הכללים והנהלים של לשכת המגשרים, ככל שהם קיימים, ויימנע מהתנהגות הפוגעת בלשכת המגשרים   .ג
 ובתדמיתה הציבורית.

  
  

  ווק. פרסום ושי11סטנדרט 
  

לעשיית שימוש בשירותי גישור או מסירת מידע לגבי כישוריו, ניסיונו, סוג  השירותים  כנוע, שפרסוםעת בהמגשר יאמר אמת ויימנע מהטעיה 
  המקצועיים שהוא מספק ושכרו. 

    
עות מדיה המגשר לא יבטיח הבטחות לגבי תוצאת הגישור בכל פרסום שהוא לרבות בכרטיסי ביקור, נייר מכתבים ופרסומים באמצ  .א

 טאלית.ידיג
  

פרסומים המתייחסים לעמידת המגשר בדרישות הכשרה לגישור של המדינה או של לשכת המגשרים או של כל גוף אחר יעשו רק   .ב
 כאשר למדינה, ללשכת המגשרים או לאותו גוף יש הליך להסמכת מגשרים והמגשר הוסמך על ידם כנדרש באותו הליך.  

  
 לעשיית שימוש בשירותי גישור באופן העלול ליצור רושם למשוא פנים בעד או נגד צד. כנועהמגשר יימנע מש  .ג

  
 המגשר יימנע מאזכור שמותיהם של מי שהשתמשו בשירותיו ללא הסכמתם בכתב.  .ד

  
  

  . שכר ותשלומים נוספים12סטנדרט 
  

  החל הליך הגישור.תשלומים שיחולו עליהם בגין קבלת שירותי הגישור טרם מידע על הצדדים מסור להמגשר י
    

המגשר ימסור לצדדים מידע על שכרו ואופן גבייתו או לחילופין יסביר לצדדים כי אינו מקבל שכר עבור גישור המתבצע על ידו   .א
 בהתנדבות.

  
 המגשר ימסור לצדדים מידע על הוצאות ותשלומים נוספים העשויים להידרש במהלך הגישור, ככל שניתן לחזות אותם מראש.  .ב

  
או בגובה סכום כלשהו בהסדר  , בשוויו הכספי של הסדר הגישורמשולם על ידי הצדדים לא יהיה מותנה בתוצאת הגישורהשכר ה  .ג

 הגישור.
 

 המגשר רשאי להפסיק את הגישור אם הצדדים אינם משלמים את שכר הגישור.   .ד
  
  

  . קידום מקצוע הגישור13סטנדרט 
  

  המקצוע הוא אידיאל שראוי שהמגשר יסייע בהשגתו בחלק או בכל הדרכים הבאות:קידום מקצוע הגישור לטובת הציבור ולטובת 
  

יגלה סובלנות לנקודות השקפה שונות, ישאף ללמוד ממגשרים אחרים על מנת לשפר את המקצוע ולשרת בצורה טובה יותר אנשים   .א
 המצויים בסכסוך.

 
 יחתור לכך שגישור יהיה נגיש לאלו הבוחרים לעשות בו שימוש.  .ב

  
 תתף במחקרים בתחום הגישור כשניתנת לו אפשרות לעשות זאת, לרבות באמצעות קבלת משוב ממשתתפים.יש  .ג

 
 ישתתף במידת האפשר במאמץ לסייע לציבור בפיתוח הבנה טובה יותר של הגישור והערכה כלפי הגישור.    .ד

 
  יסייע במידת האפשר למגשרים חדשים באמצעות הכשרה, חניכה ויצירת קשרים מקצועיים.  .ה

  



  

  
m.org.il-info@ic           m.org.il-http://ic

 006-222-722-153:פקס'                        222005-0722:  טלפון              
  6120401אביב -תל 20530, ת.ד.  58-034-780-5לשכת המגשרים בישראל, ע.ר. 

  

- 18 -

  
  

   . הגינות14סטנדרט 
  

  המגשר ינהג במילוי תפקידו בהגינות. הגינות משמעה הקפדה על מילוי כל הסטנדרטים בהתאם לרוחם ולמטרתם.

