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 דיני משפחה – הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה
 מנקודת מבט המייחסת חשיבות לשיתוף פעולה והסכמה 

 מאת

 *יחיאל קפלן

התחולל שינוי משמעותי בחקיקה בנוגע למתכונת יישוב הסכסוך במשפחה 
הילדים זו של בה מקדם את טובת בני המשפחה ובמיוחד שבישראל. ההסדר 

סיום של ועלת מהיתרונות הקיימים כתוצאה במשפחה. הם יכולים להפיק ת
רוק ברית הנישואין, בדרך יהסכסוך באמצעות השכנת שלום בית, או בעקבות פ

מכובדת, בהסכם הוגן, שיישום עקרונותיו יקדם את טובתם. ברכה תצמח 
יישוב הסכסוך במשפחה  את המעודד מהפעלה רחבת היקף של הסדר זה,
רכי ור במקרים רבים מתן מענה הולם לצבישראל בהסכמה ודרכי שלום ומאפש

 בני המשפחה, בטווח הקצר והארוך, בתחומים הרגשי והמשפטי. 
ני הסדר זה. הצדדים לסכסוך במשפחה יופנו תחילה יבמאמר נדונו מאפי

בו הגישו שלפגישה ביחידת הסיוע הסמוכה לבית המשפט או לבית הדין הדתי 
יוכלו לקבל החלטה מושכלת  לאחר הפגישה הראשונה בקשה ליישוב סכסוך.

הם יכולים להשתתף  המשך הטיפול ביישוב הסכסוך.של מתכונת בנוגע ל
בפגישות נוספות ביחידת הסיוע או להעדיף מנגנון יישוב סכסוך חלופי שיוצע 
להם, או לבחור בחלופה של התדיינות בבית המשפט או בבית הדין, שהם 

של נפשי שיכול להיגרם כתוצאה יבחרו. נדונה גם חשיבות המאמץ למנוע נזק 
הוא  רסרי כמתכונת של ההכרעה בסכסוך במשפחה.וויישום דפוס פעולה אד

עלול לגרום לפגיעה של המעורבים בסכסוך במשפחה איש ברעהו במהלך הדין 
ולאו דווקא  ,לעיתים טיעונים מרחיקי לכת מועליםבו שודברים ביניהם, 

רצוי שהמאמץ ליישב את הסכסוך  יצגיהם.ימבוססים, של הצדדים לסכסוך ומ
יסתיים בהסכם הוגן ומאוזן, שהוא הראוי ביותר לדעת כל המעורבים בסכסוך, 

רכיהם בתחום הטיפולי, האנושי, ומקדם את תועלתם ונותן מענה הולם לכל צ
 המשפטי והכלכלי.

נחוצה גם בחינה מיוחדת של ההיבט הטיפולי בסכסוך במשפחה. במאמר 
ני הפעילות ימאפיכמו גם ניה יינה זו ומפורטים בו מאפימיוחסת חשיבות לבח

_____________________________________ 

פרופ' יחיאל קפלן, חבר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. תודות המחבר לעוזרי  *
 המחקר אלעד בן זזון, שגיא לוק, גיא מסס ורחל ספירו עבור עזרתם המסורה.

, אלא אם כן 2019נצפו לאחרונה בחודש אוקטובר כל אתרי האינטרנט המאוזכרים להלן 
 נכתב אחרת.
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 הנכונה של עובדי יחידות הסיוע בתחום הטיפולי למען קיומה של מערכת יחסים
בין בני המשפחה, ובמיוחד למען טובת הילדים  ,במידת האפשר ,טובה עתידית

 זכויותיהם.  של יישוםובמשפחה ולמען קידום 
מודלים של יישוב הסכסוך במשפחה  יניירוט של מאפיגם פ ישבמאמר 

בהסכמה, שאפשרי שימוש בהם בישראל, מאפייניהם, יתרונותיהם 
וחסרונותיהם. מודלים אלו כוללים גישור, גירושין בשיתוף פעולה ודרכי יישוב 

ר שאסכסוכים בהסכמה מסורתיות, שנוהגים ליישם אותן בבתי הדין הדתיים, 
היתרון הצפוי לכל בני  יעת גירושין.מטרתן השכנת שלום בין בני הזוג ומנ

צריך לפעול  יישום נבון ורגיש של מודלים אלה רב.של המשפחה כתוצאה 
חשש מופרז בגין קיומם של חסרונות בשל שימוש בהם -איבתבונה ולהימנע מ

אפשריים של ההסדר שנקבע בחוק. נחוץ יישום רגיש וזהיר של מודלים אלה, 
נחוצים כדי למנוע נזק לבני משפחה, כגון  להאאמצעי זהירות, כת שכולל נקיט

אפשר פתרון טוב של יבדרך זו  יישומםפגיעה אפשרית בבני המשפחה החלשים. 
 הסכסוך במשפחה.

 
. המלצות 2.1; תמהמלצות הוועדות לחוק להסדר התדיינויו. 2 ;מבוא. 1

 . קידום טובת בני המשפחה3 ;. עקרונות החוק להסדר התדיינויות2.2 ;הוועדות
. התרומה לרווחה הנפשית של בני 3.1 ;כשיישוב הסכסוך ביניהם הוא בהסכמה

הזוג וילדיהם כשקיימת חלופה שמונעת נזק וקשיים הקיימים בהליך ההתדיינות 
 ;יחידות הסיוע: המצוי והרצוי של פעילותה. מתכונת 4 ;בענייני משפחה

 ;במשפחה יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך של . שלבים שונים בפעילות4.1
. המודלים 5 ;. דפוס הפעולה של יחידות הסיוע והתועלת הנובעת מפעילותן4.2

. גישור 5.1.1 ;. גישור5.1 ;השונים של יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה
 ;. משפט רצוי5.1.1.2 ;. משפט מצוי5.1.1.1 ;בחקיקה בישראל

 ;ני משפחהשל המגשר בעניינכון וראוי . כללים בנוגע לדפוס פעולה 5.1.1.2.1
. גירושין 5.2 ;. פיקוח על הליך הגישור5.1.1.2.3 ;. הכשרת המגשרים5.1.1.2.2

. מנגנון ישוב סכסוכים בהסכמה, שרווח בחברה 5.3 ;בשיתוף פעולה
. שלום ביהדות ובדין 5.3.1.1 ;. השכנת שלום בית ביהדות5.3.1 ;המסורתית
העדפת פשרה בנסיבות . שלום בדין באמצעות רדיפת השלום ו5.3.1.2 ;היהודי

. יישוב סכסוך 5.3.2 ;. השכנת שלום בית בסכסוכי משפחה5.3.1.3 ;המתאימות
מבקרי ההסדר בחוק  ם של. טיעוני6 ;במתכונת מקובלת בחברה המוסלמית
. צמצום 6.2 ;בלתי רצויה . כפייה6.1 ;להסדר התדיינויות ומענה לטיעוניהם

. ההיבט המגדרי: 6.4 ;עורכי דין . צמצום הסיוע של6.3 ;זכות הגישה לערכאות
 ;בנשים או גברים, כשהם הצד החלש ביישוב הסכסוך בהסכמה פגיעה אפשרית

. בחינה לאור תפיסת 6.4.2 ;. נשים וגברים ביישוב הסכסוך בהסכמה6.4.1
 של בתי הדין השיפוט סמכות הרחבת .6.5 ;העולם של התאוריה הפמיניסטית

. החשש שמא תוגבר עוצמת 6.6 ;הדתיים והאצתו של מרוץ הסמכויות
בהן אין לחייב השתתפות בהליך ש. נסיבות 6.7 ;המחלוקת בסכסוך במשפחה
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. חשש שמא הסכם לא יקדם במידה הנדרשת את 6.7.1 ;יישוב הסכסוך בהסכמה
 .. סיכום7 ;אינטרס הילד, טובתו וזכויותיו

 מבוא .1

ת בסכסוכי משפחה )הוראת בו נכנס לתוקף ההסדר בחוק להסדר התדיינויושהחל מהיום 
, 2014–שעה(, תשע"ה מהותי  התחולל שינוי 1)להלן: חוק להסדר התדיינויות"(

 2.בישראל במתכונת ההתדיינויות בדיני המשפחה

_____________________________________ 

)להלן:  116, ס"ח 2014–חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, תשע"ה 1
(. 2014בדצמבר  8חוק להסדר התדיינויות(. התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו תשע"ה )

יום כ"ה תמוז תשע"ד , מ885-הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעת חוק הממשלה
, 2014–(, ראו: הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ד2014ביולי  23)

. תחילת יישומו של ההסדר שנקבע בחוק צריך היה להיות תשעה חודשים מיום 908ה"ח 
; ראו גם, ההסדר לפני התיקון: 2015בספטמבר  17–פרסומו, דהיינו ביום ד' תשרי תשע"ו

. בנוגע לבית דין דתי שלא הוקמה לידו יחידת 119ק להסדר התדיינויות, בעמ' לחו 7סעיף 
סיוע, עד מועד פרסומו של חוק זה יחולו הוראות החוק במועד שיקבע שר המשפטים בצו, 
ראו: חוק להסדר התדיינויות. אולם, יישומו של חוק זה חייב העמדת תקציב ותקנים נוספים 

יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי ואליעזר  ליחידות הסיוע. ראו: ההסבר של
של ועדת החוקה, חוק ומשפט,  64יבלון, מנכ"ל משרד הרווחה, בפרוטוקול ישיבה מס' 

(. כמו כן, הייתה דרושה היערכות רבה של יחידות הסיוע, 10.11.2015הכנסת העשרים )
: ההסבר של גברת מוריה הכוללת קליטה והכשרה של כוח אדם נוסף, מיומן ומתאים. ראו

כהן בקשי, ראש אשכול, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים וענת ענבר, מפקחת ארצית, 
יחידות הסיוע, משרד הרווחה, בנוגע להערכות הנדרשת של יחידות הסיוע, בפרוטוקול 

(. בשל כך נדחה 10.9.2015של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת העשרים ) 41ישיבה מס' 
ראו: הצעת חוק להסדר  ההסדר בחוק זה לתוקף בעשרה חודשים נוספים. מועד כניסת

, 2015–( )דחיית תחילה(, תשע"ה2התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( )תיקון מס' 
:"החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( )תיקון(, 1656ה"ח 

, כדי לאפשר למשרדי 2016, דוחה את מועד תחילתו של החוק ליולי 2016–התשע"ו
 .הממשלה להשלים את היערכותם ליישום החוק"

, פורסם תזכיר חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי 2019אפריל  17–בתאריך י"ב ניסן תשע"ט 2
)להלן: תזכיר חוק להסדר התדיינויות(. בתזכיר החוק הוצעו  2019–משפחה, תשע"ט

ה החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי שינויים מסוימים, בין היתר הוצע ששם החוק יהי
דהיינו הוצע "למחוק את המילים 'הוראת שעה' מכותרת החוק , 2019–משפחה, תשע"ט
, ובכך להפוך את החוק להוראת קבע". כמו כן הוצע: "לתקן כמה מן 9ולבטל את סעיף 

ההגדרות ולהבהיר בחוק מפורשות כי אין צורך בהגשת בקשה ליישוב סכסוך במקרה של 
עה לגירושין בהסכמת הצדדים, וכי החוק אינו חל ביחס לאכיפת פסקי חוץ, תובענות תבי

( שעוסק במידע 2)ג()3בעניין אלימות במשפחה ומניעת הטרדה מאיימת"; "לתקן את סעיף 
שמוענק לצדדים במהלך פגישת המהו"ת לעניין דרכים חלופיות ליישוב הסכסוך ולציין 

ולה, הנזכרים כיום בתקנות". כמו כן, הוצעו הצעות בחוק עצמו גם גירושין בשיתוף פע
נוספות. ככלל אין בתזכיר החוק הצעה שיחולו שינויים מהותיים בהשוואה לעקרונות 
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ההסדר בחוק קובע כי כתנאי לפתיחת הליך התדיינות בסכסוך משפחתי יופנו הצדדים 
בו ביקשו שאו לבית הדין תחילה לפגישת מהו"ת ביחידת הסיוע הסמוכה לבית המשפט 

ת של יחידת הסיוע יעניקו או עובד במסגרתה עובדשפגישת מהו"ת,  3לפתוח את ההליך.
לצדדים לסכסוך מידע חיוני, תסייע להם לקבוע את קווי הגבול של המחלוקת במשפחה 
ותציג בפניהם אפיקים שונים ליישוב הסכסוך במשפחה, פרט להתדיינות משפטית 

פגישת המהו"ת הראשונה יוכלו הצדדים לקבל החלטה מושכלת סטנדרטית. לאחר 
בין אם בדרך של השתתפות בפגישות מהו"ת נוספות  –המשך יישוב הסכסוך באשר ל

ביחידת הסיוע או השתתפות בפעילות של מנגנון יישוב סכסוך חלופי שיוצע להם, או 
ת המשפט או שהמשך הטיפול בסכסוך יהיה באמצעות הליך התדיינות בביבכך בחירה 

אליו חותר המחוקק בחוק שדון במהות ההסדר אמאמר זה ב 4.לפי בחירתםבית הדין, 
מטרותיו, עקרונותיו, השלכותיו והדרך הנכונה להגשמת המהפכה  להסדר התדיינויות,

דרך של הפקת תועלת  בו תווהא 5הרצויה בעולם המשפט, שחוק זה מנסה לקדם אותה.
סכסוך, שהמחוקק מנסה החדשה של יישוב התכונת מן המ ,במישור האנושי ,מרבית

בחוק להסדר התדיינויות. יש בה דגש על שיתוף המפורט לעודד שימוש בה בהסדר 

_____________________________________ 

 
היסוד בהסדר הקיים לאור הוראות החוק הקיימות בתחום זה. במועד שבו נכתב המאמר 

זכרו בשולי הדיון עדיין לא נקלטו העקרונות שבתזכיר בחקיקה. על כן, עיקרי התזכיר נ
בשלב זה, ביום כ"ד בסיוון  העיקרי להלן, בהסדר הקיים תחילה בחוק להסדר התדיינויות.

חל שינוי רק בסעיף בנוגע לתוקף החוק. נקבע בחוק להסדר  (,2020ביוני  16התש"ף )
: "בחוק להסדר 2020–התש"ף ,2תיקון מס'  התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(

, במקום הסיפה 9בסעיף  2014–בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ההתדיינויות 
 ."החל במילים "עד תום" יבוא "עד תום חמש שנים מיום התחילה

 לחוק להסדר התדיינויות. 3סעיף  2
יחידות הסיוע הוקמו בסמוך לבתי המשפט לענייני משפחה, וכן בסמוך לבתי דין  .שם, שם 3

 דתיים מסוימים.
 . שם, שם 4
של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל,  41ראו: פרוטוקול ישיבה מס'  בנוגע למהפכה זו 5

, שם הסבירה מוריה כהן בקשי, ראש אשכול, ייעוץ וחקיקה, משרד 2( בעמ' 1הערה 
המשפטים: "החוק להסדר התדיינויות בענייני משפחה הוא חוק שבעיני עושה מהפכה 

המשפטית, אלא באמת ברמה האנושית  בעולם המשפחה, ברמה המשפטית, אבל לא רק
הרווחתית, בכל ההיבטים של המשפחה". מהפכה זו מתרחשת בעקבות מגמות דומות 

(: "הנסיון המוכח 2במדינות אחרות, ראו: תזכיר חוק להסדר התדיינויות )לעיל, הערה 
הנהגת השימוש במנגנון של יישוב סכסוכים  במדינות רבות ברחבי העולם מראה, כי

( לפני הגשת התביעה, מצמצמת את הצורך ADR-alternative dispute resolutionבהסכמה )
בהתדיינות בבית משפט ומאפשרת לצדדים לממש באופן הדדי את הרצונות והאינטרסים 

שיתוף שלהם בנושאים שבתובענה לשביעות רצונם באמצעות גישור, ייעוץ גירושין ב
 פעולה או מנגנון אחר ליישוב סכסוך".
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הפעולה וניתן בה משקל רב יותר לשיקולים טיפוליים ולהשגת הסדר כולל, בהסכמה, 
 כל בני המשפחה.  ם שלשיקדם את טובת

ייחוס חשיבות והיא ההסדר בחוק זה, עמוד על המתכונת הנכונה ליישום אבמאמר 
פתרון הסכסוך בדרך את לדפוס הפעולה ההוגן והרגיש מבחינה אנושית, שיאפשר 

הצדדים לסכסוך במשפחה בישראל, גם במישור הטיפולי. מ םממנה יפיקו תועלת רביש
והיא המעבר מהתדיינות, שהיא בחוק זה ייחס בו חשיבות למגמה מרכזית בחקיקה א

שיתוף ביישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה ולריבים בסכסוך משפטי, לניסיון עימות בין י
נקודת המוצא היא שהאפשרות ליישב את הסכסוך בהסכמה עומדת בפני בני  6פעולה.

הזוג. אם הליך זה לא יועיל או אינו אפשרי, הם יכולים ליישב את הסכסוך ביניהם בדפוס 
תכונת שנקבעה בחוק להסדר פעולה אדוורסרי, בערכאות שיפוט מוסמכות, במ

הסכסוך בהסכמה יסתיים בהסכם. המאמץ ליישב את התקווה היא שהתדיינויות, אך 
בדרך כלל הוא יושג כשהצדדים לסכסוך יחליטו לנסות ליישב אותו בהסכמה מחוץ 

 , אפיקליחידת הסיוע ויפנו לשירותי מגשרים או לאפיק אחר של יישוב הסכסוך בהסכמה
היה תחליף להתדיינות. כך יעשו כשעובדי יחידות הסיוע יצליחו י אשר שיניב הסכם

 םהשתתפותהודות לשתצמח לכל בני המשפחה  בתועלת במאמציהם לשכנע את הצדדים
הם רותייהצדדים לשית לעיתים לא יהיה צורך בהפני 7יישוב הסכסוך בהסכמה.של בהליך 

_____________________________________ 

 ,Forrest S. Mostenבנוגע לתועלת כתוצאה של יישוב הסכסוך בדפוס פעולה זה ראו:  6

“Lawyer as Peacemaker: Building a Successful Law Practice Without Ever Going to 

Courtˮ, 43 Fam. L. Q. (2009) 489, pp. 502–505. 
עם אנשי מקצוע במחקר מלווה ליישום החוק להסדר התדיינויות של מכון בראיונות  7

ברוקדייל, שבוצע ביוזמת יחידות הסיוע, רואיינו עובדים של יחידות הסיוע. לדידם, 
המטרה העיקרית של מפגשי המהו"ת היא חשיפה של הצדדים לסכסוך במשפחה 

, נוסף על ההתדיינות. לאפשרות של היעזרות בדרכים נוספות ליישוב הסכסוך במשפחה
ראו: הרצאתה של ד"ר טלי באייר טופילסקי, שהציגה את נתוני הביניים של מחקר כמו כן, 

בחינת אמצע לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  –זה בכנס הסדרה או הגברה? 
 https://www.youtube.com/watch, ניתן לצפייה באתר: 2014–)הוראת שעה(, תשע"ה

?v=6ArlVbnfxMQ&list=PLX305R4UNU4-GBrBWmQ06Se3ihfmhCdqN&index=8 ;
אף ענת ענבר, הממונה הארצית על יחידות הסיוע, ציינה במהלך דיון בוועדת חוקה, חוק 

, שהמטרה של הליך המהו"ת אינה להגיע להסכם סופי במשך 17.1.2017ומשפט, ביום 
ראשוני לצורכיהם של בני פרק הזמן הקצר של הליך זה. המטרה היא לתת מענה טיפולי 

המשפחה, בעיקר הילדים שבה, לתת מידע לבני המשפחה ולעצור את ההסלמה של 
הסכסוך. בתום הליך המהו"ת יחליטו הצדדים לסכסוך אם הם חפצים בכך שפתרון הסכסוך 
במשפחה יהיה באמצעות התדיינות או באמצעות הליך של יישוב הסכסוך בהסכמה, 

של ועדת  320לכותלי יחידת הסיוע. ראו: פרוטוקול ישיבה מס' במתכונת מתאימה, מחוץ 
(. הדיון מצוי גם כדיון ועדת חוקה 17.1.2017חוקה, חוק ומשפט, הכנסת העשרים )

 /https://www.youtube.com, ניתן לצפייה באתר: ]youtube-מתאריך זה ב
watch?v=C9b4bz7Q9Xwם חוק המהו"ת טופילסקי ויואה שורק, יישו-[; ראו: טלי באייר

(, ניתן 2019) 37ברוקדייל, בעמ' -ג'וינט-מחקר ארצי, מכון מאיירס –ביחידות הסיוע 
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ההסכם יושג בזמן וע, מיישבי סכסוך בהסכמה הפועלים מחוץ לכותלי יחידות הסיו של
 ן שללפעילות בנוגע מחקרים תוצאות 8הקצר של מפגשי יישוב הסכסוך ביחידת הסיוע.

 רבה הצלחה על ותמלמד, התדיינויות להסדר בחוק שנקבעה במתכונת, הסיוע יחידות
 לפנות לסכסוך הצדדים של נכונות קיימת רבים ובמקרים, מטרותיו יישום של יחסית
 .ההתדיינות לאפיק תחליף שהוא, להסכם המוביל ומתן במשא כסוךהס יישוב של לאפיק

מן המשפחות  58%-"ב כיהעלה  ברוקדייל-ג'וינט-מחקר שבוצע על ידי מכון מאיירס
הסכסוך המשפטי הסתיים תוך שלושה חודשים מסיום מפגשי המהו"ת ולרוב בדרכי 

בדרך  מן המשפחות, הסכסוך המשפחתי המשיך להתנהל 26%-שלום והסכמה; ב
מן המשפחות דיווחו שבמסגרת  40%-"קרוב ל ,כמו כן חלופית להכרעה שיפוטית".

מפגשי המהו"ת הן הצליחו להגיע להסכמה לפחות באחד מנושאי הסכסוך. ברוב 
(, וכי הן תרמו להמשך 72%המקרים האלה, דווח שההסכמות היו יציבות לאורך זמן )

  9.("59%ניהול הסכסוך במשפחה )

_____________________________________ 

 
 -https://brookdale.jdc.org.il/publication/promoting-familyלצפייה באתר: 

dispute-resolutions/ :(.2019דוח מכון ברוקדייל,  )להלן 
משמעית של תפקיד עורכי הדין של יחידות הסיוע. ייתכן שתפקידם הוא -אין הגדרה חד 8

בראש ובראשונה הכוונה משפטית לצדדים לסכסוך ותרומה מהידע המשפטי שלהם 
של החקיקה אין ודאות לצדדים לסכסוך ולכל עובדי יחידות הסיוע. לאור הנוסח הנוכחי 

שעורכי הדין של יחידות הסיוע יכולים לעסוק בגיבוש הסכמים בין הצדדים במהלך הליך 
המהו"ת. אף הכללים בנוגע לסיוע משפטי אינם מאפשרים למתדיינים רבים ליהנות כעת 
משירותי עורך דין של הסיוע המשפטי במהלך הליך המהו"ת. לאחר הגדלה של מספר 

כי הדין ביחידות הסיוע ובסיוע המשפטי וקביעת כללים ברורים בחקיקה, התקנים של עור
שיתירו בבירור עיסוק של עורך דין ביחידות הסיוע בגיבוש הסכמים בין הצדדים בהליך 
המהו"ת ויאפשרו לעורכי הדין של הסיוע המשפטי לסייע ליותר צדדים לסכסוך לגבש 

ך המהו"ת, צפויה הרחבה של מספר הסכם ביחידות הסיוע, החל מן הדיון השני בהלי
המקרים שבהם יסתיים גיבוש ההסכם ביחידות הסיוע ולא יבוצע בשלב מאוחר יותר, 

 במשא ומתן מחוץ לכותלי יחידות הסיוע.
ת ענבר, ; כמו כן, ראו: דיווח ענ24(, בעמ' 7)לעיל, הערה  2019דוח מכון ברוקדייל,  9 

(. היא ציינה 7של ועדת חוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  320פרוטוקול ישיבה מס' 
מהמשפחות שפנו ליחידות הסיוע יישבו את הסכסוך בהסכם שהוא תולדת משא  33%-ש

מהו"ת; במפגש עם ומתן ביחידות אלה או בהליך של יישוב סכסוך בהסכמה אחרי הליך ה
מנהלות ביחידות הסיוע ציינה ד"ר חנה לאופר, מנהלת יחידות הסיוע באזור המרכז, שלאור 

, בתקופה הראשונה שבה חל ההסדר בחוק להסדר התדיינויות 3נתונים שנאספו מטופסי ט
מהצדדים  49.3%ביחידות הסיוע בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים רק 

ות הסיוע לא הגיעו להסכמות בנוגע לפתרון הסכסוך במשפחה, וכנראה שפנו ליחיד
מן המקרים שהגיעו  15.4%-שפתרון הסכסוך שלהם במשפחה היה באמצעות התדיינות. ב

לטיפול יחידות הסיוע גובשו עקרונות הסכם בין הצדדים בפגישות ביחידות הסיוע. 
ן הצדדים ליישב את הסכסוך מן המקרים הייתה בתום הליך המהו"ת הסכמה בי 20.3%-ב

בהסכמה, בדרכים שונות, ולא באמצעות התדיינות. חשוב לציין שבתהליך המהו"ת מנסים 

https://brookdale.jdc.org.il/publication/promoting-family-dispute-resolutions/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/promoting-family-dispute-resolutions/
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הסכם בין הצדדים כולל הסדרים בנוגע לגורל ילדיהם. המחוקק קבע בדרך כלל ה
שבנסיבות אלה, עם הגיעם של הצדדים בהליך יישוב הסכסוך להסכם, עליהם לפנות 

עקרונות ההסכם טובים, יינתן  הלערכאת השיפוט המתאימה בבקשה לאישורו. אם לדעת
בהם שהסכסוכים  הרחבת היקףשל שכתוצאה היא התקווה  10לו תוקף של פסק דין.

אומצו עקרונות החלים במשפחה בהסכם הוגן ומאוזן, המקדם במידת האפשר את 
הסכם זה ש לכך יפחת הסיכוי 11כל בני המשפחה וטובת הילדים וזכויותיהם, ם שלטובת
אחר הגירושין. כך יהיה בגין העובדה שעקרונותיו נקבעו במשא ומתן בין הצדדים יופר ל

, התקווה היא במילים אחרותם יחולו ביחסים ביניהם. לסכסוך וכולם הסכימו שה
 .צור בסיס טוב להידברות ושיתוף פעולה ביניהם גם בהמשךישההסכם בין הצדדים י

_____________________________________ 

 
לאו דווקא לדרך ספציפית. ד"ר לאופר היא אחת  –לגבש הסכמה בנוגע ליישוב הסכסוך 

 –מהמנהלות ביחידות הסיוע שהשתתפו בפגישה עימי, שהתקיימה ביום י"א ניסן תשע"ח 
. השתתפו בפגישה עו"ס רג'ין דהן, ממונה אזורי על יחידת הסיוע, שירות 26.3.2018

יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה, משרד העבודה הרווחה והשירותים 
אזור חיפה והצפון; ד"ר חנה לאופר, ממונה מחוזית על יחידות הסיוע שליד  –החברתיים 

חוז תל אביב והמרכז, משרד העבודה הרווחה בתי המשפט למשפחה ובתי הדין הדתיים, מ
אזור המרכז; עו"ד פליאה סעדון, ממונה אזורית על פעילות עורכי –והשירותים החברתיים

הדין, יחידת הסיוע, מנהל סיוע לבתי משפט ותקון, משרד העבודה הרווחה והשירותים 
(; ראו גם: פגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע אזור חיפה והצפון )להלן: –החברתיים 

: "המדובר בהסדר חדשני בישראל, 3( בעמ' 2תזכיר חוק להסדר התדיינויות )לעיל, הערה 
ועל כן הוא נקבע תחילה כהוראת שעה על מנת לבחון את השפעת יישומו. במהלך הוראת 

 45000-ערכו עד כה למעלה מהשעה נאסף מידע רב בנוגע לחוק, יישומו והצלחתו. נ
פגישות מהו"ת. נמצא כי אכן החוק מצליח לממש את מטרותיו. בשני הדיווחים השנתיים 

בהיקף התובענות בענייני  50%-לכנסת המחויבים בחוק, דווח על ירידה משמעותית של כ
משפחה המוגשים לבית המשפט למשפחה ולבתי הדין הדתיים. כמו כן, מחקר שביצע מכון 

דייל מטעם משרד הרווחה הצביע על ההשפעות החיוביות של פגישות המהו"ת על ברוק
ליולי  1: "בתקופה שבין 2הסכסוכים המשפחתיים ופתירתם"; ראו גם: שם, הערת שוליים 

תובענות.  14,408הוגשו למזכירויות בתי המשפט לענייני משפחה  2018ביולי  1-ל 2017
 29,970ות התובענות שהוגשו עמדה על בתקופה המקבילה בטרם חקיקת החוק, כמ

תובענות. בטרם  7,918(. באותה תקופה הוגשו למזכירויות בתי הדין הרבניים 48%-)כ
 (".43%-תובענות )כ 18,330חקיקת החוק הוגשו בתקופה המקבילה 

לחוק הכשרות המשפטית  24סעיף  ראו: בנוגע לבחינה "אם ההסכם הוא לטובת הקטין" 10
)להלן: חוק הכשרות המשפטית  120, ס"ח 1962–שכ"בוהאפוטרופסות, ת

 .והאפוטרופסות(
הסכם זה, כשהוא כולל סעיפים הקובעים את גורלם של קטינים, טעון אישור של בית  11

 24המשפט המוסמך לדון ולהכריע בנוגע לסכסוך הגירושין. לאור הוראת המחוקק בסעיף 
אושר ויינתן לו מעמד של פסק דין, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, נחוץ שהוא י

בפסיקה של בית המשפט לענייני משפחה, או של בית הדין הדתי, שקנה סמכות שיפוט 
 בנוגע לסכסוך במשפחה.
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תמקד במאמר גם בפעולות שצריכים לנקוט מערכת המשפט וגורמים טיפוליים א
הסכסוך באמצעות הוגן וראוי של המסייעים לה, כדי להצליח במשימה של פתרון 

דפוס פעולה שיאפשר לכל בן משפחה של סכמה ושיתוף פעולה. בין היתר, נחוץ יישום ה
מוצע במשא ומתן לקראת כריתת הסכם, הקרון יחסרונות של כל עהיתרונות והלהבין מה 

כך יגדל הסיכוי  יישוב הסכסוך במשפחה באמצעות הסכם. יו שלומה הם יתרונות
 ,ע לעניינים השנויים במחלוקת במשפחהשמטרתו גיבוש עקרונות הסכם בנוג ,שההליך

יוכתר בהצלחה וההסכם שייכרת יהיה מאוזן, הוגן ומועיל לכולם. חשובה גם ההדרכה 
לנהל משא ומתן. כל צד לסכסוך במשפחה צריך להסכים,  באשר לאופן שבו רצוי וראוי

עוצמה, שתחול בעניינו -רגשות רביב הכרוך ,לעיתים בעיצומו של סכסוך גירושין
עמוד א בו הצדדים לסכסוך יתייחסו בכבוד הדדי זה לזה.שכונת של דיון ראוי, מת

באמצעותה ערכאות השיפוט ויחידות הסיוע המסייעות להן שבמאמר גם על הדרך 
מודעות ב ; מדוברדפוסי פעולה טובים של הצדדים לסכסוך במשפחה עודדל ותיכול

ות, מטרת דפוס הפעולה דפוס הפעולה הקיים בהתדיינל בניגודמתאימה לעובדה ש
למען יישוב  לשתף פעולהבני המשפחה הסכימו כאמור במשא ומתן שבו  שלהם,

הסכסוך ביניהם, אינה הכנעת הזולת, אלא פתרון חילוקי הדעות במתכונת של יישוב 
הסכסוך שבסיום בני המשפחה להפיק תועלת מהיתרונות  . במתכונת זו יוכלוהסכסוך
, בדרך מכובדת ,רוק ברית הנישואיןיבעקבות פבית, או  באמצעות השכנת שלום הקיים

. כשכולם יאמצו דפוס בהסכם הוגן שיישום עקרונותיו יקדם את טובת בני המשפחה
פעולה זה, גדל הסיכוי שאלו שהיו תחילה בעיצומו של עימות יחיו ויפעלו בעתיד, ככל 

ות למנוע נזק שיכול שניתן, בהרמוניה ושיתוף פעולה, זה בצד זה. בדרך זו תהיה אפשר
יישום דפוס הפעולה של הכרעה בסכסוך במשפחה במתכונת של להיגרם כתוצאה 

רסרית, בהתדיינות שבסופה יינתן מענה נכון במידת האפשר רק להיבט המשפטי של וואד
, המעורבים בסכסוך במשפחה עלולים להיפגע איש כשדפוס פעולה זה מיושם הסכסוך.

