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שרותי משרד/חוקים/4081ד

נספח מס' 2992א'



הצעת חוק בתי משפט (תיקון מס' 30), התשס”א-2001


הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה ראשונה ביום ט"ו באייר התשס"א (8 במאי 2001) והועברה לועדת החוקה, חוק ומשפט.

הצעת החוק מוגשת - בצירוף הסתייגויות – לקריאה שניה ולקריאה שלישית ביום ג' באב התשס"א (23 ביולי 2001).


הצעת חוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית

נספח מס' 2992א'


חוק בתי משפט (תיקון מס' 30), התשס”א-2001


בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשס"א, עמ' 198. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 79ג – 
1.
תיקון סעיף 79ג
כותרת השוליים תהיה "גישור"; 
(1)


בסעיף קטן (א) – 
(2)


במקום "פישור" יבוא "גישור", ובמקום "מפשר" יבוא "מגשר";
(א)



אחרי ההגדרה "גישור" יבוא:
""הסדר גישור" – הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם שהושג בסיומו של הליך גישור; 
"מגשר" – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסכמה על יישוב סכסוך שביניהם בהליך גישור בדרך של ניהול משא ומתן חופשי.";
(ב)



במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
(3)


בית המשפט רשאי, בהסכמת בעלי הדין, להעביר תובענה לגישור.";
"(ב)



בסעיף קטן (ג), במקום "הפישור" יבוא "הגישור", ובמקום "מפשר" יבוא "מגשר";
(4)


בסעיף קטן (ד), במקום "פישור" יבוא "גישור";
(5)


בסעיף קטן (ה), במקום "לפישור" יבוא" לגישור";
(6)


בסעיף קטן (ו), במקום "לא הגיעו בעלי הדין להסכמה על יישוב הסכסוך (להלן – הסדר פישור)" יבוא "לא הגיעו בעלי הדין להסדר גישור", ובמקום "המפשר" יבוא "המגשר";
(7)


בסעיף קטן (ז), במקום "להסדר פישור" יבוא "להסדר גישור", ובמקום "המפשר" יבוא "המגשר";
(8)


אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:
(9)


הגיעו צדדים לסכסוך להסכמה על יישוב הסכסוך שביניהם בגישור שנערך לפי חוק זה, רשאי בית המשפט המוסמך לדון בתובענה נושא הסכסוך לתת להסדר הגישור שהושג ביניהם תוקף של פסק דין, אף אם לא הוגשה תובענה באותו סכסוך."

"(ח)



בסעיף 79ד לחוק העיקרי – 
2.
תיקון סעיף 79ד
כותרת השוליים תהיה "תקנות לענין בוררות וגישור";
(1)


בסעיף קטן (א) - 
(2)


בפסקה (1), במקום "מפשר" יבוא "מגשר";
(א)



בפסקה (2), במקום "פישור" יבוא "גישור";
(ב)



אחרי פסקה (2) יבוא:
(ג)



הכשירות, הכישורים והניסיון הנדרשים ממגשר המבקש להיכלל ברשימת המגשרים כאמור בפסקה (2ב), לרבות השכלה והכשרה בגישור;
"(2א)




רשימת מגשרים שתעמוד לרשות בתי המשפט ובה פרטים לענין המגשר, לרבות הנושאים שבהם הוא מתמחה והערכת מיומנותו";
(2ב)




בפסקה (3), במקום "למפשר" יבוא "למגשר";
(ד)



אחרי פסקה (4) יבוא:
(ה)



אגרות לענין רישום ברשימת המגשרים והערכת מיומנות כאמור בפסקה (2ב);";
"(5)




בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף קטן (א)(3)" יבוא "סעיף קטן 
(א)(2א), (3) ו-(5)".

(3)


אחרי סעיף 82 לחוק העיקרי יבוא:
3.
הוספת סעיף 82א
שר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, יקים, בצו, בבתי המשפט מחלקות לניתוב תיקים (להלן – מנ"ת). 
(א)
82א.
"מחלקה לניתוב תיקים


שר המשפטים יקבע - 
(ב)




את הכשירויות הנדרשות מעובדים במנ"ת;
(1)





הוראות בסדרי דין שעובדי המנ"ת מוסמכים לתת;
(2)





את הכללים שעל פיהם יפעל המנ"ת.".

(3)





בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשס"א עמ' 380., במקום "סעיפים 68 עד 81" יבוא "סעיפים 68 עד 81 רישא ו-82א".
4.
תיקון חוק בית הדין לעבודה  - מס' 33
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