  

  
  
  

  שמירת הוראות אתיקה מקצועית  . 51
כללי אתיקה אלה, אינם באים כתחליף לכללי אתיקה אחרים החלים על המגשר, במידה וחלים. כמו כן, במקרה של 
  סתירה בין כללי אתיקה אלה ובין הוראות דין כלשהן, לרבות כללי אתיקה שנקבעו מכוח חוק, יגברו הוראות הדין.  
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  ישראל ב םמגשריה לשכתשל  ולוועדת ביקורתעד ותקנון בחירות לו
  ישראל ב םמגשריה לשכתנספח לתקנון 

  ': הגדרותא
  

 .לשכהתקנון הבכמשמעותו  :לשכהה ועד

  , נכון ליום הבחירות.לשכהלתקנון ה 2כמשמעותו בסעיף  :לשכה חבר

נסגר טרם  חודשים3 ובלבד והיה חבר לשכה לפחות שרשום בספר הבוחרים ביום פרסומו לשכהכל חבר : זכאי לבחור
  . הבוחרים על פי הוראות התקנוןספר 

  
 חודשים6 לשכה לפחותבחבר  ינוהשהעומד בתנאים של חבר הזכאי לבחור ובלבד  לשכהחבר : זכאי להיבחרחבר ה

   .על פי הוראות התקנון ספר הבוחריםטרם נסגר ברציפות 
  

  (חמישה) חברים.  5 -) ולא יותר משלושה( 3 -ותמנה לא פחות מ לשכהועד ה: תיבחר על ידי ועדת הבחירות
  

  מי שנבחר לשמש ככזה על ידי ועדת הבחירות.: הבחירות יו"ר ועדת

שאינו מתמודד בבחירות (יו"ר ועדת  לשכה, היועץ המשפטי, נציג מוסדות הלשכהרו"ח מטעם ה:  בחירות ועדת ערר

ובהיעדר נציג כזה יבחר הועד חבר  ו/או חבר ועד ככל ששני היו"רים מתמודדים בבחירות לשכהביקורת ו/או יו"ר ה

  ).חליפי

    .ויפורסם מקום אחר שייקבע על ידי ועדת הבחירותכל או ו/ לשכה: משרדי המשרדי ועדת הבחירות

 
  ועדת הבחירותב': 

  
 .לשכהקבע על ידי ועד הירות ימועד הבחי .1
  ) ימים לפחות לפני יום הבחירות.מאה ועשרים( 120 לשכהועד הועדת הבחירות תיעשה על ידי  חברי בחירת .2
  יחסיות וחשאיות.אישיות, הבחירות יהיו  .3
ועדת הבחירות תפרסם את יום הבחירות  ועדת הבחירות תקבע את נוהלי עבודתה ותיבחר יו"ר מבין חבריה. .4

  ) ימים לפני יום הבחירות.מאה( 100תובת הדואר האלקטרוני שלה, וזאת לפחות מענה ו/או את כוכן תציין את 
) יםעשר( 20 -תאשר את פתקי ההצבעה, תקבע את נוהלי ההצבעה ותפרסם זאת לא יאוחר מועדת הבחירות  .5

  ימים לפני יום הבחירות.
קום שיקבע על ידה ו/או בדרך במ לשכההבחירות תכין את פנקס הבוחרים ותניח אותו לעיון חברי הועדת  .6

  ) ימים לפני יום הבחירות.םעשרי( 20, שתקבע על ידה
 7, תוך בחירות עדת העררוששמו הושמט מן הפנקס, רשאי להגיש ערר על דבר ההשמטה לו לשכהחבר ה .7

  הפנקס. (שבעה) ימים ממועד פרסום
מנומקות תוך תתכנס בתום תקופת הערר ולאחר בדיקת כל העררים לגופם תיתן החלטות בחירות ערר ועדת  .8

עדת הבחירות. ועדת הבחירות תעדכן בהתאם וסיומה לגבי תוצאותיהם ותעבירם לו (שבעה) ימים ממועד 7
להן ייסגר  הן סופיות ובהתאם בחירות עררועדת החלטות  ותפרסמם.שעות  48בתוך לכך את פנקס הבוחרים 

  פנקס הבוחרים.
   תמנה ועדות קלפי ותקבע את אופן זיהוי המצביעים.ועדת הבחירות  .9

 ועדת הבחירות תפקח על טוהר הבחירות. . 10
  

מנה את פתקי ההצבעה הנמצאים בתיבת הקלפי שבתחנת הקלפי שלה, וכל חבריה יחתמו על יועדת הקלפי ת . 11
ועדת הקלפי תעביר את תוצאות הבחירות בחשאיות ליו"ר  ההצבעה.פרוטוקול הבחירות שיכלול את תוצאות 

