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 כללי   . 1
נוהל זה נכתב בכפוף  .  ארגון המגשרים בישראל הוא עמותה רשומה

לחוק העמותות ובהתאמה לתקנון העמותה שאושר ע"י רשם 
  העמותות. 

 מטרת הנוהל  . 2

להגדיר את תהליכי קבלת חברים חדשים, פקיעת חברות, ניהול  
  הקשר עמם. ניהול  רשימת החברים ו 

 הגדרות  . 3
 ארגון המגשרים בישראל (ע.ר.)  –העמותה הארגון או    .א
הכשרה המוכרת ע"י הנהלת בתי    -הכשרה בסיסית בגישור   .ב

 המשפט לצורך קבלה לפרקטיקום. 
הכשרה התואמת את   -התנסות מודרכת בגישור (פרקטיקום)   .ג

 מידה שקבע הגוף המוסמך לכך במשרד המשפטים.האמות 
בוהה  תואר שהתקבל ממוסד להשכלה ג  -תואר אקדמי ראשון   .ד

 לחוק המל"ג .   9המוכר ע"פ סעיף 
ועד המנהל לטפל  וחבר שמונה על ידי ה  –אחראי קבלת חברים   .ה

 .בבקשות להצטרפות לארגון  
חבר ועד מנהל שמונה על   –אחראי לניהול רשימות החברים   .ו

  הוועד המנהל לניהול רשימת חברי הארגון.

 מדיניות  . 4
  

  : הבאים ככלל יתקבל לחברות אדם העונה על הקריטריונים  .א
 . בעל תואר אקדמי ראשון )1
על ידי הנהלת בתי המשפט לצורך קבלה    תבוגר הכשרה בסיסית בגישור המוכר )2

 לפרקטיקום. 
בתוכנית המוכרת בוגר התנסות מודרכת בגישור (פרקטיקום)  )3

 . ע"י הנהלת בתי המשפט
בתבחינים של  עמדיוכל להתקבל כחבר אם מי שאינו עומד בקריטריונים שבסעיף א. לעיל   .ב

 .רשימת המגשרים -תקנות הגישור
 הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון. שלא יתקבל כחבר מי   .ג
בין אם על פי בקשתו ובין אם בהחלטת האספה   ,מי שהיה חבר בארגון וחברותו הופסקה  .ד

בקשתו תידון על פי כללי הקבלה לחברות  . לבקש להתקבל כחברוהכללית, יוכל לשוב 
דן  שהמקובלים ובלבד שנסיבות הפסקת חברותו בארגון יהיו לנגד עיני הוועד המנהל 

  בבקשתו.
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 חריגים   .ה
יוכל    ,לעיל שבסעיפים א. ו ב.מגשר שאינו עומד בקריטריונים  )1

לפנות אל הוועד המנהל/ועדת משנה לחריגים ולבקש לקבלו  
 כחריג. הפניה תוגש בכתב תוך הצגת נימוקים לבקשה. 

נתונה   לא לקבלו המבקש כחבר העמותה או לקבל את ההחלטה  )2
בידי הוועד המנהל. הוועד המנהל רשאי למנות מבין חבריו ועדת  

ש, רשאי  משנה לחריגים. סירב הוועד המנהל לקבל את המבק
 הכללית הקרובה  האספהעל הסירוב לפני   רערהוא לע

    החלטתה תהיה סופית.ש
ועד המנהל חייב לקבל לחברות בארגון כל אדם  ו למרות האמור לעיל, אין ה  .ו

החלטה תתקבל בתום  ה גם אם עמד בקריטריונים לקבלה לחברות ובלבד ש
 בהגינות ומתוך שיקולים של טובת הארגון, חבריו ומטרותיו. ,לב

 

 מסמכים ישימים  . 5
  . העמותות חוק  .א
 . תקנון הארגון בתוקף  .ב
 נוהלי הארגון.  .ג

 השיטה  . 6
 :קבלת חבר לארגון   .א

  הלשון:  בזאתאדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש בקשה  )1

ומספר זהות) מבקש להיות חבר בארגון המגשרים בישראל  ן  ני (שם, מע"א
אני  (ע"ר בה,  כחבר  אתקבל  אם  לי.  ידועים  ותקנונה  העמותה  מטרות   .(

החלטות   ואת  התקנון  הוראות  את  לקיים  של    האספהמתחייב  הכללית 
  . העמותה"

הבקשה תוגש באמצעות אתר האינטרנט של הארגון ואליה יצורפו התעודות   )2
  והאישורים הנדרשים. 