בו קיימים לעיתים טיעונים שבסכסוך הגירושין, ביניהם מרעהו במהלך הדין ודברים 
 צגיהם. יולאו דווקא מבוססים, של הצדדים לסכסוך ומי ,מרחיקי לכת
טען בו אעמוד גם על הצורך לנקוט אמצעי זהירות, כשהם נחוצים, אך אבמאמר 

שככלל, כל בני המשפחה יוכלו להפיק תועלת מיישום נבון ורגיש של עקרונות חוק זה. 
גברים ונשים, בנים  –לכל בני המשפחה תהיה שיוגשמו מטרות המחוקק בחוק זה, כ

אפשרות להפיק תועלת, בעיקר במישור האנושי, מגיבוש הסכמים טובים בינם  – ובנות
לבין עצמם. כדי להסיר חשש שמא תהיה בהסכמים אלה סטייה מהדרך הנכונה, או הטיה 

ות מספקת לשיקולים הקשורים עדר מודעילטובת גברים או נשים הנובעת מה
לאינטרסים, נקודת המבט ודפוסי התנהגות של גברים ונשים במערכות היחסים ביניהם, 

לחקיקה אולם הצורך בהשלמות אלו ונחוצה קביעה של עקרונות נוספים, משלימים. 
. עובדי יחידות הסיוע מודעים הצריך לפגוע בתמיכה במטרה הטובה של הקיימת אינו



 דיני משפחה  -הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  פ"אתש טו דין ודברים

  מנקודת מבט המייחסת חשיבות לשיתוף פעולה והסכמה

239 

 

 מסייעת להם לפתורהבעלי הכשרה טיפולית מתאימה, הם ו ,וחדים אלהלשיקולים מי
פחות  ויישומו תיוחס . התקווה היא שבעקבות קליטת ההסדר שנקבע בחוק זהקשיים

נשים במשפחה, במיוחד כשהמוקד הוא בין חשיבות ליריבות הקיימת לעיתים בין גברים ו
טוב של הסכסוך במשפחה,  לפתרון אנושיויותר חשיבות ההיבט המשפטי של הסכסוך, 

 שמועיל לגברים ונשים ומפחית את עוצמת העימות ביניהם. 
ייחס חשיבות במאמר גם למגמה מרכזית בחוק זה והיא המגמה הטיפולית. החוק א

יצר פסק זמן בסכסוך במשפחה בשלב הראשון, לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, 
אלא גם בחינה  ,בהסכמה במשפחה יישוב הסכסוכים פו שללא רק הרחבת היק שמגמתו

איננה רק  רצפסק הזמן שנו מטרת .במשפחה טיפולית ראשונית של מאפייני הסכסוך
התמקדות בהיבט הטיפולי של הסכסוך. הטיפול  גםאלא  התדיינות,הפחתת נזקי ה

ללא מעורבות עורכי דין, למצער עד  נעשהאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך לבסכסוך 
דון גם בדפוס הפעולה הטיפולי הרצוי, אבמאמר  12ת הראשונה.תום פגישת המהו"

בו תהיה אפשרות אשר שיאפשר למתדיינים להפיק תועלת מקיומו של הליך המהו"ת, 
רכי בני המשפחה מבחינה טיפולית ולתת להם מענה וצ אתלעובדי יחידות הסיוע לבחון 

פחה לשתף פעולה ראשוני באפיקים שונים. בין היתר, הם צריכים לסייע לבני המש
בהסכם הוגן ומאוזן, הראוי ביותר  המיטביתבדרך  ולנסות ליישב את הסכסוך ביניהם

הורים וילדיהם ונותן מענה הולם לכל לתועלת  אשר מביאלדעת כל המעורבים בסכסוך, 
קיים, בין זה היבטי הסכסוך: הטיפוליים והאנושיים, המשפטיים והכלכליים. מענה 

כם המיישב את הסכסוך עוצבו על ידי כל בני המשפחה הנוגעים היתר, כשעקרונות ההס
בו קיימת התחשבות ראויה בהיבטים הנפשיים והרגשיים. רצוי שאף שלעניין, בהליך 
בה יבואו לידי ביטוי ההתחשבות הנחוצה שתהיה בדרך  מו של ההסכםמתכונת יישו

כל הפועלים למען  הם שלכל בני המשפחה. לנגד עינישל בהיבטים טיפוליים וברגשות 
מערכת יחסים עתידית בין בני  בראש ובראשונה, ,יישומו של חוק זה צריכה לעמוד

המשפחה, שרצוי שתהיה טובה במידת האפשר, וגם טובת הילדים במשפחה וזכויותיהם. 
המחוקק והיא קידום טובתם וחוסנם הנפשי של בני המשפחה, בטווח ת כך תוגשם מטר

 וק, לפעול בענייני משפחה בדרך שיש בה רגישות אנושיתבחזו הקצר והארוך. מגמה 
בין היתר, ניכר  13, עולה בקנה אחד עם מגמות שרווחו במשפט הישראלי בעבר.רבה יותר

 קיימתיש הטוענים ש 14בישראל המעבר מסגנון הנמקה פורמלי לסגנון הנמקה ערכי.
  15רגישות אנושית'".זיקה בין מעבר זה, לבין "אותה מידה חמקמקה, אך חשובה כל כך, '

_____________________________________ 

 לחוק להסדר התדיינויות. 4-)ה( ו3ראו: סעיפים  12
עיוני משפט ראו: מנחם מאוטנר, "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי",  13

 .518–507, בעמ' 503)תשנ"ג( ( 3יז)
מני מאוטנר, דברים בדיון "עשרים שנה לספר 'ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט  14

. לדברי פרופסור 2013במרס  5הישראלי'", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, 
מנחם מאוטנר, היו שני שלבים בפסיקת בית המשפט העליון בתחום זה. הוא הסביר: 
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תייחס למגמות הקיימות כעת בחקיקה ראשית ובתקנות ולצורך אמאמר אף ב
נוסף  16הסדר התדיינויות.לחוק הנחוצים כדי לשפר את יישום התיקונים ה בהם שיבוצעו

כגון החובה להגיש בתחילת  – 17יישום נכון ורגיש של ההסדרים הקיימים בחוק כעת לע
_____________________________________ 

 
יעון היה שכל אות ואות במשפט מגלמת הכרעה ערכית, ואולם משפטנים פורמליסטים "הט

אינם מתמודדים כהלכה עם מאפיין זה של המשפט, משום שהם פועלים ברמת מודעות 
נמוכה בכל הנוגע אליו, וכן משום שהם עושים זאת בהסתמך על ידע של שכל ישר, ולא 

ו: "בשנות החמישים פעל בית המשפט בהסתמך על דעת אקדמית, תיאורטית". לגישת
העליון כסוכן ליברלי בחברה ששלטה בה אידיאולוגיה קולקטיביסטית, ואולם סגנון 
ההנמקה הפורמליסטי של בית המשפט באותן שנים סייע לו לקדם את הפרויקט הליברלי 
שלו, משום שהוא הצניע את הממד הערכי של המשפט ]...[ בשנות השמונים התחולל 

 מעבר מסגנון הנמקה פורמליסטי לסגנון ערכי". בפסיקה
שם. פרופסור מאוטנר הצביע על מגמות חדשות במשפט בישראל, שהן יישום של  15

התאוריה של משפט וכלכלה, או אף יישום במתכונת מסוימת של השקפת עולם ליברלית, 
ות פעולה שהיא בראש ובראשונה ב"רגיש –שאינן עולות בקנה אחד עם המגמה הרצויה 

אנושית" בעולם המשפט. הוא ציין שלעיתים ניכר היעדר מידה מספקת של "רגישות 
אנושית", כשמגמתם של קובעי המדיניות היא יישום עקרונות הנובעים מהניתוח הכלכלי 
של המשפט: "ההתפתחות המרכזית שהתחוללה מאז היא עלייתו של הניתוח הכלכלי של 

מעטה -ל הדומיננטיות הזו מתנפץ במידה לאהמשפט למעמד של דומיננטיות, ואולם א
טיפוח הרגישות האנושית שלהם ]...[ התייחסות כזו למשפט מבוססת על תפיסת בני האדם 
כפועלים בשווקים, אפילו כאשר הם פועלים מחוץ לשווקים, למשל כשהם מפעילים 

וקית מנגנונים של יישוב סכסוכים, ממציאים המצאות, או מעורבים בפשיעה, וההנחה הש
חלה אפילו כשנדונות פעולותיהם של שופטים ופעולותיהם של אלו המאיישים את מוסדות 
המדינה האחרים. ואולם להתייחס אל בני אדם כאילו בכל אשר הם עושים הם פועלים 
בשווקים, פירושו להניח ביחס אליהם שורה של הנחות, החוסמות, הן עצמן, דרכי 

ות". לדעתו, המגמה השנייה, שאינה עולה בקנה אחד התייחסות אחרות אליהם... רק רצונ
עם מגמה לקדם בראש ובראשונה "רגישות אנושית" במשפט, היא מתכונת מסוימת של 
היישום של התאוריה הפוליטית הליברלית במשפט בזמננו: "לא פלא אפוא שביינר, 

ונים וויליאם גלסטון, שניהם מתארים את הליברליזם האמריקאי של העשורים האחר-ו
במונחים של 'פורמליזם', ושמייקל סנדל מכתירו בשם 'הרפובליקה הפרוצדוראלית'. ולא 
פלא אפוא שהן ביינר והן סנדל שניהם מדברים על 'הריק המוסרי' של הליברליזם הזה. כך, 

תיאורטיזציה שכאמור היא  –מי שיקרא בישראל תיאורטיזציה עכשווית על המשפט 
יקרא תיאוריה ליברלית עכשווית שמקורה בארצות הברית, ומי ש –במידה רבה כלכלית 

שניהם ייתקלו במערכת מושגים החוסמת את האפשרות לדון בשאלות ערכיות ובשאלות 
חלוקתיות. עליית הערכים? לא בדיוק. במידה לא מעטה דווקא שובו של פורמליזם חדש, 

 אבל הפעם בחסותה של תיאורטיזציה אקדמית נרחבת".
של ועדת  320השופט שפיצר, מנהל בתי המשפט, בפרוטוקול ישיבה מס' ראו: הצעת  16

(, בעניין ההסדר בחוק להסדר התדיינויות, בו הציע 7חוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה 
 שיבוצעו תיקונים נדרשים בחקיקה ראשית ובתקנות בנוגע להסדר זה.

רגיש זה הוא משימה חשובה של גורמים משפטיים וטיפוליים ביחידות הסיוע. יישום נכון ו 17
על חשיבות של יישום נכון ורגיש זה עמדו מנהלות יחידות הסיוע בפגישה עימן. ראו: 

 (.9פגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה 
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כסוך במשפחה טופס הגשת הבקשה ליישוב הסכסוך, שבשונה כל הליך בעניין יישוב הס
 – לצדדים לפרט את טיעוניהם בנוגע למהות הסכסוך מאפשרמכתב התביעה, אינו 

בחינה של עקרונות המשפט הרצוי היא גם מאמר זה  תנחוצות פעולות נוספות. מטר
 של מםקידו לצורךו ,בתחום זה. ההנחה היא שההסדרים שבחוק זה אינם סוף פסוק

 שיתוף פעולה, הסכמה וערבות הדדית למען טובת בני המשפחה נחוצים הסדרים נוספים.
והיא  ,תוגשם המטרה הרצויה שבמאמר באמצעות אימוצן של הצעות אלוהתקווה היא ש

 18תוספת ממד נוסף של "רגישות אנושית" להסדר הקיים, לטובת בני המשפחה.
ובות של ועדות ציבוריות שטרם תכלול קליטת המלצות חש ציע שחקיקה נוספתא
ייחס חשיבות להמלצות הוועדה לבחינת ההיבטים א. בין היתר, בחקיקה עוגנו

ועדת בראשות פרופסור דן שניט )להלן: " ,המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין
ת בדבר זכויות לאומי-ביןניסיון ליישום עקרונות האמנה ההמלצות אלה הן  19"(.שניט

היו הצעות חוק שניסו לקלוט את הצעות  20נימי של מדינת ישראל.הילד במשפט הפ
, בין השאר, הצעה הצעות הוועדה כוללות 21.במשפט הישראלי הפנימי הוועדה
מתווה בחקיקה שיקדם שיתוף פעולה בין ההורים ויצמצם את ההתדיינות  לקביעת

ונות עקר לאמץ. על מנת להגשים תכלית זו הציעה הוועדה שלהם בעניין ילדיהם
המלצות הוועדה כוללות התייחסות להחלת הסדרים חדשים בישראל בנוגע  22חדשים.

_____________________________________ 

היא הוספת ממד של רגישות אנושית ביישוב הסכסוך בהסכמה,  להצעות נוספות שמטרתן 18
 למאמר זה. 4.2.4-ו 3ראו גם: להלן, פרק 

הוועדה לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין, בראשותו של  19
דוח הוועדה לבחינת פרופסור דן שניט, המכונה ועדת שניט, הגישה דוח ביניים, ראו: 

( 2008)אפריל  דוח ביניים, –של האחריות ההורית בגירושין, שלב א  ההיבטים המשפטיים
דוח ביניים(. לבסוף הגישה המלצות סופיות לשר  –)להלן: דוח ועדת שניט, שלב א' 

דוח הוועדה הציבורית לנושא אחריות הורית בגירושין, שלב המשפטים, יעקב נאמן. ראו: 
שניט, שלב ב(. המלצות הוועדה מצויות  ( )להלן: דוח ועדת2011)ספטמבר  דוח משלים,-ב

 https://www.justice.gov.il/Units/Yeutzבאתר משרד המשפטים, ניתן לצפייה באתר: 
Vehakika/NosimMishpatim/Pages/VaadatSnit.aspx :ראו גם, כאן הוצגו ההמלצות ;

. 66–58; דברי ההסבר: שם, בעמ' 55–53, 42–40דוח ועדת שניט, שלב ב, שם, בעמ' 
, והטקסט 24; ראו: להלן, הערה 2.1בנוגע לאחריות ההורית בגירושין ראו: שם, פרק 

 שלידה.
דוח ביניים, שם, פתח דבר. על החובה המוטלת  –ראו בין היתר: דוח ועדת שניט, שלב א  20

 4פנימי שלהן ראו גם: סעיף על המדינות החברות לעיגון עקרונות האמנה במשפט ה
 ( )להלן: "האמנה בדבר זכויות הילד"(.224, 221, עמ' 31לאמנה בדבר זכויות הילד, )כ"א 

 .591/20, פ/2015–ראו: בין היתר, הצעת חוק הורים וילדיהם, תשע"ה 21
זה שינוי משמעותי עבור בני הזוג וילדיהם, שטומן בחובו סיכוי הטמעה של תפיסה  22

דשה על אודות מהות היחסים בתוך המשפחה כבסיס לכל הסדר משפטי. קיים נורמטיבית ח
גם דפוס פעולה חדש בעולם המשפט כתוצאה של אימוץ המלצות הוועדה. בין היתר, היא 
המליצה שתיכתב חוות דעת, שתובא לידיעת בית המשפט או תיכתב לבקשתו, בנוגע 

חומים כגון טובת הילד. חוות לפתרון הרצוי מבחינה טיפולית של הסכסוך במשפחה בת
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ציע לאמץ אבמאמר זה למתכונת יישוב סכסוכים בין הורים כשקיים משבר במשפחה. 
, שנועד להיות תחליף להסדר העיקרי בישראל בנוגע שהציעה הוועדה הסדרהאת 

שרות המשפטית והאפוטרופסות. על ילדיהם, בחוק הכלליחסים המשפטיים בין הורים 
ההורים הביולוגיים, האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם ההסדר הקיים בחקיקה כעת  פי

הקטינים, צריכים לפעול באופן פטרנליסטי למען קידום טובתם של ילדיהם, על פי קנה 
המידה של הורים מסורים. לעומת זאת, ההסדר באמנה זו מושתת יותר על הענקת 

ומיה לילדים ועל הענקת זכויות מסוימות, שהמדינה מעניקה לכל ילד בתחומים אוטונ
  23שונים.
סקור את המלצות הוועדות השונות בנוגע לאימוץ הסדר אפרק השני במאמר ב

בחקיקה בישראל המעודד יישוב סכסוכים בהסכמה. לעיתים הוצע שהסדר זה יהיה הסדר 
ייחד את אונה הסדר בדיני המשפחה. כללי, ולעיתים הוצע שהוא יהיה בראש ובראש

עיקר הדיון להסדר המעודד יישוב סכסוכים בהסכמה, שאומץ בחקיקה בנוגע לדיני 
הסדר לנסה להציג את עקרונות ההסדר שאומץ על ידי המחוקק בחוק אמשפחה, ו

 התדיינויות, להלכה ולמעשה. 

_____________________________________ 

 
דעתו של מומחה תפרט במפורש את מקורות המידע שעליהם היא מסתמכת, זאת כדי 
לאפשר לבית המשפט לבחון אותה באופן ביקורתי ולזהות אם חוות דעת היא בעלת ביסוס 

 (.19ראו: דוח ועדת שניט, שלב ב )לעיל, הערה  .מספק
שם כך הוצע להחליף את המונח "אפוטרופסות", הקיים בחקיקה הישנה, במונח "אחריות  23 

הורית" כלפי הילד, מונח המבטא את החובה המוטלת על ההורים "להבטיח את מימוש 
 זכויות ילדיהם, שהם נושאי זכויות עצמאיות ונפרדות מאלו של ההורים". ראו: שם;

האחריות ההורית המשותפת קיימת בבירור בשיטות משפט התמיכה בקיומו של מודל 
 FAMILY LAW. ראו:Family Law Reform Act 1995-ב זרות, ובין היתר באוסטרליה, 

REFORM ACT 1995 No. 167, 1995; Australian Government-ComLaw-Family law 

Reform Act ים. ההנחה של שינוי זה חל בעקבות המודעות באוסטרליה לכמה שינוים נחוצ
המחוקק שקבע הסדר זה הייתה שהורות בשיתוף פעולה לאחר גירושין או פירוד היא יעד 
רצוי, שאפשר לקדם אותו באמצעות שימוש בטרמינולוגיה שתבטא היפרדות של עולם 
המשפט מהרעיון הקדום של בעלות ההורים על ילדיהם ואימוץ פרוצדורות משפטיות 

ילות של ההורים למען ילדיהם וצמצום החיכוך ביניהם שיאפשרו גמישות בתכנון הפע
במידת האפשר. כמו כן, חקיקה זו נובעת ממודעות לעובדה שיש צורך באימוץ כללים 
משפטיים שיגשימו ככל הניתן את רצון הילדים לקשר מתמשך עם שני הוריהם, זאת כיוון 

הטרמינולוגיה הרצויה שרוב הילדים רוצים קשר עם שני הוריהם וקיומו מקדם את טובתם. 
היא אפוא מחויבות ואחריות הורית משותפת. המחוקק גם מעודד הורים להסכים על 
עקרונותיהן של תוכניות הורות מתאימות, שיסייעו להם להגשים את המחויבות והאחריות 
ההורית המשותפת שלהם בנוגע לילדיהם לאחר הגירושין או הפירוד ביניהם, וקובע שרצוי 

כימו בנוגע לפרטי ההסדר של ההורות המשותפת שלהם. ראו: שם, סעיף שההורים יס
60B(2)(d). 
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הנפשי של  הליך יישוב הסכסוך בהסכמה לחוסן ו שלתמקד בתרומתאפרק השלישי ב
בהן ששל יחידות הסיוע,  רות, בעיקונכונ יותבדרכי פעולה רצובו דון אבני המשפחה. 

שלהן,  הרצוי עמוד על דפוס הפעולהאמצויים עובדים בעלי הכשרה בתחום הטיפולי. 
על יחידות אלה, מיישומו במישור האנושי והרגשי.  שבני המשפחה יכולים להפיק תועלת

בני  הם שלרכיוצ אתלבחון מבחינה טיפולית  ,מתאימהפועלות במתכונת ה הןכש
המשפחה ולשקול בכל מקרה, בכובד ראש, אם הליך יישוב הסכסוך בהסכמה מתאים 

מה המגבלות שצריכות לחול בנוגע  – ואם הוא מתאים ,רכי הצדדים לסכסוךולצ
רכי הילדים במשפחה. הליך יישוב ולמתכונת קיומו. בין היתר, נחוצה רגישות לצ

סכסוך במשפחה בהסכמה עשוי לתרום במידה רבה לטובתם ולקידום זכויותיהם, אך ה
בו קובעים הסדרים שצריך לנקוט אמצעי זהירות מתאימים בכל הליך יישוב סכסוך 

 שיחולו ביחס לאורח חייהם בעתיד.
 ן שלמתכונת פעילותבנוגע ל בפרק הרביעי יהיה דיון בדפוסי פעולה אפשריים

דון באופן אבצורה טובה. זה אפשר ליישם את עקרונות חוק ם אמצעותשב, יחידות הסיוע
עקרונות אלה כשקיימת פעילות למען ההטמעה הטוב, היעיל והאפקטיבי ביותר של 

היא יישום ההסדר בחוק, ת ההצעות בתחום זה בהסכמה. מגמ סכסוך במשפחהיישוב ה
דפוסי הפעולה ד משל יישום כל אחאפשריות בתבונה וברגישות, ובהתחשב בהשלכות 

על הצדדים לסכסוך  הנזכרים בפרק החמישי, ,של יישוב הסכסוך בהסכמההשונים 
 במשפחה.

עמוד על מאפייני מודלים אפשריים של יישוב הסכסוך בהסכמה, אבפרק החמישי 
לעשות בהם שימוש. שערכאות השיפוט הדנות בענייני משפחה ויחידות הסיוע יכולות 

בענייני ופן כללי ובמשפט הישראלי, ומתווה רצוי ליישומו ציג את הליך הגישור באא
במאפייני הליך הגירושין בשיתוף פעולה. אדון לאור ההסדר בחוק. כמו כן, משפחה 
 מאפייני מודלים של יישוב סכסוכים בהסכמה בחברות מסורתיות.גם יוצגו 

יוצג ו, דון בטיעוני המתנגדים להסדר שנתקבל בחוק זהאבחלקו השישי של המאמר 
בחוק שנקבע מענה לכל אחת מן הטענות שלהם. הטיעון המרכזי יהיה שיתרונות ההסדר 

טענות המרכזיות של אדון בעולים על חסרונות אפשריים של יישום המתווה שנקבע בו. 
זכות הצדדים לגשת את לצמצם החוק עלולתחולת ההסדר שנקבע בהטיעון ש :המתנגדים

דים לסיוע אפשרי מצד עורכי הדין, להאיץ את מרוץ לערכאות, להפחית את נגישות הצד
חלק ייחד אולגרום לפגיעה בצד החלש יותר ביישוב הסכסוך בהסכמה.  הסמכויות

לפגיעה אפשרית בנשים, כשהן הצד החלש. פגיעה זו נבחנת, בין היתר, על פי  גם דיוןמה
ים לא דון גם במקרא. עולם המשפטבמעמדן הרצוי של נשים בספרות הפמיניסטית 

אין מחייבת מסקנה שבנסיבות אלה  טיעוני המתנגדיםההתחשבות ב בהםש חים,ישכ
 .לחייב השתתפות בהליך יישוב הסכסוך בהסכמה
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 התדיינויות הסדרל לחוק וועדותה מהמלצות .2

  וועדותה המלצות  2.1

החוק להסדר התדיינויות קובע הסדר שנבע, בין היתר, מהמלצות של ועדות שונות. 
ובמיוחד אלה שהן בתחום דיני המשפחה,  ,להלן את עיקרי ההמלצות שלהןסקור א

ציג את ההסדר בחוק להסדר א הדברים שחלקן אומצו בחוק להסדר התדיינויות. בהמשך
 עקרונותיו.  אתפרט אהתדיינויות ו

פתרון סכסוכים בהסכמה מען ההמלצות בנוגע לעיגון הסדרים בחקיקה בישראל ל
ינת יישום דיני המשפחה, בראשות השופט שינבוים )להלן: החלו בדוח הוועדה לבח

בסכסוך במשפחה בה נכתבו המלצות ועדת שינבוים, שבתקופה  24"(.שינבוים עדת"ו
יועץ נישואין, פסיכולוג או גורם  הם שלבשירותי בדרך כלל בני זוג לא נעזרובישראל 

זה אינו ראוי, הואיל  סברה כי מצב ה זוטיפולי אחר טרם פנייתם לאפיק ההתדיינות. ועד
לנסות תחילה, , או פסק זמן, לצדדים לסכסוך במשפחה הזדמנות ווברוב המקרים לא ניתנ

אפשרות ההליך טיפולי, או אחר, שמטרתו בחינת  הליכים אחרים: לפני ההתדיינות,
שיקום חיי הנישואין שלהם, או קביעת הסדרים טובים לכל בני המשפחה, שיחולו מכוח ל

פנו לאפיק של התדיינות, הניח בית המשפט כשהם במצב זה,  .רודיהפהסכם אחרי 
שהמשפחה לא תיוותר במתכונת מאוחדת. הוא אומנם ניסה לקבוע, בהכרעה השיפוטית 

בתום קבע אותו רוד או הגירושין, אך הוא יאחר הפלשלו, הסדר צודק והוגן, שיחול 
כמענה  25וד בין בני הזוג.רימתכונת משפטית שתחול בנוגע לפוזו הייתה  ,התדיינות
 ,"המוסד לייעוץ ולרווחת המשפחה" להקמתדוח ועדת שינבוים המלצה  כלל לליקוי זה

כיצד יוכלו לפתור את הסכסוך בו ויבחנו אליו בני הזוג החפצים להתגרש יפנו תחילה ש
להסכים בנוגע בו לאפיק ההתדיינות, או לחלופין יוכלו לשקול  פנייתם טרםביניהם 
לבני זוג המצויים  שכאשרהוועדה גם המליצה  26הסכם גירושין הוגן. של תלעקרונו

להשתתף בפגישת ייעוץ ב"מוסד לייעוץ  ההורים , יחויבויש ילדים בהליכי גירושין
לאפיק ההתדיינות.  םטרם פנייתוזאת רכי ילדיהם, ובה ייבחנו צשולרווחת המשפחה", 

למאפייני ההסדר הטוב ביותר, שיוכל במוסד זה יקבלו ייעוץ והכוונה טיפולית בנוגע 
 27לקדם את טובתם וטובת ילדיהם.

_____________________________________ 

 ( )להלן: "וועדת שינבוים"(.1986דין וחשבון הוועדה לבחינת יישום דיני המשפחה ) 24
שם. דו"ח הוועדה התמקד בבתי המשפט האזרחיים. בבתי הדין הרבניים קיים הליך, שבו  25

 פחתי, של "שלום בית".בית הדין מנסה לשמר את התא המש
 . במשך שנים רבות לא יושמו המלצות ועדה זו.8–7שם, בעמ'  26
. הוועדה המליצה שחלק מעלויות פעילותו של גוף זה ימומנו על ידי בני 12–7שם, בעמ'  27

המוסד לייעוץ ולרווחת  –זוג שמצבם הכלכלי איתן יותר, וכן הוצע שגוף ציבורי זה 
ידי המדינה והיא תפקח ותוודא שיפעל במתכונת הטובה  ימומן וינוהל על –המשפחה 

המשפט לענייני משפחה, -ביותר; ראו גם: דן ארבל ויהושוע גייפמן, "חוק בית
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הסכם לטובת  המגמה לפעול באמצעות חקיקה למען קידום מתווה שיאפשר השגת
 28כל הצדדים לסכסוך המשפטי ניכרת בשלב מאוחר יותר, בהמלצות ועדת רובינשטיין,

בו בעלי הדין בכל במסגרתה יחוישכנית ניסיונית, ושהציעה שמדינת ישראל תחיל ת
שלב הגשת כתבי הטענות, להתייצב לפגישות מידע,  מו שלסכסוך משפטי, לאחר סיו

כל פגישה תנוהל על ידי מגשר בעל כישורים  29אום )להלן: "מהו"ת"(.יהיכרות ות
בתחום יישוב סכסוכים בהסכמה, שבית המשפט ימנה, ובמהלכה יקבלו הצדדים לסכסוך 

וב הסכסוך בגישור ומטרתו. הצדדים יציגו בתמצית את ייש ו שלמידע בנוגע למהות
 תתביחד עם המגשר, באיזו מידה הליך הגישור יכול ל ,מהות הסכסוך ביניהם ויבחנו

בתום ישיבת המהו"ת הראשונה יחליטו בעלי הדין  30מענה טוב ליישוב הסכסוך שלהם.
וט. ההליך הדיון בערכאות השיפ להמשיך אתלהמשיך בהליך הגישור או  ברצונםאם 

שהוצע מחייב את בעלי הדין להתייצב לפגישת מהו"ת לאחר הגשת כתבי הטענות, 
בהליך יישוב הסכסוך בהסכמה אינה תנאי לפתיחת ההליך המשפטי. שלהם וההשתתפות 

תכלית ההסדר המוצע היא ליידע את בעלי הדין בדבר יתרונות הליך הגישור וכך להגביר 
  31כסוכים בקרב בעלי הדין בישראל.את השימוש בדרך זו של יישוב ס

צוות היגוי בראשות השופט  ניתנו על ידיהמלצות נוספות, בתחום דיני המשפחה, 
הציע שהמחוקק יאמץ כללים המקדמים יישוב סכסוכים במשפחה  . הצוותשנהב

בהסכמת הצדדים, לטובת כל בני המשפחה ולמען חייהם זה בצד זה בעתיד, בשלום 
  32ובשיתוף פעולה.

_____________________________________ 

 
. לדידם, המגמה העיקרית 434, בעמ' 431( )תשנ"ז( 3מג) הפרקליט ",1995–תשנ"ה

תביעות, בהמלצות הוועדה היא: "במקום להתמקד בסוגיית 'מרוץ הסמכויות' או בהגשת 
 יכולים להקטין את 'אש הסכסוך' ולהפנות את עיקר המאמץ לפתרון הסכסוך לגופו". 

(, ניתן 2006) דין וחשבון ועדה לבחינת דרכים להגברת השימוש בגישור בבתי המשפט 28
 http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material לצפייה באתר:

/data/H22-01-2007_10-06-35_rubinstein.pdf  :(."דוח ועדת רובינשטיין")להלן 
בעקבות  –ראו: אלעד פינקלשטיין, "עליית מעמדו של הליך הגישור ושאלה החוקתית  29

אימוצן של המלצת הוועדה לבחינת הנושא של גישור חובה והגברת השימוש בגישור 
 . בנוגע לפיתוח הדיון בנוגע404, בעמ' 403ח )תשס"ט(  קרית משפטהמשפט", -בבתי

לפגיעה אפשרית בגישה לערכאות כתוצאה מן ההפניה של הצדדים להליך חובה של יישוב 
 .427–421, 413–412סכסוכים, כגון גישור; ראו גם: שם, בעמ' 

 .52–51, 45–43( בעמ' 28" )לעיל, הערה "דו"ח ועדת רובינשטיין 30
ו"ח הוועדה, קיימת היענות נמוכה להליך הגישור בקרב בעלי הדין . לפי ד9שם, בעמ'  31

בישראל. לפיכך סבורה הוועדה כי הגברת המודעות להליך זה תיעשה באמצעות חיוב בעלי 
 הדין לגשת להליך מהו"ת בטרם תחל ההתדיינות המשפטית.

בתזכיר חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה )יישוב מוקדם של הסכסוך(,  32
, המבוסס על המלצות צוות ההיגוי בראשות השופט שנהב, הוצע לחייב את 2006–'"ותשס

בני הזוג החפצים להתגרש להשתתף בפגישות מידע, היכרות ותיאום )המהו"ת(. ההצעה 
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חשיבות וייחוס  למען קידום פתרון סכסוכים במשפחה בהסכמה המלצותדבך נוסף בנ
ייקבעו שהצעות  כללוהן להיבט הטיפולי של הסכסוך קיים בהמלצות ועדת שניט. 

כללים שיעודדו הידברות בין ההורים, באמצעות גישור או ייעוץ טיפולי. מטרת חקיקה ב
ן ההורים למען קידום זכויות ילדיהם קידום שיתוף הפעולה בי יתהההסדר שהוצע הי

נובעות מהתדיינות בעניינו הפגיעות בילד למען מניעת וטובתם בהסכמה ובדרכי שלום, 
בבית המשפט. כדי לקדם את יישום העיקרון באמנה בדבר זכויות הילד, הקובע שטובת 
הילד היא שיקול ראשון במעלה, הציעה הוועדה, בין היתר, שהמחוקק יקבע שהורים 
נדרשים להעמיד בראש מעיניהם, כחלק ממימוש אחריותם ההורית, את הסדרת האחריות 
ההורית המשותפת ביניהם בהסכמה. השימוש בטרמינולוגיה "אחריות הורית" נועד 

ההורים הם הבעלים שלפיה עולם המשפט, במעבר מהתפיסה הקדומה שקיים  להדגיש
ת עצמאיות ונפרדות מאלה של לפיה הילדים הם בעלי זכויוששל ילדיהם, לתפיסה 

הוריהם. תפיסה חדשה זו מחייבת שינוי חקיקתי שיוביל לקבלת החלטות במערכת 
המשפט בדבר האחריות ההורית, של הורים הפועלים בהתאם לעקרון טובת הילד. 
הוועדה הציעה שהמחוקק יקבע שההורים חייבים להשתתף בפגישות מהו"ת לפני הגשת 

בה הם נתבעים לקיים את שות ההורית המשותפת שלהם, התובענה בענייני האחרי
ניסיון להביאם להסכמה בנוגע לעניינים  חובותיהם כלפי ילדיהם. בפגישות אלה ייעשה

השנויים במחלוקת ביניהם, בעזרת שירותי מגשר או יועץ טיפולי. הוצע שהמחוקק יקבע 
מהם יידרש להגיש מגיעים להסכמה בנוגע לעניינים אלה, כל אחד  אינםשאם ההורים 

לבית המשפט הצעה ביחס להסכם עתידי, שבה יפרט כיצד הוא רואה את מימוש 
ם של חייהאחריותו ההורית של כל אחד מההורים, במגוון התחומים הנוגעים לשגרת 

בו קיימת התייחסות שמוצע, ה. הצעה זו תעוצב על פי מודל של הסכם ההורות ילדם
הילד, הדורשים הסדרה במסגרת הסכם  ם שלחייהלמכלול עניינים הנוגעים לשגרת 

יני האחריות ההורית המשותפת במקרה מסוים. הפרדת הטיפול בעניינים יהקובע את מאפ
אלה מהטיפול במרכיבים האחרים של סכסוך הגירושין נועדה להבטיח כי תיוחד תשומת 

 רכיהם.ושל נושאים הקשורים לילדים והדאגה לצבהסכמה הלב הנדרשת להסדרה 
לעיגון בחקיקה הישראלית של  אשרב –אלה ועדות  המלצותשל התכלית המרכזית 

 – במתכונת המקדמת את טובת בני המשפחה בעיקר הסדרים לפתרון סכסוכים בהסכמה,

_____________________________________ 

 
בתזכיר זה הייתה שפגישות המהו"ת יתקיימו ביחידת הסיוע או ביחידה ליישוב סכסוכים 

הטיפולי. ההנחה הייתה שאחרי פגישות אלה  על ידי אנשים שיש להם התמחות בתחום
יוכל כל אחד מבני הזוג להחליט אם ימשיך את הדרך לפתרון הסכסוך בהליך של יישוב 
סכסוך בהסכמה, כגון גישור, באפיק של התדיינות משפטית או באפיק של טיפול, כגון 

בתזכיר זה. טיפול זוגי או משפחתי. במשך כמה שנים לא הייתה התקדמות לקידום ההצעות 
נחקק, בסופו של דבר, חוק המאמץ את המתווה הכללי שהוצע  2014–בשנת תשע"ה
 בתזכיר זה. 