תוצאות הבחירות, כפי שהן משתקפות בפרוטוקול הבחירות החתום על ידי רוב ועדת הבחירות לצורך פרסומן.
  חברי ועדת הבחירות הן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

  
  ': סמכויות ועדת הבחירות ותפקידיהג
     

  לתת הוראות במידה שאינן מפורטות בתקנון זה בכל הנוגע לעניינים האלה:ות רשאית ועדת הבחיר . 12



  

  
m.org.il-info@ic           m.org.il-http://ic

 006-222-722-153:פקס'                        222005-0722:  טלפון              
  6120401אביב -תל 20530, ת.ד.  58-034-780-5לשכת המגשרים בישראל, ע.ר. 

  

- 20 -

  הנהלתן ופרסום תוצאותיהן. ,חירותלהכנת הב  .א
  לשמירה על חומר הבחירות.  .ב
  לסדרי הבחירות.  .ג
  לסדר ההצבעה.  .ד
  לתעמולת הבחירות וניהולן התקין על פי הוראות תקנון זה.  .ה
לבחירות בהתאם למועד הבחירות שנקבע על ידי האסיפה לקבוע מועדים לכל העניינים הנוגעים   .ו

  הכללית.
  , בקשר לבחירות, יקבע על ידי ועדת הבחירות.לשכהבנוסף, כל עניין שאין עליו תשובה בתקנון זה או בתקנון ה . 13
  ) ימים לפני יום הבחירות.שמונים( 80 -ועדת הבחירות תתכנס לישיבתה הראשונה לא יאוחר מ . 14
15 . . 
חבר או חברי ועדת  יהיו רשאיםעדת הבחירות נמוך משלושה חברים ומספר החברים בובכל מקרה בו  . 16

שאינם מתמודדים  לשכהמתוך חברי ה הבחירות הנותרים או הנוכחים, לפי העניין, לבחור חברים נוספים
 .הבלעדי , לפי שיקול דעתםבבחירות כחברי ועדת הבחירות

 ) ימים לפני יום הבחירות.שישים( 60 -תאריך הגשת מועמדות של מועמד יהיה לא יאוחר מ . 17
) ימים לפני יום ארבעים וחמישה( 45 מהרסתפו תאשר את רשימות המועמדים הסופית ועדת הבחירות . 18

  הבחירות.
, תבחירו עררועדת ו, רשאי להגיש ערר על דבר ההשמטה למרשימת המועמדיםששמו הושמט  לשכהחבר ה . 19

  .יםמדרשימת המוע (שבעה) ימים ממועד פרסום 7תוך 
תתכנס בתום תקופת הערר ולאחר בדיקת כל העררים לגופם תיתן החלטות מנומקות תוך  בחירות עררועדת  . 20

ועדת הבחירות. ועדת הבחירות תעדכן בהתאם ו(שבעה) ימים ממועד סיומה לגבי תוצאותיהם ותעבירם ל 7
הן סופיות ובהתאם להן בחירות ערר החלטות ועדת  ותפרסמם. שעות 48רשימת המועמדים בתוך לכך את 

  גר פנקס הבוחרים.ייס
בחירות כל ערר על תוצאות הבחירות ו/או ליקויים בנוהלי ההצבעה ו/או ספירת הקולות, יובאו בפני ועדת ערר  . 21

) ימים שבעה( 7תוך ב(שבעה) ימים לאחר יום הבחירות, ופסיקתה תהא סופית והיא תחליט  7 -לא יאוחר מ
  מיום שהערר הובא בפניה.

