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 בנושא נייר עמדה

 2014-משפחה, התשע"דסכסוכי חוק להסדר התדיינויות בתזכיר 

 רקעה
הגשת כתבי תביעה מעצם טיבה כוללת  ערכאות שיפוטיות מסגרתב דיינות משפטית בסכסוך משפחתיהת

גורמים להקצנה  . כל אלועודו חקירות פרטיותתים אף על, הבאת עדים, הם האשמות הדדיותבם מטיחים צדדיהש

ים מחסומנגרמים על זה, . נוסף על האפשרות ליישוב הסכסוך מקשיםו ,הסכסוךולהעצמת  עמדות הצדדיםב

 . יםסוכסכהילדים שהוריהם מ על פעההש זהיש לומכשולים חדשים בקשרי המשפחה, ו

מנגנון של יישוב סכסוכים בהסכמה (להלן: מיֵס"ב בהשימוש שבמדינות רבות ברחבי העולם מלמד  סיון המוכחיהנ

- alternative dispute resolution - ADR ( ןהתדיילאת הצורך  ברוב סכסוכי המשפחהמונע לפני הגשת תביעה 

האינטרסים שלהם בנושאים שבתובענה את ו יהםאת רצונות תומאפשר לצדדים לממש הדדי ,בבית המשפט

אינו מכוון להביא את הצדדים להתפשר על העניינים  כיםהליך ליישוב סכסוהשלהדגיש שביעות רצונם. ראוי ל

בית, אלא לגבש פתרון מוסכם באמצעות גישור,  לשלוםדווקא ערכאות השיפוטיות או להגיע שברצונם לתבוע ב

 סכסוך.הוב ייעוץ  או מנגנון אחר לייש

תובענה בסכסוך משפחתי בדרך של בקשה ליישוב  לפתוחיהיו חייבים על פי המוצע, הצדדים לסכסוך משפחתי 

הצדדים לפגישת מידע, היכרות ותיאום שני יוזמנו  ,סכסוך ולא בהגשת כתב תביעה מפורט. לאחר הגשת הבקשה

ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה,  תנסולם להמשיך היוצע לו ,פגישת מהו"ת) (להלן: מתאימההביחידת הסיוע 

 ,תקופה ארוכה יותרל פגישת המהו"ת או בהסכמת הצדדיםם תתקיים הבשיום  45שך מב גישור.אמצעות לרבות ב

לא יוכלו הצדדים להגיש כתבי תביעה  ,תקופת עיכוב ההליכים): משך ההליך ליישוב הסכסוך (להלןהה מטרתש

ך הרגיעה , מתוהישב את הסכסוך ולהגיע להסכמסיון ליישתקופה זו תיועד לנ דיכ ,ולנהל הליכים משפטיים ביניהם

 צדדים למצות את ההליך ליישוב הסכסוך. וכדי לאפשר ל ,הנדרשת לתהליך כזה

 

 "צהר"עמדת רבני 

עדיף ליישב סכסוכים וי אומר, וה .דיןפני העל את הפשרה  מעדיפה ההלכה היהודית .דיןן הפשרה עדיפה מה

סכסוכים בין בני וביתר שאת ב ,ונה בכל הסכסוכיםעמדה זו נכ 1.בהסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט ובית הדין

שתף פעולה ל ים להמשיךצריכהעובדה שבני הזוג ב עק, שהתגרשו נחוץ מאודזוג בני  ביןתקינים  שיחסיםמפני  2,זוג

  רכיהם.ום והדאגה לצהילדילמען חינוך  כהורים

למדינה  מפני שהוא חוסך, תכלכלי מבחינהעדיף  ב סכסוכים בהסכמהיישוהמהלך ל .התועלת כלכלית למדינ

סכסוך טיפול של רשויות הרווחה בנזקים שעשוי לייתר  גםו ,ניהול משפטים ארוכיםהכרוכים במשאבים יקרים 