 דיני משפחה  -הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  פ"אתש טו דין ודברים
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. במשפחה בישראל, בעיקר יישוב הסכסוכיםלצרכים בתחום הייתה למצוא מענה הולם 
רגיש מנקודת מבט אנושית, ולה אימוץ דפוס פעהעדפה של ניכרת  בהמלצות הוועדות

פתרון סכסוכים באפיק של של עלולה להיגרם כתוצאה השמונע במידת האפשר פגיעה 
פעילות מערכת המשפט בישראל  ה שלהגברת יעילותגם המגמה הייתה  ההתדיינות.

 באמצעות ניסיון לפתור חלק גדול יותר מהסכסוכים באפיק של יישוב הסכסוך בהסכמה.
וביניהן אלו של  ,יישם המחוקק חלק מהמלצות הוועדות הללו קיקהחבהסדר שאומץ ב

. חלק מההמלצות  .הושלמה טרםהמלאכה ואולם,  33ועדות שינבוים ורובינשטיין
החשובות של הוועדות הללו, ובמיוחד אלו של ועדת שניט, טרם אומצו בחקיקה 

 שהמחוקק ישלים את המלאכה הנחוצה בתחום זה. התקווה היאו ,בישראל

 התדיינויות להסדר החוק עקרונות  2.2

נקבע בו שמטרת החוק היא: . עמוד על מאפייני ההסדר בחוק להסדר התדיינויותא
דיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי ל"לסייע לבני זוג ולהורים ולי

שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים 
החוק שכל  קבע לצורך הגשמת יעד זה 34ם לסכסוך ובטובתם של כל ילד וילדה".הנוגעי

פנייה לערכאת שיפוט והוא  35הליך בענייני סכסוך משפחתי ייפתח בהליך מקדמי,
צד לסכסוך רשאי  36מוסמכת הדנה בענייני משפחה בישראל, ב"בקשה ליישוב סכסוך".

_____________________________________ 

ב לתקנות 99בין היתר, אחת מתוצאות ההמלצות של ועדת רובינשטיין היא תיקון תקנה  33
, אשר מחייבת בדרך כלל, פרט לחריגים 2220, ק"ת 1984–סדר הדין האזרחי, תשמ"ד

להשתתף  ש"ח ומעלה, 75,000ים לסכסוך בתביעה אזרחית בסכום של מסוימים, את הצדד
בפגישת מהו"ת אחת ללא תשלום. בישיבה זו יבחנו אם הם ברצונם לנסות ליישב את 
הסכסוך ביניהם באמצעות גישור. אם לדעתם הליך זה אינו האפיק המתאים ליישוב 

וורסרית. המחוקק קבע הסכסוך ביניהם, חוזר הטיפול בעניינם לאפיק של התדיינות אד
שבהליכים אזרחיים אלה, לאחר הגשת כתב התביעה, ייפגשו הצדדים לסכסוך בפגישת 
מהו"ת אחת או יותר ויבחנו אם קיימת אפשרות ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה. 
התקווה הייתה שבעקבות ההשתתפות בהליך המהו"ת תהיה מודעות רבה יותר ליתרונות 

 כמה, ולפיכך הבחירה בדרך זו תהיה נפוצה יותר. של פתרון הסכסוך בהס
 לחוק להסדר התדיינויות. 1סעיף  34
תובענה בין בני  –לחוק להסדר התדיינויות: "'תובענה בעניין של סכסוך משפחתי'  2סעיף  35

( ענייני נישואין 1זוג, בין הורים או בין הורים לילדיהם בכל אחד מהעניינים האלה: )
ממון בין בני זוג, לרבות תובענה כספית או רכושית הנובעת מהקשר בין  יחסי (2וגירושין; )

( מזונות או מדור של בן זוג או של ילדה או 3בני הזוג ולמעט תובענה בענייני ירושה; )
 ( כל עניין הנוגע לילדה או לילד לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,4ילד; )
; 1991–האג )החזרת ילדים חטופים(, תשנ"א , למעט תובענה לפי חוק אמנת1962–תשכ"ב

 אבהות או אימהות לגבי ילדה או ילד". (5)
(. 2)א( לחוק להסדר התדיינויות; תזכיר חוק להסדר התדיינויות )לעיל, הערה 3סעיף  36

ים שבהם תביעת בתזכיר מוצע לבטל את הדרישה להגשת בקשה ליישוב סכסוך במקר



 פ"אתש טו דין ודברים  יחיאל קפלן

248 

 

כשחלפו ישוב סכסוך ולהגיש תובענה כשבשנה שקדמה להגשתה הוגשה בקשה לי
כתב כשמוגש נוהג הרווח בניגוד ל 37בעניין עיכוב ההליכים. בחוק התקופות המצוינות

תביעה בהתדיינות, המחוקק קבע שבבקשה ליישוב סכסוך אין לפרט מה הן העובדות או 
בקשה הלאחר הגשת  38הטענות בנוגע למהות הסכסוך המשפחתי או לסמכות השיפוט.

בה הוגשה שהפועלת כמסייעת לערכאה  ות מהו"ת ביחידת הסיוע,יזומנו הצדדים לפגיש
יישוב הסכסוך הכוונת הצדדים להליך אפשרי של היא העיקרית  ןמטרת 39הבקשה.
 התדיינות. כתחליף ל בהסכמה

ימים, מיום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, המכונה  45המחוקק קבע פרק זמן של 
של פסק זמן למען פעולה רצויה: "תקופת עיכוב ההליכים". מטרתה היא קיומו 

השתתפות הצדדים לסכסוך בפגישות המהו"ת. קיימת בחוק גם אפשרות של הארכה של 
עובדי יחידת  ם שלימים נוספים, אם הארכה זו נחוצה ומועילה לדעת 15-פרק זמן זה ב

במהלך "תקופת עיכוב ההליכים" אין לצדדים היתר לפתוח בהליך של  40הסיוע.
היחיד המותר הוא בקשה של צד לסכסוך שחפץ ההתדיינות ינם, ואפיק התדיינות בעני

_____________________________________ 

 
הגירושין היא בהסכמת הצדדים. כמו כן, מוצע שהחוק לא יחול ביחס לאכיפת פסקי חוץ, 
ובסוגיות של אלימות במשפחה ומניעת הטרדה מאיימת; ראו: לתזכיר חוק להסדר 

 .6–5( בעמ' 2התדיינויות )לעיל, הערה 
ק להסדר התדיינויות. בהמשך להסדר זה, מוצע בתזכיר החוק להסדר )י( לחו3סעיף  37

(. שצד יהיה רשאי להגיש תובענה בסכסוך משפחתי בין היתר, 2התדיינויות )לעיל, הערה 
גם כאשר חלפה שנה אך בין הצדדים תלויה ועומדת תובענה משפחתית אחרת בעת הגשת 

תובענה. כך יהיה גם כן, במקרים בהם התובענה היא לאכיפה וביצוע של החלטות ה
 .6( בעמ' 2קודמות. ראו: תזכיר חוק להסדר התדיינויות )לעיל, הערה 

 תוכן הבקשה יהיה שמבקשים יישוב סכסוך במשפחה. ראו: שם, שם. 38
 להסדר התדיינויות. ( לחוק1)ב()3סעיף  39
 ימים מיום הגשת הבקשה 60לחוק להסדר התדיינויות. דהיינו, יכולים להיות  3ראו: סעיף  40

הימים המיועדים לקיום  45"תקופת עיכוב ההליכים". אלו כוללים את  ליישוב סכסוך, שהם
)ה( לחוק 3יום נוספים בהתאם להסדר שקבע המחוקק בסעיף  15-פגישות המהו"ת ו

(. שם מבואר: 2התדיינויות; ראו גם: תזכיר חוק להסדר התדיינויות )לעיל, הערה להסדר 
ימים כיום, שבה הצדדים  60–45"פגישות אלה נערכות בתוך 'תקופת עיכוב הליכים' בת 

למעט בעניין מנועים מלהגיש תובענות לערכאות שיפוטיות בעניין הסכסוך שביניהם, 
בקשות דחופות מסוימות וסעדים זמניים לשמירת מצב קיים, שהוגדרו בתקנות ]תקנות 

[. בתום תקופת עיכוב ההליכים, י"ק – 2016–תשע"ו להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה,
במידה שהצדדים מחליטים שאינם יכולים לפתור את הסכסוך בדרכי שלום, הם רשאים 

להוראות שנקבעו בחוק, תוך מתן זכות קדימה לצד שהגיש את להגיש תובענות, בהתאם 
)ה( הקיים העוסק 3הבקשה ליישוב סכסוך להגיש תובענה". "מוצע לפשט את סעיף 

בהגדרת תקופת עיכוב ההליכים והתקופה במהלכה לא ניתן להגיש תובענות, ולקבוע כי 
ימים  65יפוטית תהא תקופת עיכוב ההליכים בה לא ניתן יהיה להגיש תובענות לערכאה ש

 מיום הגשת בקשה ליישוב סכסוך".
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( 5)א()5הותקנו תקנות מכוח סעיף כמו כן,  41להיעזר בסיוע נחוץ של סעדים דחופים.
לחוק להסדר התדיינויות, המקנה לשר המשפטים את הסמכות להתקין תקנות שיעסקו, 

לתקנות להסדר  16קנה בין היתר, נקבע בת 42בין השאר, בקיצור תקופת העיכוב.
, כי בנסיבות מיוחדות, 2016–התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, תשע"ו

נפסק, לאור  43תאפשר קיצור תקופת עיכוב ההליכים או הארכתה.יהמנויות בתקנה, 
היום  45הוראת המחוקק, כי ימי הפגרה של בתי המשפט נחשבים ככלולים בתקופה של 

למען התרת חלק מן הספקות הקיימים בעניין זה,  44ם".של "תקופת עיכוב ההליכי
בתזכיר החוק להסדר התדיינויות מוצע שתהיה הוראה בעניין תקופות של פגרות, 

 אתמניין הימים, שעל פיו מחשבים על עיכוב ההליכים ו ה שלתקופהמשך על השפעתן 
בסכסוך  מספר הימים של התקופה עד לתום תקופת עיכוב ההליכים, שאחריה מתדיינים

 45במשפחה יכולים להגיש תובענות לערכאת השיפוט המתאימה.
בתום פגישת המהו"ת האחרונה תוגש המלצת יחידת הסיוע בנוגע לאופן פתרון 

בו הם יכולים להחליט אם הם שימים,  עשרהלצדדים פרק זמן של ניתן הסכסוך, ואחריה 
אם הם  46יינות.תדהאו פונים לאפיק ה בהסכמה ממשיכים בהליך יישוב הסכסוך

_____________________________________ 

 )ז( לחוק להסדר התדיינויות.3סעיף  41
 ( לחוק להסדר התדיינויות.5)א()5סעיף  42
, 2016–לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, תשע"ו 16ראו: תקנה  43

ת הדין הרבני הגדול כי )להלן: תקנות להסדר התדיינויות(. בהקשר זה קבע בי 1580ק"ת 
או הוארכה, הדרישה של המחוקק  ככלל במקרים שבהם תקופת עיכוב ההליכים קוצרה

)ה( לחוק להסדר התדיינויות, שתהיה תקופה של "ימי הצינון", נותרת בתוקף. 3בסעיף 
( )להלן: עניין תיק 3.6.2018)פורסם בנבו,  פלונית נ' פלוני 1152768/1ראו: תיק )גדול( 

 (.1152768/1( )גדול
( )להלן: עניין 14.2.2017)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 1096295/1ם( -ראו: תיק )אזורי י 44

)ג( לחוק להסדר התדיינויות; ראו גם 10, לאור קביעת המחוקק בסעיף פלוני( 1096295/1
בו, )פורסם בנפלונית נ' פלוני  1116230/2בבית הדין הרבני הגדול בירושלים: תיק )גדול( 

 1151791/1תיק )גדול(  (;43)לעיל, הערה  1152768/1עניין תיק )גדול(  (;28.11.2017
 (.1151791/1( )להלן: עניין תיק )גדול( 10.6.2018)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית

א, 6. "מוצע להוסיף את סעיף 4 ( בעמ'2ראו: תזכיר חוק להסדר התדיינויות )לעיל, הערה  45
ולקבוע הוראות לעניין פגרות ומועדים לצורך קביעת תקופת עיכוב ההליכים, ולצורך מניין 
התקופות להגשת תובענות לאחר מכן". נוסח הסעיף המוצע:")א( הימים המנויים להלן לא 

: לעניין זהיבואו במניין הימים לפי חוק זה, ורשאי השר לקבוע מועדים ותקופות נוספות 
שני ימי  –לענייני משפחה, בבתי הדין הרבניים, וביחידות הסיוע שלידן ( בבתי המשפט 1)

ראש השנה, יום הכיפורים, והימים שבין י"ד בתשרי לכ"ב בתשרי והימים שבין יד בניסן 
ימי חג אלפתר בין  –( בבתי הדין השרעיים, וביחידות הסיוע שלידן 2לכ"א בניסן; )
י בחודש שוואל, וערב החג, וחג אלאדחא בין העשירי לארבע עשרה הראשון לשליש
הימים  15חג'ה, וערב החג; )ב( מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א( במניין -לחודש ד'ו אל

יבואו גם המועדים בהם לא ניתן להגיש תובענה למזכירות ערכאה  4הקבועים בסעיף 
 ת התובענה חל במועד כאמור".שיפוטית לפי כל דין, זולת אם היום האחרון להגש

 )ד( לחוק להסדר התדיינויות.3סעיף  46
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מחליטים להמשיך ביישוב הסכסוך, הם מסכימים ביניהם על התקופה של עיכוב 
רות, והצדדים לסכסוך כרתו יההליכים. אם ההליך של יישוב הסכסוך בהסכמה נשא פ

הסכם, עליהם לפנות לאחת מערכאות השיפוט המוסמכות, בבקשה שתיתן בסיומו 
כשקיים פער  –ום פגישת המהו"ת האחרונה בתאולם, אם ו 47להסכם תוקף של פסק דין.

למכנה משותף  מגיעים אינם הצדדיםאפשר לגשר עליו בהליך יישוב הסכסוך, ו-שאי
מודיעים הצדדים על רצונם להפסיק את הליך יישוב  – המאפשר כריתת הסכם ביניהם

למחשבה ימים,  15התדיינות, ניתן להם פרק זמן של וחפצים לפעול באפיק ההסכסוך 
המכונה "ימי , זו תקופהב 48במהלכם אינם יכולים להגיש תובענה.ש ון בעניין,ועי

_____________________________________ 

לחוק הכשרות המשפטית  24לחוק להסדר התדיינויות; ראו גם: סעיף  4סעיף  47
 והאפוטרופסות. בנוגע לאישור בית המשפט להסכם הקובע מה יהיה גורלם של ילדים.

לחוק להסדר התדיינויות, שקובע: )ד( 3)ה( לחוק להסדר התדיינויות. ראו גם: סעיף 3סעיף  48
"בתום פגישת המהו"ת האחרונה תמליץ יחידת הסיוע לצדדים בעניין התאמת הליך יישוב 
הסכסוך בהסכמה בעניינם; בתום עשרה ימים מיום פגישת המהו"ת האחרונה, יודיע כל 
 ."אחד מהצדדים ליחידת הסיוע אם הוא מעוניין להמשיך בהליך חלופי ליישוב הסכסוך

בנוגע למשמעות הביטוי "תקופת עיכוב ההליכים" והבחנה בין שני סוגי החלטות  או גםר
במקרה שבו ערכאת שיפוט מחליטה לקצר את תקופת עיכוב ההליכים, בפסק הדין בתיק 

(. כמו כן ראו: בנוגע לקיצור 3.6.2018)פורסם בנבו,  פלונית נ' פלוני 1152768/1)גדול( 
ברמ"ש )חיפה(  לעיל, )ה(,3בסעיפי החוק ובין היתר בסעיף  תקופת ההליכים, לאור הכתוב

(. שם הובהר שמניין הימים 1.8.2019)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 19448-07-19
שלאחריו רשאי מגיש הבקשה ליישוב סכסוך להגיש ראשון תביעה בערכאת שיפוט 

יום  15-סכסוך ו יום לאחר הגשת הבקשה ליישוב 45יום ויותר,  60העדיפה לדעתו הוא 
פלוני נ'  1205146/1נוספים לאחר תקופה זו. ראו גם פרשנות ההסדר בחוק בתיק )גדול( 

". "החוק קובע אפוא את גבולותיה של "תקופת עיכוב ההליכים )פורסם בנבו(: פלונית
על פי קביעת המחוקק, נמנים מיום הגשת  ימים אשר, 60ימים או  45היא בת התקופה 

, עם אפשרות 'המכונים 'ימי צינון – סכסוך, ואחריהם עוד חמישה־עשר יוםהבקשה ליישוב 
אפשרות שלא הייתה רלוונטית לנידון  –לקביעת תקופה נוספת בהסכמה לעיכוב הליכים 

לאחר תקופה זו ישנם חמישה־עשר . )שלפנינו שבו ביקש הבעל לבדו את הארכת התקופה
הגשת תביעה בערכאה שיבחר למי שהגיש ימים נוספים אשר בהם מוקנית זכות ראשונים ל

ימים אלה מתחילים לאחר תום תקופת עיכוב ההליכים. תקופת  את הבקשה ליישוב סכסוך.
עיכוב ההליכים היא תקופה קשיחה שקבע המחוקק, שבה מנע המחוקק וחסם לצדדים את 
זכות היסוד של הגישה לערכאה שיפוטית, מניעת זכות יסוד זו טמונה במהותו 

ת־העל של החוק לשנות את אופן פתרון סכסוכים בין בני משפחה. המחוקק, ככלל, ובמטר
לא הקנה לרשות השיפוטית את האפשרות לקצר או להאריך מועדים אלו, לפיכך אף 
החלטה של רשות שיפוטית שהליך המהו"ת הסתיים אין בה כדי להאריך או לקצר את סד 

קביעה דווקנית זו הוא שאילו אפשר היה הזמנים שקבע המחוקק. ההיגיון שעומד מאחורי 
לא הייתה אפשרות שהחוק ישיג את מטרתו, שהרי תמיד לא  לקצר את סד הזמנים שנקבע,

היה הצד שאינו מעוניין לפתור הדברים בדרכי שלום משתף פעולה, והחלטה שיפוטית על 
חוק ]...[ )א( ל5קבע בסעיף  סיום ההליך היה בה בכדי לסכל מטרת החוק. עם זאת המחוקק

המקרים שבהם תוכל רשות שיפוטית  השאיר המחוקק פתח צר לקיצור ההליכים. אך בכך
לתקנות להסדר התדיינויות  16שנקבעו בסעיף  לקצר ההליכים הם מקרים יוצאי דופן
 ."2016 –בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, תשע"ו 
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קדימה", מוקנית לצד שהגיש ראשון את בקשת יישוב הסכסוך עדיפות בבחירת ערכאת 
 בה הוא חפץ להגיש את תביעתו, והיא שתדון בהמשך בתביעתו.שהשיפוט המוסמכת 

יש תובענה או תביעה בעניינים מנוע הצד השני מלהגאלה ה"ימי הקדימה"  15במהלך 
אם הצד אחר תום תקופת "ימי הקדימה", ל 49השנויים במחלוקת בסכסוך במשפחה.

רשאים שהגיש בקשה ליישוב סכסוך לא הגיש תובענה בערכאת שיפוט העדיפה לדידו, 
בערכאת שיפוט מוסמכת מתאימה, על פי להגיש תובענה או תביעה כל הצדדים לסכסוך 

 בחירתם. 
יתרונות רבים, בהשוואה למצב שהיה קיים בישראל לפני  בחוק שנקבעלהסדר 

מסוימת  בתחילת התהליך פגיעהכשקיים הסדר זה יש  קליטתו, ועם זאת גם חסרונות.
 עדיפה. צדדים להתדיין בערכאת שיפוט מוסמכת, שלדעתם ההתדיינות בההבאפשרות 
 ליישוב בקשה שהגיש צדלבנוגע לזכות הגישה לערכאות  יתרון מקנה ההסדרכמו כן, 
 כשנכשל. סיוע יחידת לו שיש דתי דין בבית או משפחה לענייני המשפט בבית סכסוך

, ימים 15 במשך כאמור, לבחור רשאי צד אותו, בהסכמה הסכסוך יישובשל  הליךה
בזכות הגישה פגיעה מידתית זו  ,אולםו .בהתדיינות בסכסוך שתכריע שיפוט ערכאת

התדיינות בערכאת שיפוט הרצויה לדעתם היא אפיק הנות ללפלערכאות של החפצים 
למען מטרה טובה: הגברת סיכויי ההצלחה של הליך יישוב הסכסוך בהסכמה, וכאמור, 

אפיק של הדרך בפעולה בבהמשך לבחור אפשרות מהם את ההמחוקק אינו מונע 
ים ליישב התדיינות. בחוק אין כפייה פטרנליסטית, והצדדים לסכסוך במשפחה אינם חייב

נוסף על כך, גם כשקיים יתרון לצד אחד לסכסוך בנוגע  את הסכסוך ביניהם בהסכמה.
לגישה לערכאות, הוא קיים במשך פרק זמן מוגבל ולכן הפגיעה בזכות הגישה לערכאות 

 כמו כן, התקווה היא שבמקרים רבים לא יתקיים הרצון להתדיין לאחר 50.היא מידתית
_____________________________________ 

)ה( לחוק להסדר 3יף לחוק להסדר התדיינויות. לאור נוסח סע 4-)ה( ו3ראו: סעיפים  49
התדיינויות קבע בית הדין הרבני שתקופת עיכוב ההליכים נמשכת גם במקרים שבהם 
החליטה יחידת הסיוע להפסיק את הליך המהו"ת לאחר פגישה עם הצדדים. כמו כן קבע, 

(, שגם כאשר 9.5.2005)פורסם בנבו,  פלוני נ' מדינת ישראל 5679/03לאור הפסיקה בבג"ץ 
נה בתקופת עיכוב ההליכים שלא כדין, הופעת הצדדים לדיון בפני בית הדין, הוגשה תובע

ושיתוף הפעולה שלהם בדיון ללא טיעון בנוגע להיעדר סמכות שיפוט, עשויים להיחשב 
כהסכמה מכללא שבית הדין ידון בסוגיה, המקנה לו סמכות שיפוט. ראו: תיק )אזורי אש'( 

 נבו(.)פורסם בפלונית נ' פלוני  1124120/3
(, בהמשך לכתוב בתיק )גדול( 44)לעיל, הערה  1151791/1מבואר בתיק )גדול(  50

)פורסם בנבו(: "עלינו לזכור כי זכות הפנייה לערכאות היא פלוני נ' פלונית  1121808/1
בר שנועד לתכלית ראויה זכות יסוד חוקתית, וכידוע, אין פוגעים בזכות יסוד אלא בד

ובמידה שאינה עולה יתר על הנדרש להשגת אותה תכלית. בחקיקת החוק להסדר התדיינות 
אמר המחוקק את דברו באשר להיקף הפגיעה המותרת בזכות היסוד של הפנייה לערכאות, 
וקבע כי הפגיעה תהא, כאמור, למשך ארבעים וחמישה ימים או שישים יום, הנמנים החל 

שת הבקשה ליישוב סכסוך, ובנוסף להם חמישה־עשר ימי הצינון. בימים אלה מנוע ביום הג
 אדם מלנקוט הליכים משפטיים למעט בקשות דחופות ובקשות לסעד זמני".
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 לצד היתרון של הסוגיהובנסיבות אלה  ,סוך במשפחההמיישב את הסכ הסכם כריתת
במהלך  לערכאות הגישה עיכוב אפשרות של סוגיההו סכסוך ליישוב בקשה שהגיש

 בנישבמקרים רבים  אהי הסבירה ההנחה .רלוונטיות אינןתקופת עיכוב ההליכים 
 במהלך ומתן משאבו הטיפולי הליךבהצלחת ה, והארוך הקצר בטווח, יחפצו המשפחה

 בני טובת למען, בהסכם טובים הסדריםבה  ייקבעו, ו"ההליכים עיכוב תקופת"
 מהמשתתפים 60%-ל, הסיוע יחידות פעילותבוחן את ה מחקר ממצאילאור . המשפחה
 51.זה בהליך פעולה לשתף גבוהה מוטיבציההייתה  בהסכמה הסכסוך יישוב בהליך

ליך המהו"ת הביעו הב משתתפים והמשתתפותמה 71%כי  ממצאי מחקר נוסף העלו
חוק הסדר בעמדה חיובית כלפי ההייתה  66%-כלו ת בו,השתתפומהשביעות רצון 

התרומה החיובית של הליך המהו"ת על ידי  הערכת ,כמו כן להסדר התדיינויות.
 אחרלש נראה 52.רבים יותר מפגשי מהו"תהמשתתפים עלתה בהדרגה ככל שהיו 

 הסכסוך יישוב של ליתרונות נוגעב טוב הסבר יקבלו במשפחה לסכסוך שצדדים
, בהסכמה במשפחה הסכסוך יישובלמען  פעולה שתףל ייטו רובם ,בהסכמה במשפחה
 המשא רבים במקרים. זה פעולה תוףיש ה שלתולד יהיו המשפחה לבני טובות ותוצאות
בני המשפחה,  כל על מקובליםיהיו  שעקרונותיו ,הסכם יניב הסכסוך יישוב למען ומתן

  53.ביניהם ההדורים את ליישב שבעי רצון מן ההצלחה והם יהיו

_____________________________________ 

 –ראו: ענת ענבר, חיה נבו וסוזן להמן, "יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה  51
 .35בעמ'  ,25ב )תשס"ט(  משפחה במשפטעשור לפעילותן", 

; בנוסף, ממצאי מחקר זה, 56–55(, בעמ' 7)לעיל, הערה  2019ראו: דו"ח מכון ברוקדייל,  52
בנוגע ליישום ההסדר בחוק כעת, מעידים שקיימת שביעות רצון רבה של בני המשפחה 

סוך שלהם כשקיימת ההימנעות מטיפול מהיר יותר ונכון יותר מבחינה טיפולית בסכ
. כמו כן, על פי מידע בפגישה עם 30מההתדיינות בתקופת עיכוב ההליכים. ראו: שם, בעמ' 

 15.4%-עולה, שב 3(, מניתוח של טופסי ט9מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה 
ת הסיוע הגיעו הצדדים להסכמות במשא ומתן מהתיקים שטופלו בהליך המהו"ת ביחידו

במהלך התקופה של פגישות המהו"ת )הסכמות לפעול למען יישוב הסכסוך שלא בדרך של 
מתיקים אלה הייתה הסכמה להמשיך ליישב את הסכסוך  20.3%-התדיינות(. כמו כן, בכ

 "ת.בהסכמה, ללא התדיינות, באמצעות הליך יישוב הסכסוך בהסכמה לאחר הליך המהו
נראה שאין לחשוש יתר על המידה מפני ניצול לרעה של היתרון המוקנה לצד שהגיש  53

יום הוא יכול לבחור את הערכאה שהוא חפץ  15בקשה ליישוב סכסוך. אומנם במשך 
להתדיין בה, אך אין להניח שבדרך כלל יתרון זה יגרום לבחירה שלו בהתדיינות ולא 

ך יישוב הסכסוך בהסכמה. במקרים רבים הצד במיצוי הטובה והברכה הנובעות מהלי
שהגיש את הבקשה ליישוב הסכסוך, וקיבל הסברים טובים בנוגע ליתרונות של יישוב 
הסכסוך בהסכמה, לא החליט בוודאות שהוא מעדיף את אפיק ההתדיינות. סביר להניח 
שאף הוא יפעל במסגרת הליך יישוב הסכסוך במשפחה בתום לב. החפץ בטובת בני 

שפחה, שקיבל הסבר בנוגע ליתרונות של יישוב הסכסוך בהסכמה, יפעל לאור ההנחה המ
שמוטב לו להיות צד להסכם במשפחה, ולא יהיה דיון בעתיד בעניינו בהתדיינות, בערכאת 

 שיפוט אזרחית או דתית שהוא יבחר להתדיין בה. 
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פגיעה אפשרית יתרון לצד שהגיש בקשה ליישוב סכסוך או  כגון סוגיות, כמו כן
בכל עת בשלב שבו ידונו  ייבחנושל צדדים לסכסוך במשפחה בזכות הגישה לערכאות 

ון ההסדר בחוק זה אומץ בשלב הראש בין השאר, .נחוצים לחוק הקיים םבתיקוני
פעילות במשך תקופת  שיתרונותיו וחסרונותיו ייבחנו בתום ,כהוראת שעה: הסדר זמני

את החשש מפני שינוי  הממתן ,הסדר של פשרה יההאימוץ החוק בדרך זו  54.שלוש שנים
בלתי הפיך במערכת המשפט בישראל הדנה בדיני משפחה, ללא בחינה מספקת של 

תיבחן במהלכה ש יון,ניסת תחילה תקופ תתקייםההנחה הייתה ש 55השלכות תהליך זה.
תפר , כגון החשש שמא חקיקת חוק זה השוניםאם יש בסיס איתן לחששות  השאלה

האיזון שהיה קיים בעבר בין סמכות השיפוט בענייני משפחה של  באופן ממשי את
אם יתברר שקיימים חששות מוצדקים  56הערכאה הדתית לבין זו של הערכאה האזרחית.
_____________________________________ 

שעה, נדחתה עתירה  . כיוון שהחוק הוא הוראתלחוק להסדר התדיינויות 9–7ראו: סעיפים  54
נגד קבלת עקרונות חוק זה. יוגשו דוחות לשר המשפטים על מתכונת ביצועחוק זה. שופטי 
בית המשפט העליון ציינו שאם יתברר שקבלת החוק אינה רצויה, העותרים ולשכת עורכי 
הדין יוכלו לשוב ולעתור נגד קבלתו, וחזקה שוועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בשלב זה 

שבגינם הם מתנגדים לקבלת החוק. אך בשלב שבו הוגשה העתירה, כשעדיין אין בטעמים 
[, הן בבתי המשפט לענייני י"ק –"ניסיון שיצטבר במהלך התקופה ]של הוראת השעה 

משפחה והן בבתי הדין הדתיים", ולא מוצתה האפשרות לבצע תיקונים נדרשים בחוק לאור 
גפן נ' כנסת  4649/16נגד החוק. ראו: בג"ץ  ניסיון מצטבר זה, אין מקום לקבלת העתירה

 (.גפן( )להלן: עניין 4.5.2017)פורסם בנבו,  ישראל
לף זמן מהמועד שבו נחקק החוק להסדר התדיינויות ועד למועד כניסתו לתוקף. יישומו ח 55

של חוק זה חייב העמדת תקציב נוסף ותקנים נוספים ליחידות הסיוע. ראו ההסבר של יושב 
ה, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי ואליעזר יבלון, מנכ"ל משרד הרווחה: ראש הוועד

(; כמו כן הייתה 1של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  64פרוטוקול ישיבה מס' 
דרושה היערכות רבה של יחידות הסיוע, הכוללת קליטה והכשרה של כוח אדם נוסף, 

יומן ומתאים. ראו ההסבר של גברת מוריה בקשי, ראש אשכול, ייעוץ וחקיקה, משרד מ
המשפטים, וענת ענבר, מפקחת ארצית, יחידות הסיוע, משרד הרווחה, בנוגע להערכות 

של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל,  41הנדרשת של יחידות הסיוע: פרוטוקול ישיבה מס' 
(. עקב זאת נדחה מועד הכניסה לתוקף של ההסדר בחוק זה בעשרה חודשים 1הערה 

נוספים, מעבר לתשעת החודשים הנקובים בחוק; ראו: הצעת חוק להסדר התדיינויות 
( )דחיית תחילה(; ראו גם ההסבר של גברת מוריה 2במשפחה )הוראת שעה( )תיקון מס' 

קיקה, משרד המשפטים, בנוגע למטרת הצעת חוק זו: בקשי, ראש אשכול, ייעוץ וח
(. בנוגע להקצאת 1של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  41פרוטוקול ישיבה מס' 

תקציב הנחוצה למען מטרות כגון הרחבת המעגל של אנשי המקצוע העוסקים ביישוב 
ה, הכשרתם ושילובם במערכת העוסקת במשימה זו; ראו: דפנה הסכסוך במשפחה בהסכמ

, 295ט )תשע"ו(  דין ודבריםבין הכאוטי להרמוני",  –הקר, "מה נשתנה? דיני משפחות 
 .320בעמ' 

המבקרות, אשר תמכו באופן עקרוני ביישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה, סברו שהדרך  56
ר חלוץ )פיילוט( ביחידות הסיוע. לדידן, הנכונה לשינוי שמביא עימו החוק היא ביצוע מחק

. ראו: שם, מחקר חלוץ זה יסייע לבחון את היתרונות והחסרונות של ההסדר הקבוע בחוק
של ועדת  273שם; ראו גם ההצעה של חברת הכנסת עליזה לביא: פרוטוקול ישיבה מס' 
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ש לתקנם בהסדר שנקבע בחוק, גם בהקשר של זכות הגישה לערכאות, תיקון וליקויים שי
 החוק אפשרי אף לאחר תום התקופה שבה החוק הוא "הוראת שעה".