  
  

  ד': רשימות המועמדים
  

  .ועד רשאי להציג את מועמדותו לכךוהזכאי להיבחר ל לשכהחבר ב כל . 22
    ").הבחירות טופסעשה על גבי טופס שיפורסם על ידי ועדת הבחירות (להלן: "יהמועמדות להיבחר ת הצגת . 23
ו/או פקסימיליה ו/או בדואר בחירות בעותק אחד באמצעות הדואר עדת הוישלח לוהמלא הבחירות טופס  . 24

 רסם ע"י ועדת הבחירות.אלקטרוני למען שפו
, באם וכאשר לשכהעד הויצורפו קורות חיים של המועמד ומסמך הצהרת כוונות לפעילות בובחירות לטופס ה . 25

 יבחר.
שלו בפני ועדת הבחירות כתנאי להצגת באמצעות תעודת הזהות  ולפני תחילתן, יזדהה המועמד ביום הבחירות  . 26

  . מועמדתו בקלפי
  ) ימים לפחות לפני יום הבחירות.שישים( 60יהיה הבחירות טופס להגשת האחרון מועד ה . 27
  עדת הבחירות.ובאחריות המועמד לוודא הגעת טופס המועמדות על נספחיו לו . 28
ועדת הבחירות תבדוק את הטפסים שהוגשו לה על ידי המועמדים ותחליט בדבר כשירותו או אי כשירותו של  . 29

  כל מועמד להיבחר. 
החליטה ועדת הבחירות שלא לאשר מועמדותו של מועמד להיבחר תציין זאת על גבי הטופס ותפרט את  . 30

  נימוקיה לכך.
 45 -תפורסם על ידי ועדת הבחירות לא יאוחר מהחלטת ועדת הבחירות לגבי המועמדים שאושרו כאמור  . 31

   ) ימים לפני יום הבחירות. ארבעים וחמישה(
ועדת הבחירות סוברנית להחליט על דרך פרסום המועמדים ומידע עליהם והחלטתה בעניין איננה ניתנת  . 32

   לערעור.
   הבחירות.עדת וכל מועמד רשאי להסיר את מועמדותו להיבחר על ידי מסירת הודעה בכתב לו . 33
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  ועד הבחירותמ: 'ה
  

חליט על יום הבחירות יו לשכהועד הכונס יועד היוצא ו(מאה ועשרים) ימים לפחות לפני תום כהונתו של ה 120 . 34
 .לרבות בחירת ועדת הבחירות והסידורים המתחייבים מכך על פי תקנון זה

בסמכותו המלאה של ועד  מהמועד הקבוע תהא ימים 60 הקדמת הבחירות ו/או דחיית לתקופה שלא תעלה על . 35
  .לשכהה

  
  דרי הבחירותס: 'ו
  

  ..ובאישור ועד הלשכה ועדת הבחירות תקבע תחנת קלפי אחת לפחות במקום שייקבע על ידה . 36
ועדת הבחירות תקבע את הרכב חברי ועדת הקלפי לגבי כל  תחנת קלפי או ממלאי מקומם. ועדת קלפי תמנה  . 37

   ) ובה יהיו יו"ר ועדת הקלפי וחבר נוסף.חמישה( 5-) חברים ולא יותר מלושהש( 3לפחות 
  ד.זכות ההצבעה בכל תחנת קלפי תהא למי שזכאי לבחור ובאותה תחנת קלפי בה הוא רשאי לבחור בלב . 38
עם זאת, רשאי יו"ר ועדת הבחירות או  כל תחנת קלפי תימצא רשימת הבוחרים הרשאים לבחור בקלפי זו.ב . 39

ממלא מקומו לאפשר הצבעה של חלק מהחברים גם בקלפי אחרת, אם התעורר צורך בכך, ובלבד שבקלפי זו 
  יהיה העתק מרשימת בעלי זכות הבחירה בקלפיות הנוספות. 

המצביעים וזאת ועדת הקלפי תנהל רישום שוטף של כל בוחר שהצביע בקלפי לפי אלפון שמות המשפחה של  . 40
ברישום כאמור יצוינו שם המשפחה של הבוחר, שם  הבוחרים ומניעת הצבעה פסולה. כדי לוודא את שמות

  הבוחר יחתום את חתימתו לצד שמו באלפון. .פרטי, מספר תעודת הזהות וכתובת
  ו נכלל באלפון כמי שכבר הצביע בבחירות לא יהא רשאי להצביע פעם נוספת.בוחר ששמ . 41
וכן תוודא שפרטיו , תמונה תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה בר תוקףועדת הקלפי תזהה את הבוחר באמצעות  . 42

חתימת הבוחר על יד שמו מהווה  בפנקס החברים ו/או בפנקס הבוחרים הם עדכניים.המופיעים האישיים 
  אישור הצבעה ואישור על נכונות הנתונים. 

