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קול קורא למגשרים במשפחה המעוניינים להיכלל ברשימת המגשרים הזמנית בהתאם לחוק להסדר התדיינויות
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( ,התשע"ה2014
בהתאם לסעיף )3ג() (2לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( ,התשע"ה 2014הנכם מוזמנים להגיש בקשות להיכלל
ברשימת מגשרים זמנית.
החל מיום י"א בתמוז התשע"ו ,17.7.2016 ,כל תובענה בסכסוך משפחתי תיפתח בפנייה לערכאה משפטית מוסמכת בבקשה
ליישוב סכסוך ,והצדדים לה יופנו ליחידת הסיוע שליד הערכאה לצורך בחינת רצונם לפתרון הסכסוך בהסכמה ובלא התדיינות
משפטית.
במידה ויביעו רצונם לכך ,תמליץ להם יחידת הסיוע על הליך ליישוב סכסוך המתאים להם ,ובין היתר בהפניה לרשימת מגשרים.
רשימה זו תכלול מגשרים בחלוקה למאפיינים שונים ,שאליהם יופנו הצדדים בהתאם למאפייני הסכסוך שלהם ,ומתוכם יוכלו
הצדדים לבחור במגשר לפי רצונם.
בהתאם לתקנות ,בשלב ראשון תגובש רשימה זמנית עד לכניסת תקנות בתי המשפט )רשימת מגשרים( ,התשע"ו 2016לתוקף ,אז
תגובש רשימת מגשרים קבועה בהתאם לקבוע שם.
יובהר כי התקנות האמורות כוללות תנאים נוספים על אלה שיפורטו להלן וכי ההיכללות ברשימה הזמנית איננה מקימה זכות
כלשהי להיכלל ברשימה הקבועה.
כמה מילים על החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה:
תכליתו של החוק היא לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום ,ולצמצם את הצורך בקיום
התדיינות משפטית ,מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד.
סכסוכים משפחתיים כרוכים בסכסוך אישי ורגשי ,שלרוב אינו מסתיים עם פסק דינו של בית המשפט ,ובפרט כאשר לצדדים ילדים
שעליהם להמשיך לדאוג יחדיו לשלומם ולטובתם .הפניית הסכסוך ליישוב בדרכי שלום עשויה להביא לפתרון טוב יותר ,המקובל על כל
הצדדים.
לשם השגת מטרה זו ,קובע החוק חובה על כל המבקש להגיש תובענה בענייני משפחה ,להגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך .החוק
קובע מנגנון של עד ארבע פגישות )המכונות בחוק "פגישות מהו"ת" "מידע ,הערכה ,ותיאום"( ,שתערכנה ביחידת הסיוע .בפגישות
תתבצע הכרות עם הצדדים והערכה של הסכסוך ,יינתן מידע על ההליכים המשפטיים בסכסוכי משפחה ועל ההשלכות של הסכסוך על
הצדדים וילדיהם ,על דרכים אלטרנטיביות ליישוב הסכסוך והשירותים הניתנים לשם כך ביחידת הסיוע ומחוצה לה.
בתום פגישות המהו"ת ,במידה ויימצא שהסכסוך והצדדים מתאימים להליך יישוב סכסוך בהסכמה ,יופנו הצדדים בהסכמתם להליכי יישוב
סכסוך כגון גישור ,גירושין בשיתוף פעולה או כל הליך אחר.
במידה ויבחרו בעלי הדין ליישב את הסכסוך ביניהם בהליך גישור ,תפנה יחידת הסיוע את בעלי הדין לרשימת מגשרים מתוך רשימת
המגשרים הזמנית ,המתאימים למאפייניהם .יחידת הסיוע תתייחס בהמלצתה למאפיינים כגון תחום התמחות המגשרים ,אזור פעילותם,
השפות אותן הם דוברים ומאפיינים מיוחדים נוספים הנדרשים בנסיבות המקרה הספציפי.
תנאים להיכללות ברשימת המגשרים הזמנית:
מגשר לענייני משפחה שיכלל ברשימה הזמנית הוא מי שהתקיימו בו כל אלה:
 .1הוא בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי ישראלי מוכר ,או ממוסד אקדמי זר שהוכר על ידי הגף להכרת תארים זרים במשרד החינוך
שהוא אחד מהמפורטים להלן ,ועסק בחמש השנים האחרונות לפחות בתחום לימודיו או שהוא חבר לשכת עורכי הדין שעסק בחמש
השנים האחרונות לפחות בענייני משפחה:
)א( מוסמך בפסיכולוגיה.
)ב( מוסמך בעבודה סוציאלית.
)ג( מוסמך בפסיכיאטריה כללית.
)ד( מוסמך בפסיכיאטריה של ילדים ומתבגרים.
)ה( מוסמך בייעוץ חינוכי.
 .2הוא עבר קורס עיוני ומעשי בגישור בהיקף  60שעות לפחות.
 .3הוא עבר קורס עיוני ומעשי בגישור בענייני משפחה בהיקף  40שעות לפחות.
 .4הוא ניהל עשרים הליכי גישור לפחות בחמש השנים האחרונות ,מהם עשרה הליכי גישור לפחות בענייני משפחה ,וצירף רשימה של
חמישה מספרי תיקים בהליכי גישור שהסתיימו בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין ,והכל ללא ציון שמות ופרטים מזהים אחרים )ככל
שמדובר במכון גישור המעסיק מספר מגשרים ,יצורפו המסמכים הנדרשים ביחס לכל אחד מהם בנפרד(.
על המבקשים להיכלל ברשימה לציין את גובה שכר הטרחה שהם גובים לכל שעת גישור ,בכדי שנתון זה ייכלל ברשימה.
החובה לשלם את שכר הטרחה היא של בעלי הדין בהתאם למוסכם עם המגשר בהליך .יודגש ,כי יחידות הסיוע לא תהיינה אחראיות
כלפי המגשר במקרה של איתשלום שכרו ,כולו או חלקו ,על ידי בעלי הדין.

הגשת בקשה להיכלל ברשימה
הגשת המועמדות תיעשה על גבי טופס בצירוף כל המסמכים הבאים:
קורות חיים.
תעודות המעידות על השכלה אדקמית רלבנטית כמפורט במקצועות שלעיל ממוסד אקדמאי מוכר עלידי המועצה להשכלה
גבוהה ,או ממוסד אקדמי זר שהוכר על ידי הגף להכרת תארים זרים במשרד החינ וך; וכן תעודה המעידה על אשור עיסוק
במקצוע ככל שנדרש.
תעודות המעידות על הכשרה בגישור כללי ובגישור במשפחה.
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חמישה הסדרי גישור )חמישה מספרי תיקים בהם הליך הגישור הסתיים בהסכם(.
אם לא ניתן לתת  5מספרי תיקים ,יש לצרף  5הסכמים בעקבות גישור )ללא פרטים מזהים( ולהצהיר כי נחתמו על ידי הצדדים.
צילום תעודת זהות.
את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים יש לשלוח לכתובת מייל.judita@molsa.gov.il :
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