כשהותקנו  הבחוק להסדר התדיינויות היתחילה בע סדר שנקה תהשלמשלב אחד של 
ילות מחוקק המשנה קבע בתקנות אלה דפוס פע 57חוק זה.טוב של תקנות למען יישום 

. בין היתר, נקבע לסעד זמני נזקים אפשריים של עימות בהתדיינות למען צמצום מרבי של
כי בקשה לסעד זמני צריכה להיות קצרה ותמציתית ולכלול רק את עיקרי העובדות 

את העילות שבגינן גם קבעו התקנות  58רוטן נחוץ למען דיון והכרעה בבקשה.ישפ
אף הפסיקה תרמה את  59שנקבעה בחוק זה. יתאפשר קיצור תקופת עיכוב ההליכים

 ה שלת קיצוריש"לבית משפט שיקול דעת מצומצם", בסוגי תרומתה. בין השאר, הודגש
תקופת עיכוב ההליכים לאור ההסדר שנקבע בתקנה זו: "קיימת רשימה סגורה של כל 
העילות שבגינן ניתן לקצר את תקופת עיכוב ההליכים מתוך כוונה ברורה שלא להתיר 

בין היתר, היו שפסקו, במטרה למנוע עיכוב  60."בעלי הדין להפוך את החוק לאות מתהל
ימים  45לא מוצדק, כי כשנקבעה פגישת מהו"ת ראשונה תוך תקופת זמן העולה על 

 אתמהגשת התובענה )בניגוד להוראות החוק(, בגין קשיים טכניים כגון עומס המקשה 
רשאי בית המשפט לסיים את תקופת עיכוב צוע המשימה ביחידות הסיוע ביעילות, יב

  61ההליכים.

_____________________________________ 

 
קבלה, בין הצעה זו לא נת ;26( בעמ' 7.12.2014עשרה )-החוק, חוק ומשפט, הכנסת התשע

היקף -היתר, מפני שלא רצו לצמצם את היקף ההטבה לבני המשפחה הנובעת מיישום רחב
של עקרונות החוק. כמו כן, יחידות הסיוע, שאינן חדשות במערכת המשפט כעת, פועלות 
בישראל כמעט שני עשורים לצד מערכת בתי המשפט לענייני משפחה והפכו לחלק בלתי 

ו בצורה טובה מאוד לערכאות השיפוט בענייני משפחה נפרד ממערכת זו. הן סייע
במשימות שונות שהוטלו עליהן בעבר, ובמרוצת הזמן גברה ההכרה בתרומתן המהותית 

ראו: ענבר, נבו  לפעילות טובה של ערכאות השיפוט הדנות ומכריעות בסכסוכים במשפחה.
 .49(, בעמ' 51ולהמן )לעיל, הערה 

 ראו: תקנות להסדר התדיינויות. 57
לתקנות להסדר התדיינויות. ראו גם את הפרשנות בנוגע למטרות החקיקה  10ראו: תקנה  58

(. המגמה היא 2.8.2016)פורסם בנבו, פלונית נ' אלמוני  725-08-16בתקנה זו: י"ס )ת"א( 
י לא לסכל את מגמת המחוקק מחיקה של בקשות שלא נכתבו בצורה קצרה ותמציתית, כד

לחוק להסדר התדיינויות: "לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך  1בסעיף 
משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, 

 מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד".
 לתקנות להסדר התדיינויות. 16ראו: סעיף  59
( )להלן: עניין 13.7.2017)פורסם בנבו, פלוני נ' פלונית  14727-06-17רמ"ש )מחוזי חי'(  60

 (.פלוני 14727-06-12
( )להלן: עניין 29.11.2016)פורסם בנבו,  5, בעמ' ה.ג נ' א.ק 27821-11-16ראו: י"ס )ת"א(  61

 (.ה.ג
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ורצוי  ,בחוק להסדר התדיינויות ובתקנות אלה שאינן מובהרות דייןקיימות סוגיות 
על להלן עמוד א 62.בנוגע אליהן שבתיקונים לחוק ולתקנות יתווסף ממד של בהירות

  הללו.סוגיות כמה מה
בתקופת עיכוב  קי ההתדיינותחשוב לקבוע כללים נוספים בתקנות שימנעו את נז

לקבוע  ישההליכים, שנועדה לקידום יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה. בין היתר, 
במהלך תקופה זו עורכי דין, המגישים עבור לקוחותיהם  של סייגים בנוגע לפעילות

שימוש  עשותעלול להי 63תביעות שמטרתן הענקת סעדים זמניים, שלעיתים הם נחוצים.
והתוצאה עלולה להיות  ,אלה ושימוש לא ראוי בטיעונים הנטענים בהם רב מדי בתביעות

 השכנת שלום באמצעות מגמת המחוקק לעודדשעומדת בסתירה להמחלוקת, העצמת 
בה מתקיים הליך המהו"ת. יש שיישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט בתקופה 

נחוצה של יריעת לקבוע כללים שימנעו שימוש לא רצוי בסעדים הזמניים והרחבה לא 
 אינןבהם התביעות שהמחלוקת בטיעונים בהם. סייגים אלה צריכים לחול במקרים 

חלק מן הטיעון התמציתי הנחוץ לגופו של עניין  אינםטיעונים אלה כאשר נחוצות, 
 הם בוטים מדי, ובמיוחד כשאין להם ביסוס איתן בראיות. כשבשלב זה או 
בן  ו שללמנוע שימוש לרעה בזכות שמטרתם בפסיקה נקבעו שלושה סייגים, כמו כן

שמגיש צד לסכסוך בתביעה , ןהגירושיזוג לכרוך עניין שבסמכות מקבילה בתביעת 
שאינה  עניין שבסמכות מקבילהכריכת במשפחה לבית הדין הרבני. הפסיקה אוסרת 

זוג יגישו תביעה בעניין הזוג או בת השמטרתה סיכול האפשרות שבן בתום לב, 
הם: תביעת שנקבעו  סייגיםשלושת המקבילה לבית המשפט לענייני משפחה. כות משבס

 64הגירושין צריכה להיות כנה, הכריכה צריכה להיות כנה והכריכה צריכה להיות כדין.

_____________________________________ 

לשימוש במתכונת שנקבעה בחוק להסדר התדיינויות  ראו: בין היתר, בנוגע לספקות באשר 62
)פורסם בנבו,  פ.ג נ' א.מ 36700-08-16בנוגע לתביעת אבהות או אמהות: י"ס )נצ'( 

(; 7.11.2016, )פורסם בנבו, פלוני נ' פלונים 46127-09-16(; תמ"ש )צפת( 18.09.2016
(. בפגישה הן הסבירו שקיימים ספקות 9פגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה 

גם בתחומים נוספים, כגון בקשר לתחולתה של תקופת הפגרה של פעילות בתי המשפט, 
במשך כמה שבועות בקיץ, ביחס למועדים שנקבעו ביחס לפעילות יחידות הסיוע או בנוגע 

יסייע למשפחה, נוסף על מתן מידע לאפשרות שעורך דין שהוא עובד יחידות הסיוע, 
לצדדים לסכסוך, גם בגיבוש הסכמים בתוך התקופה של פגישות המהו"ת, שיהיו פתרון 
בהסכמה של הסכסוך במשפחה. רצוי שהמחוקק יקבע בבירור מה הם הכללים החלים 

 כעת. במקרים מעין אלה, שבהם קיימים ספקות בהסדר הקיים
ות הקיימות צריך שיהיה צו עיכוב יציאה מן הארץ, כסעד הם נחוצים, בין היתר, כשבנסיב 63

 3, בעמ' פלוני נ' פלונית 1171492/3זמני בתקופת עיכוב ההליכים. ראו: תיק )אזורי ת"א( 
 (.11.6.2018)פורסם בנבו, 

( )להלן: עניין 1980) 157, בעמ' 155( 4, פ"ד לד)ל' גבעולי נ' י' גבעולי 118/80ע"א ראו:  64
( 2000) 132, בעמ' 118( 2, פ"ד נז)פלמן נ' ג' פלמן-א' פייג 8497/00ץ (; בג"גבעולי

ועל  –(; ראו גם דיון במבחנים אלה: מנשה שאוה, "על "כרוך" פלמן-פייג )להלן: עניין
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זו נבחנת לעיתים לאור מידת ו ,בנוגע לכנות הכריכהקבעה מבחנים הפסיקה בישראל 
אולם ורושין. יניין הנכרך בתביעת הגרוט של הסוגיות השנויות במחלוקת בתביעה בעיהפ

מייחסים חשיבות רבה להיבט הטיפולי בסכסוכי משפחה. אם  שאנו חיים בו בעידן חדש
חפצים לצמצם את נזקי ההתדיינות בבית הדין הרבני בתביעה לסעד זמני בהסדר שנקבע 

ע שינוי במבחנים הנזכרים לעיל כשהם חלים בנוגיש צורך ב ,בחוק להסדר התדיינויות
לתביעה לסעד זמני נחוץ, במתכונת הקיימת בחוק זה. קיים חשש שמא עורכי הדין ינקטו 

בכתבי הטענות בבית הדין הרבני בעניינים הנכרכים בתביעת  רוט רב מדיימדיניות של פ
רוט הולם, יתוכן כתבי הטענות שלהם לדרישות בנוגע לפלהתאים את כדי זאת הגירושין, 

בכתבי של טיעונים רוט רב יסיקה בישראל. מדיניות של פהמעיד על כנות, שקבעה הפ
טענות של צדדים לסכסוך במשפחה, במיוחד אם הם נכתבים בסגנון לוחמני ובוטה, 
עלולה לגרום לפגיעה קשה ברקמת היחסים העדינה בין בני הזוג ולקרע שאינו ניתן 

פעולה של  קרנו של המשפט הטיפולי, נחוצה לנוכח עלייתלאיחוי. על כן, במיוחד 
מחוקק, שיקבע כללים בנוגע לבקשה לסעדים זמניים במתכונת שנקבעה בחוק להסדר 

רכישת סמכות שיפוט בבית הדין הרבני בסעדים  ; על כללים אלה לאפשרהתדיינויות
קיים בכתבי הפירוט הזמניים בעניינים שאפשר לכרוך אותם בתביעת הגירושין, גם כש

 . מועט יותראלה  הטענות בהתדיינות בנוגע לסעדים
בתביעה לסעד זמני, וכדי למנוע  דתי,בבית הדין ה גם את נזקי ההתדיינות כדי לצמצם
על באפשרות להגיש תביעות לסעדים זמניים גם בערכאות שיפוט אחרות, שימוש לרעה 

בהן שבכל ערכאות השיפוט בישראל  שיחולוהמחוקק לקבוע כללים מתאימים נוספים, 
וההחלטות כתבי הטענות  ם שלניימאפילנויות, בנוגע לתוכן וחל חוק להסדר התדיי

בבית גם בתביעות לסעדים זמניים אלה,  מן הראוי לאסור בין השאר, בקשה.להנוגעים 
קושי קיים  כמו כן, יתר שאינו נחוץ.-, הטחת האשמות מרחיקות לכת ופירוטדתי דין

החלטה בעניינו לאחר  הקובע שצו לסעד זמני יעמוד בתוקפו עד למתן ,בנוסח הקיים
ואז  הקושי הוא שלא תמיד מוגשת תובענה בסופו של דבר, .4הגשת תובענה לפי סעיף 

השימוש לרעה באפשרות לתבוע להגביל את כדי . הסעד נעשה קבוע הלכה למעשה
הסעדים הזמניים משך הזמן של תחולת כי  שהמחוקק יקבע הוצע סעדים הזמניים,ולקבל 

שלושה חודשים, כשאין פרק זמן של עיכוב ההליכים יוגבל לתקופת מהלך שיינתנו ב
, נקבע בפסיקה כמו כן 65.לתקופה זו נוגעבשל ערכאת השיפוט המוסמכת אחרת קביעה 

_____________________________________ 

 
המשפט המחוזי לבין בית הדין -"כנות" היפסק "מרוץ הסמכויות" בענייני מזונות בין בית

 .727' ב )תשל"ב( בעמ עיוני משפטהרבני?", 
:"צו לסעד זמני שניתן לפי חוק 6( בעמ' 2ראו: תזכיר חוק להסדר התדיינויות )לעיל, הערה  65

זה יעמוד בתוקפו למשך שלושה חודשים מיום מתן הצו, אם לא קבעה הערכאה שנתנה את 
על ידי הערכאה השיפוטית שנקבעה  הצו תקופה אחרת וכל עוד לא ניתנה החלטה בעניינו

". בדברי 4דין לפי סעיף -כמוסמכת לדון בתביעה העיקרית, לאחר שהוגשו כתבי בי
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כי סעד זמני שניתן במהלך התקופה שמטרתה קיומו של הליך יישוב הסכסוך בהסכמה, 
היא בו הוא קיים,  בשלב, , הואיל ותכליתוזה שריר וקיים עד לשלב שבו הסתיים הליך

צריך להיות קיים כאשר תכלית זו אינו  ואולם, הוא. הליכים בשל עיכו סעד נחוץ במצב
והוגשה תובענה בסכסוך במשפחה. כשתם הליך יישוב הסכסוך בהסכמה אינה קיימת, 

אין תוקף לסעד  ההליך הוא הליך של התדיינות רגילה בערכאת שיפוט מוסמכתכש
 עכדי למנוע שימוש בסעדים זמניים במתכונת שאינה רצויה קבבמילים אחרות,  .הזמני

בית המשפט שסעד זמני קיים בתקופה של עיכוב ההליכים. תכליתו של סעד זה היא 
 שמירה על אינטרס של צד לסכסוך בתקופה של פסק הזמן למען יישוב הסכסוך בהסכמה

ים בשלב בו קיימת באמצעות מתן סעד נחוץ עד לתום ההליך. הוא אינו צריך להיות קי
אינה של הסעד הזמני  תכליתהתדיינות בין הצדדים בערכאת שיפוט מוסמכת, וכשה

 66פג תוקפו. ,קיימת עוד
עמוד על היתרונות הקיימים בתחום קידום הרווחה הנפשית של בני אבפרק הבא 

עמוד בו גם אהמשפחה, כשמוחלים עקרונות ההסדר שנקבע בחוק להסדר התדיינויות. 
רגישה של יחידות הסיוע, ומימושם הנכונה של עקרונות אלה, בפעולה נבונה על דרך 

 .כל בני המשפחה ם שללמען קידום טובת

ביניהם  הסכסוך כשיישוב המשפחה בני ם שלטובת קידום .3
  בהסכמה הוא

 להיבטים בנוגע והבנה אנושית רגישותיש צורך ב במשפחה וסכסוך משבר קיימיםכש
מצד גורמים המטפלים בסכסוך  בסכסוך והכרעה דיון של ייםוהטיפול הפסיכולוגיים

 והבנה ידע שליישום  מאוד נחוץ משפטית הכרעה של נכון הליךב בין השאר, .במשפחה
 שעלולים רגשיים משקעים למנוע כדי, הסכסוך של הרגשיים ההיבטים לכל אשרב

 הכרעת רבות פעמים 67.בעתיד במשפחה תקינה יחסים מערכת מה שלקיו על להקשות

_____________________________________ 

 
, הובהר: "הסעיף קובע כי צו לסעד זמני יעמוד בתוקפו עד למתן 9ההסבר, שם, בעמ' 

. הקושי שעלה הוא שלא תמיד מוגשת 4החלטה בעניינו לאחר הגשת תובענה לפי סעיף 
ה בסופו של דבר, ואז הסעד נעשה קבוע הלכה למעשה. על כן מוצע לקבוע כי תובענ

סעדים זמניים יפוגו תוך שלושה חודשים, אם לא קבעה הערכאה שנתנה את הצו תוקף 
ארוך או קצר מזה. וזאת כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת על ידי ערכאה שיפוטית, אם 

 הוגשה לה בהמשך תובענה על ידי אחד הצדדים".
 (.01.01.2019)פורסם בנבו,  ס.ל נ' ר.ל 36951-08-18ראו י"ס )ראשל"צ(  66
 :Robert E. Emery and Peter Dillon, “Conceptualizing the Divorce Processראו:  67

Renegotiating Boundaries of Intimacy and Power in the Divorced Family Systemˮ, 43 

Family Relations (1994) 374, pp. 377–378. 
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 נדרשת בוש ,יציב ולא רגיש למצב רק מתייחסתאינה  במשפחה בסכסוך המשפט מערכת
 פגיעים משפחה בני של לגורלם ביחסעה הכר גם ; זוהיאנושית ברגישות הכרעה במיוחד
 שבגינן, נעימות לא חוויות בחייהם שחוו משפחה בני או הזוג בני ילדי כגון, וחלשים
 לטיעונים בנוגע ובהכרעה ההליך בניהול ורגישות הירותז מחייבלהם ש אישיותה מבנה

ת ערכא מצד מספקת במידה רגישה לא או, שגויה הכרעה כל, אלה בנסיבות 68.בסכסוך
 הפיך בלתי ולפעמים כבד רגשי לנזק לגרום עלולה, במשפחה בסכסוך הדנה השיפוט
 ערכאת בוש הליך לאחר הפסיכולוגי השיקום הליך. אלה וחלשים פגיעים משפחה לבני

 להיות עלול מספקת במידה רגישה שאינה במתכונת פעלה במשפחה בסכסוך שיפוט
, לדעתם הצדקה ללא, עוצמה-רבות חוויותשל  כתוצאה נפגעו המשפחה כשבני. ממושך

 בני של השיקום, רב נזק וכשנגרם, שגרתי חיים אורח ולנהל להמשיך להם קל לא
 לטווח הרגשי במישור הנזק 69.אפשרי תיבל גם ולעיתים ארוך להיות עלול המשפחה
, השיפוט ערכאת ה שלמהכרע פגעונ המשפחה כשבני במיוחד קשה להיות עלול הארוך

 זו הכרעה עקב .מוטעית גם ולכן מספקת במידה שקולה לא, פזיזהלדעתם  הייתהש
 ה ממנונעדרש פעולה דפוס אימוץ בגין עוול שנעשה קשות תחושות לעיתיםעלולות 
קיים חשש שבהתדיינות המתקיימת ואולם . כלפיהם הנדרשת אנושיתה הרגישות

ההיקף המלא של  היושבים על מדין לא נפרס לעיתים בפנירסרית, וובמתכונת האד
על אף רצונם של רבים מהם למנוע פגיעה , זאת השיקולים בתחום הטיפולי והרגשי

. במקרים ה מצידםמיומנות וזהירות רב ותשלעיתים דרוש ומודעותם לכךרגשית גדולה 
 הם עלולים לטעות או לגרום נזק רגשי רב לבני משפחה בדרך אחרת. כאלה

אין קשר  בהםש, אחרים לסכסוכים שבניגוד ןוכיו ,חשובה זה בתחום הרבה הזהירות
 סוף אינה זוג בני בין לסכסוך בנוגע ההכרעה, ההכרעה אחרל לסכסוך הצדדים של עתידי
, ילדים הזוג לבני כשיש במיוחד, הגירושין אחרל. םצדדי בין היחסים במערכת פסוק

 הדיון תולדת, אלה יחסים בגין. ילדיהם ביניהם וביניהם ובין יחסיםנמשכים בדרך כלל 
 רגשית מבחינה והמורכבת הטעונה במציאות לעורר קושי עלולה רסריתוואד במתכונת

 לגורל וגעבנ שיפוט ערכאתשל  הכרעות כשנחוצות ובמיוחד ,במשפחה הסכסוך של
 הורית אחריות או קטינים משמורת כגון, רגישות בסוגיות משפטית הכרעה כל. הילדים
 אולםו. הארוך ובטווח הקצר בטווח, ורווחתם הילדים טובת את לקדם אמורה, משותפת
 הצלחה אלא לכולם האפשרי הרווח מקסום אינה רסריתוואד בהתדיינות כשהמטרה
, במשפחה לסכסוך צדדים, ומפסידים מרוויחים יש השב, שיפוט ערכאת של בהכרעה
 פגיעה לחוש עלולים, לדעתם הצדקה ללא המשפטי בעימות שהפסידו אלה ובמיוחד

_____________________________________ 

 .473ם, בעמ' ש 68 
 Robert E. Emery and Melissa M. Wyer, “Divorce Mediationˮ, 42 American או:ר 69 

Psychologist (1987) 472, p. 473. 
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 שאינה במתכונת במשפחה בסכסוך דיון, אחרות ליםיבמ 70.הנפשית רווחתם במישור
 רגשית פגיעה 71.המשפחה בני אצל עוצמה-ורבות קשות תחושות ליצור עלול מתאימה
 הדעת ביישוב לשקול המתקשים – זוג בניבין  התדיינות של נבון לא בניהול שהחלה
, רגשות סערת מתוך ופועלים הארוך לטווח הרצוי ההתנהגות לדפוס בנוגע שיקולים
 בוש הדרגתי תהליך ו שלראשית להיות יכולה – האירועים מעוצמת ומבולבלים המומים
 .ניתנת לאיחוישאינה , לסכסוך הצדדים בין רגשית תהום נפערת

 והפעולות התדיינויות להסדר בחוק שנקבעו העקרונות תרומת על עמודא זה בפרק
 רווחה, הפועלות בתבונה במסגרת ההסדר שנקבע בחוק זה, להסיוע ביחידות הננקטות
 למנוע כדי להחיל שיש נוספים פעולה דפוסי גם בו יוצגו. המשפחה בני של הנפשית
על כך  להקפדה רבה חשיבות זה בהקשר ייחסא. המשפחה בני ם שלבטובת פגיעה

יתרום , הנדרשת ובזהירות ברגישות שנעשה, בהסכמה במשפחה הסכסוך יישוב הליךש
 . וזכויותיהם, בהש הילדים ובמיוחד ,המשפחה בני ם שלטובת לקידום

 חלופה כשקיימת וילדיהם הזוג בני של הנפשית לרווחה התרומה  3.1
 משפחה בענייני ההתדיינות בהליך יםהקיימ וקשיים נזק שמונעת

 אנושית רגישות חשובה בהש מתכונת אימוץ 3.1.1

לאור מסקנות מחקרים, רצויה הימנעות מקיום התדיינויות בענייני משפחה בערכאת 
כדי למנוע זאת שיפוט שחותרת לקביעה מי הצד הצודק לאור עקרונות החוק והפסיקה, 

מחמת נעדרת לעיתים רגישות אנושית מספקת  ריאדוורסנזק רגשי לבני משפחה. בהליך ה
שיח  אין וליושבים על כס השיפוט ,העובדה שבהליך זה דוברים בשם הצדדים באי כוחם

רגשות. הנסיבות וה ם שלמורכבותלעם הצדדים לסכסוך והם אינם ערים  יםישירושיג 

_____________________________________ 

 Robert H. Mnookin and Lewis Kornhauser, “Bargaining in the Shadow of theראו:  70

Law: The Case of Divorceˮ, 88 The Yale L. J. (1979) 950, p. 985 על השפעות לא .
רצויות שעלולות להיות תולדת היחסים המתמשכים, לעיתים גם בתחום ההסדרים 

(: 2המשפטיים החלים במשפחה, ראו: תזכיר חוק להסדר התדיינויות )לעיל, הערה 
כרעה השיפוטית, פעמים רבות חוזרים צדדים שניהלו "הניסיון מלמד כי גם לאחר הה

ביניהם מאבקים משפטיים אל הערכאות השיפוטיות השונות, בשל הפרת הסדרים שנקבעו 
בניגוד לרצון אחד הצדדים. המחקרים גם מראים באופן מובהק שיש השפעות קשות 

הרגשי של ילדים להליכי גירושין וכן להתדיינויות שבין ההורים לאחר הגירושין, על מצבם 
 ועל החרפתן של השפעות אלה ככל שההליכים מתארכים ומתנהלים באופן לוחמני".

 Lenore J. Weitzman, The Divorce Revolution: The Unexpected Social andראו:  71

Economic Consequences for Women and Children in America (1985) pp. 16–17; 
Trina Grillo, “The Mediation Alternative: The Process Dangerous for Womenˮ, 100 

The Yale L. J. (1991) 1545, p. 1556; Martha Minow, “Forgiveness, Law‚ and Justiceˮ‚ 

103 Cal. L. Rev. (2015) 1615, p. 1627.  

http://heinonline.org.ezproxy.haifa.ac.il/HOL/Page?handle=hein.journals/calr103&div=42&start_page=1615&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
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 ולא יעל קיים חשש שמא מבלי משים בגין דפוס הפעולה שאימצו מייצגי הצדדים
הכרעות השופטים בקנה אחד עם הנחוץ והמועיל במישור של רגשות המעורבים 

מטרה חשובה של המחוקק בחוק להסדר התדיינויות הייתה יצירת חלופה  72בסכסוך.
טובה, שמונעת פגיעה רגשית קשה בצדדים לסכסוך הגירושין ובמערכת היחסים ביניהם 

ליבוי אש את ק אמור למנוע לטווח הארוך. יישוב הסכסוך במתכונת שקבע המחוק
פעולה מספקת, ממתנת ומתווכת של מנגנוני יישוב הסכסוך -עקב איהמחלוקת במשפחה 

 בהסכמה ופעילות מומחים בתחום הטיפולי. 

בתחום  מומחים של לבחינהבה יש משקל רב יותר שאימוץ מתכונת  3.1.2

 פוליהטי

, הטיפוליבתחום הרגשי ו םמומחיללא סיוע בהיקף הנדרש של  ,במתכונת של התדיינות
בפני היושבים על מדין התמונה  נפרסת כשדוברי המתדיינים הם עורכי דין, לא תמיד

המלאה בנוגע להיבטים הרגשיים והטיפוליים של הסכסוך במשפחה, ובמיוחד זו הנוגעת 
למידת העוצמה והמורכבות של רגשות בני המשפחה. פגיעה רגשית קשה בהם עלולה 

ליושבים על מדין אפשרות להפיק אין שכן במתכונת דיון זו  ,ונה רעהלהיגרם ללא כו
תועלת מלאה מכישורי המומחים במקצועות הטיפוליים, שאינם מעורבים בצורה 
משמעותית בהליך שקדם להכרעה. בשל כך, לעיתים המכריעים בסכסוך בין בני הזוג 

עותיהם, שעלולות בהתדיינות במתכונת זו אינם מודעים לתוצאות אפשריות של הכר
, כמו כן 73להיות הרות גורל בתחום הרגשי ואף טראומטיות עבור הצדדים לסכסוך.

אין הבנה וידע מלאים בנוגע למורכבות ומלוא המשמעות של ההיבטים  לשופטים
ון שהכשרתם המשפטית אינה והטיפוליים והרגשיים שהם פועל יוצא של הכרעותיהם, כי

ברורה של השלכות הכרעותיהם בתחום הרגשי מספיקה לקביעה והערכה בצורה 
סוגיות המחייבות הבנה בנוגע בבהם הם נדרשים להכריע שוהטיפולי. אף במקרים 

חוסר  לעיתים להיבטים טיפוליים, כגון קביעה מה נחוץ למען קידום טובת הילד, קיים
עדר בחינה מעמיקה של מומחה, שעשויה לסייע לשופט לקבוע באופן יידע הנובע מה

_____________________________________ 

 .Daniel J :; ראו גםJethro K. Lieberman, The Litigious Society (1981) 171ראו:  72

Guttman, “For Better or Worse, Till ADR Do Us Part: Using Antenuptial Agreements 

to Compel Alternatives to Traditional Adversarial Litigationˮ, 12 Ohio St. J. on Disp. 

Resol. (1996) 175 :ראו גם ;Minow  1627( בעמ' 71)לעיל, הערה.  
טיעון זה קיים בנוגע להכרעה בענייני משפחה בארצות הברית. בין היתר, נטען בספרות  73

המשפטית בארצות הברית שההכרעה בהליך האדוורסרי בהתדיינות שם בענייני משפחה 
קדת בסוגיה של חלוקת הרכוש. לפיכך, הטיעונים בסכסוכים משפטיים בין בני הזוג מתמ

בתחום זה דוחקים לשוליים בחינה מעמיקה של היבטים אנושיים וטיפוליים ושל טובת 
 Jon Elster, “Solomonic Judgments: Against the Best Interest ofהילדים במשפחה. ראו: 

the Childˮ, 54 U. Chi. L. Rev. (1987) 1, p.4. 

http://heinonline.org.ezproxy.haifa.ac.il/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Guttman%2C%20Daniel%20J.&collection=journals


 דיני משפחה  -הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  פ"אתש טו דין ודברים

  מנקודת מבט המייחסת חשיבות לשיתוף פעולה והסכמה

261 

 

ן שהכרעה טובה וכיו ,. זה ליקוי משמעותיו של הילדעמיק ומדויק יותר מה היא טובתמ
 הנעשית על ידיאחר בחינה מעמיקה של הנסיבות והרגשות לבעניין זה אפשרית רק 

רסרית, מוגש וומומחה בתחום הטיפולי. גם כשבהליך התדיינות, שמתנהל במתכונת אד
ע למי מהצדדים המתדיינים, לעיתים בחינה לבית המשפט תסקיר של עובד סוציאלי בנוג

 ההיבט הטיפולי לבחינתבהיקף המעמיק הנדרש אינה אפשרית בזמן הקצר המוקצב 
הפחתת  ןהוועדה בראשות פרופסור דן שניט פרסמה המלצות שמטרת 74.במתכונת זו

ריבוי הבקשות  ןהעומס המוטל על רשויות הרווחה וערכאות השיפוט המוסמכות בגי
 שיוצא ממנו הוא היעדר זמן מספיק של כותבי התסקירים, הנדר לירים, שפועלקבלת תסק

לצורך בחינה מעמיקה של הנסיבות, והיעדר הזמן הנדרש לצורך בחינה מדוקדקת הכתוב 
זאת ועוד, ההכרעות  75אומצו בשלב זה. אבכל תסקיר; ואולם,המלצות הוועדה ל

 ,לה מחייב, שיחול מכאן ואילךרסרית נקבעות בדרך כלל כדפוס פעווובהתדיינות האד
ואין אפשרות לשנותו בנקל. לעיתים, אם מומחים בתחום הרגשי ובתחום הטיפולי היו 

גמישות זה, כשאינו הולם את  היעדרמעורבים יותר בתהליך, הם היו ממליצים שלא יהיה 
  76המורכבות והצרכים האנושיים והטיפוליים המשתנים בכל עת בחיי בני המשפחה.

ת לצורך שמערכת המשפט תפיק תועלת מלאה מכישורי מומחים במקצועות המודעו
 שנהגההטיפוליים הייתה קיימת גם בנוגע למתכונת של הגשת בקשה ליישוב סכסוך, 

לפני חקיקת חוק זה. בנוגע למתכונת זו הדגישה השופטת ביניש שהמטרה של הליך 
צדדים להיעזר בכלים הגשת בקשה זו לבית המשפט לענייני משפחה הייתה "לאפשר ל

טיפוליים כדי להובילם לפתרון מוסכם, וזאת בטרם יידרשו להגיש -מקצועיים
טענות מפורטים שיהיה בהם כדי ללבות את אש הסכסוך שנתגלע ביניהם. דרך -כתבי

_____________________________________ 

 .Robert H. Mnookin, “Foster Care: In Whose Best Interest?ˮ, 43 Harv. Educ. Revראו:  74

 , בנוגע למצב בישראל.599 (1973)
הוועדה בראשות פרופסור דן שניט המליצה להפחית את העומס על רשויות הרווחה ובתי  75

כסוכי משפחה במקרים רבים. המלצה המשפט הנובע ממינוי מומחים לכתוב תסקירים בס
זו קיימת כדי לצמצם את משך ההתדיינות בענייני הילדים ולנוכח העומס הכבד המוטל על 
העובדים הסוציאליים לסדרי דין, הגורם לשיהוי רב בקבלת התסקירים בערכאות השיפוט 

ם כן המוסמכות. הוצע שבית המשפט לא יורה על עריכת תסקיר של עובד סוציאלי, אלא א
התקיים בפניו דיון בהשתתפות בעלי הדין, ולאחר הדיון בית המשפט התרשם כי יש צורך 
בתסקיר, או שהוא הפנה את בעלי הדין ליחידת הסיוע וזו נתנה לו חוות דעת שהמסקנה 

. )19הנובעת ממנה היא שהתסקיר נחוץ. ראו: דו"ח ועדת שניט, שלב ב )לעיל, הערה 
המגמה הייתה שבדרך זו גם יצומצם היקף המקרים שבהם מופנים בעלי דין להליך של 
כתיבת תסקיר, ללא הצדקה אמיתית. כמו כן, הוועדה הציעה שבית המשפט לא ייענה 
לבקשה למנות מומחה מטעם בעל דין אלא לאחר שקיבל חוות דעת מיחידת הסיוע או 

שבהם קיימת המלצה שימונה מומחה זה. חוות דעתו של המומחה  תסקיר מעובד סוציאלי
תפרט במפורש את מקורות המידע שעליהם היא מסתמכת, זאת על מנת לאפשר לבית 

 המשפט לבחון אותה באופן ביקורתי ולזהות אם חוות דעת היא בעלת ביסוס מספק.
 .2–1( בעמ' 73)לעיל, הערה  Elsterראו:  76
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המשפט לענייני משפחה להציע כלים -דיונית זו אף תואמת את רוחו ומטרתו של חוק בית
לצורך התמודדות ראויה עם  –טיפוליים -תיים וכן מקצועייםדיוניים, ראיי –מיוחדים 

  77."סכסוכים בענייני משפחה על מאפייניהם הייחודיים
יו לצורכי בני המשפחה, במישור האנושי והרגשי, הוא יישום עקרונות טוב יותר מענה

הסכסוך במשפחה בהליך בו מייחסים יישוב  שמעודד אתהחוק להסדר התדיינויות,  של
שלום ושיתוף פעולה, וקידום מתן מענה הולם להיבטים  להסכמה, פעולה בדרכי חשיבות

הפחתת הנזק הנפשי שעלול להיגרם דפוס פעולה זה מאפשר את  78טיפוליים ורגשיים.
רסרית, שרווח בדיני המשפחה בעבר. אימוץ וועימות לוחמני במתכונת אדשל כתוצאה 

תוצאת דפוס הפעולה המשפחה, שהיו לבני  רגשיים ההסדר בחוק זה מונע נזק וקשיים
בגין הכרעה הנגרם הנזק  תפחתה 79שנהג בעבר בדיני המשפחה בישראל.האדוורסרי 

בה הפגיעה בפן הרגשי בבני הזוג המתדיינים שבסכסוך במשפחה בתום התדיינות, 
החוק  יו שלעקרונותשל יישום עשויה לנבוע מסיבות שונות, היא תרומה חשובה 

 .ל בני הזוג המתגרשים וילדיהםלרווחתם הנפשית ש
סכסוך  בה מיישביםשכשמיושם ההסדר בחוק זה, גישור הוא הדרך העיקרית 

אחריו. הגישור שבהסכמה, בהליך המהו"ת ובמשא ומתן למען יישוב הסכסוך בהסכמה 
בני המשפחה כתוצאה  שלאפשרי  רגשי ן שהוא מונע נזקוהוא תחליף טוב להתדיינות כיו

 ,בה קיימת התערבות בוטה, בעוצמה רבה, מצד ערכאות שיפוטשכונת התדיינות במתשל 
, במקרים מסוימים כרוכות בהתדיינות הוצאות כמו כןבמרקם הרגיש של חיי המשפחה. 