כל בוחר ישים את פתק ההצבעה  .כל בוחר ישים את פתק ההצבעה עבור המועמד אשר הוא בחר במעטפה . 43
במעטפה ייעודית או במעטפה חתומה על ידי שני חברי ועד הקלפי לפחות ויכניס את המעטפה לתיבת הקלפי 

  לבחור בלבד.  בה הוא זכאי
הקלפי תיסגר בשעה שפורסמה על ידי ועדת הבחירות או אם הצביעו כל בעלי זכות ההצבעה הרשומים בקלפי  . 44

  זו, המוקדם מבין שניהם.
קבע יהיה רשאי להצביע כל מי שנמצא בתוך תחנת הקלפי בשעת תלאחר סגירת דלתות תחנות הקלפי בשעה ש . 45

  סגירתה לאחר סגירת הדלתות.
חברים ) שלושה( 3חברים לפחות בתחנת הקלפי הנוגעת וכל עוד ישנם  שלושהתיפתח בנוכחות תיבת הקלפי  . 46

 משלושהחברים לפחות לתחנת הקלפי, או שבמהלך ההצבעה פחת  שלושהלפחות בתחנת הקלפי. לא הגיעו 
ת מספר חברי ועדת הקלפי הנוכחים, תימסר על כך הודעה דחופה ליו"ר ועדת הבחירות שיחליט בדבר פתיח

   ההצבעה, המשכה, או הפסקתה הזמנית של ההצבעה באותה תחנת קלפי.
הקלפי או חבר שימנה על ידו  ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול של סדרי ההצבעה, בו כאמור יכתוב יו"ר ועדת . 47

ציון העובדה , שעת פתיחת התחנה, שמות חברי ועדת הקלפי הנוכחים בשעת פתיחת תחנת הקלפי פרטים אלה:
החלפת , ציון עובדת סגירת תיבות הקלפי לקראת ההצבעה, שתיבות הקלפי נבדקו ונמצאו ריקות לפני סגירתן

שעת סגירת תחנת הקלפי , המחליף ושעות ההחלפה ,יו"ר או חבר ועדת הקלפי על ידי ציון שמו של המוחלף
  .בדיקת סגירת תיבות הקלפי לקראת פתיחתן לשם ספירת הקולות, ושעת גמר ההצבעה

  
  ירת הקולות וקביעת הנבחריםספ: 'ז
  

  מיד לאחר סיום ההצבעה תמנה ועדת הקלפי את הקולות שבכל אחת מתיבות הקלפי. . 48
דת הקלפי תקבע את הקולות הכשרים שניתנו לכל מועמד על פי מנין פתקי ההצבעה שהוצאו מתוך תיבת וע . 49

ו/או  ת עבור מי הצביע אותו בוחרהקלפי. ועדת הקלפי רשאית לפסול פתק הצבעה אם לדעתה לא ניתן לדע
אותו בוחר הצביע פעמיים ו/או ביותר מפתק אחד ו/או מישהו הצביע עבורו ו/או ליקויים נוספים על פי חוות 

  .דעת יו"ר ועדת הבחירות
ועדת הקלפי תסכם את מספר הקולות שניתנו לכל מועמד. גיליון ספירת הקולות ייחתם על ידי חברי ועדת  . 50

   לפרוטוקול.הקלפי ויצורף 
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לאחר חתימה על הפרוטוקול ידאג יו"ר ועדת הקלפי או ממלא מקומו או חברי ועדת הקלפי להכניס את כל  . 51
החומר כולל עותק אחד מהפרוטוקול ונספחיו, ספרי הבוחרים פתקי ההצבעה וכן מעטפות ההצבעה לתוך 

הקלפי יעבירו את תיבת הקלפי מיד תיבת הקלפי שתיסגר בלי אפשרות לפתחה ותיחתם. שניים מחברי ועדת 
ועדת הבחירות שם ימסרו את תיבת הקלפי וכן עותק אחד מפרוטוקול ועדת ולאחר חתימת הפרוטוקול ל

הקלפי ונספחיו; ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות מייד לאחר קבלת כל תיבות הקלפי וסיכום 
 תוצאותיהן.

