
 גישבורכתב מינוי 

 גישור/בוררות

 

משרדנו מקיים שיתוף פעולה ייחודי עם צוות מגשרים עורכי דין אשר קיבל את אישורו של עו"ד 

סטי בתחומים שונים: עסקים, חדלות פירעון, משפחה, יחסי עבודה, בניה ועוד. צוות המגשרים 

הסתייעות בניסיונו של עו"ד  מקיים את הליכי הגישור במשרד עורכי הדין רונן סטי ושות' תוך

 . ובלבד שלא ינקוט עמדה בסכסוך סטי כמגשר

אם וככל שמסתיים הליך הגישור בהסדר, הוא ייחתם ואף יהיה ניתן לאשר אותו בבית משפט 

כפסק דין. לעומת זאת, אם וככל שיופסק הגישור, או יסתיים בלא הסדר )או במקרה קיצוני מי 

יין בקיום הליך הגישור( יתקיים הליך בוררות בפני עו"ד סטי מהצדדים אף יחליט שאינו מעונ

 כבורר מכריע. 

, אם חפצו בכך להשלמת הליך סעיף הגישבור מאפשר לצדדים לחזור אל המגשר במהלך הבוררות

 הגישור ואף לקיים הליך בוררות בטכניקות מתקדמות לשם הכרעה יעילה של הסכסוך. 

 

 הסכם גישור/בוררות

 הליך הגישור

למנות מגשר מטעמו מצוות המגשרים הפעול לצד בזאת את עוה"ד רונן סטי  מסמיכיםהצדדים  .1

המשרד במטרה ליישב את הסכסוך. המגשר יקיים את ישיבות הגישור במשרדו. המגשר יהא 

 רשאי להסתייע בעו"ד סטי מבלי שהאחרון ינקוט בעמדה כלשהי בסכסוך שבין הצדדים. 

ניה לבית משפט, או לבורר כהגדרתו להלן ליתן סעדים דחופים, אין בהליך הגישור לעכב, , פ .2

 . במקרים דחופים המחייבים מניעת נזק בוודאות קרובה לרבות במעמד צד אחד

 הליך הבוררות

כריע בכל סכסוך בין הצדדים כבורר יחיד ומצדדים ממנים בזאת את עוה"ד רונן סטי ה .3

טענות להפרתו או כל מחלוקת אחרת בקשר בעניין החוזה ביניהם, הוראותיו, פרשנותו, 

הצדדים  ., ו/או אחרת שאינה בעלת אופי חוזי"הסכסוך", "הבורר" בהתאמה( –אליו )להלן 

 יישאו בעלויות הבוררות בחלקים שווים. 

כלל, או הסדר חלקי  הליך הבוררות יחל עם סיום הליך הגישור, ככל שלא הושג בו הסדר .4

טרם תחילתו, או אף חליט שאינו מעוניין בקיום גישור , במקרה בו מי מהצדדים הבלבד

 . ובלבד וניתנה על כך הודעה בכתב במידה והליך הגישור הופסק במהלכו

דיני הראית וסדרי הדין הנהוגים יהיו פטורים מן הדין המהותי,  ות כרעת הבוררניהול וה .5

ונה לחוק. יתר ההוראות הנן על פי כללי חוק הבוררות והתוספת הראשבבתי המשפט. 

 הבורר רשאי להכריע בשאלה הנוגעת לתחום סמכותו. מוסכם כי 



באמצעות  , VC™בבוררות דיגיטלית הבורר רשאי לנהל ישיבות בוררות פרוצדוראליות  . 4

 וידאו קונפרנס ופרוטוקול הישיבה יוצא לצדדים גם בתיעוד וידאו. 

 גישור/בוררות

אל המגשר, בכפוף להסכמת המגשר ובלבד שהסכימו על כך  הצדדים יהיו רשאים לשוב  .6

אם וככל שיושג הסדר הבורר לא יהיה מעורב בניהול הליך הגישור. בכתב במהלך הבוררות. 

 הוא יקבל תוקף של הסדר גישור, או פסק בוררות בהסכמה, בהתאם לעניין. 

פוף להסכמה בכתב היה והצדדים לא ניהלו הליך גישור טרם הבוררות, הם יהיו רשאים, בכ .7

לנהל הליך גישור בפני מגשר המקיים שיתוף פעולה עם משרד הבורר. הליך הגישור יתנהל 

 יום, אלא אם כן הוסכם על הארכתה בכתב.   33בתקופה בת 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל הצדדים יהיו רשאים לנהל את הבוררות במתכונת בוררות  .8

בהתאם לסדרי הדין אותם יקבע הבורר, ובלבד  Last Offer Arbitration –"בייסבול" 

 שיסכימו על כך בכתב במהלך הבוררות. 

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 

_______________     ______________ 

                 (-)       (-) 

 