הליכי יישוב במעמסה כלכלית ורגשית כבדה, בהיקף גבוה יותר מזה הקיים המטילות 
ניהול תקין של חיי בני חילופיים, כגון גישור. כמו כן, ההתדיינות מכבידה על 

לילדים שהוריהם נעזרו בגישור ולא בהתדיינות למען פתרון סכסוך  80המשפחה.
לגישור  81לאמץ דפוס של התנהגות עבריינית. יש סיכוי נמוך יותרהגירושין שלהם 

_____________________________________ 

, פסק דינה של הנשיאה 247( 2, פ"ד סג)פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול 5918/07בג"ץ  77
 .290(; שם, בעמ' פלונית( )להלן: עניין 2009ביניש )

 ,Rachid Baitar, Ann Buysse, Ruben Brondeel, Jan de Mol and Peter Rober ראו: 78

“Toward High-Quality Divorce Agreements: The Influence of Facilitative 

Professionalsˮ, 28 Negotiation Journal (2012) 453. 
 Margaret S. Herrman, Patrick C. McKenry And Ruth E. Weber, “Mediation andראו:  79

Arbitration Applied to Family Conflict Resolution: The Divorce Settlementˮ, 34 ARB. 

J. (1979) 17, p. 18 ;Sam Margulies and Anya Luchow, “Litigation, Mediation and the 

Psychology of Divorceˮ, 20 Journal of Psychiatry & Law (1992) 493 ,קרני פרלמן ;
מחקרי "תפקיד השופט התרפויטי והתייחסותו לרעיונות מאסכולת הריאליזם המשפטי", 

 .421–419, בעמ' 415( כו )תש"ע משפט
 .22( בעמ' 73)לעיל, הערה  Elsterראו:  

81 Donald E. Stull and Nancy M. Kaplan, “The Positive Impact of Divorce Mediation on 

Children’s Behaviorˮ, 18 Mediation Q. (1987) pp. 57–58. 
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חיובית גם על ההורים המתגרשים. ההשתתפות בו מסייעת להם להיות השפעה ה עשוי
עדר תפקוד טוב בחברה ותחושות מצוקה אחרות הנובעות להתמודד עם תחושות של הי

תועלת במישור  הגישור מביא, כמו כן 82מקיומו של שלב קשה בחיים, שלב הגירושין.
השתחררות ממטען של רגשות שליליים שהיא תולדת השתתפות עקב הפסיכולוגי 

ת זו . בין היתר, השתחררוובגישור, גם כשאלו אינם רלוונטיים לנושאים הנדונים ב
  83ביניהם הסכם בסיומו של הליך הגישור. תורמת לנכונות הצדדים לכרות

פתרון נכון ומקיף מביא לההסדר בחוק להסדר התדיינויות יישום בראש ובראשונה, 
יותר של הסכסוך במישור הרגשי והטיפולי, כפועל יוצא של הסיוע של אנשי מקצוע 

ומומחים אחרים מהתחום הטיפולי  עובדים סוציאליים – בעלי הכשרה בתחום הטיפולי
רכי בני המשפחה וצ אתהם צריכים לבחון בפגישת המהו"ת הראשונה ביחידות הסיוע.  –
מה יהיו התוצאות הטובות ביותר במישור הטיפולי של ההליך שהם מעורבים להעריך ו

של בני המשפחה. הם יכולים לסייע בהיבט הטיפולי  בו, שיתרמו לרווחתם הנפשית
בני המשפחה במישור הטיפולי והרגשי, וכך למנוע תוצאות  רכיומה הם צולבחון 

שליליות שאינן נחוצות ואינן רצויות. שילובם בהכרעה בסכסוך יכול למנוע פגיעה 
של משך שנים רבות, כתוצאה לנפשית הרסנית ולא מוצדקת בבני המשפחה, לעיתים 

שהתקיימה , ום התדיינותהכרעה שגויה ולא רגישה במידה מספקת בסכסוך המשפטי בת
ללא ייעוץ בהיקף הנדרש של הגורמים הטיפוליים. כך נמנעת העמקת הקרע הרגשי, 
שנובעת מחוסר ידע ומודעות של המכריעים בסכסוך ביחס לכל רזי ההיבטים הרגשיים 

  84בעולם הפנימי של בני המשפחה.
ים אחר בחינת ההיבטלאחת המשימות המרכזיות של עובדי יחידות הסיוע, 

הטיפוליים של הסכסוך במשפחה, היא הכוונת הצדדים לסכסוך, שתוביל אותם לבחירה 
בחלופה הטובה ביותר עבורם מנקודת מבט טיפולית. התקווה היא שבחלק מהמקרים 

בהן לדעתם שבהם פתרון הסכסוך במשפחה בעבר היה תולדת התדיינות, בנסיבות ש
להפחתת נזק אפשרי של ההתדיינות  בחירה בחלופה של יישוב הסכסוך בהסכמה תתרום

_____________________________________ 

 Lisa Walton, Chris Oliver and Christine Griffin, “Divorce Mediation: The Impactראו: 82

of Mediation on the Psychological Well‐being of Children and Parents”, Journal of 

Community & Applied Social Psychology 9 (1999) pp. 43–44. 
 ,Kenneth J. Rigby, “Alternate Dispute Resolutionˮ, 44 La. L. ReV. (1984) 1725ראו:  83

pp. 1744–1745 ;Rudolph J. Gerber, “Recommendation on Domestic Relations 

Reformˮ, 32 Ariz. L. Rev. (1990) 9, pp. 11. ;Dennis P. Saccuzzo, “Controversies in 

Divorce Mediationˮ, 79 N.D. L. Rev. (2003) 425, p. 427. 
חלק ח: החוק להסדר  "ראו שם; ראו גם, סקירת השירותים החברתיים: ענת ענבר, 84

השפעתו על יחידות הסיוע ועל טיפול  – 2014–התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ה
, ניתן לצפייה 3( בעמ' 2015המדינה בסכסוכי משפחה", סקירת השירותים החברתיים )

 https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/molsa-social-services באתר:
-review-2015. 
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עובדי יחידות הסיוע לבחור בחלופה זו. יסייעו להם לרווחה הנפשית של בני המשפחה, 
כדי שבני הזוג ישתפו פעולה במשא ומתן לקראת כריתת הסכם, חשוב ההסבר של עובדי 

לבחירה שלהם יש ש, רבים, במישור האנושי והרגשיהיתרונות ה בדבר יחידות הסיוע
לחייהם ולחיי  ניכרתיכולה לתרום תרומה היא ך של פתרון הסכסוך בהסכמה. בדר

בו מיישבים שילדיהם וצפוי שתולדתה תהיה הרגשה שהם איתנים ושמחים יותר, בשלב 
 ,טווח הארוך. כשעובדי יחידות הסיוע יבצעו משימה זולאת סכסוך הגירושין בהסכמה ו

בו מייחסים שמהשתתפותם בהליך  שביעות רצון של בני המשפחה בעקבותיהצפויה 
בגין שותפותם בגיבוש עקרונות הסכם, שנתקבל בהסכמה  85מעמד נכבד. לשיתוף פעולה

של כל בני המשפחה ולא בהכרעה כפויה של ערכאת שיפוט מוסמכת, יש סיכוי טוב 
יכול לכלול את עובדי יחידות הסיוע של בין היתר, הסבר  86שהם יפעלו על פיהם בעתיד.

שקבע שהבחירה בדרך של פתרון הסכסוך צדדים לסכסוך לממצאי מחקר חשיפת ה
טובת ל תורמתבמשפחה באמצעות הסכם, ובדפוס פעולה של שיתוף פעולה ומשא ומתן, 

רוק יאחר פלבמשפחה  הילדים. היא מאפשרת לילדים הסתגלות טובה יותר למצב החדש
זה ניכרות התנהגויות  אחר אימוץ דפוס פעולהלהקשר הזוגי, בטווח הקצר והארוך, ו

בו בני הזוג מנסים לכרות ש, ההשתתפות בהליך כמו כן 87חיוביות יותר של הילדים.
הסכם תורמת תרומה חשובה לעיבוד נחוץ של רגשותיהם בהליך הגירושין ומסייעת 

 88לתפקוד טוב של ההורים והילדים במשפחה בהמשך.

 של בגין פעילות לחשש שתהיה פגיעה ברגשות מענהשהוא  חדש הסדר 3.1.3

 באי כוח הצדדים 

_____________________________________ 

בנוגע לשביעות הרצון הקיימת כשיש שיתוף הצדדים לסכסוך במשפחה בתהליך קבלת  85
ההחלטות ובהכרעה בנוגע לסוגיות חשובות במשפחה המתקבלת בהסכמה בגישור ולא 

 Mary Kay Kisthardt, “The Use of Mediationבהכרעת ערכאת שיפוט בהתדיינות, ראו: 

and Arbitration for Resolving Family Conflicts: What Lawyers Think About Themˮ, 

14 J. Am. Acad. Matrimonial Law. (1997) 353, pp. 382–389. 
 Michael Benjamin, Howard H. Irving, “Research in Family Mediation: Reviewראו:  86

and Implicationsˮ, 13 Conflict Resolution Quarterly (1995) 53;Joan B. Kelly, “A 

Decade of Divorce Mediation Research: Some Answers and Questionsˮ, 34 Family 

Court Review (1996) 373 :ראו גם ;Lori Anne Shaw, “Divorce Mediation 

(2010) 447 Conflict Resolution Quarterly sˮ 27Analysi-Met. 
 Kathleen A. Camara and Gary Resnick, “Styles of Conflict Resolution andראו: 87 

Cooperation Between Divorced Parents: Effects on Child Behavior and Adjustmentˮ, 

(1989), 572American Journal of Orthopsychiatry  59. 
 ,Robert E. Emery;353–389( בעמ' 85, הערה )לעיל  Kay Kisthardt Maryראו: 88

Renegotiating Family Relationships: Divorce, Child Custody, and Mediation (2012) 

pp. 16–17 . 
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חשוב שעובדי יחידות הסיוע יסבירו לצדדים לסכסוך שהחלופה של התדיינות יכולה 
לגרום נזק, לאור מסקנות מחקרים שקובעות שלהכרעה שאינה מעוצבת על ידי הצדדים 
לסכסוך, אלא על ידי היושבים על מדין, עלולות להיות תוצאות לא רצויות במישור 

ההסדר בחוק להסדר התדיינויות הוא מענה אפשרי לפגיעה  בעיקר, הנפשית. רווחתם
העשויים דפוס הפעולה של עורכי הדין של הצדדים,  להיגרם על ידיברגשות שעלול 

עלולים  לפיכךלמען שולחיהם ללא תשומת לב מספקת להיבט הרגשי והטיפולי ולפעול 
 90המובילות לנזק במישור הנפשי. 89לקבל החלטות שגויות בנוגע למתכונת ההתדיינות,

רסרי אינה דפוס שיח מתאים של ווהמתכונת שהוגדרה ביחס לניהול נכון של הדיון האד
מאפשר להם להביע רגשות במתכונת הכנה הרצויה ובמידה שכן אינו בני משפחה, 

הנדרשת. הדוברים בדיון זה אינם, בדרך כלל, הצדדים לסכסוך, וכשהם שוטחים את 
נעזרים בדרך כלל בשפה המשפטית של באי כוחם, אין להם אפשרות להביע טענותיהם, ו

רסרי וובהליך האד 91רגשות אנושיים במתכונת משוחררת וללא מגבלות השיח המשפטי.
מצפים שהצדדים לסכסוך ובאי כוחם יתמקדו בסוגיות משפטיות רלוונטיות שביחס 

ורים שנדרשת התמקדות נחוצה הכרעה. עורכי דין, ולעיתים גם שופטים, סב ןאליה
בטיעונים הנחוצים לניהול התדיינות באופן "ענייני" ומנסים למתן במידת האפשר הבעת 

ואולם צורך כדי "להצליח" בהכרעה המשפטית בסכסוך. בה כעס שאין  של רגשות
במועד  הזוג זה מזומבקרים טענו שביטוי רגשות אלה נחוץ להתנתקות רגשית של בני 

לבטא רגשות כעס בנוגע לבני  מאפשרת להם נההתדיינות איהבו הם מתגרשים. ש
משפחה, בזהירות, במידה הנדרשת וברגישות ראויה. לדידם, הבעתם במתכונת זו נחוצה 

  92התמודדות במישור הרגשי, שהיא חלק בלתי נפרד מהליך הפרידה.מעןהל
עורכי בייצוג של  מתח נפשי כשבני הזוג נעזריםה עשוי להגביר אתרסרי ווהליך אד

לעשות כל  שעליהםהדין, הפועלים בשפה ובכלים הקיימים בעולם המשפט וסבורים 
למען הלקוח שלהם, לעיתים ללא מגבלות שחלות בחיי אדם שהמוסר הוא נר  שביכולתם

_____________________________________ 

89 John M. Haynes, Divorce Mediation: A practical Guide for Therapist and Counselors 

(1981) pp. 25–27. 
. בנוגע לחסרונות ההליך האדוורסרי בענייני 1627( בעמ' 71)לעיל, הערה Minow  ראו: 90

 .7( בעמ' 24)לעיל, הערה  ועדת שינבוים משפחה. ראו גם:
ז  המשפטקדרי ויעל רונן, "מגדר וגישור בהליכי גרושין", -ה בוגוש, רות הלפריןראו: רינ 91

 .336, בעמ' 335)תשס"ב( 
 Patricia E. Edwards, “Gender Issues in Family Law: A Feminist Perspectiveˮ, 35ראו:  92

Fam. & Concil. Cts. Rev. (1997) 424, pp. 431–432ירושין . הרגשות המבוטאים בהליך הג
 Sheila Kessler, Theכוללים לרוב ביטויי כעס כחלק נלווה טבעי להליך הגירושין. ראו: 

American Way of Divorce: Prescription for Change (1975) p. 54 ;Emery  לעיל, הערה(
 .24–19( בעמ' 88
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עורכי הדין מסוימים נוטים להישאב לעימות לוחמני ולאבד פרספקטיבה  93לרגליו.
הם סבורים  94יעונים האפשריים והרצויים.אובייקטיבית, מוסרית ואנושית בנוגע לט

שבהתדיינות קיימת מחלוקת בין צדדים יריבים המחזיקים בעמדות סותרות ומתחרים על 
משאב מוגבל. זכייתו של אחד בחלק מן המשאב הקיים, או בכולו, היא הפסדו של 

לעיתים הם טוענים בכתבי טענות לוחמניים טיעונים  95האחר, שרצונו אינו ממומש.
, להשגת התוצאה הטובה ביותר ולמימוש השקפתםים, מרחיקי לכת, שיובילו אותם, לקש

שאיפות שולחיהם במישור הכלכלי והמשפטי. טיעוניהם המשפטיים ודפוס הפעולה 
דרישותיהם, שלעיתים אינן  96שלהם בבית המשפט לעיתים מוקצנים ומניפולטיביים.
הישגים בעולם המשפט והכרעת מוצדקות או סבירות, הן חלק מהליך שמטרתו השגת 

היריב. עורכי דין מקצינים עמדות ומחדדים טיעונים כשהם סבורים שכך הם יכולים 
אהדת השופטים או לאזן מגמה דומה של הצד שכנגד ויש להם סיכוי טוב יותר בלזכות 

קשה לעורכי הדין החפצים להשיג הישגים בכל  97להשיג הישגים בעימות המשפטי.
זו. בארצות הברית טענו כי לעיתים הם מלבים את אש המחלוקת  מחיר לסגת מדרך

כשהם נמנעים מהסכמה להסדרת הסכסוך בהסכם פשרה במועד המתאים, וכך נמנעות 
בלהט הוויכוח עלולים הצדדים  98פשרות והסכמות רצויות בין הצדדים לסכסוך.

_____________________________________ 

 ,Leslie Griffin, “The Lawyer's Dirty Handsˮ, 8 Geo. J. Legal Ethics (1995) 219ראו:  93

pp. 222–227. 
94 Janet Weinstein and Ricardo Weinstein, “‛I Know Better Than Thatʼ: The Role of 

Emotions and the Brain in Family Law Disputesˮ, 7 J. L. Fam. Stud. (2005) 351, pp. 

375–376. 
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בנוגע לשימוש במניפולציות בשיטת המשפט האדוורסרית, למען קידום אינטרסים של  96

 Wendel W. Bradley, “Whose Truth: Objectiveהלקוח, שגורם לסטייה מן האמת ראו: 

and Subjective Perspectives on Truthfulness in Advocacyˮ, 28 Yale J.L. & the 

Humanities (2016) 105, pp. 105–106, 115–134. 
בנוגע לחשש שתהיה סטייה מן האמת של עורכי דין הלהוטים יתר על המידה לנצח את  97

 :Thomas L. Steffen, “Truth as Second Fiddleהיריב בשדה הקרב המשפטי ראו: 

Reevaluating the Place of Truth in the Adversarial Trial Ensembleˮ, Utah L. Rev. 

(1998) 799, pp. 820–822. 
עורכי הדין של הצדדים מפרשים הצעה לפתרון הסכסוך באמצעות הסכם שהוא פשרה, אף  98

כשהוא חיוני ומועיל, כסימן של חולשה, ולכן בהתדיינות אין מספיק הסכמי פשרה במועד 
המתאים. הצדדים לסכסוך מתלוננים שהסכמי פשרה נכרתים במועד מאוחר מדי ואילו 
נכרתו בזמן היו חוסכים כסף, וכן היו נמנעים מתח נפשי ועוגמת נפש מיותרים. בין היתר, 
תופעה זו נובעת מן העובדה שעורכי דין נוטים להשתכנע יתר על המידה בצדקת טיעוני 

נם מודעים במידה מספקת לחולשת טיעוניהם אינם יודעים הצד שהם מייצגים, וכיוון שאי
 ,Harry T. Edwardsלהחליט, בזמן הנכון, שבשלו התנאים לכריתת הסכם פשרה. ראו:

“Alternative Dispute Resolution: Panacea or Anathemaˮ, 99 Harv. L. Rev. (1986) 668, 

p. 670 שטוב שעורכי דין יפתחו כישורים . גם קיימים עורכי דין בארצות הברית שסבורים
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ולה של ף פעולה ומבחינה אינטלקטואלית ורציונלית שקותישהימנע מלהתדיינות ל
של כתוצאה  99צרכים ואינטרסים רגשיים של כל בני המשפחה, בטווח הקצר והארוך.

מחשבה מספקת ביחס לתוצאות לא טובות  היעדריישום דפוס פעולה קצר רואי זה ומ
ם מבוקרת של באי כוח ם הבלתיפעילותבבני המשפחה עלולים לשלם מחיר כבד.  ,שלו
 הם מטיחיםהמחלוקת, ובכתבי הטענות  את אש הם מלבים לעיתיםבני המשפחה  של

בו קיים שרגשות כעס במתכונת לא נבונה ולא רגישה, ללא דיאלוג  מביעיםהאשמות ו
אחר לנזק רב  גרוםעלולה ל . פעילות כזוכבוד הדדי, המעצים רגשות חיוביים יותר

ההכרעה המשפטית, שהוא לעיתים בלתי הפיך, במישור הרגשי ובמישור היחסים בין בני 
 משפחה, בהווה ובעתיד.ה

להיות השפעה לא טובה על צדדים לסכסוך לא רק של עורכי הדין,  בהתדיינות עלולה
הנוטים לפעול בדרך לוחמנית ומעודדים אותם לפעול בדרך שתוצאותיה הרסניות בנוגע 

ואינם למערכות היחסים ביניהם, אלא גם של מקורבים, שאינם שותפים למשא ומתן 
. בני הזוג עלולים ללכת שבי אחר עצות אחיתופל האחררגשות הצד לעמדות ול מודעים

בכתבי טענות  עקב כך עלולים לבוא לידי ביטוי,של מקורביהם, שראו ושמעו רק אותם. 
בשעה הקשה של סכסוך הגירושין, העוצמה הגבוהה של היריבות והרגשות ולוחמניים 

לעיתים כשבני משפחה השליליים של הצדדים לסכסוך, ואלו למרבה הצער קיימים 
לעיתים נכתבים בכתבי הטענות דברים  100חווים או חוו אירועים לא טובים בחייהם.

_____________________________________ 

 
מתאימים בתחום ההתדיינות ולא בתחום יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות, כגון גישור. 

 .Jennifer W. Reynolds, “The Lawyer With the ADR Tattooˮ, 14 Cardozo Jראו: 

Conflict Resol. (2013) 395, pp. 396–397. 
 .53–52, 48( בעמ' 89)לעיל, הערה   Haynesראו: 99

ההליך דמוי המלחמה גורם לתוצאות לא טובות במישור הרגשי בחיי בני הזוג המתגרשים.  100
 Austin Sarat and William L. F. Felstiner, “Law and Strategy in the Divorceראו:

Lawyer's Officeˮ, 20 Law & Society Review (1986) 93, pp. 107–108, 111–113, 

. נזכר שם הטיעון שבנוגע לתגובה האופיינית לפחד וחרדה בהליך הגירושין קיים 132–125
אינסטינקט דומה לזה הקיים במלחמה. הוא מלווה בעלייה בקצב פעילות הלב ואדרנלין רב 

גשי גדול, יותר חודר למחזור הדם. לעיתים קיימת תחושה של גלי חום. כשקיים מתח ר
הנטייה היא להעדיף מלחמות ולא פתרונות בהסכמה ובדרכי שלום. אין רצון לזנוח הרגלים 
ישנים שהובילו לקרע בין בני הזוג. הם לא הובילו לפתרונות קונסטרוקטיביים במהלך חיי 
הנישואין ולא יובילו לפתרונות כאלה גם בסכסוך הגירושין. מאבקים ארוכים וקשים בין 

המתגרשים נובעים לעיתים קרובות ממצב רגשי בעייתי זה של בני הזוג. ראו בני הזוג 
 ,Janice K. Kiecolt-Glaser, William B. Malarkey, Maryann Cheeמאמרים בנושא: 

Tamara Newton, John T. Cacioppo, Hsiao-Yin Mao and Ronald Glaser, “Negative 

Behavior During Marital Conflict is Associated with Immunological 

Down-regulationˮ, 55 Psychosomatic Medicine (1993) 395; Janice K. Kiecolt-Glaser, 

Cynthia Bane, Ronald Glaser and William B. Malarkey, “Love, Marriage, and 
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הקצנה רבה  יש בהם משוםשבמקרה הטוב מבוססים על תשתית עובדתית נכונה, אולם 
לעיתים  101ותיאור לא מדויק של הקיים במציאות, ובמקרה הגרוע יותר אינם אמת.

צדדים בכתבי הטענות אין הצדקה וסימוכין של ממש לדרישות מרחיקות לכת של ה
הצדדים, באי  אך 102ערכאת השיפוט המוסמכת, ה שלבראיות המהוות תשתית להכרעת

כוחם ומקורבים אליהם מאמינים שרצוי שיבטאו עמדות מוקצנות ויציגו את הצד שכנגד 
יעונים הם טוענים ט חומרה יתרה.בוהתנהגותו באספקלריה לא מחמיאה, בביקורתיות ו

 כיווןמרחיקי לכת, שאינם אמת ואף אין להם הצדקה בהליך שמטרתו הכרעה שיפוטית, 
ו שהתשתית העובדתית לטיעונים אלה רעועה ולעיתים אינם לגופו של עניין. כשמתכונת

הליך ההתדיינות היא שיח משפטי לוחמני ומוקצן, ואין הקפדה מספקת של עורכי  של
התשתית הנחוצה למערכת יחסים  להיווצרותאין אפשרות  הדין על מילותיהם וטיעוניהם,

והתוצאה עלולה להיות התהוות רגשות שנאה וכעס  ,טובה במשפחה בעתיד
 103במשפחה.

דפוס פעולה זה הוא מכשול גם לערכאת השיפוט שצריכה להכריע בסכסוך 
להכרעה שתהיה במידת האפשר הוגנת, מאוזנת וצודקת  יש חתירהבמשפחה. בפסק דין 

אולם קשה להימנע מנטייה ועת הצדדים לסכסוך והבוחנים את טיבו בציבור הרחב. לד
בו הוצגו הטיעונים שסובייקטיבית לא מוצדקת, לכאן או לכאן, בפסיקה בסוף תהליך 

. בתהליך זה השיח אדוורסריבדיון משפטי המתנהל באווירה הלעומתית של הסכסוך ה
ם בראש ובראשונה האינטרסים וההישגים ממותן ומבוקר ולמייצגי הצדדים חשובי אינו

 אפואקשה  לעיתיםכל בני המשפחה במישור הרגשות.  ם שלהמשפטיים ולא טובת
לערכאת השיפוט לפסוק פסק דין מאוזן, שהוא רצוי במידה שווה לכל הצדדים 

_____________________________________ 

 
Divorce: Newlyweds' Stress Hormones Foreshadow Relationship Changesˮ, 71 J. of 

Consulting & Clinic Psychology (2003) 176. 
בנוגע לנאמנות של עורכי הדין לקידום האינטרס של הלקוחות שלהם ולאו דווקא לחשיפת  101

האמת והצעה לשינוי בשיטה האדוורסרית שיוביל למגמה ברורה יותר של חשיפת האמת 
 Nathan M. Crystal, “Limitations on Zealous Representationבפעילות עורכי הדין ראו: 

in an Adversarial Systemˮ, 32 Wake Forest L. Rev. (1997) 671, pp. 711–712;  :ראו גם
Steffen  בנוגע לנטייה של עורכי דין ובעלי דין בישראל 820–817( בעמ' 97)לעיל, הערה ;

בע"א : ין טיעונים שאינם אמת ראו פסק דינו של השופט שמגרלטעון בסכסוך הגירוש
 (.1989) 511 בעמ' ,505( 4פ"ד מג) ,ח' פרידמן ח' פרידמן נ' 761/88

 A. H. Barnard, “An Evaluation of the Divorce Act 70 of 1979ˮ, Acta Juridicaראו: 102

(1983) 39, pp. 46–47; Robert P. Burns, “A Lawyer’s Truth: Notes for a Moral 

Philosophy of Litigation Practiceˮ, 3 Journal of Law and Religion (1985) 229, pp. 

252–256; Harry I. Subin, “Is This Lie Necessary – Further Reflections on the Right to 

Present a False Defenseˮ, 1 Geo. J. Legal Ethics (1988) 689, pp. 690–692. 
 .1627( בעמ' 71)לעיל, הערה  Minow; 17–16( בעמ' 71)לעיל, הערה  Weitzmanראו:  103 
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שקר ולהכריע ללערכאת השיפוט קשה יותר להבחין באופן ברור בין אמת  104לסכסוך.
במיוחד כשמוגשים כתבי טענות מתלהמים,  ,א על בסיס האמת בלבדהכרעה נכונה, שהי

בהם בעלי הדין טוענים לעיתים כל טענה אפשרית לטובתם ומטיחים בצד האחר ש
 מרחיקות לכת.  לפעמיםהאשמות שהן 

הקושי של השופט בענייני משפחה גדל כשקיימים פערים בייצוג המשפטי והצגת 
 עליוסכסוך בפניו לא הייתה במידה הנדרשת. הטענות והעובדות של שני הצדדים ל

בהן כל הכרעה היא הרת גורל בנוגע לחיי בני המשפחה, אך שלהכריע בנסיבות רגישות, 
ראיות מספיקות המובילות בוודאות רבה למסקנה  היעדרנתקל בקושי בגין הוא לעיתים 

ת כמה הוכחה מוצקה של טיעונים, במיוחד כשקיימו היעדרברורה בנוגע לעובדות. 
נקודות מבט סובייקטיביות אפשריות או כמה פרשנויות אפשריות, הוא מכשול גדול. 
בנסיבות אלה ניכר חסרונו של ליווי מתמשך של התהליך מתחילתו על ידי גורם טיפולי, 
שבחן את המצב במשפחה, באופן מעמיק, מאוזן והוגן וכתב חוות דעת שערכאת 

שבהליך  כיווןובת המשפחה. כאמור, היא נחוצה, השיפוט יכולה לפעול לאורה בנוגע לט
בית  לבידיו ש לא מצויבו הצדדים נוטים להתבצר בעמדותיהם, לעיתים ש, אדוורסריה

הפרספקטיבה הטיפולית הנחוץ להבנה מעמיקה של  המשפט כל המידע העובדתי
. לכן לא תמיד אפשרית הכרעה מבוססת, זהירה ואחראית שלו, במקרה מסוים הנדרשת

זו עמדה עדיפה, ושכשהוא מכריע, לכאן או לכאן, קיים חשש שמא צד לסכסוך אי
הצדדים לסכסוך סבורים שהפתרון לסכסוך כששהפסיד יחוש שאין צדק במשפט. 

רכיהם בעולם ונגרם להם נזק מנקודת מבט הבוחנת את צ ,בערכאת השיפוט אינו צודק
יינות מצוקה רגשית של , אף אם ערכאת השיפוט הייתה מזהה בהתדכמו כן הרגשות.

צדדים לסכסוך, הסעדים שהייתה יכולה לתת בתחום הרגשי מוגבלים, כיוון שהמחוקק 
הכרעה  לא הסמיך אותה להעניק בהתדיינות סעדים טיפוליים חיוניים. על כן, עדיפה

כשמיישמי ההסדר בחוק להסדר התדיינויות  בסכסוך שאינה פסק דין בתום התדיינות.
הטובה ביותר מבחינה טיפולית עבור בני המשפחה, הנחת המוצא מה הדרך  בוחנים

שלהם צריכה להיות שקיימות דרכים שונות אפשריות שבאמצעותן אפשר ליישב את 
. לעיתים הגירושין אינם בדרך הטובה ביותר מנקודת מבט טיפולית המשבר בין בני הזוג

בדרך של השכנת  בהן אפשר ליישב סכסוך זהשתוצאה הכרחית, וכשקיימות נסיבות 
של כל  , בהליך המהו"ת,שלום בית, זו החלופה העדיפה. נחוצה בחינה רגישה ומעמיקה

_____________________________________ 

מי  –"זוגות בהליך גירושים , ראו: אורנה כהן, אהרון לוקסנבורג, נעמי דטנר ודוד א. מץ 104
. ראו גם: ענבר, נבו 455( 2000( )4כ), חברה ורווחה עשוי להפיק תועלת מהליך גישור?"

; ראו גם: דפנה לביא, "'עז כנמר': הרהורים על 32, 27( בעמ' 51ולהמן )לעיל, הערה 
טו )תשע"ב( פט ועסקים משמהפכת 'המשפט השיתופי' ועל עריכת דין שיתופית בישראל", 

 .94–93, בעמ' 89
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בדי מערכת היחסים בין בני הזוג, שעשויה לסייע באבחון הצרכים האמיתיים של בני ור
הזוג בתחום הרגשות, בטווח הקצר והארוך. השכנת שלום בית, אם היא אפשרית, עדיפה 

של וודאי שהיא עדיפה מהכרעה בתום התדיינות. הצלחה בהליך , ןגירושימהסכם 
השכנת שלום בית עשויה למנוע כניסה לא נחוצה של בני המשפחה למסלול של משא 

הכולל דיון בסוגיות משפטיות רגישות לקראת הסכם, והעצמת הקרע הרגשי  ,ומתן
צוי שעובדי רוק הקשר הזוגי. אם לאור הנסיבות הדבר אפשרי, ריבתהליך שמוביל לפ

יחידות הסיוע ינסו לסייע להם ליישב את ההדורים ולעבור מדרך המלחמה לדרך השלום. 
יש לו ידע גם בתחום כאמור כשלדעת הצוות המנוסה של עובדי יחידות הסיוע, ש

הטיפולי, הגירושין אינם הפתרון הטוב ביותר עבור בני הזוג וילדיהם והשכנת שלום בית 
 הם שלאחר לרווחתם הנפשית, עדיפה הפניית הצדדים לשירותיתתרום יותר מכל פתרון 

השכנת שלום בית במתכונת הקיימת בעדות של הליך ליועץ נישואין, מטפל זוגי או 
אחר הבחינה בהליך המהו"ת היא המסקנה לבהם שדתיות מסוימות. רק במקרים 

ה החלופה הוא גירושין, עדיפ לבני הזוג שהפתרון הרצוי ביותר, או האפשרי היחיד,
רושין של הצדדים לסכסוך, שאינה יפחות: הכרעה רגישה ומאוזנת בהסכם ג גרועהה

 במתכונת של פסק דין. 

