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גישור לפני גירושין
 16במאי  ,2016ח' באייר תשע"ו ,בשעה 17:00
ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת החלה היום לדון בתקנות לחוק הסדר התדיינויות
בסכסוכי משפחה.
החוק נועד לסייע לבני זוג ליישב סכסוכים בהסכמה ,ולצמצם את ההתדיינויות
המשפטיות ,באמצעות הפניית תובענות תחילה להליך של יישוב סכסוך .החוק ,שמקורו
בהצעת חוק ממשלתית אשר מוזג עם הצעות חוק פרטיות ,של חברי הכנסת מרב
מיכאלי ,שולי מועלם רפאלי ,עליזה לביא ויריב לוין ,מתבסס על המלצות צוות ההיגוי
לעניין הגישור בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הדתיים בראשות השופט
בדימוס יצחק שנהב.
החוק קובע הסדר התדיינויות מוקדם בסכסוכי משפחה .עפ"י החוק ,אדם המעוניין
להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפחתי ,יידרש להגיש תחילה בקשה ליישוב הסכסוך
לערכאה השיפוטית .הבקשה תופנה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט או בית הדין
הדתי .ורק לאחר מספר פגישות ביחידת הסיוע ,ובאין הסכמה בין הצדדים ,תערך
התדיינות בבית המשפט או בבית הדין הדתי בנושא.
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לאחר הגשת בקשה ,יוזמנו הצדדים ליחידת הסיוע למספר פגישות מהו"ת )מידע,
היכרות ותיאום( .בפגישות יקבלו הצדדים מידע על ההלכים המשפטיים הקשורים
בסכסוך המשפחתי ,על השפעתם והשפעת גירושין על הצדדים ועל ילדיהם .בנוסף,
יחידת הסיוע תבחן עם הצדדים את צורכיהם ורצונותיהם ואת טובת ילדיהם ,וכן ואת
האפשרות ליישב את הסכסוך בהסכמה באמצעות הליכים ליישוב סכסוך בהסכמה ,כגון
גישור .במהלך תקופה זו לא יוכלו הצדדים להגיש תובעה ושום ערכאה לא תדון בעניין
הסכסוך המשפחתי ,למעט בבקשה לסעד זמני לשמירת המצב הקיים או לסעד דחוף.
אם הצדדים לא הגיעו להסדר מוסכם בחלוף התקופה האמורה ,הצד שהגיש את
הבקשה רשאי יהיה להגיש תובענה לערכאה המוסמכת לדון בעניין .במטרה לבדוק את
השפעתו והשלכותיו של החוק ,נקבע כי החוק יעמוד בתוקפו במשך שלוש שנים מיום
התחילה ,וכן כי מדי שנה תקבל ועדת החוקה חוק ומשפט דיווחים משר המשפטים
ומשר הרווחה על יישום הוראות החוק.
עקב סיבות תקציביות החוק שהיה אמורה להיכנס לתוקף ביום  17.9.15תחולתו
נדחתה בעשרה חודשים .הדיון שנערך היום בתקנות המעשיות ליישום החוק ,היה טעון
ובחלקו קולני.
יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי אמר "אני מרגיש שיש פה אנשים שמתנגדים לחוק
והם מנסים לעשות את זה באמצעות טרפוד של התקנות .אני לא אאפשר את זה.
ח"כ רחל עזריה התרעמה על כך שיחידות הסיוע לא יפעלו בשעות אחר הצהריים
והערב .לדבריה ,אנו מבקשים להקים מנגנון שיפעל ליישב סכסוכים בדרך של גישור ,אז
למה שההליך יבוא על חשבון ימי עבודה?.
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ח"כ מרב מיכאלי אמרה בדיון התקנות ,הינם פרי יוזמה של חוק שהצעתי ואשר נועד
להגדיל את הפתרונות לסכסוכי גירושים בדרכי שלום ,בלי מריבות על חזקת הגיל הרך,
בלי לקרוע את הילדים ולבזבז את כל הכסף המשפחתי על עורכי דין״.
נציגי לשכת עורכי הדין אשר התנגדו בזמנו לחקיקת החוק ,שבו והתנגדו היום לנוסח
התקנות המוצע ,בטענה לפגמים מהותיים ולסתירה בין נוסח החוק ,לתקנות.
לראשונה ,חלק מהדיון הועבר בשידור חי בטוויטר ,באמצעות אפליקציית פריסקופ/
עדכונים נוספים בעמוד הפייסבוק והטוויטר
של הכנסת
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