 ם.הילדימתמשך בין ההורים מביא על 

 של מדינת ישראל מדינה יהודית. ורואים בה הצעה המממשת את היותה אנו מברכים על היזמה נית,עקרו ,לכן
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 מתזכיר החוק "צהר"הסתייגויות רבני 
  החוק: תיקונים חשובים לתזכיר הממציעים כנו א ,זאתעם 

הגיש בן זוג בקשה ליישוב סכסוך לבית דין דתי, תתקיים פגישת מהו"ת ביחידת "ייאמר:  ,(ב) 3בסעיף   .1

תתקיים פגישת מהו"ת המשפט,  הגיש בן זוג בקשה ליישוב סכסוך לבית .הדין הדתיהסיוע שבבית 

 ."בית המשפטביחידת הסיוע שב
קדמה בקשה ליישוב סכסוך ביחידת הסיוע של בית הדין הדתי, יוכל בן הזוג השני  אםשגם  תזכיר החוק מציע

על פני בבית המשפט שיוע העדפת יחידת הס מבינים מדוע נון אהעניין יטופל בבית המשפט. אילערער ולבקש ש

 סוך בדרכי שלום.תרון הסכמסייעת לפבבית הדין הדתי או השרעי ש יחידת הסיוע

מפגשי המהו"ת הייתה פועלת כיחידה עצמאית שאינה קשורה לבית בה ם מימוטב היה אילו יחידת הסיוע שמתקיי

המאבק ן מנותק מלהתמקדות ביישוב הסכסוך בדרכי שלום, ב סייעהדין הדתי או לבית המשפט. דבר זה יכול ל

 .מתנהל בבית הדין הדתי או בבית המשפטהכוחני ה

 

ימים מיום הגשת  90ייאמר: "בתקופה של  ,"אחר המילים "הליך ליישוב הסכסוךל ,(ג) 3יף בסע    .2

 הבקשה ליישוב סכסוך".
משפטי הכוחני מבצבץ ההליך ה .ידיצר מפרק זמן זה ק ,ד. להערכתנויום בלב 45תזכיר החוק מציע תקופה של 

בדרכי שלום. ביניהם ליישב את הסכסוך  לנצל את ההזדמנות הנופלת בחלקם מאפשר לצדדים ינואו ,מעבר לאופק

ו מציעים נא. בהסכמהבתהליך המאפשר לבחון אם יש אפשרות להתקדם  ,יש לקבוע פרק זמן ארוך יותר ,לפיכך

  .  להשלמת ההליך יום 90לקבוע 

 

 (ג) יימחקו. 4 סעיף(ב) ו 4סעיף  .3
נו ן איוכל בן הזוג לערער על כך. אי ,שרעיהחוק נאמר שאם ההליך אמור להתקיים בבית הדין הדתי או הבתזכיר 

סיבה לגרוע מסמכותו של בית הדין הדתי או  איןלפיכך  .את יישוב הסכסוך בהסכמה כיצד סעיף זה משרת רואים 

הוא  ,כמו בית המשפט ,שהיא גוף חיצוני מקצועי, ובית הדין הדתי ,הסיוע יחידת דייל שרעי. הליך היישוב נעשה עה

 .ההליך ליישוב הסכסוך אם נכשלבין הצדדים, ליו צריכה לחזור ההתדיינות א, שמוסמךגוף שיפוטי 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
וכל בית דין שעושין  .עושין ביניהן פשרה ,אם רצו בפשרה ?בדין אתם רוצים או בפשרה :מצוה לומר לבעלי דינים בתחילה" 1

  .)ד ,כב סנהדריןרמב"ם ( "הרי זה משובח ,פשרה תמיד
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; )במדבר מב(ספרי  "בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו ,ששם שנכתב בקדושה נמחה על המים מפני שלום ,השלוםגדול " 2

 .)ב"צ עגיטין ( "אפילו מזבח מוריד עליו דמעות ,דאמר ר' אלעזר: כל המגרש אשתו ראשונה"
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