 וזכויותיהם יישום ההסדר החדש במתכונת המקדמת את טובת הילדים 3.1.4

במקרים רבים ילדים הם צד לסכסוך במשפחה. המחוקק קבע כי במקרים שבהם מכריע 
ם של הילדים, יש לבחון את טובת הילד כשנקבעים הסדרים בית משפט בנוגע לגורל

לאור אמרות שונות של  105המשפיעים על גורלו, בתחומים כגון משמורת קטינים.
 לפיה טובת הילד היא:ששופטים בפסקי דין הציע פרופסור שאקי את ההגדרה 

מכלול הסיכויים, כפי שהם נתפשים ומוערכים על פי שיקולי בית המשפט לאור 
ול ממצאיו, להבטיח מרב דאגה, בנסיבות כל מקרה, לצרכיו הגופניים, החומריים מכל

והנפשיים של הילד בהתחשב בגילו ובצרכיו המיוחדים. צרכים שונים ומשתנים אלה 
_____________________________________ 

טובת הילדים או הקטינים הינה עיקרון מנחה בחקיקה הישראלית בנוגע לאפוטרופסות של  105
)להלן: חוק  248, ס"ח 1951–)ב( לחוק שיווי זכויות האשה, תשי"א3הורים. ראו: סעיף 
האפוטרופסות. לחוק הכשרות המשפטית ו 15–14; ראו גם: סעיפים שיווי זכויות האישה(

לחוק זה מפרט מהי החובה והזכות של הורים בנוגע לילדיהם. קנה המידה לחובת  15סעיף 
לטובת לחוק, שם: "באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג  17ההורים נזכר בסעיף 

 24(. סעיף י"ק –כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין" )ההדגשה שלי הקטין 
החיים בנפרד, וסעיף  –אפוטרופוסים טבעיים  –יר את סוגיית ההסכם בין הורים לחוק מסד

, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם 24קובע: "לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף  25
כפי שייראה לו  24המשפט לקבוע את העניינים האמורים בסעיף -לא בוצע, רשאי בית

יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות  6, ובלבד שילדים עד גיל לטובת הקטין
 (.י"ק –אחרת" )ההדגשה שלי 
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מורכבים מתערובת של תנאי מגורים נאותים, תנאי כלכלה סבירים, אווירה חינוכית, 
, כשירות גופנית ונפשית של ההורה תרבותית וחברתית הולמת, טיפול מסור ונכון

לטיפול בילד, נכונות ויכולת נפשית ומעשית של ההורה להעניק לילד תחושת קרבה, 
את ההרגשה שהוא רצוי על ידי הוריו  –ביטחון ואמון, ומעל לכל אהבה, חום, רגש, 

 106וסביבתו.
ראל מדינת ישש 107ת בדבר זכויות הילד,לאומי-ביןכמו כן, מכוח עקרונות האמנה ה

על ערכאות השיפוט בישראל מוטלת החובה לפעול  108ואשררה אותה, עליה חתמה
 המדינה למען כיבוד הזכויות המוקנות באמנה לכל ילד שבתחום שיפוטה של

עקרונות אלה חלים גם ביחס לילדים שעניינם נדון במתכונת הנזכרת בחוק  109.ןוהבטחת
 110להסדר התדיינויות.

פעילות יחידות הסיוע, בתחומים שונים, שתאפשר  דון במתכונת הנכונה שלאלהלן 
יחידות הסיוע בסכסוכי  הן שללבני המשפחה להפיק תועלת מרבית מפעילות עובדי

 משפחה, בעיקר בתחום הטיפולי.

_____________________________________ 

תוך שימת דגש על יישום טובת הילד",  –, "אפיונים בדיני משמורת קטינים אבנר חי שאקי 106
. הגדרה דומה קיימת במדינות נוספות. ראו, למשל, 15, בעמ' 5י )תשמ"ד(  עיוני משפט

 ,Welfare’ is an all-encompassing word. It includes material welfare’ […]“זילנד: -בניו

both in the sense of an adequacy of resource to provide a pleasant home and a 

comfortable standard of living and in the sense of an adequacy of care to ensure that 

good health and due personal pride are maintained. However, while material 

considerations have their place, they are secondary matters. More important are the 

stability and security, the loving and understanding, care and guidance, the warm and 

compassionate relationship, that are essential for the full development of the child’s 

own character, personality and talents” – Walker V. Walker and Harrison, NZ Recent 

Law 257 (1981). :ראו גם P. M. Bromley and N.V. Lowe, Family Law (1992) p. 338. 
  .224( בעמ' 20לאמנה בדבר זכויות הילד )לעיל, הערה  3ראו: סעיף  107
ונכנסה לתוקף  1991באוגוסט  4-, אושררה ב1990ביולי  3-האמנה נחתמה על ידי ישראל ב 108

 .221. שם, בעמ' 1991בנובמבר  2-ב
 .224( בעמ' 20לאמנה בדבר זכויות הילד )לעיל, הערה  2או: סעיף ר 109 
טובת הילדים וזכויותיהם באות לידי ביטוי גם בתחום של קבלת מזונות ילדים במועד  110

ובהיקף הנחוצים. בין היתר, בתקופות שנקבעו בחוק להסדר התדיינויות, נקבעה תקופת 
ימים לבחור את  15"ימי קדימה", שבה מוענקים לצד שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך 

וט שבה הוא מעוניין להגיש את תביעתו. ברוח המגמה לפעול למען טובת ערכאת השיפ
הילדים פסק בית המשפט שהאם רשאית להגיש, בתקופת "ימי הקדימה" תביעה לסעד 
דחוף הנחוץ למען ילדיה, כגון מזונות קטינים, גם אם הקדימות נתונה לבעלה. סעד זה קיים 

נמנעים מהם עקב המניעות להתדיין בפני  כדי "למנוע נזק של ממש לקטינים, שמזונותיהם
 (.21.6.2017)פורסם בנבו, ל.כ נ' ע.כ  16994-05-17ערכאה שיפוטית". י"ס )ראשל"צ( 



 פ"אתש טו דין ודברים  יחיאל קפלן

272 

 

  והרצוי המצוי: הסיוע יחידות פעילות מתכונת .4

  במשפחה הסכסוך ומיישבי הסיוע יחידות בפעילות שונים שלבים  4.1

יחידות הסיוע רק לצד בתי  פעלו קדמה לחקיקת החוק להסדר התדיינויותבתקופה ש
המשפט לענייני משפחה וסברו שהן מספקות בראש ובראשונה שירות טיפולי, במתכונת 

בית המשפט לענייני משפחה היה מפנה צדדים  111רותי הרווחה.יהקיימת במערכת ש
 הערכה, פישור וגישור, מגוון מטרות: "לצורך שםלסכסוך במשפחה ליחידות הסיוע ל

וכן לשם התערבות טיפולית קצרת מועד, קבלת ייעוץ או לכל מטרה אחרת שאותה קבע 
נקבע כי תפקיד היחידות יהיה הענקת "שירותי אבחון,  בצו של המחוקק 112.השופט"

ייעוץ וטיפול בענייני משפחה". כמו כן, נקבע כי עובדי יחידות הסיוע יהיו עובדים 
עובדי יחידות הסיוע פעלו במתכונות  113כולוגים ורופאים פסיכיאטריים.סוציאליים, פסי

שונות, כגון גישור או הסדרה נכונה של היבטים טיפוליים של הסכסוך, כשהצדדים 
לסכסוך, או באי כוחם, הכירו ביתרונות ההיעזרות בשירותים של מגשרים או מומחים 

סייע לצדדים באמצעות הדרכה בתחום הטיפולי, הקיימים ביחידות הסיוע, שיכולים ל
מומחים במישור  ישבנוגע להיבטים טיפוליים של הסכסוך במשפחה. ביחידות הסיוע 

מיומנות ביישוב סכסוך בהסכמה ובהסתכלות טיפולית על הסכסוך  שהם בעליהטיפולי, 
 אפשר להיעזר בידע המקצועי שלהם כשבני המשפחה חפצים לקבוע בהסכם ;במשפחה

התקווה הייתה  114מקדמים את טובתם וטובת הילדים במשפחה.ביניהם הסדרים ה
שבעקבות ההכשרה של עובדי יחידות הסיוע בתחומים כגון עבודה סוציאלית 

ואף הכשרה נוספת בהשתלמויות בנוגע להיבטים הטיפוליים של הסכסוך  ,ופסיכולוגיה
_____________________________________ 

ניכרה תפיסת עולם טיפולית של העובדות הסוציאליות ביחידות הסיוע בנוגע לתפקידן,  111
 .33–31( בעמ' 51ענבר, נבו ולהמן )לעיל, הערה  ראו:

 .33שם, בעמ'  112
לצו בית המשפט לענייני משפחה )הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי  1סעיף  113

לצו בתי דין דתיים )הקמת יחידות  3; ראו גם: סעיף 1332, ק"ת 1996–עבודתן(, תשנ"ו
; כמו כן קבע 764ק"ת  ,2013–דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן(, תשע"ג סיוע בבתי דין רבניים,

המחוקק כללים נוספים בנוגע לכישוריהם של עובדי יחידות הסיוע. בין היתר, נקבע כי 
העובדים הסוציאליים יהיו בעלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית, שיש להם יותר משבע 
שנות ניסיון טיפולי בנושאים כגון טיפול במשפחה, טיפול בילדים, ייעוץ נישואין וכו'. 

כישורים מקצועיים ופיקוח  – לצו בית המשפט לענייני משפחה )יחידת הסיוע 1סעיף  ראו:
לצו בתי דין דתיים )הקמת יחידות סיוע  3; ראו גם: סעיף 983, ק"ת 1996–מקצועי(, תשנ"ו
 דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן(. בבתי דין רבניים,

תחום הפסיכולוגי רצוי נוסף על העמקת כישוריהם של עובדי יחידות הסיוע ופיתוחם ב 114
שייקבעו בתקנות הנחיות המפרטות מתי וכיצד רצויה מעורבות של מיישב סכסוך בהסכמה 

 –ביחידת הסיוע, בפגישות המהו"ת או כשהוא פועל מחוץ ליחידה זו  –בסכסוך במשפחה 
בדרך המקדמת את צורכי בני המשפחה בתחום הפסיכולוגי, כגון מניעת פגיעה במתדיינים 

 בסכסוך במשפחה.חלשים 
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ה לאור הבנה מעמיק ,הם יפעלו בכל פעולותיהם והחלטותיהם בהסכמה 115,במשפחה
הפסיכולוגיים של הסכסוך במשפחה וכל השלבים של התפתחות הרגשות בנוגע להיבטים 
והטיפוליים של היבטים הרגשיים ה בכל עת במיוחד את הם יבחנו 116בהליך הגירושין.

 המשפטיים המיוחדים של הסכסוך.את היבטיו ולא רק הסכסוך במשפחה 
הגיש בקשה ליישוב סכסוך לפני שנחקק החוק להסדר התדיינויות לא הייתה חובה ל

בתחילת הטיפול בסכסוך במשפחה. כשצד לסכסוך במשפחה חפץ שפתרון הסכסוך יהיה 
סכסוך. הבהסכם שהוא תולדת גישור, היה עליו להגיש באופן וולונטרי בקשה ליישוב 

בהם הוגשה תחילה בקשה ליישוב שיישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה החל במקרים 
חוק בית המשפט  117ל הצדדים לסכסוך להשתתף בהליך זה.סכסוך והייתה נכונות ש

יחידות הסיוע הנלוות  יהן של, קבע שאחת מסמכויות1995–נ"ה, תשלענייני משפחה
ליחידות אלה  118לבית משפט זה היא ביצוע יישוב סכסוך בהסכמה במתכונת של גישור.

סוכים לא היו תקציב וכוח אדם מיומן, בהיקף המאפשר להן לבצע גישור בכל הסכ
 או השופטת שופטה ובמשפחה. לעיתים קרובות, כשהוגשה בקשה ליישוב סכסוך, הפנ

את הצדדים לשירותי מגשרים מחוץ ליחידת הסיוע. במועד מאוחר יותר הוקמו יחידות 

_____________________________________ 

בעבר הייתה ההכשרה המקיפה והמעמיקה של עובדי יחידות הסיוע יותר בתחומים כגון  115
עבודה סוציאלית או פסיכולוגיה. נחוצה העמקה והרחבה של ההכשרה הטיפולית מיוחדת 
של עובדי יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך במשפחה בהסכמה שיחידת הסיוע מפנה אליהם 

במשפחה. בין היתר, צריך להוסיף הכשרה בתחום של דפוס הפעולה  את יישוב הסכסוך
 הנכון, בתבונה ורגישות אנושית, במהלך הליך יישוב הסכסוך במשפחה.

רגשות שהם חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין: דחייה, כעס, בדידות,  12היו שקבעו שיש  116
ה או במדיניות שאינן בלבול, ספקנות עצמית, דיכאון, פחד מלטעות, פחד מבחירה בפעול

מתאימות, פחד מלחצות קו גבול שאין לחצותו, חרדה, רחמים עצמיים, התמוטטות רגשית 
. בהליכי גירושין 23–22( בעמ' 89)לעיל, הערה   Haynesשבסופה קיימת שלווה. ראו:

ה, והם משפיעים על דפוסי פעילותם מרגישים בני המשפחה מגוון רחב של רגשות אל
בכמה תחומים שיש להם חשיבות בהקשר שח פתרון הסכסוך במשפחה. בין היתר, הם 
משפיעים על האופן שבו הם רואים את עצמם ואת בן/בת הזוג שלהם בסכסוך זה וגם על 
ההתייחסות שלהם לתרומה של יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה לרווחתם של בני 

ה נכונה במהלך יישוב הסכסוך בהסכמה נועדה לתת לצדדים כלים המשפחה. פעול
להתמודד בצורה טובה עם הרגשות האלה, האופייניים להליך הגירושין. התדיינות 
משפטית, לעומת זאת, אינה נותנת מענה טוב המתאים למגוון רגשות אלו, וותוצאתה 

 עלולה להיות תהום רגשית בין הצדדים לסכסוך במשפחה.
למתכונת של הגשת הבקשות ליישוב סכסוך ופעילות יחידות הסיוע בשלב זה, ראו:  בנוגע 117

 .33( בעמ' 51ענבר, נבו ולהמן )לעיל, הערה 
)א( לחוק בית המשפט לענייני משפחה: "יחידת סיוע בבית המשפט לענייני 5ראו: סעיף  118

י הדין, בעצמה או באמצעות אחרים, לפי הוראות סעיף זה, משפחה, אשר תיתן לבעל
 שירותי אבחון, ייעוץ, טיפול וגישור בענייני משפחה".
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סיוע הפועלות לצד בתי דין דתיים מסוימים, והמחוקק קבע שאף הן יכולות לבצע יישוב 
  119ר.סכסוך בהסכמה במתכונת של גישו

פתרון הסכסוך של בעקבות חקיקת החוק להסדר התדיינויות חל שינוי במתכונת 
אפשרות ה תבחינ את ההסדר בחוק זה הוא מסגרת שמאפשרת במשפחה בישראל.

בהסכמה. כדי למנוע במידת האפשר נזק שיכול להיגרם לפתרון הסכסוך במשפחה 
חובה לפנות לשירותי  התדיינות נקבע בחוק זה שבראשית התהליך תהיהשל כתוצאה 

יחידות הסיוע, הפועלות לצד ערכאת השיפוט שמוקנית לה סמכות שיפוט בסכסוך 
במשפחה, דהיינו לבית משפט לענייני משפחה או לבית דין דתי. לפני הגשת בקשה 
ליישוב סכסוך, בן משפחה החפץ להגיש תובענה אינו רשאי להגיש כתב תביעה, 

עלולים להעצים את ה הדדיים, האשמות וטיעונים בוח בני הזוג עלולים להטי לעיתיםש
החשש הוא שתולדת פעולה זו תהיה העמקת הקרע במשפחה  כאמור, הקרע במשפחה.

המחוקק קבע שאף אם צד  120רוק המשפחה.יוהאצה, שאינה רצויה, של תהליך פ
לא תכלול בקשה זו  121.לסכסוך חפץ להתדיין, עליו להגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך

עונים משפטיים או עובדתיים בנוגע לסכסוך במשפחה או בקשר לסמכות השיפוט של טי
בני המשפחה  ובעקבות הגשת הבקשה יופנ 122אליה מופנית בקשה זו.שהערכאה 

 123בה בחרו להגיש את הבקשה.שליחידת הסיוע שפועלת עבור ערכאת השיפוט 

_____________________________________ 

: "יחידות 918, ס"ח 2011–)א( לחוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(, תשע"א2ראו: סעיף  119
י סיוע ליד בתי הדין הדתיים, אשר ייתנו לבעלי הדין, בעצמן או באמצעות אחרים, לפ
הוראות סעיף זה, שירותי אבחון, ייעוץ, טיפול וגישור, בענייני משפחה המצויים בסמכותו 

לצו בתי דין דתיים )הקמת יחידות סיוע  4של בית הדין הדתי לפי כל דין". ראו גם: סעיף 
בבתי דין רבניים, דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן(: "יחידת הסיוע תיתן לבית הדין ייעוץ, 

ות דעת בענייני משפחה ]...[ לרבות בנושאים אלה ]...[ יישוב סכסוך בדרך המלצות, או חו
 של טיפול, או ייעוץ משפחתי, או גישור".

)א( לחוק להסדר התדיינויות. ראו גם ההסבר של גברת מוריה בקשי, ראש 3ראו: סעיף  120
 41 אשכול ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, בנוגע למטרת חוק זה: פרוטוקול ישיבה מספר

 (.1של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה 
)א( לחוק להסדר התדיינויות: "המבקש להגיש לערכאה שיפוטית תובענה 3ראו: סעיף  121

בעניין של סכסוך משפחתי, לרבות בעניין מזונות זמניים, יגיש תחילה לערכאה השיפוטית 
להסדר התדיינויות  א לתקנות2סכסוך". עם זאת,קיים חריג לכלל זה בסעיף בקשה ליישוב 

. נוסף בתקנות להסדר התדיינויות 2016–התשע"ו בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(,
 . 2017–התשע"ז (,בסכסוכי משפחה )הוראת שעה()תיקון

 )א( לחוק להסדר התדיינויות.3ראו: סעיף  122
ת הסיוע של בית המשפט, ואם פנו לבית דין דתי אם פנו לבית המשפט, תהיה זו יחיד 123

שהוקמה לו יחידת סיוע משלו, תהיה זו יחידת הסיוע של בית דין דתי זה. יחידות אלה 
פועלות כיום בבית המשפט לענייני משפחה ובחלק מבתי הדין הדתיים. בשנת 

יוצא  תשנ"ז הוקמו יחידות הסיוע בבתי המשפט לענייני משפחה. הקמתן היא פועל–1997
לחוק בית המשפט לענייני משפחה. במועד מאוחר יותר, בעקבות  5של החקיקה בסעיף 

, הוקמו יחידות סיוע הפועלת לצד 2011–תשע"א חקיקת חוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(,
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 מפעילותן הנובעת והתועלת הסיוע יחידות של הפעולה דפוס  4.2

פועלות כגוף הנותן מענה והן דפוס פעולה,  במרוצת הזמן נוצר ביחידות הסיוע
בני המשפחה. עובדי יחידות הסיוע פועלים בענייני משפחה בהליך  הם שלרכיולצ

ביחידת הסיוע  124והיה קיים בתביעות מסוימות בעבר.המהו"ת, שאינו חדש בישראל 
גשת בקשה ליישוב סכסוך כדין אחר הל 125אמורות להתקיים עד ארבע פגישות מהו"ת.

התייצבות של צד לסכסוך -חובה להשתתף בפגישות אלה, והדין החל בנוגע לאיחלה 
התייצבותו להתדיינות בבית -במשפחה לפגישות אלה הוא כדין החל בנוגע לאי

 126משפט.
פגישת המהו"ת הראשונה מתקיימת בנוכחות עובד יחידת הסיוע, שהוא בדרך כלל 

לא נוכחות עורכי דין מטעם הצדדים. עובדי יחידות הסיוע מתמקדים בה עובד סוציאלי, ל
בבחינה ובהגדרה של מאפייני היחסים בין בני המשפחה בטווח הקצר והארוך, בזיהוי 

רכיהם ועוצמת הקונפליקט במשפחה. הם מנסים להגדיר ועמדות הצדדים לסכסוך, צ

_____________________________________ 

 
חלק מבתי הדין הדתיים: בתי הדין הרבניים ובתי הדין השרעיים. הן נותנות מענה למגוון 

ם בענייני משפחה, שעובדי יחידות הסיוע, שיש להם הכשרה בתחום צרכים של המתדייני
 הטיפולי, יכולים לתת להם מענה.

כיוון שבעבר לא רבים בישראל בחרו ליישב את הסכסוך המשפטי ביניהם באמצעות  124
מנגנונים של הכרעה או יישוב סכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט, כגון בוררות או גישור, 

" "דוח ועדת רובינשטייןיאומץ בהמלצות ועדה ציבורית, ראו:  הוצע בעבר שהליך זה
(, הוועדה הייתה מודעת לעובדה שבסכסוכים בישראל נעשה בעבר שימוש 28)לעיל, הערה 

ד לחוק 79–א79ראו: סעיפים  –מצומצם יחסית של הצדדים באופציה הקיימת בחקיקה 
לפתור סכסוך באמצעות גישור.  –198, ס"ח 1984–פט ]נוסח משולב[, תשמ"דבתי המש

בעקבות המלצות ועדה זו הותקנה תקנה שחייבה השתתפות בפגישת המהו"ת בתביעות 
 2.1ב לתקנות סדר הדין האזרחי, כמפורט: לעיל, בפרק 99אזרחיות מסוימות. ראו: תקנה 

 למאמר זה.
דר התדיינויות. לאחר התייעצות עם הממונה הארצית על )ב( לחוק להס3-)א( ו3ראו: סעיף  125

יחידות הסיוע הוחלט שזה יהיה מספר הפגישות. לדעתה, בדרך כלל מספר פגישות 
המהו"ת הדרושות הוא בין אחת לשלוש. ראו גם: ההסברים בנוגע להסדר בחוק זה, של 

או: פרוטוקול גברת מוריה בקשי, ראש אשכול, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, ר
(. 1.12.2014) 8של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת התשע עשרה, בעמ'  268ישיבה מס' 

(. בפגישה אמרו המנהלות 9ראו: פגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה 
 ת שתי פגישות מהו"ת.שאפשריות עד ארבע פגישות מהו"ת, אך בדרך כלל מתקיימו

( לחוק להסדר התדיינויות. בתקנות שהותקנו למען יישום טוב של 1)ב()3ראו: סעיף  126
העקרונות בחוק נקבע כי יחידת הסיוע תדווח לערכאה השיפוטית הצמודה לה על אודות 
היעדרותו של אחד הצדדים. מאוחר יותר הוקנתה לערכאת השיפוטית המוסמכת, שיחידת 

בשיתוף פעולה עימה, סמכות להטיל הוצאות על הצד שנעדר, להאריך את  הסיוע פועלת
)א( 4תקופת עיכוב ההליכים ואף למחוק בקשה או תובענה שהגיש הצד הנעדר. ראו: סעיף 

 לתקנות להסדר התדיינויות.
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חה וסוגיות שנויות במחלוקת בהן קיימת הסכמה בין בני המשפשבאופן ראשוני סוגיות 
, ובעיקר הסכם טוב מנקודת מבט טיפולית ולסייע לצדדים לקדם מטרות מועילות

יחידות הסיוע עם הצדדים לסכסוך במהלך פגישות המהו"ת עובדי ביניהם. השיחות של 
מענה נחוץ לצרכים במישור הטיפולי יאפשרו להם לקבוע מדיניות מתאימה בנוגע ל

אחר שמיעת בני הזוג ובמידת הצורך גם ל הדבר ייעשה שפחה.פתרון הסכסוך במו
אירועים לאופן שבו הלאור ההערכה שלהם בנוגע לשיקולי בני המשפחה, וילדיהם, 

 ולשאלה אם רוק הקשר הזוגי עומד על הפרקיוהנסיבות הובילו אותם להחלטה שפ
  127.בהסכמה אכן נחוצה סכסוךההפעולה של יישוב 

בשלב  128דין של הצדדים לסכסוך בהליך המהו"ת.ה עורכי של נבון שילוביש צורך ב
של המוקדם של החקיקה היה רצון למנוע נזק שיכול להיגרם בהליך המהו"ת כתוצאה 

המנהלים משא ומתן למען יישוב  באמצעות באי כוחם של בעלי הדין סמויה התדיינות
אחר לויות, אולם בעקבות המגמה החדשה בתקנות להסדר התדיינו 129.הסכסוך בהסכמה

של עורכי הדין של הצדדים לסכסוך,  םנוכחותהנערכת ללא ישיבת המהו"ת הראשונה, 
את עורכי הדין לפגישות ביחידות הסיוע. מנהלות ביחידות הסיוע  צרףמאפשרים להם ל

שעורכי הדין של הצדדים לסכסוך יהיו מעורבים בדרך זו ויסייעו להליך  כי מוטבסבורות 
סכמה ולקידום מטרות טיפוליות ולא יזיקו לפעילות ביחידות של יישוב הסכסוך בה

, קיימים כמו כן 130בתקופה של עיכוב ההליכים.יהם עם לקוחות יהםהסיוע בפגישות
שירותים של עורכי דין שהם עובדי יחידות הסיוע. תפקידם העיקרי הוא מתן מידע לבני 

נסים ליישב את בו הם משהמשפחה בנוגע לעקרונות משפטיים וזכויותיהם בשלב 
הסכסוך במשפחה בהסכמה, בתחומים כגון משמורת, הסדרי ראייה, טובת הילד 
וזכויותיו, חלוקת רכוש בני הזוג ומזונות. למען קידום מטרה זו עובדי יחידת הסיוע 

 ,להשתתף בפגישות המהו"ת יכולים לבקש מעורך הדין הפועל מטעם יחידת הסיוע

_____________________________________ 

ייתכן שבמרוצת הזמן, כשיהיה כוח אדם מיומן רב יותר ביחידות הסיוע ויצטבר ניסיון נוסף  127
במשפחה, יהיה נוהל מסודר שיקבע באילו מקרים יבוצע יישוב הסכסוך בהסכמה בגישור 

ביחידות הסיוע ובאילו מקרים יופנו בני המשפחה ליישוב סכסוך בהסכמה מחוץ לכותלי 
יחידות הסיוע. יש להניח שנוהל זה ייקבע גם כפועל יוצא של התקציב שתקצה המדינה 

 ות הסיוע ומחוץ לכותליהן.לפעילות של יישוב הסכסוך בהסכמה, ביחיד
 ( לחוק להסדר התדיינויות.4)ב()3ראו: סעיף  128
בתחילה הייתה מגמה שהדיון בסוגיות משפטיות שצריך לדון בהן בשלב זה יתקיים בעזרת  129

עורכי דין שאינם מייצגים את הצדדים לסכסוך. נציגי עורכי הדין בישראל התנגדו להסדר 
ת הגישה לערכאות. ראו עמדת עו"ד אמיר זימן, נציג זה וטענו שהוא מהווה פגיעה בזכו

של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  268לשכת עורכי הדין: פרוטוקול ישיבה מס' 
 . 22–21( בעמ' 125

ם מנהלות עמדה זו הוצגה על ידי מנהלות ביחידות הסיוע בפגישה עימן. ראו: פגישה ע 130
 (.9ביחידות הסיוע )לעיל, הערה 
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ייתכן שישתתף  131.המקצועי של יחידת הסיוע"כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה "
ינסה לעזור לצדדים הוא  בישיבות אלה 132בפגישה אחת או יותר מישיבות המהו"ת.

הסכם הללבן סוגיות משפטיות הטעונות ליבון באופן דחוף, לקראת גיבוש עקרונות 
 רכי הצדדים לסכסוך בנוגע לסעדיםומה הם צ, במידת האפשר, יבחן עורך הדין ניהם.בי

 בכלל לגבש הסכמות בנוגע למאפייני ההסכם הםיוכל לסייע ל, וכך זמניים דחופים
 133למשמורת או מזונות ילדים.הקשורים כגון אלו  בפרט, זמניים דחופיםם ביחס לסעדיו

הוא גם יכול לעשות פעולות הנחוצות לדעתו ולבקש סעדים אלה למען צד שלדידו זקוק 
 צו לגילוי מסמכים.למתן במידת הצורך, בקשה  לסיוע. בין היתר, הוא יכול להגיש,

נקודת המוצא בהליך המהו"ת צריכה להיות שונה מזו הקיימת בהתדיינות. בהליך זה 
מנסים ליצור בין הצדדים לסכסוך תשתית של מערכת יחסים טובה, הידברות וקשב 

וישתף פעולה  הצד האחררכי וצ את. המטרה היא שכל אחד מהם ינסה להבין הדדיים
להפחית את עוצמת  מבקשים, עובדי יחידת הסיוע כמו כןמשפחה. כל בני ה למען טובת

עלול למנוע גיבוש הסכמות בהליך יישוב הסכסוך בהסכמה, כגון רצון  םהרגשות שקיומ
פגישות המהו"ת מוטב שמטרות אלה, ל הגיעכדי ל 134לשלוט בזולת או לחץ נפשי.

עם זאת,  135קיימו עם כל צד בנפרד.כל הצדדים לסכסוך ולא ית ייערכו בהשתתפות
משותפת מאפשרת שהייה  אינהבנסיבות מסוימות, כשמערכת היחסים בין הצדדים 

שלהם בחדר אחד, כגון כשקיימת אלימות במשפחה, אין מנוס מקיומן של פגישות 
. במקרה זה הדיון יתקיים כשהצדדים שוהים בחדרים , עם כל אחד מן הצדדיםנפרדות

לסירוגין, יעמוד על עמדות הצדדים והלכי הרוח  בהם דות הסיוע ישההשונים. עובד יחי
 וינסה לבחון מה אחרשלהם, יעביר מסרים, תחושות ועמדות של צד אחד לסכסוך לצד ה

רכי בני המשפחה בתחום הטיפולי ואם קיימת אפשרות שהם יסכימו לאמץ וצ הם
 136על כולם. יםעקרונות הסכם המקובל

_____________________________________ 

לחוק להסדר התדיינויות. לאור הוראת המחוקק, כשעובדי יחידות  (4)ב()3ראו: סעיף  131
הסיוע סבורים שתרומת היועצים הללו נחוצה, הם צריכים לבקש מהם לבחון מה הם צורכי 

דות המשפטיות שלהם ולסייע להם לקבוע הסדר משפטי זמני הצדדים לסכסוך והעמ
 מוסכם, שיחול עד יישוב הסכסוך במשפחה בהסדר קבוע לטווח הארוך.

של ועדת  41ראו: ביחס למגמה זו בהסברה של גברת נועה ברודסקי, פרוטוקול ישיבה מס'  132
 (.1החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה 

 תדיינויות.( לחוק להסדר ה4)ג()3ראו: סעיף  133
 (.9לאור מידע בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה  134
גירושין ראו על מגמה שכך יתקיימו הפגישות בהליך יישוב הסכסוך בהסכמה: סוזן זידל,  135

 .66–63, 45–43)תשנ"ג( בעמ'  אמצעי לגירושין בכבוד–בדרך אחרת: גישור
ראו: ההסבר של ד"ר פרץ סגל, ראש תחום )ייעוץ( במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד  136

( 56של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  273המשפטים: פרוטוקול ישיבה מס' 
 .12בעמ' 
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בו "הליך יישוב שמהו"ת תיבחן האפשרות שבכל מקרה המחוקק קבע שבפגישות ה
הסכסוך בהסכמה" יכול להיות פתרון טוב לסכסוך במשפחה, הצדדים לסכסוך ישקלו 

שעובדי יחידות הסיוע ימליצו המחוקק קבע  כמו כן 137אפשרות של אימוץ פתרון זה.
סכסוך אחר בחינת הסוגיה בפגישות מהו"ת, "בעניין התאמת הליך יישוב הללצדדים, 

"יודיע כל אחד מהצדדים ליחידת הסיוע אם הוא מעונין  ולאחר מכןבהסכמה בעניינם" 
, לאור הנחיות המחוקק רצוי שעובדי במילים אחרות 138בהליך חלופי ליישוב הסכסוך".

פעולה הטוב ביותר לצורך סיום הסכסוך היחידות הסיוע ימליצו המלצות בנוגע לדפוס 
תהיה שרצוי שיתקיים הליך של יישוב הסכסוך  במשפחה. לא בכל מקרה ההמלצה

הנסיבות.  תבחינ ה שלבהסכמה. המלצותיהם בנוגע לדפוס הפעולה המתאים יהיו תולד
כדי שיוכלו להמליץ המלצות מתאימות, רצוי שיבחנו מה הם טיעוני הצדדים, עמדותיהם 

חידות בני המשפחה, י הם שלרכיוצ תאחר בחינלשיקולים טיפוליים. כן המשפטיות ו
הסיוע יכולות להפנות את הצדדים לסכסוך לבעלי מקצוע הפועלים מחוץ ליחידות 

פועלות על פי ההנחה  הן 139הסיוע, כגון מגשרים או פסיכולוגים, שיכולים לסייע להם.
הבעיות במשפחה ומנסים לתת להן מענה  אתבו מנתחים ששהן מעין "חדר מיון", 

בו שבמיוחד אלה הפועלות בפריפריה, במקום  ראשוני. לעיתים, עובדי יחידות הסיוע,
ליישב את הסכסוך במשפחה בהסכמה,  קיים מחסור במגשרים שיוכלו לסייע לצדדים

פתרון הסכסוך יביא לש בפגישות המהו"ת, השגת הסכם בעצמם,סייע למנסים ל
 במשפחה.

