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  הבינתחומית ליישוב וניהול סכסוכים ומשא ומתןהתכנית 
  

  27-719 דילמות אתיות בגישור
  עומר שפיראר "ד
  ח"ל תשס"שנה, ס" ש2  :היקף הקורס

  
  )80%(ובחינה מסכמת ) 20% (ותעבוד 2 :מטלות

  :תיאור ומטרות הקורס
ך הגישור מקום מרכזי בתודעת הציבור בכלל ובקרב קהילת אנשי בשנים האחרונות מבסס לעצמו הלי
העיסוק ביישוב סכסוכים מציב . כאמצעי מוביל לפתרון קונפליקטים, המקצוע העוסקים בסכסוכים בפרט

, הקשורות לאופן שבו יש לנהל את הגישור,  דילמות שונותהתיאוריה וקובעי המדיניות, אנשי הפרקטיקהבפני 
והתמודדות עם ערכים , הגדרת תחומי האחריות של המגשר,  לצדדים הפונים לגישורהיחס שיש להעניק

  .שלעיתים מציבים בפני המגשר דרישות סותרות, שונים העומדים בבסיס הגישור
במהלך הקורס נכיר קודים . בתחום הגישורהקורס נועד לחשוף את הסטודנטים לדילמות האתיות העיקריות 

נסקור שורה של דילמות , לאחר מכן.  ונבחן את הוראותיהם העיקריותאתיים שאומצו בארץ ובעולם
אנו נשאל באיזו . צריכים להתמודד עימן בפרקטיקת העבודה שלהם) ולעיתים גם קובעי מדיניות(שמגשרים 

  . מידה מסייעים הקודים האתיים בהכוונת התנהגות המגשר ומה מידת יעילותם
כלומר עם הערכים , מחייבת היכרות עם פילוסופית הגישורהבנה טובה של הדילמות האתיות בגישור 

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לספרות העוסקת בנושאים . ועקרונות היסוד המרכזיים של ההליך
  . בכלים הנדרשים לדיון בסוגיות אלועל מנת לצייד אותם, ות אתיות בפרטאלו בכלל ובשאל

  :תוכן הקורס
  מבוא

  ? אתיקה בגישורכלליב יש צורךמדוע  .1
   סקירה של קודים אתיים בגישור .2
  המגבלות של כללי אתיקה .3
  העקרונות האתיים המארגנים של הליך הגישור .4

  דילמות הקשורות לכניסה לתהליך הגישור
   - הסכמה ווולונטריות 

   ההסכמה לכניסה לתהליך-גישור חובה  .1
  ? עד כמה הצדדים מעורבים בבחירה: בחירת המגשר .2
  הכשרה וכישורים לשמש כמגשר ? גשרמי ראוי לשמש כמ .3

  דילמות הקשורות לניהול תהליך הגישור
הבטחת זכותו של צד לפרוש ;  ההסכמה להמשיך בתהליך ולדרכי ניהולו–השתתפות הנטריות ווול .1

  מהתהליך בכל עת
 העדר ניגוד עניינים מצד המגשר במהלך ניהול הגישור ופנים- העדר משוא - ניטרליות .2
 )סיוע סלקטיבי וטקטיקת ההערכהלדוגמה (להבדיל מניהול התהליך עצמו , שורתערבות בתוכן הגיה .3
 )לדוגמה התמודדות עם פערי כוחות בין הצדדים(שמירה על הגינות התהליך  .4
 השימוש בפגישות ביחידות .5
   על ידי המגשרהפעלת לחץ .6

  דילמות הקשורות לסיום תהליך הגישור
  ?ובה או רשותח? באילו מקרים –הפסקת הגישור ביוזמת המגשר  .1
  אחריות המגשר לתוצאת הגישור .2

  דילמות נוספות
  ילמת היעילותד .1
   )מניפולציות במידע, מסירת מידע על ידי המגשר, שימוש במידע על ידי המגשר (דילמות הקשורות למידע .2
  

  :ביבליוגרפיה
  אלא אם כן צויין אחרת, כתבי העת המופיעים בביליוגרפיה נמצאים באוסף הספריה למשפטים 

  בואמ
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Julie Macfarlane, Mediating Ethically: The Limits of Codes of Conduct and the Potential of a 
Reflective Practice Model, 40 OSGOODE HALL LAW JOURNAL 49 (2002)  
Journal+ EJournal 
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 1993- ג"התשנ, )גישור(תקנות בתי המשפט 
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Model Standards of Conduct for Mediators (1994) 

)604190(תדפיס :  בספריית משפטים  
 
Model Standards of Conduct for Mediators (2005):  
www.abanet.org/dispute/news/ModelStandardsofConductforMediatorsfinal05.pdf 
 

  דילמות הקשורות לכניסה לתהליך
  :כניסה לתהליך ההסכמה ל–גישור חובה 
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 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Gishor 
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  - ח ועדת גדות"דו

www.sulcha.co.il/Content/Gadot01.asp ; www.sulcha.co.il/Content/Gadot02.asp 
  1986 –ו "התשנ, )מינוי מגשר(תקנות בתי המשפט 
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