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 גישורכניסה להליך הסכם 
 

מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים  הצדדים לגישור, באי כוחם או מי מטעמם, .1
וש כדי ליישב את הסכסוך רולגלות מידע הד ,את הליך הגישור בהגינות ובתום לב

 ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.

 
ם לגישור מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בע"פ ובין בכתב, הצדדי .2

ין הנוגע במישרין או יבכל ענ המגשראו להציג מסמכים ו/או חומרים המשמשים את 
 או לפגישת המהו"ת. בעקיפין להליך הגישור

 
הצדדים לגישור מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא  .3

 ,או בפגישת המהו"ת , במישרין או בעקיפין, בהליך הגישורשנוצרוציג מסמכים לה
 ושלא ניתן היה להשיגם בדרך סבירה אחרת.

 
שמור בסודיות על היות הצדדים בהליך גישור המנוהל על ידו ולא יחשוף כל י המגשר .4

ות מידע שהגיע לידיעתו ע"י הצדדים במהלך הליך הגישור ובפגישת המהו"ת, בין בפגיש
 .למעט דיווחים כמחויב בחוק ,משותפות ובין בפגישות נפרדות

 
, ועם כל מי שימצאו לנכון ,דינםלהיוועץ עם עורכי  בעלי הדיןבמהלך הגישור, רשאים  .5

 .בכל שלב של הליך הגישור
 

 
להגיע להסדר לגישור כדי לסייע לצדדים  ,המגשר מתחייב לנהוג בתום לב ובמקצועיות .6

 מבלי שיש בידו סמכות להכריע בסכסוך. ,משא ומתן חופשי גישור באמצעות ניהול

 
לאחר שמסרו על  ,לגישור רשאים להפסיק את השתתפותם בגישור בכל עתבעלי הדין  .7

  .האחרים ולמגשרלבעלי הדין כך הודעה בכתב 
 



 
שיקול דעתו גישור אם מצא לנכון לפעול כך על פי ההמגשר רשאי להפסיק את  .8

 המקצועי.

 
. אם קשר מקצועי או אישי קודםלגישור כי אין בינו לבין מי מהצדדים המגשר מצהיר  .9

משיך בהליך להו לבעלי הדיןודיע על כך המגשר מתחייב להשקיים קשר כזה, יתברר 
 בכתב. בעלי הדיןהסכמת  את יקבלהגישור רק אם 

 

במישרין או בעקיפין,  ,מצאילדעתו, לה ,עלולהוא בכל מקרה בו המגשר מתחייב כי  .10
פסיק את לההוא מתחייב ין אחר, יבין תפקידו כמגשר ובין ענ של ניגוד עניינים במצב

 .לבית המשט ולבעלי הדיןודיע על כך לההגישור ו

 
אי כוחם, ובכל אחד מהצדדים לגישור מגשר רשאי לקיים פגישות נפרדות עם ה .11

 םאו עם באי כוח ,םכוח יהצדדים )ביחד או בנפרד( ללא באעם  ובהסכמת הצדדים אף
 )ביחד או בנפרד( ללא הצדדים עצמם. 

 

ובכך יהוו  ידם,-לייחתמו עו יועלו על הכתבלגישור צדדים יגיעו הן ההסכמות אליה .12
ן )להלן: "הסדר הגישור"(. באם יחפצו הצדדים, תוגש יהסכם מחייב לכל דבר ועני

 .להסדר הגישורק דין בקשה לבית המשפט למתן תוקף של פס

 
ע לצדדים לגישור פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר המגשר רשאי להצי .13

 הגישור.

 
לנהל תיק מסמכים ורישום של ישיבות הגישור. מסמכים ורשימות אלו רשאי  המגשר .14

 או באי כוחם.לגישור בלבד ולא יהיו פתוחים לעיון הצדדים  ישמשו את המגשר

 
ישא בכל אחריות יגשר לא המ לעיל, 6עיף סכפוף לב, כילגישור צדדים על ה מוסכם .15

כי לגישור, ברור לצדדים יגיעו. אם , צדדיםשהיא לגבי השלכות ההסכם שאליו יגיעו ה
יגיעו, נערכים מתוך רצון חופשי אם  ,אליו יגיעוש הסדר הגישורוהגישור הליך שמאחר 
 דר,כל טענה כלפי המגשר בכל הנוגע להסם, הם יהיו מנועים מלהעלות צדדישל ה

  ותיו והשלכותיו.לרבות תוצא

 
ין הנוגע יבכל ענצדדים לגישור או למי מהם לא לתת שירות מקצועי ל המגשר מתחייב .16

 ניהול ההליך והן לאחר מכן.בתקופת הן  ,למחלוקת בין הצדדים לגישור

 
  יקבע את סדר ניהול ההליך לרבות מועד ומקום מפגש. המגשר .17

 
אם הייעוץ כרוך בעלות מומחה.  המגשר רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של .18

 הוא יותנה בהסכמה מיוחדת שתיעשה מראש ובכתב על ידי הצדדים לגישור. 

 
לשעה בתוספת מע"מ כחוק מכל אחד ₪  434הוא הגישור המגשר בגין  שכר טרחת .19

₪  1,303 -ובמקרה של ריבוי בעלי דין, לא יותר מבגין כל שעת גישור,  מבעלי הדין
 .מכל בעלי הדיןלשעה, בתוספת מע"מ, 

 
 בשכר טרחת המגשר יכללו גם:

 

  .לעיל 11פגישות גישור כמפורט בסעיף  .א
מור גם בגין פגישות נפרדות שלא כא למען הסר ספק, כל צד יישא בתשלום

 בא כוח הצד השני לגישור.  / בא כוחו / התקיימו עמו, אלא עם צד אחר לגישור



 טענות. במקרה כזה מחובתו של הכנה לקראת פגישת הגישור, לרבות קריאת כתבי  .ב
 מגשר המהו"ת להבהיר לצדדים ולבאי כוחם מהי ההכנה שהתבצעה, במובחן מן          
 ההכנה שנדרשה לקראת פגישת המהו"ת       

  שיחות טלפון הקשורות לקידום המשא ומתן בין הצדדים לגישור. ב.          
 .הסדר הגישור עריכה בכתב של  ג.         

 
הם וכי  והבינו אותן,קראו הוראות הסכם זה הוסברו להם וכי מצהירים כי דדים לגישור הצ

 הסכמתם לכל האמור בו. את מאשרים בחתימתם
 

 :חתימות        
 
 

  ___________    ___________                  ___________     ____________    
 
 

         _________________ 
 המגשר               