מושתתת על שיקולים שונים, ובין היתר על  עובדי יחידות הסיוע ההערכה של
משפיעים על קבלת  ,כגון בני המשפחה המורחבת או עורכי הדין ,ה כיצד אחריםהבחינ

הסדרת של להציע הצעות בנוגע למתכונת  . לאור הערכה זו ביכולתםההחלטות במשפחה
המתאימה ביותר מבין כמה חלופות: השכנת שלום, יישוב  תהאהסכסוך במשפחה ש

כל יחידות הסיוע ב ן שלפעילותעמוד על אופן אלהלן  הסכסוך בהסכמה או התדיינות.
 הללו. שלוש החלופותאחת מ

 שלום השכנתבחירת בני הזוג באפיק של  למען הסיוע יחידת פעילות 4.2.1

אחר בחינה בהליך המהו"ת, שקיימת אפשרות למתברר,  בושהמצב הטוב ביותר הוא זה 
אפשרי,  ברהדשבני הזוג יוכלו ליישב את ההדורים ולשקם את חיי הנישואין שלהם. אם 

_____________________________________ 

 )ד( לחוק להסדר התדיינויות.3ראו: סעיף  137
 . שם, שםאו: ר 138
ראו: דורית אלדר, "תובענה לישוב סכסוך: חלופה טיפולית בבית המשפט לענייני  139

עורך,  –)יהושע גיפמן  דיני המשפחה בישראל בעידן בית המשפט למשפחהמשפחה", 
)להלן: אלדר "תובענה לישוב סכסוך"(; דורית אלדר, רג'ין דהן,  1223, בעמ' 1217( 2000

חברה ורווחה המשפט לענייני משפחה" -יוע שליד בתיחיה נבו וענת ענבר, "יחידות הס
 .499( 2000( )4כ)
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רותי ייעוץ נישואין, ייעוץ זוגי, טיפול משפחתי ילפיה ינסו להיעזר בששעדיפה המלצה 
אף כשנהג ההסדר . המחלוקות ביניהםאו מתכונת טיפולית אחרת, שתנסה ליישב את 

לפני חקיקת החוק להסדר התדיינויות, רווחה הדעה שאחת מן החלופות  שהיה קיים
התומכים  140י הזוג למסלול של השכנת שלום ביניהם.ביחידת הסיוע היא הפניית בנ

בקליטת ההסדר בחוק להסדר התדיינויות ציינו שממחקרים בנוגע להליכי הגירושין 
תביעות הגירושין רבים מן המגישים אותן לא פעלו  הגשתן שלבשלב עולה כי בעולם 

הרת  מספקת ותכנון ארוך טווח. לעיתים הם לא בחרו לפעול במתכונת מחשבהאחר ל
 141אחר חשיבה מעמיקה על כל ההשלכות של הגירושין.לגורל זו ותבעו שיהיו גירושין 
שיפוט והגיש אחר שבן משפחה פנה לערכאת הל שגם החוק להסדר התדיינויות קובע

כשעובדי  142אחת החלופות האפשריות היא השכנת שלום בית.בקשה ליישוב סכסוך, 
ה ראשונית של עמדות הצדדים לסכסוך יחידות הסיוע, לאור בחינת הנסיבות ובחינ

שלא מוצתה האפשרות של השכנת השלום ביניהם, רצוי שימליצו  מסיקים המשפחתי,
שהמשך הטיפול בעניינם יהיה במתכונת של השכנת שלום, כגון טיפול זוגי  להסכים להם

או משפחתי. כך, קבוצה אחת של הפונים ליחידת הסיוע תופנה לאפיק שמטרתו השכנת 
 במשפחה. שלום

 בהסכמה הסכסוך יישוביחידות הסיוע לקראת הליך של  פעילות 4.2.2

מצב פחות טוב, אך עדיף מהתדיינות, הוא יישוב הסכסוך בהסכמה. מתכונת זו רצויה 
שאין אפשרות להשכין שלום , בתום הבחינה שלהם מעריכים, כשעובדי יחידות הסיוע

שינוי בדעת בני המשפחה החפצים שלא צפוי  כיווןבין הצדדים לסכסוך במשפחה, 
לשתף פעולה  אך ביכולתםאין אפשרות לשקם את היחסים ביניהם, ורוד או גירושין יבפ

בהליך של יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה. בנסיבות אלה עדיפה האפשרות של יישוב 
הסכסוך בין בני המשפחה בהסכם גירושין, הכולל בדרך כלל גם הסדר בנוגע ליחסי 

_____________________________________ 

(. עמדה זו באה לידי ביטוי גם 139ראו: אלדר "תובענה לישוב סכסוך" )לעיל, הערה  140
ות "ההליך ביחידת הסיוע עשוי להציע לבני הזוג הזדמנ :בפסיקת בית המשפט העליון

נוספת לבחון את עצם ההחלטה להיפרד ולברר אם עשו כל שביכולתם כדי לשמר את התא 
 .268( בעמ' 77)לעיל, הערה  פלוניתעניין  – המשפחתי"

"דעתם אולי לא הייתה בשלה מספיק לחשוב אם הם רוצים להתגרש, מה יהיו תוצאות  141
כל הדברים הללו מצריכים איזושהי תקופה של מחשבה והרהור... אני מקווה הגירושין. 

שגם אצלנו, כמו במדינות האחרות בעולם, למעלה מחמישים אחוז לא מגיעים להתדיינות 
[, או הם נפרדים י"ק –משפטית. או הם חוזרים ]לשלום בית בחייהם, כנשואים זה לזו 

תם אנשים אותה הסתכלות, מה משמעות בדרכי שלום... עיקר ההצעה הוא לאפשר לאו
הגירושין, האם הם בשלים והאם הם רוצים בכך". ההסבר של ד"ר פרץ סגל, ראש תחום 
)ייעוץ( במחלקת ייעוץ וחקיקה, בנוגע למטרות של חוק זה. ראו: פרוטוקול ישיבה מס' 

 .17( בעמ' 125של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  268
 )א( לתקנות להסדר התדיינויות.7ראו: סעיף  142
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ילדיהם. כשזו החלופה הרצויה בין שפחה וליחסים המשפטיים בין ההורים והממון במ
יישוב  יו שליתרונות אתלדעתם, ינסו עובדי יחידות הסיוע להסביר לבני המשפחה 

וכך ינסו לשכנע אותם להסכים  ,חסרונות ההתדיינותאת הסכסוך במשפחה בהסכמה ו
רואים תמיד  אינםלסכסוך  להשתתף בהליך זה. בעיצומו של הסכסוך במשפחה הצדדים

 ועליהם להיות ,ההשפעות השליליות האפשריות של בחירות לא טובות שלהםאת 
ממצאי המחקרים בנוגע  אתבשלב זה  כירומודעים לקיומן. חשוב שבני המשפחה י

להשפעות השליליות של התדיינות במשפחה, עליהם ועל ילדיהם, במישור המשפטי, 
  143הכלכלי, הנפשי והחברתי.

עיתים, במיוחד כשקיים גורם המעודד דפוס פעולה לא מבוקר ולוחמני בסכסוך ל
במשפחה, אין ודאות שהצדדים לסכסוך יקבלו החלטות טובות ושקולות. בנסיבות אלה 
 יחשובה ההכוונה הטובה של עובדים מיומנים, בתחום הטיפולי ובתחום המשפט

הסכסוך בהסכמה ולא  ביחידות הסיוע, שיבהירו לצדדים מדוע כדאי לפתור את
לצוות ביחידות הסיוע כישורים המאפשרים לו ניהול נבון ורגיש של  144בהתדיינות.

בני  ם שלסכסוכי משפחה. בימים כתיקונם רבה יותר מודעותשל הפעילות למען פתרון 
המשפחה לצורך בקבלת החלטות חכמות, הכוללות ויתור על עמדות המוצא, למען 

פחות,  בימים טובים ,אולםוחה הנובעת מהשכנת שלום. התועלת והברכה לבני המשפ
בהם ההשפעה במישור הרגשי של הקונפליקט האישי, המשפטי והכלכלי במשפחה ש

, פוחתת יכולת הצדדים לסכסוך במשפחה לקבל החלטות שקולות באופן ניכרגדלה 
 בימים אלה נחוצה מאוד 145ורציונליות וגוברים סיכוייהם לבחור בדרך שגורמת נזק.

 העצה הטובה של עובדי יחידות הסיוע.
 של ברכה ממימוש עקרונותולצמוח לבני המשפחה טובה  ותבסכסוך במשפחה יכול

הסכם הוגן ומאוזן, שהוא תולדת יישוב הסכסוך בהסכמה, המבוצע בדרך נכונה מנקודת 
ם לשכנע את מאמצייש חשיבות רבה ל, בנסיבות המתאימות, בשל כךמבט טיפולית. 

_____________________________________ 

 ,Joan B. Kelly and Judith S. Wallerstein על השלכות אלה של הליך הגירושין ראו: 143

Surviving The Breakup: How Children And Parents Cope With Divorce (2008) pp. 

22–34. 
 ,Robert E. Emery, David Sbarra Tara Grover ונה טובה זו:ראו בנוגע לחשיבות הכו 144

“Divorce Mediation: Research and Reflectionsˮ, 43 Family Court Rev. (2005) 22, pp. 

34 . 
  .Richard Sראו בנוגע למגבלות כושר הפעולה של בני אדם במצבים של מצוקה רגשית 145

Haynes, The Stress of Life (1956); Susan Folkman, Richard S. Lazarus, 

Stress,Appraisel and Coping (1984) בנוגע למגבלות כושר ההחלטה האנושי במצבים ;
 Janet R. Johnston, “High-Conflictשל מצוקה רגשית הנובעים מסכסוך הגירושין ראו:

Divorceˮ, 4 The Future of Children (1994) 165, pp. 169–171   . 
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עובדי יחידות הסיוע ומיישבי  ,בנסיבות אלה 146יסכימו לאמץ עקרונות אלה.הצדדים ש
ומחוצה להן, כשהצדדים הופנו אליהם על  –הסכסוך בהסכמה, הפועלים ביחידות הסיוע 

למען הצלחת משימה זו, למען  בתבונה ורגישות צריכים לפעול – ידי יחידות הסיוע
בו נאסרה התדיינות שהזדמנות בשלב בני המשפחה. צריך לנצל כראוי את ה ם שלרווחת

באופן זמני, ולהסביר לצדדים לסכסוך שהגשמת תקוותם, בעיצומו של הסכסוך, 
שייכרת הסכם  מוטב ;שיצליחו "להביס" את היריב בתחום המשפטי אינה פתרון רצוי

כל בני המשפחה, באופן הוגן ונבון, בטווח הקצר  הם שלרכיובו יקודמו צשטוב, 
 147והארוך.
להשגת הסכם הוגן ומאוזן,  ויסייע י יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך במשפחהעובד

דפוס פעולה טיפולי  ה שלצריכה להיות תולד והשגתשהוא פתרון טוב ומועיל לכול. 
מושתת  ; שיתוף פעולה זהבין בני המשפחה עתידי שיתוף פעולה עודד, שיושיתופי יותר

כל בני המשפחה  ם של, המקדם את טובתחשיבות לפתרון נכון מההיבט האנושי מתןעל 
 דפוס 148ובמיוחד הילדים שבה, שעלולים להיפגע מההתדיינות בסכסוך הגירושין.

_____________________________________ 

ע לפעולות השכנוע של המגשר, שהצדדים לסכסוך יכולים להפיק תועלת מן הגישור, בנוג 146
 Brett Degoldi, “Lawyersʼ Emerging Experiences of Interdisciplinaryראו: 

Collaborative Separation and Divorceˮ, 15 Psychiatry, Psychology and Law (2008) 

396, pp. 401–404, 408–411.  
ח אדם זה יצבור במרוצת הזמן ניסיון רב בנוגע לפעולה במציאות שבה קיימת לעיתים כו 147

עוצמה גבוהה של רגשות וידע כיצד לפעול בדרך הטובה ביותר למען השגת תוצאה טובה 
 מבחינה אנושית, המקדמת את טובתם של כל בני המשפחה. 

י משפחה, קבע שמטרת המחוקק, שהיה מודע לצורך בצמצום בהתדיינות משפטית בסכסוכ 148
החוק היא: "לסייע לבני זוג ולהורים ולילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה 
ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול 

לחוק להסדר התדיינויות.  1ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילד וילדה", סעיף 
ר זה בחוק גם קביעה שרצוי מעבר משיטה המושתתת על פתרון הסכסוך קיימת בהסב

במשפחה בהתדיינות אדוורסרית )לעומתית( בבית המשפט, שבה כל צד מנסה להוכיח 
שהצד האחר לסכסוך אשם וגרם לפירוק המשפחה, לשיטה שבה הצדדים לסכסוך שותפים 

כל בני המשפחה. במקרים לניסיון לפתור את הסכסוך ביניהם בהסכמה, למען טובתם של 
שבהם אין החלטה של בני הזוג בדבר ביטול מוחלט של הליך הגירושין החלופה הטובה 
יותר היא, בדרך כלל, יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה. בנוגע לתועלת לצדדים לסכסוך 
כשהם שותפים בהליך קבלת ההחלטות בנוגע להסדר שיחול על בני המשפחה בעתיד ראו: 

Guttman כמו כן ראו: ההסבר של עו"ד מוריה בקשי, ראש 176( בעמ' 72יל, הערה )לע ;
 41אשכול ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, בנוגע למטרת חוק זה, פרוטוקול ישיבה מס' 

לכך [ להביא י"ק –(: "]מטרת החוק היא 1של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה 
 –שסכסוכי משפחה ייפתרו בדרכי שלום ללא צורך בהתדיינויות משפטיות. ההנחה היא 

בסכסוכי –שהסכסוך המשפחתי בבית המשפט  –וזה דבר שמקובל על כל המומחים... 
הוא סכסוך ששלוב מאוד חזק בסכסוך -משמורת, סכסוכי מזונות, סכסוכים כספיים

ני הזוג וסכסוכים שנוגעים לילדים... ככל אישי שבין בני המשפחה. בעיקר בין ב-הבין
שההתדיינות המשפטית נמשכת יותר, ככל שיש יותר כתבי טענות, חקירות נגדיות, מומחים 
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 ידע והבנה בתחום הטיפולי במלאכה של יישוב הסכסוך במשפחה, משלב זה פעולה
הוגן וצודק, שיתקבל סיומו המוצלח של הליך זה בהסכם המסייע לקידום המטרה: 

כשפועלים במתכונת זו, המומחים בתחומים הטיפוליים, המסייעים  149בהסכמת כולם.
לפעול בעצה אחת עם מומחים אחרים, כגון מגשרים  מנסיםלצדדים בייעוץ והכוונה, 

גישור על הפערים בין בני המשפחה, הפחתת שמטרתו  ועורכי דין, במאמץ משותף
  150.ביניהםעימות והגברת שיתוף הפעולה 
מיישבי הסכסוך על ו ,עובדי יחידות הסיוע המוטלת על כמו כן, חלק מן המשימה

היא בחינה מעמיקה  ,במשפחה בהסכמה שיחידת הסיוע מפנה אליהם את יישוב הסכסוך
של השיקולים וההנמקות של בני המשפחה, שבגינם הם מסכימים שיחולו עקרונות הסדר 

הצדדים במשא  יהם שלשיקול דעת בנוגע לסבירות הנמקותהם צריכים להפעיל מסוים. 
ר כל חשש שמא מצבם הנפשי גורם לקבלת החלטות הנובעות יהסלומתן במשפחה ו

 המאפשרות דרכיםעל  גםנחוץ דיון מליקוי בהבנה או ממצוקה רגשית. בהכשרה שלהם 
למען יישוב הסכסוך  עם פערי כוח בין צדדים לסכסוך במשא ומתןטובה התמודדות 

בין הנושאים והנותנים בתחום הייצוג המשפטי  יםניכראינם רק פערי כוח בהסכמה. אלו 
בהן קיימת שגם בנסיבות נוספות, כגון אלה  להתקייםוהידע המשפטי. חולשה זו יכולה 

סערת רגשות שבגינה בני משפחה אינם פועלים בשיקול דעת מלא. הכשרה זו תקנה 
במקרים הסכסוך במשפחה הבנה טובה גם בנוגע לדפוס פעולה נכון מעורבים בפתרון ל
בין השאר, בתבונה וברגישות, בהתחשב בהיבטים הטיפוליים.  יש צורך לפעולבהם ש
סכסוך יכולת קבלת החשש שבגין מצוקה רגשית נשללת מהמשתתפים ביישוב  עולהכש

לוודא שניתנה להם האפשרות לממש את הזכות  ישהחלטות שקולה, אחראית ועצמאית, 
, ולא רק עם אלה הפועלים בתחום המשפטי. להתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום הטיפולי

צריכים ליישם ידע בנוגע לדרכי ניהול נבון ורגיש מעורבים ביישוב הסכסוך בהסכמה ה
להתוות  עליהם. גם בתחומים נוספים של משא ומתן בין צדדים לסכסוך במשפחה

 ,דפוס פעולה רצוי, בעצה אחת עם מומחים בתחום המשפטילמנהלים משא ומתן 
והכלכלי, שהיוועצות עימם תאפשר לבני המשפחה להתמודד בדרך טובה יותר  הטיפולי

 151ההסכם שיחולו במשפחה. לקראת גיבוש עקרונותוזאת תיים, יעם מצבים בעי

_____________________________________ 

 
[ מסלים... את הסכסוך בבית. מי שנפגע בראש י"ק –וכו', הסכסוך ]בבית המשפט 

בדרכי  סכסוכי משפחה נפתרים [י"ק –ובראשונה אלו הילדים של בני הזוג. ולכן ]כש 
 שלום, מתוך הסכמה, גם מונעים את הסלמת הסכסוך ואת ההתדיינות עם כל הנזקים שלה".

ראו: סוזן זיידל, "גישה מערכתית ליישוב סכסוכים במשפחות בהליכי גירושין בהתאם  149
 .20( 2004) 4בהסכמה לניסיון שנצבר בחו"ל", 

 .19–18( בעמ' 89הערה )לעיל,  Haynesראו:  150
בנוגע למתכונת נכונה של פעילות עובדי יחידות הסיוע ראו: צו בית המשפט לענייני  151

כישורים מקצועיים ופיקוח מקצועי(. בהסדר שקבע המחוקק  –משפחה )יחידת הסיוע 
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בפעילות משולבת זו עובדי יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך בהסכמה בענייני משפחה 
שהם מודעים לצורך פועלים בעצה אחת עם בעלי מקצוע במקצועות הטיפוליים. כ

מערכות היחסים בין בני של הם ינסו למנוע נזקים בתחום  ,בפעולה ברגישות אנושית
 ניהול לא נכון של הליך יישוב הסכסוך בהסכמה.של המשפחה, בהווה ובעתיד, כתוצאה 

, בכל שלב נחוץ של המשא ובהסכמה יפעלכל המעורבים בהליך של יישוב הסכסוך  ,כך
למנוע קבלת החלטות המקפחות צד או צדדים  הםהמוטלת עלי ומתן, על פי החובה

 152לסכסוך או גורמות להם נזק.
עובדי יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך בהסכמה צריכה להיות  ם שלפעילות כמו כן,

היא כוללת הערכה, בשיתוף  ניטרלית, ללא העדפה של צד לסכסוך או משוא פנים.
לכלי, הנפשי, החברתי והמשפטי של כל המעמד הכ שלפעולה עם כל בני המשפחה, 

לסייע להם לקבל החלטות נבונות בנוגע לדפוס  נועדה ; הערכה זואחד מבני המשפחה
שברשות הצדדים חייבים לוודא גם  הם הפעולה שיוביל לפתרון הטוב ביותר לסכסוך.

בו יחליטו שמידע מתאים, במישור המשפטי והטיפולי, שנחוץ להם בשלב  לסכסוך מצוי
יאומצו בהסכם המיישב את הסכסוך במשפחה. מידע אשר העקרונות שצריכים לחול ו על

זה יכול להשפיע גם על העמדות המשפטיות שלהם, כשיפנו לאפיק של התדיינות, 
  153כשהמאמצים ליישב את הסכסוך במשפחה באמצעות הסכם כשלו.

דה להתחשב גם בעוב , צריכיםברגישות רבהשפועלים  ,עובדי יחידות הסיוע
, העלולים שבחלקים מן הסכסוך בני משפחה עלולים לחוות רגשות של חוסר ודאות

תולדת  מצב זה הוא 154תחושות לא טובות במישור הפיזיולוגי.ללעיתים  להוביל
בו בני המשפחה חשים שהעובדה שהגירושין הם לעיתים קרובות אירוע טראומטי, 

ודאות בחייהם וצורך להתמודד  אובדן של מציאות מוכרת ויציבה, הליכה לקראת חוסר
גורל בני משפחה אחרים, כגון ילדיהם. בשלב זה לעם תחושות של חרדה בנוגע לגורלם ו

דאגה מפני התמודדות עם קשיים בעתיד, בין היתר בתחום הכלכלי ובתחום קיימת גם 
ובני המשפחה מודעים לעובדה שלעיתים נחוצה השקעה  155,בני המשפחה היחסים בין

_____________________________________ 

 
יים בנוגע לפעילות של עובדי יחידות הסיוע הפועלים בשיתוף פעולה עם בתי הדין הרבנ

והשרעיים נקבעו כללים דומים לאלה החלים ביחס לעובדי יחידות הסיוע הפועלות 
)ב( לחוק בתי דין 2-)א( ו2בשיתוף פעולה עם בית המשפט לענייני משפחה. ראו: סעיפים 

 דתיים )יחידת סיוע(.
( 2003) 7 נקודת גישורהיבטים תהליכיים ואתיים",  –ראו: ניר מלמד, "גישור במצבי דחק  152

10. 
 .7–5( בעמ' 84בנוגע לדפוס הפעולה הקיים בפגישות המהו"ת, ראו: ענבר )לעיל, הערה  153
 David H. Schroeder and Paul T. Costa, “Influence of Life Event Stress onראו:  154

Physical Illness: Substantive Effects or Methodological Flaws?ˮ, 46 J. of Personality 

& Social Psychology (1984) 853, pp. 854–855. 
 . 34–35בעמ'  )144)לעיל, הערה  Emery, Sbarra & Groverראו:  155
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אלה בדרך  עתידיים משאבים נפשיים וכלכליים כדי להתמודד עם קשייםגדולה של 
שיאפשר התמודדות טובה עם תופעות אלה, שלא קל  ,נחוץ סיוע רגשי מתאים 156טובה.

להתמודד עימן לבד. הוא יסייע לבני המשפחה למתן את עוצמת הרגשות והחרדות 
יישוב הסכסוך של מאמצי המנסים לשכנע אותם לשתף פעולה בהליך  אתשלהם ויקל 

פעולות שהם עושים למען גיבוש ההסכם ה לערצוי כי נוסף  157במשפחה בהסכמה.
הטוב ביותר לצדדים הם יעשו פעולות במישור הטיפולי והרגשי, שהם מעבר לתחום הצר 

, או עובדי יחידות הסיוע ם שלמסקנתלעיתים יישוב הסכסוך בהסכמה. הנחוץ למען של 
וי לערב גורמים טיפוליים, כגון פסיכולוגים, שיסייעו שרצתהיה  מיישבי הסכסוך,

אלה בני המשפחה בתחום הרגשי, כשהם מתמודדים עם קשיים  הם שלרכיולהסדרת צ
 במהלך הסכסוך במשפחה. 

גם בתחום  חשובה למשימה הטיפולית שלהם עובדי יחידות הסיועשל מודעות ה
ם השכנת שלום בית, או בהסכ . בין היתר, מאמציהם למען פתרון הסכסוך בדרך שלנוסף

, עשויים לצמצם את המצוקה הרגשית של בני המשפחה בגין הצורך להתמודד גירושין
עם קשיים שצפוי שיהיו קיימים בסכסוך במשפחה המתנהל במתכונת של התדיינות. 

כשיהיו גירושין, או כשיהיה עימות לוחמני, שייגרם למנוע נזק אפשרי עליהם לנסות 
במילים  שיעצימו מתחים וחרדות במשפחה. היות טעויות הרות גורלעלולות ל הםבש

הרגשי רכי בני המשפחה בתחום ולמען צ שלהם אחד מתחומי הפעילותאחרות, 
 הם שלרכיואחר בחינת צלצריך להיות מאמץ מכוון של עובדי יחידות הסיוע, והטיפולי 

דדים לסכסוך בני המשפחה במישור הטיפולי ועמדותיהם המשפטיות, לשכנע את הצ
תוף פעולה, למען טובת בני יבמשפחה שלכתחילה רצוי פתרון הסכסוך במתכונת של ש

בהליך של  ,בהשתתפות במגמה חיובית יתבטא תוף פעולה זהישמוטב ש המשפחה.
השכנת שלום בית, כשיש סיכוי לאחות את הקרע במשפחה. זו החלופה העדיפה בנסיבות 

הם להחליט באופן סופי שדפוס הפעולה של בהן ניכר שהצדדים מהססים וקשה לש
זה, כגון הפניה ליועץ נישואין, למען כעדיף הליך  אלה בנסיבותרצוי. הוא הגירושין 
גם בהתחשב בעובדה שהליך יישוב הסכסוך בהסכמה עלול זאת רושין, וימניעת ג

במידת האפשר, צריך להעדיף הליך של השכנת  שלון זה יוביל להתדיינות.ילהיכשל וכ

_____________________________________ 

 .Brandi N. Frisby, Melanie Booth-Butterfield, Megan R. Dillow, Matthew Mראו:  156

Martin and Keith D. Weber, “Face and Resilience in Divorce: The Impact on Emotion, 

Stress, and Post-divorce Relationshipˮ, 29 J. of Social and Personal Relationship 

(2012) 715, pp. 718–719, 727–728. 
אפשר להם לתרום תרומה ממשית לבני המיון וההכשרה של עובדי יחידות הסיוע צריכים ל 157

המשפחה, הזקוקים לסיוע בעיבוד רגשי של תהליך הפרידה, למען חיים טובים ושלווים 
שלהם בטווח הרחוק. בנוגע למשימה חשובה זו בתקופה שבה בני הזוג נמצאים במשא 

בעמ'  )144)לעיל, הערה   Emery, Sbarra & Groverומתן, בעיצומו של הליך הגירושין ראו:
30–31. 
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גם כשהם צריכים  ,דפוס פעולה זה עודדעובדי יחידות הסיוע צריכים לנסות ל .שלום בית
להמליץ המלצות לערכאת שיפוט מוסמכת בנוגע לאפשרויות השונות. לחלופין, המסקנה 

אחר בחינה זו של מערכת היחסים בין בני הזוג יכולה להיות שהפתרון הרצוי הוא הליך ל
כמה, לקראת גירושין. מתכונת זו של יישוב הסכסוך של יישוב הסכסוך במשפחה בהס

כדי לקדם את להתגרש.  שברצונם ,באופן בלתי הפיך ,כולם בו החליטושעדיפה במצב 
מיישבי הסכסוך בהסכמה לפעול  , עלהצדדים לשתף פעולה בנסיבות אלההסכמת 

שות לנסות להפיג חשהם צריכים במועד זה  ;יישוב הסכסוךשל הליך הבתבונה בתחילת 
וחשדנות של צדדים לסכסוך, שקיימים לעיתים ביחס למטרות הליכים שאינם התדיינות 

שיתוף פעולה  המושתת עלשעדיף הליך  צדדיםלהסביר ל עליהםסיכויי הצלחתם. לו
בעזרת יועץ נישואין, או  שימור התא המשפחתיוואם איחוי הקרע במשפחה  במשפחה,

ה המתכונת של משא ומתן לקראת הסדרת עדיפ , אינם אפשריים,בדרך מתאימה אחרת
  הסכסוך במשפחה באמצעות הסכם.

רצוי שההנחיות לעובדי  .לוההיבט המשפטי של הסכסוך במשפחה אינו חזות הכ
יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך במשפחה בהסכמה יקבעו שהם צריכים לפעול ברגישות 

הכלכליים של וטיים ולשלב במשא ומתן דיון הנובע ממודעות לא רק להיבטים המשפ
הסכסוך, אלא גם להיבטים הטיפוליים שלו, שחשוב שיהיה דיון מעמיק בהם, לאור 

כל בני המשפחה במישור  ם שלנסיבות המקרה. כך הם יפעלו למען קידום רווחת
 158הטיפולי והרגשי, בשלבים שונים, וגם במשא ומתן לקראת כריתת הסכם הוגן וטוב.

, כדי להוסיף והרגשי הטיפוליההיבט ההיבט המשפטי ול ש זהשילוב שיש צורך בכיוון 
קביעה של המחוקק שדפוס  נחוצה ולהעצים את התועלת שבפעילות יחידות הסיוע

יישוב הסכסוך במשפחה, של עובדי יחידות הסיוע ומיישבי של הפעולה הרצוי בתחום 
והרגשי.  הסכסוך מחוץ לכותלי יחידות הסיוע, כולל מודעות לחשיבות ההיבט הטיפולי

והכספיים בו מתקיים דיון בהיבטים המשפטיים שבכל מקרה ההנחיה צריכה לקבוע ש
צריך לייחד תשומת לב ראויה גם להיבטים האנושיים של  של הסכסוך במשפחה

הסכסוך. פעמים רבות הם חשובים מאוד, במיוחד כשדנים בסוגיות רגישות, הקובעות 
ינים או מאפייני האחריות ההורית את גורל הילדים במשפחה, כגון משמורת קט

 משותפת. ה

_____________________________________ 

הגדרת משימתם של עובדי יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך במשפחה צריכה להיות רחבה:  158
זוהי פעולה כוללת למען קידום טובתם של בני משפחה המנהלים משא ומתן. צריך למנוע 

טי, שעמד לנגד עיני המבקרים התמקדות שלהם בפעולה רק באפיק הצר של הייצוג המשפ
את ההסדר שהיה קיים תחילה בחוק להסדר התדיינויות, שהיו בדרך כלל נציגי עורכי הדין 
בישראל. חשוב שיהיה לבני המשפחה ייצוג או ייעוץ של עורך דין מטעמם, אך אין להפריד 
ולי במשא ומתן בין ההיבט המשפטי לבין היבטים אחרים, כגון ההיבט הכלכלי או הטיפ

 של הסכסוך במשפחה.
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, כדי שפתרון הסכסוך יהיה מנקודת מבט כוללת, לעיתים רצוי שעובדי יחידות כמו כן
מיישבי הסכסוך כמו גם הסיוע, שההכשרה שלהם היא בדרך כלל בתחום הטיפולי, 

 לה שבהסכמה, יתייעצו עם מומחים בתחום המשפטי והכלכלי. משימה זו מחייבת הגדל
רוף מומחה בנוגע להיבטים הכלכליים ימספר עורכי הדין שהם עובדי יחידות הסיוע וצ

של הסכסוך במשפחה לצוות ביחידות הסיוע. כמענה מסוים לצורך זה פגישות המהו"ת 
כשמתברר שקיימים  159כוללות גם פעילות של עורך דין, הפועל מטעם יחידות הסיוע.

ד כשצד אחד מיוצג והאחר אינו מיוצג, צריך צדדים שאין להם ייצוג משפטי, ובמיוח
רותי ייצוג משפטי במהלך יישוב ילהציע לאלו שאינם מיוצגים לנסות וליהנות מש

 160,מספר עורכי הדין ביחידות הסיוע אינו עונה על הצרכים הסכסוך בהסכמה. כעת
מיישב הסכסוך בהסכמה עלול לגרום נזק, כשהוא מקדם גיבוש עקרונות הסכם בנוגע ו
סוגיות משפטיות, ללא בחינה מספקת של ההסכמות במשא ומתן על ידי עורכי דין ל

אחר חתימה על הסכם המיישב את לביחידות הסיוע או עורכי דין המייצגים צד מסוים. 
הסכסוך במשפחה, צד לסכסוך או עורך דין המייצג אותו עלולים לחשוב שההסכם 

ם של צד זה, אך בשלב מאוחר זה שנחתם אינו מקדם כנדרש את האינטרסים המשפטיי
 ,הצדדים ם שלביתשומת ל יש להפנות אתמענה לחשש זה בקשה לתקן את המעוות. 

דין הלאפשרות שעורך  ,המופנים להליך של ניהול משא ומתן לקראת כריתת הסכם
שלהם ייצג אותם החל מפגישת המהו"ת השנייה, ולאפשרות שבהפסקות שבין הפגישות 

, נחוץ כמו כןלהתייעץ עם עורך דין המייצג אותם.  ביכולתםמתן מתקיים משא ו ןבהש
שהוא יכול דע שעובדי יחידות הסיוע יוודאו שכל צד למשא ומתן לקראת כריתת הסכם י  

להיוועץ עם עורך דין המייצג אותו לפני שיסכים באופן סופי לעקרונות הסכם שנדונו 
ומתן ביחידות הסיוע החשש  עם זאת, נראה שבמשא 161במהלך יישוב הסכסוך בהסכמה.

שביחידות הסיוע בישראל  כיווןשמא יסכים צד לסכסוך להסדר המקפח אותו מופרז, 

_____________________________________ 

נדרש שיהיה בעל ניסיון של למעלה מחמש שנים בתחום דיני המשפחה ושרכש כישורים  159
 ( לחוק להסדר התדיינויות.4)ב()3בתחום של יישוב סכסוכים בהסכמה. ראו: סעיף 

היקף התקנים של עורכי הדין הפועלים מטעם יחידת הסיוע קטן, ומספרם כעת אינו  160
יע לפונים ליחידות הסיוע במידה העונה על כל הצרכים. מצב זה טעון מאפשר להם לסי

תיקון. על הבעייה הקיימת במצב זה עמדו מנהלות ביחידות הסיוע, בפגישה עימן )לעיל, 
 (.9הערה 

הצדדים בעת פגישות )ה( לתקנות להסדר התדיינויות: "לא יחתמו 5ראו בעניין זה: סעיף  161
המהו"ת ביחידת הסיוע על הסכם בעניין הסכסוך המשפחתי, ולא יקבלו על עצמם 
התחייבות משפטית, לרבות לעניין הסדרים זמניים לתקופה עיכוב ההליכים והסכמה 
להמשך יישוב הסכסוך בהסכמה אלא לאחר שניתנה להם הזדמנות להיוועץ בבאי כוחם או 

גע לניסוח ההסכם; עובד יחידת הסיוע יביא לפני הצדדים את בכל אדם אחר, לרבות בנו
זכותם להיוועץ בבא כוח ובכל אדם אחר כאמור בתקנה זו וכן ימסור להם מידע בדבר 

, ותקנות הסיוע 1972–האפשרות לקבל סיוע משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב
 המשפטי, למי שזכאי לכך".



