התוכנית להגברת השימוש בגישור בבתי המשפט
("תוכנית המהו"ת")
הסכם השתתפות בגישור
אנו הח"מ ,מסכימים כי המחלוקת שנתגלעה בינינו בעניין ________________________ תנוהל באמצעות
הליך גישור אצל המגשרת עו"ד רונה גינת (להלן" :המגשרת") בהתאם לתנאים הבאים:
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

אנו מסכימים להשתתף בהליך הגישור מתוך רצון חופשי ולקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב
במטרה לנסות ולפתור את הסכסוך בינינו בהסכמה באמצעות גישור ומשא ומתן .אנו מתחייבים לשתף
פעולה עם המגשרת ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך בינינו בדרך של הסכמה מרצון .ידוע לנו
שהמגשרת היא נייטרלית וממילא אינה מוסמכת להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בסכסוך בינינו
או לכפות עלינו הסדר.

.2

אנו מסכימים שעל כל המתרחש בגישור זה חלה חובת סודיות מוחלטת ,למעט עניינים שהחוק מחייב את
המגשרת לדווח עליהם .חובת הסודיות חלה עלינו ,על נציגינו ,על יועצינו ,על המגשרת ועל כל מי שנוכח
בגישור .הסודיות תחול לגבי כל השיחות ,ההצהרות ,וכל הנושאים האחרים ,בין בעל פה ובין בכתב
שהועלו בגישור ,לרבות כל הסכם לישוב הסכסוך המתייחס לגישור .בנוסף ,פרטים אלו יהיו חסויים ולא
ישמשו כעדות בבית משפט ,או בכל הליך אחר .אנו מתחייבים שלא להזמין את המגשרת למסור עדות,
בין בכתב ובין בעל-פה ,או להציג מסמכים או חומרים המשמשים את המגשרת ,בכל עניין שהועלה,
במישרין או בעקיפין ,בהליך הגישור או בפגישת המהו"ת .מדובר בתנאי מהותי בהסכם זה.

.3

אנו מתחייבים שלא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים שנוצרו,
במישרין או בעקיפין ,בהליך הגישור או בפגישת המהו"ת ,ושלא ניתן היה להשיגם בדרך סבירה אחרת.

.4

ידוע לנו כי אנו זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלנו ,ועם כל מי שנמצא לנכון בכל שלב של הליך הגישור.

.5

ידוע לנו כי אנו רשאים להפסיק את השתתפותינו בגישור בכל עת ,לאחר שמסרנו על כך הודעה בכתב
לצדדים האחרים ולמגשרת.

.6

ידוע לנו כי המגשרת רשאית להפסיק את הגישור אם מצאה לנכון לפעול כך על פי שיקול דעתה המקצועי.

.7

ידוע לנו כי המגשרת רשאית לקיים פגישות נפרדות עם כל אחד מאיתנו ובאי כוחינו ,ובהסכמתינו אף
איתנו (ביחד או בנפרד) ללא באי כוחינו ,או עם באי כוחינו (ביחד או בנפרד) בלעדינו.

.8

ההסכמות אליהן נגיע בהליך הגישור ,ככל שנגיע ,יועלו על הכתב ,ייחתמו על-ידינו ,ובכך יהוו הסכם
מחייב לכל דבר ועניין (להלן" :הסדר הגישור") .באם נחפוץ ,תוגש על ידי המגשרת בקשה לבית המשפט
למתן תוקף של פסק דין להסדר הגישור.

.9

ידוע לנו כי המגשרת רשאית להציע לנו פתרונות לסכסוך ולהביא בפנינו הצעות להסדר הגישור.

.10

המגשרת רשאית לנהל תיק מסמכים ורישום של ישיבות הגישור .מסמכים ורשימות אלו ישמשו את
המגשרת בלבד ,ולא יהיו פתוחים לעיון שלנו או של באי כוחינו.

.11

אנו מצהירים ומסכימים כי המגשרת לא תשא בכל אחריות שהיא לגבי ההסכם שאליו נגיע ,אם נגיע או
השלכותיו .ברור לנו ,כי מאחר שההליך כולו והסדר הגישור אליו נגיע ,אם נגיע ,נערכים מתוך רצון חופשי
של הצדדים ,הרי שאנו נהיה מנועים מלהעלות כל טענה כלפי המגשרת בכל הנוגע להסכם לרבות
תוצאותיו והשלכותיו ו/או טענה להפרתו על ידי אחד הצדדים.

.12

ידוע לנו כי המגשרת תקבע את סדר ניהול ההליך לרבות מועד ומקום המפגש .המגשרת תקבע גם את
סדרי הגישור ,וסדרי הדיון בגישור ,ככל שלא נקבע אחרת על פי דין.

.13

שכר טרחת המגשרת בגין כל שעת עבודה הינו  ₪ 400לשעה בתוספת מע"מ כחוק מכל אחד מהצדדים.
מובהר ,כי שכר זה ישולם בגין שעות העבודה שיושקעו על ידי המגשרת בהליך כולו ,לרבות ישיבות
נפרדות עם מי מאיתנו ו/או באי כוחינו ,לימוד התיק ,שיחות טלפון לקידום המשא ומתן בין הצדדים,
וניסוח הסדר גישור לפי הצורך.

.14

שכר טרחת המגשרת אינו מותנה בתוצאות הליך הגישור וישולם במלואו בגין שעות העבודה אשר בוצעו,
גם אם ההליך יופסק על-ידי מי מאיתנו או באי כוחינו או מכל סיבה שהיא.

.15

המגשרת רשאית להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה .שכר הטרחה של המגשרת אינו כולל
הוצאות נוספות בעניין זה שעלולות להידרש (בהסכמת הצדדים בלבד) כגון שכר טרחת יועצים חיצוניים,
מומחים וכו'.

קראנו את ההסכם ובחתימתינו אנו מאשרים את הסכמתינו לכל האמור בו.
ובאנו על החתום
חתימה:
_____________
שם ותפקיד:

______________

____________

_____________

הצהרת המגשרת:
אני הח"מ ,עו"ד רונה גינת ,המגשרת בין הצדדים החתומים על הסכם זה ,מצהירה ומתחייבת בזאת לנהוג
בהתאם לתקנות בתי המשפט (גישור) ,התשנ"ג ,1993-כדי לסייע לצדדים להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן
חופשי ,מבלי שיש בידי סמכות להכריע בסכסוך.
אני מצהירה כי איני תלויה במי מהצדדים ואיני בעלת עניין ,במישרין או בעקיפין ,בנושא המחלוקת שבין הצדדים
הנ"ל ,וכי לא היה ביני לבין מי מהצדדים קשר מקצועי או אישי קודם .אני מתחייבת כי אם יתברר במהלך
הגישור שקיים קשר כזה ,אודיע על כך לצדדים ואמשיך בהליך הגישור רק אם אקבל את הסכמתם.
אני מתחייבת כי בכל מקרה בו אני עלולה ,לדעתי ,להימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים בין
תפקידי כמגשרת ובין עניין אחר ,אפסיק את הגישור ואודיע על כך לצדדים לגישור.
אני מתחייבת לשמור בסודיות על הליך הגישור המנוהל על ידי בכללותו ולא אחשוף כל מידע שהגיע לידיעתי ע"י
הצדדים במהלך הליך הגישור ובפגישת המהו"ת ,בין בפגישות משותפות ובין בפגישות נפרדות למעט דיווחים
כמחויב בחוק.
אני מתחייבת שלא לתת בעתיד שירותים מקצועיים למי מהצדדים בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא
הסכמת כל הצדדים האחרים.

_________________
עו"ד רונה גינת ,מגשרת