  בארגון, יבחן את הבקשההאחראי על קבלת חברים  )3
המגשר צרף את האישורים המעידים על עמידתו שיוודא ו

 . בקריטריונים לקבלה
צורפו כל המסמכים הנדרשים, יודיע  לא שבמקרה  )4

על קבלת חברים למבקש כי עליו להשלים את    האחראי
להציג מסמכים אם המבקש לא יכול . המסמכים הנדרשים

לבקש   הוא רשאי שחברים האחראי קבלת   יאמר לו, האל
 כחריג.  לחברות בארגוןלהתקבל  

בהתאם לסעיף   לארגוןהטיפול בבקשה להתקבל כחריג  )5
 חריגים.  –לעיל  ג.  .4

במקרה בו המבקש להצטרף עומד בקריטריונים לקבלה   )6
  דחברים את המבקש לוועה   קבלתלארגון, יציג אחראי 

 ידון בבקשה בישיבתו הקרובה. שיהמנהל 
בין אם  ,לקבלה לחברותקיבל את הבקשה ועד וה שבמידה  )7

ירשם  המבקש עומד בקריטריונים לקבלה ובין אם כחריג, 
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חברים יודיע  ה קבלתואחראי הדבר בפרוטוקול הישיבה  
 על כך בכתב למבקש. 

על   ערער לסירב הוועד המנהל לקבל את המבקש, רשאי הוא   )8
והחלטתה תהיה   הכללית הקרובה האספהפני ב הסירוב 
 סופית. 

יו"ר האספה הכללית בה נדונה בקשתו של אדם להתקבל  )9
יאפשר למבקש להעלות את טיעוניו בפני  ,לחברות בארגון

אך המבקש לא יהיה נוכח במהלך  דקות, 10במשך   האספה
  , אלא אם תהיה זו הצבעה חשאית.בקשתובשתדון ההצבעה 

כן יאפשר יו"ר האספה לנציג הוועד המנהל להציג את  
 מוקים בדבר דחית בקשתו של המועמד. יהנ

החלטת האספה הכללית תימסר למבקש באופן רשמי על ידי    ) 10
 האחראי לקבלת חברים. 

 בהחלטתחברותו של מבקש שאושר לחברות בארגון בין אם   ) 11
כנס  יהאספה הכללית, ת  בהחלטתהוועד המנהל ובין אם 

שלם את דמי החבר לשנה הקלנדרית בה ילתוקף רק לאחר ש 
 אושר לקבלו לארגון. 

 
 פקיעת חברות    .ב

  : ות בעמותה פוקעתרחבה )1

   מות החבר. ב  )א

לוועד המנהל שלושים    תוגשהודעת פרישה בכתב    -  פרישתו מן העמותהב  )ב
 יום מראש.    

   הוצאתו מן העמותה.ב   )ג

  עבירה שיש עמה קלון. חבר הורשע בשל  האם   )ד

  הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד המנהל, להחליט על הוצאת חבר מן   האספה   )2
  העמותה מאחד הטעמים:     

   .הכללית האספהחבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של  ה  )א

 .חבר פועל בניגוד למטרות העמותהה  )ב
   .החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו  )ג

  

  

אלא לאחר שנתן    , הכללית להוציא חבר מן העמותה  לאספהועד המנהל  ולא יציע ה )3
, ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיפי  פניובלו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו  

ב.  6 לעיל2.  לו    ,)  ונתן  בחבר  שהתרה  לאחר  תיקון  לתיקון  יום    30אלא  הטעון 
 כמפורט: 
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או החלטות  ו/חבר בארגון פועל בניגוד לתקנון  שהמנהל  הובא לידיעת הוועד       )א
שיתריע  לו הוועד מכתב  ישלח    ,האספה הכללית ו/או בניגוד למטרות העמותה

תיקון.   הטעון  את  ולתקן  מכך  לחדול  עליו  כי    בפניו 
אין  שבמקרה בו לא תיקן החבר את הטעון תיקון או שהוועד הגיע למסקנה  

החבר לשימוע בפני הוועד לפני זימון  של החבר ברות תיקון, יזומן    הפעולות אל
 אספה כללית בה יבקש הוועד את הפסקת חברותו בארגון.