הוצאת קלפי  .ות אלא לאחר שנחתם הפרוטוקול כמתואר לעיללהעביר תיבת קלפי ממקומה ביום הבחיראין  . 52
 הקולות במקום אחר תפסול את הבחירות באותה תחנת קלפי. ממקומה כדי לספור את

 לתקנון. 31 עד על פי המפורט בסעיף ומתוך רשימת המועמדים יבחרו חברי הו . 53
54 .  . 

  
  בחירות תעמולת:  'ח

 (עשרים וחמישה) מטרים מהמבנה בו נמצא הקלפי. 25הבחירות בתחום של אין לנהל כל תעמולת בחירות ביום  . 55
עם זאת רשאית ועדת הבחירות להתיר למועמדים להציג את עצמם ולענות לשאלות החברים במקום ובזמן 

 שיקבע ע"י ועדת הבחירות. 
  דין.  כל  פה, וזאת בנוסף על הוראת-קיים איסור על השמצה כלשהי בחומר תעמולה כתוב ו/או בעל . 56
ועדת הבחירות רשאית לפסול מועמד לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו אם עבר על הוראה  . 57

  . החלטה זו תהא סופית. מהוראות סעיף זה
  
  רר על תוצאות הבחירותע: 'ט
  
  חבר רשאי להגיש ערר על תוצאות הבחירות.. כל 1

עצמה לא בחירות ערר ועדת בכתובת שתפורסם ע"י ועדת הבחירות ו/או  בחירות עררעדת ולוערר כאמור יוגש  . 58
ויפורטו בו מועד פרסום התוצאות הרשמיות והסופיות על ידי ועדת הבחירות (שבעה) ימים לאחר  7 -אוחר מי

  נימוקי הערעור וכן שם המערער וכתובתו.
. קבלתו) ימים לאחר ארבע עשרה( 14-מתדון בערר שהוגש כאמור ותיתן החלטתה לא יאוחר בחירות ערר ועדת  . 59

   תהא סופית.בחירות ערר ועדת החלטת 
להזמין את המערער או כל אדם אחר שיידרש להופיע בחירות ערר ועדת רשאית  ,לצורך דיון בערר שהוגש . 60

לא התייצב המערער בתאריך זימונו, לא ידחה הדבר  בפניה וכן לעיין בכל מסמך הדרוש לצורך מתן החלטתה.
  עד להחלטת הוועדה, כאמור לעילאת המו

  תובא לידיעת המערער ולידיעת כל הנוגע בדבר במועד ובאופן כפי שייקבע על ידה.בחירות ערר ועדת חלטת ה . 61
רשימת את בחירות ערר ועדת המועד האחרון להחלטות לאחר  ימים )עשרים( 20 בתוךועדת הבחירות תפרסם  . 62

  .השנבחר הסופית שמות הנציגים
 ארבעים וחמשה ימים)( 45 -עד הנבחרים לישיבה ראשונה לא יאוחר מויזמן את חברי הו היוצאיו"ר הועד  . 63

בהיעדר זימון שכזה יזמן את הועד הנבחר החבר  .פרסום הרשימה הסופית של המועמדים שנבחרוימים אחרי 
  שקיבל את מירב הקולות.

עד, בחירת חברי ו, בחירת יו"ר לוהבחירותעד הראשונה יהיו דו"ח תוצאות ועל סדר יומה של ישיבת הו . 64
  עדות המשנה. ומזכירות ויו"ר לו

  
  

  י': כללי
עדה הנוגעת. היו הקולות והחלטת ועדת הבחירות, ועדת העררים או ועדת קלפי תינתן ברוב דעות של חברי הו . 65

  עדה.ויו"ר הו של שקולים יכריע קולו 
 לשכהלרבות בקשר למועמדים ו/או לבחירות, יתבצעו במשרדי הכל מתן הודעה ו/או פרסום בקשר לתקנון זה,  . 66

ו/או ימסרו ביד ו/או ישלחו בדואר רגיל  ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות אתר 
    רך אחרת כפי שתקבע  ועדת הבחירות.פרסמו בכל דו/או ית לשכההאינטרנט של ה

  
  
  
  
  



  

  
m.org.il-info@ic           m.org.il-http://ic

 006-222-722-153:פקס'                        222005-0722:  טלפון              
  6120401אביב -תל 20530, ת.ד.  58-034-780-5לשכת המגשרים בישראל, ע.ר. 

  

- 23 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