  לחבר להציג את דבריו בפני הוועד המנהל. יאפשרו השימוע יבוצע בתום לב ו 

החבר לשנה    דמייש לשלם את  ש ככלל, יוציא הוועד המנהל הודעה לחברים       )ב
לפני תחילת השנה העוקבת. בחודש פברואר תצא    בחודש נובמברהעוקבת,  

שאל  יהודעה לכל החברים שטרם שילמו את מיסי החבר ובמסגרת הודעה זו י
השיב בכתב  שהחבר  החבר האם בכוונתו להמשיך בחברותו בארגון. במידה  

בארגון,   בחברותו  להמשיך  מעוניין  אינו  והאחראי  כי  מייד  חברותו  תופסק 
בכתב לוועד המנהל ולאחראי על רשימת החברים    חברים יודיע על כךהקבלת  

 מרשימת חברי הארגון. שיסיר אותו

  אישרו את המשך ש בחודש מרץ יוציא הוועד המנהל הודעה לכל החברים      )ג
ולא הסדירו עדיין     להודעה שבסעיף הקודם ובארגון או לא השיב  םחברות

  :בכוונת הוועד המנהל להפסיק אתש לארגוןהכספי  את חובם 
  מקבלים חברי הארגון אליהם משלוח התכתובת ש

  מאינדקס המגשרים   םלהסירו/או  
    את תעודת החבר בארגון לשנה זו  הםו/או לא להעניק ל

  אותם עורך הארגון  םכניסה לאירועימהם ו/או למנוע 
 לארגון.  הכספיים הםאת חובותי וזאת כמובן עד שיסדיר

מובהר בזאת כי הוועד המנהל רשאי להפעיל שיקול דעת בנקיטת צעדים מול  
חבר זה או אחר והוא רשאי לדחות את מועד הפעלת הצעדים, לנקוט חלק  

  . בנקיטת הצעדיםמהם או כולם יחד ובלבד שתישמר ההגינות ותום הלב 

תשלום דמי חבר לשנה   בדברההודעה לחברים   פרסוםבחודש נובמבר עם      )ד
הודעות לכל החברים שלא שילמו את חובם וקיבלו הודעה    ישלחויהעוקבת,  

הוועד  ש. בהודעה יצוין כמפורט בסעיף הקודם נגדםעל נקיטת צעדים 
שלא  מאחר  םהמנהל מתכוון לבקש מהאספה הכללית לסיים את חברות

  . לארגון  םחובותיהאת  מושיל
, יבקש הוועד המנהל מהאספה  ההראשונה באותה שנ אספה הכללית ב

שלא שילם דמי חבר לארגון לשנה  בארגון של כל מי  ולהפסיק את חברות
לא יבקש הוועד  הקודמת לשנה בה מתכנסת האספה הכללית הדנה בנושא. 

של מי   ,ולא תדון האספה בהפסקת חברותו מפאת חובו הכספי לארגון
שהתקבל לחברות בארגון בשנה שקדמה לשנה בה מתכנסת האספה הכללית  

 האמורה לדון בהפסקת חברותו. 
  

החליט הוועד המנהל לכלול בסדר יומה של האספה הכללית את הפסקת חברותו   )4
בעניין    שתדון לפני כינוס האספה    יום  14  לפחות   של חבר, יודיע על כך לחבר בכתב

 מדת לו הזכות לטעון את טענותיו בפני האספה הכללית. עושחברותו ויודיע לחבר  
חברותו של   קת  ועד המנהל להפסושל ה בקשתו  תידוןיו"ר האספה הכללית בה  )5

הצעה להפסקת  למוקים ייאפשר לנציג הוועד המנהל להציג את הנ , חבר בארגון
 . דקות 10במשך להעלות את טיעוניו בפני האספה   חבריאפשר ל כן ,החברות

   ההצבעה בדבר הפסקת חברותו של חבר בארגון תהיה הצבעה חשאית. )6
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 זכויותיו של חבר בארגון      .ג
חבר הארגון לצורך סעיף זה הוא מי שמופיע ברשימת חברי הארגון ושילם את   )1

  דמי החבר לשנה הקלנדרית הנדונה לצורך זכויותיו. 

 חבר הארגון זכאי: )2

הוא זכאי    -  להשתתף ולהצביע באספה הכללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה  )א
 קורת. יהב  תלבחור ולהיבחר לוועד המנהל או לוועד

להשתתף בישיבות הוועד המנהל כמשקיף ובלבד שאין ישיבה זו דנה בעניינים    )ב
ת בהודעה מראש  יהשתתפות חבר בישיבת הוועד המנהל מותנ  של צנעת הפרט. 

היא אינה  במידה ש ,יאשר את השתתפות החבר בישיבה שליו"ר הוועד המנהל 
 עוסקת בנושאים הנוגעים לצנעת הפרט. 

 שירותיה. מ להשתתף בפעולות העמותה וליהנות  )ג

 להיכלל באינדקס המגשרים.   )ד

 לקבל ולשאת תעודת חבר בארגון המגשרים.   )ה

 לקבל דיוור.   )ו

 הניתנות לחברי הארגון. והטבות  הנות מהנחות יל  )ז

ת  בוועדות הפועלות בארגון. פעילו  ןלקחת חלק פעיל או להיות חבר מן המניי   )ח
 . הוועדהת באישור יו"ר  ו ו/או חברות בוועדה מותנ
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  ,למטרה לשמה נמסר המידע בלבדתשמש רשימת החברים  ככלל  .א

 קרי יצירת קשר עם חברי הארגון ופעילות פנים ארגונית בלבד.
אחראי לניהול רשימת חברי  כ ועד המנהל ימנה את אחד מחבריו וה  .ב

מצא בידיו תהיה רשימת החברים  ישת הארגון. רשימת החברים 
 הרשמית של הארגון. 

יאפשר לבעלי תפקידים בארגון לקבל  אחראי רשימת החברים   .ג
להם למילוי   שיידרשו נתונים מתוך רשימת החברים רק במידה 

 תפקידם. 

  

  

  רשימת חברי הארגון תכלול את:  .ד
מייסדי הארגון ובלבד שלא הודיעו בכתב על רצונם לסיים   )1

 את חברותם בארגון. 
מגשרים שהוועד המנהל או האספה הכללית החליטו לקבלם  )2

כחברים בארגון ובלבד שלא ביקשו להפסיק את חברותם  



  

  ארגון המגשרים 

  בישראל 

  עמותה רשומה 

  580589463מספר 

  200 מספר הנוהל:

  20.9.2019 אושר ע"י הועד המנהל בתאריך:

  אושר ע"י האספה הכללית בתאריך : 

  בתוקף עד תאריך : 

  

  6   מתוך   6עמוד    1מהדורה:   חברים נוהל 

 

  . של ארגון המגשרים XXXXXXמסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית 
 

בארגון או שהאספה הכללית החליטה להפסיק את חברותם 
 לעיל. . 6. ו 5פים בארגון כמפורט בסעי 

 רשימת חברי הארגון תכלול את הפרטים: )3
שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת  

תאריך קבלה  כתובת מגורים, פרטי השכלה ומקצוע, דוא"ל, 
  לחברות בארגון או ציון החבר כמייסד. 

קורסים והכשרות אותן ציין החבר בעת הגשת   יצוינו לכך נוסף 
  אוחר יותר. שצרף במועד מ המועמדותו ואל

  רשימתנוסף לרשימת החברים בארגון ישמור אחראי  )4
החברים את רשימת כל המגשרים שחברותם  בארגון  

ציון הסיבה להפסקת החברות וציון העובדה  בהופסקה 
שהחברות הופסקה ביוזמת החבר או בהחלטת האספה  

 הכללית. 
גורם לשום  רשימת חברי הארגון או פרטים מתוכה לא יועברו  )5

אלא אם רשאי הוא לקבלה על פי חוק ודרש  ,לארגוןמחוץ  
 זאת בכתב.

אין כלל זה חל על ציון מספר חברי הארגון ו/או שמות בעלי  
  תפקידים בארגון. 
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 האחריות הכוללת לקיום הנוהל חלה על הוועד המנהל.  .א
נושא באחריות כלפי הוועד המנהל לניהול   – אחראי קבלת חברים  .ב

  הפסקת חברות בארגון. תהליך תהליך קבלת חברים ו
נושא באחריות לניהול תקין של   – אחראי לניהול רשימת החברים  .ג

  לכךונוסף  רשימת החברים כלפי הוועד המנהל והאספה הכללית
הוא אחראי כלפי חברי הארגון לשמור על הנתונים ולמנוע הפצתם  

 מם.או פרסו
 

 נספחים  . 9
  נספח א' : טופס בקשה להצטרפות לארגון 