 דיני משפחה  -הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  פ"אתש טו דין ודברים

  מנקודת מבט המייחסת חשיבות לשיתוף פעולה והסכמה

287 

 

פועל מיישב סכסוך מיומן ומנוסה, שיודע שמוטלת עליו חובה להפנות צד לסכסוך 
 לדעתו. ,לייעוץ משפטי של עורך דין, כשהוא דרוש

לים מחוץ לכותלי יחידות הסיוע. פעילות של מיישבי סכסוך בהסכמה הפועגם קיימת 
שרצוי שהמשא ומתן לקראת יישוב הסכסוך במשפחה ינוהל ברגישות ותבונה,  כיוון
אחר תכנון ראוי, בהתחשב בכל ההיבטים החשובים שצריך לבחון אותם לקראת פתרון ל

הסכסוך במשפחה, נחוצה פעילות בתחום זה של מיישבי סכסוך מקצועיים ומיומנים 
וכתר בהצלחה המשימה של יישוב הסכסוך במשפחה במתכונת הראויה. בלבד, וכך ת

צריכים לפעול בתחום זה רק אלו שיש להם הכשרה טובה לא רק בנוגע להיבטים 
רצוי צמצום רשימת  162המשפטיים, אלא גם בנוגע להיבטים הכלכליים והטיפוליים.

הסכסוך המגשרים הארוכה שניתנת לצדדים לסכסוך החפצים בהמשך הליך יישוב 
יפנו יחידות הסיוע ש מומלץבהסכמה מחוץ לכותלי יחידת הסיוע, שקיימת במרכז הארץ. 

צדדים לסכסוך במשפחה החפצים ליישב את הסכסוך בהסכמה בכל האזורים בעתיד 
, שיש לדעת עובדי יחידות אלה מיישבי סכסוך מיומנים הכוללת בישראל רק לרשימה

תבונה וברגישות והבנה בנוגע לכל מאפייני להם הכשרה בנוגע לניהול משא ומתן ב
כשיפנו עובדי יחידות  163הכלכלי והמשפטי. ,הסכסוך במשפחה, במישור הטיפולי

מחוץ ליחידות הסיוע למיישבי סכסוך אל הסיוע את יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה 
מנוסים ומיומנים, צפוי שהם ינסו לוודא שהצדדים לסכסוך מסכימים במשא ומתן 

 ם שלהסדרים הנחשבים כהוגנים ומאוזנים מבחינה משפטית ומקדמים את טובתשיחולו 

_____________________________________ 

ם יותר במיוחד כשמיישבי הסכסוך בהסכמה הם סיכויי ההצלחה של תהליך זה גדולי 162
אנשים שיש להם גם הכשרה בנוגע להיבטים הטיפוליים של הסכסוך במשפחה, או 

 .Maureen Eכשמיישבי הסכסוך פועלים בעצה אחת עם אלו שיש להם הכשרה כזו, ראו: 

Laflin, “Preserving the Integrity of Mediation Through the Adoption of Ethical Rules 

for Lawyer-Mediatorsˮ, 14 Norte Dame J. of L., Ethics & Pub. Policy (2000) 479. 
בנוגע לפעילות המגשרים בתחום זה קיים קושי, כיוון שרשימת המגשרים שאליהם מופנים  163

הצדדים ביחידות הסיוע הפועלות במרכז הארץ ארוכה. חלקם מיומנים וטובים, אך חלקם 
ים במידה מספקת והם נעדרי הכישורים והידע הנדרשים למען הצלחתו של אינם מיומנ

הליך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה. ריבוי שמות המגשרים ברשימה באזור זה גורם 
לקושי ומבוכה של הצדדים לסכסוך, כיוון שאסור לעובדי יחידות הסיוע להמליץ להם 

שהם מפנים להמשך יישוב הסכסוך למיישבי סכסוך מסוימים, טובים ומיומנים לדעתם, כ
בהסכמה, בעיקר באמצעות שירותי מגשר שאינו עובד יחידות הסיוע. תולדת איסור זה 
עלולה להיות מבוכה של הצדדים לסכסוך, שאינם יודעים למי כדאי לפנות, ולעיתים זה 
מכשול המונע את קיומו של הליך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה מאוחר יותר. רצוי 

ה לעובדי יחידות הסיוע סמכות לתת לצדדים רשימה שיש בה לא יותר מעשרה שתהי
מגשרים, שהם המתאימים ביותר, במקרה מסוים, לדעת עובדי יחידות הסיוע. כמו כן, 
בפריפריה קיים מחסור במיישבי סכסוך בהסכמה, והיקף פעילותם המצומצם אינו עונה על 

לקשיים אלה, שהוצגו בפגישה עם מנהלות  כל הצרכים. בעתיד, רצוי שיינתן מענה הולם
 (. 9ביחידות הסיוע )לעיל, הערה 
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הזדמנות להיוועץ בבאי כוחם או לוודא שקיימת " וינסהם כל בני המשפחה. בין היתר, 
 164הסכם או חתימה על הסכם.הלפני הסכמה לעקרונות  בכל אדם אחר"

הליך יישוב לחשש שיהיה ניצול לרעה את בנוגע  הסיוע יחידת פעילות 4.2.3

 הסכסוך בהסכמה, או שההליך עשוי לפגוע בהתדיינות עתידית או צפוי להיכשל

המשפטי מתמקד והסיוע  ,מצומצמת במתכוון ההתדיינותבמהלך הליך המהו"ת כאמור, 
משפט לא יסייע לצד ההמהו"ת. בית  בשלב זה בסעדים זמניים נחוצים כבר במהלך הליך

בקשות ת הסכסוך בהסכמה, במסווה של הגש המבקש לסכל את הניסיון ליישב את
עובדי יחידות הסיוע צריכים למנוע, במידת  165לסעדים זמניים במידה העולה על הנדרש.

 166.הליך יישוב הסכסוך בהסכמה האפשר, ניצול לרעה של
אלא תורם ליישוב  הוא אינו מכשול, קודם, אדוורסריאף אם היה בעבר הליך  לעיתים,

שהוא מוביל את הצדדים להבנה שצריך לעשות כל מאמץ למנוע  כיווןהסכסוך בהסכמה, 
הם  ,להיבטים הלא טובים של הליך זה םאחר היחשפותלאת נזקי ההתדיינות במשפחה. 

בשלים יותר לשיתוף פעולה ולפשרות שנחוצות כשמיישב סכסוך חפץ לגבש הסכמות 
לסכסוך בתחום זה עובדי יחידות הסיוע לצדדים  ם שלהמלצת ,אולםובין בני המשפחה. 

הסכסוך בהסכמה כשיסברו  על יישובצריכה להיות זהירה. עליהם להימנע מלהמליץ 
שמאמציהם כנראה לא יוכתרו בהצלחה ולא תהיה תועלת בהשקעת זמן, מאמץ 

צפוי  במשפחה בהסכמההליך יישוב סכסוך ומשאבים כספיים ואחרים בהליך זה. אם ב
קל לצדדים מעבר לא יהיה הייכשל,  זהכשהליך  עימות משפטי,ל פעולההמשיתוף מעבר 

המאמץ הנוסף לפתור את הסכסוך בהתדיינות בשלב זה, מעבר לעלויות  לסכסוך.
בני משפחה, עלול להיות קשה. דרושה תשומת לב לאפשרות עבור  כרוכות בוהנוספות ה

שיתעוררו קשיים כשיהיה מעבר להתדיינות בגין קיומן של מגבלות שמטרתן הקניית 
סיון נחוצים כדי יגנה למשתתפים בהליך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה. סודיות וחה

 167יתנהל ביעילות ויוסדרו בו כל הנושאים השנויים במחלוקת. זהשהמשא ומתן בהליך 
_____________________________________ 

 )ה( לתקנות להסדר התדיינויות.5ראו: סעיף  164
ראו: הסבר גברת מוריה בקשי, ראש אשכול, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, בנוגע  165

של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  64יבה מס' למטרות חוק זה, בפרוטוקול יש
1.) 

מגמה זו והצעה שנוהל בעניין זה יעוגן באופן ברור יותר בתקנות, היו חלק מהנושאים  166
 (.9שנדונו בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה 

בנוגע לתפיסת העולם לפיהם סודיות וחיסיון של ראיות ודברים שנאמרו נחוצים למען  167
 Lawrence R. Freedman and Michael L. Prigoffs, “Confidentialityהצלחת גישור ראו: 

in Mediation: The Need for Protectionˮ, 2 Journal On Dispute Resolution (1986) 37; 

Alan Kirtley, “The Mediation Privilege’s Transition from Theory to Implementation: 

Designing a Mediation Privilege Standard to Protect Mediation Participants, the 

Process and the Public Interestˮ, Journal of Dispute Resolution (1995) pp. 1–53; Jaime 
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זכות  םעל פי הקביעה בתקנות בישראל, למשתתף בהליך יישוב הסכסוך בהסכמה מוקני
אם ההערכה היא  168.ההליך שנאמרו במהלךחיסיון בנוגע לראיות ודברים ולסודיות 

 פגיעה אפשריתהליך יישוב הסכסוך בהסכמה, צריכה להיות מודעות לשל שצפוי כישלון 
בו שיישוב הסכסוך בהסכמה,  כישלון הליך לאחר התדיינותבני המשפחה כשתהיה ב

קיים, אך באי  . פגיעה זו אפשרית גם כשהסדר זהועמדות הצדדיםראיות, מידע נחשפו 
וח הצדדים מנסים להשתמש בראיות ובמידע בהתדיינות בדרך של תחבולה. הם מנסים כ

להפיק תועלת מן המידע הקיים, במהלך ההתדיינות, באמצעות שימוש במידע בדרכים 
דברים מסוימים שנאמרו במשא לעקיפות. כמו כן, כשחל חיסיון בנוגע לראיות מסוימות ו

בני משפחה  כן שבגין הסכמה זו לא יוכלויית ומתן לקראת יישוב הסכסוך בהסכמה,
לטעון בהתדיינות, או יתקשו להמציא ראיות טובות שיוכיחו  שברצונםלטעון כל מה 

בחלק מן המקרים יבינו עובדי יחידת הסיוע מלכתחילה  לכן, 169שטענותיהם נכונות.
משא ומתן מחוץ לכותלי יחידת הסיוע, ייתכן שבגין  נהל בין הצדדים לסכסוךשאם ית

התדיינות, האחר לסיון זה יפחתו סיכויי הטיעון המשפטי של בני משפחה יקיומו של ח
ולכן הבחירה בדרך של יישוב הסכסוך בהסכמה אינה הבחירה בדרך הטובה ביותר. 

בהם קיימים ספקות בנוגע לתועלת הצפויה מקיומו שמסקנתם תהיה, במיוחד במקרים 
ן מנוס מהמלצה, לכתחילה, שבני של הליך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה, שאי

  170המשפחה ינסו לפתור את הסכסוך במשפחה באפיק של התדיינות.
תוף פעולה מועיל בין הצדדים לסכסוך במשפחה. החפצים ילא בכל עת אפשרי ש

 ,ליישב את הסכסוך במשפחה בהסכמה צריכים להתחשב ברצון הצדדים, שלעיתים
לפתרון הסכסוך  יתרונות קיימיםורים שמנקודת מבט קרה ומנוכרת, קצרת רואי, סב

שביחס אליו נחוצה הכרעה  בענייןוהתדיינות קיימת כשבין היתר,  במשפחה בהתדיינות.
רבה יותר ודאות  יש, ניתן בעבר פסק דין בערכאת שיפוט שפסיקתה היא תקדים מחייב

 . אומנם זה אינו השיקולסכסוךפתרון המשפטי של השיחול בהמנחה קרון יבנוגע לע
, בעיקר בתחום מהותייםחסרונות לגם לעובדה  וצד לסכסוך צריך להיות מודע ,היחיד

_____________________________________ 

 
Alison Lee and Carl Giesler, “Confidentiality in Mediationˮ, 3 Harv. Negot. L. Rev 

(1998) 285. 
א לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, 5לתקנות להסדר התדיינויות: "סעיף  6ראו: סעיף  168

, יחולו על 2011–לחוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(, תשע"א 3, וסעיף 1995–תשנ"ה
קבילות של מידע שנמסר ליחידת הסיוע, -"ת לעניין איסור פרסום, חיסיון ואיפגישות המהו

התייצבות הצדדים -ואולם יחידת הסיוע תדווח לערכאה שיפוטית על התייצבות או על אי
 לפגישות אלה". 

 Lynne H. Rambo, “Impeaching Lying Parties with their Statementsראו דיון בבעיה זו: 169

During Negotiation: Demysticizing the Public Policy Rationale Behind Evidence Rule 

408 and the Mediation-Privilege Statutesˮ, 75 Wash. L. Rev. (2000) 1037. 
 לתקנות להסדר התדיינויות. 6תקנה  170
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 בהתדיינות, פתרון הסכסוך במשפחה לשרגשות בני המשפחה, בטווח הקצר והארוך, 
 ,אולםועימו קיימים יחסים מתמשכים. שבאמצעות "תבוסה של יריב" שהוא בן משפחה, 

את  לצפות מראש יכולמקנה לו יתרון וקרון משפטי מסוים יסבור שעהלסכסוך  צד
ו, עשוי להעדיף שיהיה פסק דין בעניינ המשפטית ההכרעה התוצאה האפשרית של
משמעי, וצפוי שלא ישתף פעולה -כשזה רצונו החד .התדיינותההנוטה לטובתו בתום 

יישוב הסכסוך בהסכמה, אפשרי ניסיון שכנוע שיפעל בתבונה, אך אין להפריז  של בהליך
ל המידה במאמצי השכנוע שיאמץ דפוס פעולה של השתתפות בהליך יישוב יתר ע

  171הסכסוך בהסכמה כשההערכה היא שהוא נחוש בדעתו.
אפשר לנסות לשכנע בתחילת המשא ומתן שיש יתרונות רבים לבני המשפחה 

 כשניכר ,אולםויישוב הסכסוך בהסכמה.  של כשקיים הסכם מאוזן והוגן בתום הליך
, והטיפולית הממתנת ,המפשרת הגישה קבלת של לאפשרות מפתיחות תהימנעו שקיימת
או בהליך יישוב הסכסוך במשפחה  בית שלום השכנת בהליך להצלחה התשתית שהיא

 בני עם שיחות אחרל אלה. בנסיבות אלה, הליכים ה שלהצלח צפויה לא בהסכמה,
לי יחידות מיישבי הסכסוך בהסכמה מחוץ לכות או הסיוע יחידות עובדי, המשפחה

הסיוע יכולים לקבוע שלדעתם אין סיכוי לגשר על הפערים. לעיתים קיימת מודעות 
הליכים קודמים בין שהתקיימו  אחרלכשמנסים ליישב סכסוך זה בהסכמה  אפשרילקושי 

קודם,  אדוורסרית. תולדת קיומו של הליך אדוורסריבני המשפחה שהתנהלו במתכונת 
מדות והציגו בו עמדות נחרצות, עלולה להיות הצגת במיוחד כשהצדדים הקשיחו בו ע

נחוצה בחינה  כמו כן, עמדות קשוחות אלה, אם יתקיים הליך יישוב הסכסוך בהסכמה.
לעיתים של הדינמיקה הקיימת במהלך המשא ומתן לקראת יישוב הסכסוך בהסכמה. 
יבחר  מתברר שהשגת הסכם טוב זה אינה צפויה בעקבות יתרון שצפוי לצד לסכסוך אם

למען אימוץ עמדה  –ניכרת באפיק של התדיינות או בעקבות העובדה שניכרת השפעה 
של אדם שיש לו השפעה רבה  – של הקשחת עמדות או הימנעות מקבלת הצעות פשרה

אין להעדיף את החלופה  משפחתו; במקרה כזהאו קרוב  דינועל צד לסכסוך, כגון עורך 
לאחר , לעיתים מיישבי הסכסוך במשפחה, ו כןכמ של יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה.

_____________________________________ 

מאמצי שכנוע אלה צריכים לכלול הסבר בנוגע למעמד של החלטות של ערכאות שיפוט  171
ות יותר בישראל. הדיון בנוגע לסכסוך במשפחה מתחיל בערכאת שיפוט נמוכה. על נמוכ

הפסיקה של בתי המשפט לענייני משפחה בישראל, שאינה בערכאת הערעור שהחלטותיה 
הן תקדים מחייב, יכולים להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי כמו כן, על הפסיקה של בתי 

האזוריים, אפשר להגיש ערעור. בבית דין רבני הדין הדתיים, כגון בתי הדין הרבניים 
הערעור הוא לבית הדין הרבני הגדול. אם כן, לעיתים ההכרעה בערכאות נמוכות, אף אם 
היא מגמה רווחת, אינה תקדים מחייב. כמו כן, בערכאות שיפוט מסוימות, כגון בתי הדין 

הרכבים בבית דין זה הרבניים, לא קיימת הדוקטרינה של התקדים המחייב, וככלל החלטת 
אינה תקדים מחייב. עם זאת, גם מגמות דומיננטיות בפסיקה בערכאה ראשונה יכולות 
להיות הכוונה לחפצים להתדיין בעתיד באשר לתוצאה הצפויה בדרך כלל בדיון משפטי 

 ביחס לסוגיה מסוימת.
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שהסיכוי שהליך יישוב  מעריכיםשבחנו כיצד מתנהלת התקשורת בין בני המשפחה, 
הסכסוך בהסכמה יוכתר בהצלחה קלוש. סיכויי ההצלחה של הליך זה גבוהים יותר 

נמוכים יותר כשבני המשפחה מתבצרים הם ויותר, כשהשיח במשפחה מכבד וענייני 
קשוחות ואופן הצגת הטיעונים והשאיפות שלהם לוחמני ובוטה. במצב זה קשה  בעמדות

למיישב הסכסוך ולגורמים טיפוליים לקדם מגמות טיפוליות נחוצות, כגון עיבוד נכון של 
כמו החוויות בסכסוך במשפחה, שהוא חיוני למען השגת הסכם הוגן בתום המשא ומתן. 

או מיישבי הסכסוך בהסכמה  ובדי יחידות הסיוע,לא יקדמו הליך זה, בין היתר, כשע ,כן
מתח ועוינות קיימים  ביחסים בין בני המשפחהש סבוריםמחוץ לכותלי יחידות הסיוע, 

 ולכן סיכויי ההצלחה של הליך יישוב הסכסוך בהסכמה ביניהם נמוכים. ,בעוצמה רבה
 בגלל בגיבוש הסכמות בין בני המשפחה להצליחלעיתים מתברר שלא תהיה אפשרות 

ון ליישב את יניסלבהן צפוי כישלון שביניהם. בנסיבות השורר חוסר אמון משמעותי 
הסכסוך בהסכמה, עדיפה המלצה של יחידת הסיוע שהמשא ומתן יסתיים והצדדים 

בו יוכלו "לנצח" במאבק שלסכסוך ינסו ליישב את הסכסוך ביניהם באפיק של התדיינות, 
 172יים אחרים שלהם, שאין אפשרות למתנם.המשפטי, או יהיה מענה לצרכים רגש

בהם קיים שכמו כן, יש להימנע מהמלצה שיהיה יישוב הסכסוך בהסכמה במקרים 
אך לדעת מיישבי הסכסוך המגמות המסתמנות,  ,סיכוי שיהיה הסכם בין בני המשפחה

בתחילת המשא ומתן או במהלכו, אינן רצויות וצפויה הסכמה לעקרונות הסכם שאינו 
חולשת צד חלש או חוסר ידע והבנה מספיקים שלו בנוגע של הוגן, כתוצאה מאוזן ו

מוץ עקרונות הסכם ילסוגיות הנדונות במשא ומתן. בגין נחיתות זו הוא עלול להסכים לא
עיתים מצב נפשי קשה של בן משפחה, או ל שהם תולדת חוסר איזון זה בין בני משפחה.
, ייצוג משפטי, או בתחומים חשובים נוספים פערים ניכרים בין בני משפחה במידע חיוני

כגון הבנה וידע בתחום הפיננסי, יקשו לבצע בהצלחה הליך הוגן של יישוב הסכסוך 
בין הכוח של הצדדים קיים, בין היתר, כשהייתה או ניכר חוסר איזון ופער  173בהסכמה.

בן של שהיה קור עדיין קיימת אלימות נגד האישה או הבעל. לעיתים קיים חשש שהצד
, שוויתר לבן הזוג או לבת הזוג בעבר, עלול לעשות ויתורים מרחיקי לכת במשא אלימות

 174ומתן, ועקרונות ההסכם שהוא יהיה צד לו לא יהיו הוגנים וצודקים.
_____________________________________ 

זוג מסוימים  בנוגע לבחינה אם הליך יישוב סכסוך בהסכמה מתאים ליישוב הסכסוך בין בני 172
 . 62–45( בעמ' 135ראו: זיידל )לעיל, הערה 

 .66–63שם, בעמ' ראו:  173
קדרי ורונן )לעיל, הערה -; בוגוש, הלפרין1601–1600( בעמ' 71)לעיל, הערה   Grilloראו: 174

גוטמן וקרני פרלמן, "עורך דין פותר הבעיות: שינוי -. ראו גם: לימור זר336( בעמ' 91
. הצד החלש יכול 15–12, בעמ' 3נב )תשע"ג(  הפרקליטפרדיגמת ההתנהלות המקצועית", 

וידן היא על  להיות גבר או אישה. לעיתים פערי כוח בין בני משפחה הם לטובת נשים
העליונה, יתר על המידה, במשא ומתן ליישוב הסכסוך בהסכמה. ראו: עומר שפירא, 

ו  קרית המשפט"פרדוקס הכוח בגישור: עוצמה וחולשה ביחסי מגשר וצדדים לגישור", 
 .408, 383, 378–379, בעמ' 371)תשס"ו( 
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המסקנה הכללית היא שכאשר לאור הנסיבות קיים חשש שמא אחד מהצדדים עשוי 
יך זה עלול לפגוע בהתדיינות לנצל לרעה את הליך יישוב הסכסוך בהסכמה, או הל

עתידית או צפוי להיכשל, מוטב שעובדי יחידת הסיוע יימנעו מלעודד את בני המשפחה 
להשתתף בו, ועדיף יישוב הסכסוך במשפחה במתכונת של ההתדיינות. עובדי היחידה 
צריכים לפעול בזהירות יתרה ובמיומנות ולהבחין בין מקרה למקרה. צורך זה מתעצם 

 א ומתן לקראת יישוב הסכסוך כולל הסדרה של גורלם של ילדים משותפים.כאשר המש

 וזכויותיהם הילדים טובת קידום למען רצוי פעולה דפוס 4.2.4

 –"פגישות המהו"ת יכללו  בחוק להסדר התדיינויות נקבע:

מתן מידע על ההליכים המשפטיים לעניין סכסוך משפחתי ועל  (1)
יין אחר בסכסוך משפחתי על הצדדים ההשלכות של גירושין ושל כל ענ

 ועל ילדיהם, ובכלל זה השלכות משפטיות, רגשיות, חברתיות וכלכליות;

מתן מידע לצדדים על הדרכים שיש בהן כדי לסייע להם ליישב את  (2)
הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום ולהתמודד עם השלכותיו, לרבות ייעוץ, 

ים הניתנים לשם כך ביחידת גישור, טיפול משפחתי או זוגי, ועל השירות
 ובמגזר הפרטי; הסיוע שליד הערכאה השיפוטית, בקהילה

היכרות עם הצדדים כדי להעריך יחד אתם את צורכיהם ואת  (3)
טובתם, רצונותיהם וזכויותיהם בעניינים  –רצונותיהם, ולעניין ילדיהם 

הנוגעים אליהם, לסייע להם לבחון דרכים ושירותים שעשויים לתרום 
ישוב הסכסוך ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולהתמודדות עם לי

 השפעות הסכסוך ולתאם עמם תכנית מתאימה להמשך התהליך;

קביעת הסדרים זמניים בהסכמה בעניין מזונות או החזקות ילדים  (4)
וסדרי קשר לתקופות כאמור בסעיף קטן )ה( או מתן המלצה לצדדים 

יישוב הסכסוך, לדאוג לקביעת ולגורם שאליו הם יופנו להמשך הליך 
 175הסדרים בעניינים אלה בהסכמה".

עובדי יחידות הסיוע צריכים לפעול למען יישום הסדר זה צריך להיות לאור ההנחה ש
ועליהם , קידום טובת הילדים במשפחה בדרך הטובה ביותר והענקת זכויות לילדים אלה

_____________________________________ 

 )ג( לחוק.3סעיף  175
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פעולה זו נחוצה, בין  176ם.לעודד הורים לפעול למען קידום טובת ילדיהם וזכויותיה
ת בדבר זכויות לאומי-ביןהיתר, כיוון שטובת הילד היא שיקול ראשון במעלה באמנה ה

בו ששלב ב פעילות למען קידום טובת הילדים וזכויותיהם תהיההרצוי ש 177הילד.
, שבו נכללת הסכם של מתקיים משא ומתן ביחידות הסיוע לקראת גיבוש עקרונות

נחוצים לילדים, כגון הסדר משמורת זמני או הסדר  סעדים זמנייםלעיתים פעילות למען 
, וכן בשלבים אחרים של יישוב הסכסוך במשפחה שהם זמני בנוגע למזונות ילדים

 178.מעורבים בהם
כשאין אפשרות שיהיה הליך צריך לבחון באופן מדוקדק את הנסיבות בכל מקרה. 
בין היתר,  – פחה בהסכמההוגן וצודק של משא ומתן לקראת יישוב הסכסוך במש

כשלדעת עובדי יחידות הסיוע אין סיכוי שהליך יישוב הסכסוך בהסכמה יניב הסכם הוגן 
כשההסכם מסדיר הסכם. מ מוטב להימנע –, וצודק, שיקדם את טובת הילדים וזכויותיהם

באיזו מידה קיימת במהלך המשא ומתן מחויבות  גם עניינים הקשורים לילדים, יש לבחון
כל הילדים במשפחה. רצון משותף שלהם לקדם את  ם שלהורים לקידום טובתשל ה

ם יאפשר הצלחה רבה יותר במתווה של ההסכם שיושג בתום הליך יישוב הרווחת ילדי
 הסכסוך בהסכמה.

 עובדי יחידות הסיוע, ועורך הדין הפועל בהן, יכולים לסייע לחפצים בגיבוש עקרונות
שא ומתן בגישור או במתכונת אחרת, שיקדם את טובת הסדר משפטי ראוי בעתיד, במ של

עקרונות בדבר ההילדים וזכויותיהם. חשוב שההורים יקבלו בפגישות המהו"ת מידע 
או יחולו בישראל, למען קידום טובת הילדים  םשחלי לילדים,המשפטיים בנוגע 

ק הכשרות עקרונות מוצעים, שאינם קיימים כעת בחורצוי שהמידע יכלול גם וזכויותיהם. 
 בעיקרו 179, כגון "אחריות הורית משותפת",1962–והאפוטרופסות,תשכ"ב המשפטית

_____________________________________ 

של יישום מדיניות שלפיה צריכה להיות פרוטקטיבית, -זו המגמה הישנה, הפטרנליסטית 176
לחוק  17פעילות הורים מסורים הפועלים למען קידום מעמד ילדם הקטין. ראו: סעיף 

 הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
  .224( בעמ' 20לאמנה בדבר זכויות הילד )לעיל, הערה  3ראו: סעיף  177
)א( לתקנות להסדר 13תקנה  ( לחוק להסדר התדיינויות. ראו גם:4)ג()3יף ראו: סע 178

התדיינויות: "ראתה ערכאה שיפוטית כי לא הייתה דחיפות בבקשה לסעד דחוף, רשאית 
היא למחוק את הבקשה או להימנע מלדון בה ולהורות למבקש להגיש בקשה ליישוב 

בין הצדדים וטרם חלפה תקופת  סכסוך; אם בקשה ליישוב סכסוך הייתה תלויה ועומדת
עיכוב ההליכים תפנה את המבקש ליחידת הסיוע כדי שתידרש גם לעניין שלגביו הוגשה 

 הבקשה לסעד הדחוף".
( 19בנוגע למושג "אחריות הורית משותפת" ראו: ד"וח ועדת שניט, שלב ב )לעיל, הערה  179

והטקסט שלידה; כיוון שהדגש בחוק הכשרות  24או גם: לעיל, הערה , ר2.1פרק 
המשפטית והאפוטרופסות אינו בנוגע לאחריות הורית משותפת, היו שחששו שמא הורה 
יכול עתה להניח, במיוחד כשאינו המשמורן, שביכולתו "לוותר ולהשתחרר לחלוטין 

של הוועדה לקידום  141יו". ראו הסברו של דן שניט, בפרוטוקול ישיבה מס' מזכויות
עשרה -של הוועדה לזכויות הילד, הכנסת השבע 88מעמד האישה, פרוטוקול ישיבה מס' 
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מושגים שקיימים בחוק כעת, כגון אפוטרופסות שני ההורים הביולוגיים או זכותם 
הורים ביולוגיים, האפוטרופוסים של זכויות וחובות כן "להחזיק" בילדיהם, ווחובתם 

  180הטבעיים של ילדיהם, בחוק זה.
ההשלכות הצפויות ביחס לילדיהם,  אתשהורים יבינו  חשוב ,תוצאות מחקרים לאור

הם לאור הבנה זו  181שהן תוצאת אימוץ עקרונות מסוימים בהסכם הגירושין שלהם.
לקדם  שעשוייםאותם הם יכולים לאמץ בהסכם ביניהם, ש םהרצוייההסדרים  ישקלו את

עובדי יחידות הסיוע יציגו להורים חשוב שעקב כך,  182ויותיהם.כאת טובת ילדיהם וז
מידע בנוגע למגמות חדשות, שהן פועל יוצא של המחקרים העדכניים יותר 
בפסיכולוגיה, בנוגע לתרומה הרצויה של שני ההורים יחדיו לרווחתו הנפשית של הילד. 
פסיכולוגים ומומחים בתחום המשפט סבורים כעת שנחוצה מדיניות חדשה בנוגע 

שהתנהגות טבעית של טיפול ודאגה מסורים  כיווןהסכסוך במשפחה, לפתרון הטוב של 
ואף אחרים שאינם האם והאב  ,גם האב 183לילד אינה בהכרח רק זו של האם.

דפוסי התנהגות שהיו מיוחסים בחברה בעבר רק פי  על הביולוגיים, יכולים לפעול
הם יכולים לשני ההורים מסוגלות הורית ויש בהן שבנסיבות שכיחות יותר,  184לאם.

_____________________________________ 

 
(. לדידו, כשזה יהיה דפוס החשיבה שלו, מעמדו בחוק כהורה הוא פריבילגיה, 1.7.2008)

 שבמצבים מסוימים הוא יכול לוותר עליה.
 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. 15–14ראו: סעיפים  180
 .54–35( בעמ' 143)לעיל, הערה  Kelly and Wallersteinעל השלכות אלה ראו:  181
ראו: הסברי ד"ר פרץ סגל, ראש תחום )ייעוץ( במחלקת ייעוץ וחקיקה נזכרות פרוטוקול  182

 .30–29, 5( בעמ' 125של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  268מס'  ישיבה
בעבר, הצורך של ילד בגיל רך לדאגה, טיפול ואהבה מאימו היה ההצדקה לקיומה של  183

בה חזקת הגיל הרך, מנקודת המבט של טובת הילד. ההנחה הייתה שילדים זקוקים לאה
ולטיפול המסורים של האם כשהם בגיל רך, ולכן היא עדיפה כמשמורנית בגיל זה, אך בגיל 
מבוגר יותר גם היותם נתונים בחזקת אביהם, בנסיבות המתאימות, יכולה לקדם את טובתם. 

שורץ, "אמא, אבא, ומה איתי? אני זקוק לשניכם: עובדות, -ראו: תרצה יואלס ואבי שגיא
, בעמ' 375ו )תשע"ב(  דין ודברים סדרי הורות במקרים של גרושין",מיתוסים ותקוות בה

האם עדיפה. ראו:  –. הניחו שמנקודת המבט של הצורך של ילד בתחושה של אהבה 398
Ramsy Laing Klaff, “The Tender Years Doctrine: A Defenceˮ, 70 California L. Rev. 

(1982) 335, p. 343מנעו ממנו הטיפול האוהב והמסור של אימו, . זו הייתה הנחה שילד שנ
או של מי שמתפקדת כאם התחליפית שלו, עלול לקבל פחות מן הנחוץ לו בתחום הטיפול 
הפיזי והצרכים הנפשיים שלו, וזו עלולה להיות פגיעה נפשית משמעותית בו, שתוצאותיה 

 Allan Roth, “Theעלולים לבוא לידי ביטוי גם בתחום של התפתחותו האישיותית. ראו: 

Tender Years Presumption in Child Custody Disputesˮ, 15 Journal of Family Law 

(1976) 423, pp. 436–443; Joseph Goldstein, Anna Freud and Albert J. Solnit, Beyond 

(1979) p. 4 The Best Interest of the Child;t Robert E. Emery, “Interparental Conflic

 (1982) 310 Psychological Bulletin and the Children of Discord and Divorceˮ, 92  . 
 .403( בעמ' 183שוורץ )לעיל, הערה -ראו: יואלס ושגיא 184
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לילדיהם בצורה חיובית, ממצאי המחקר הפסיכולוגי המאוחר הראו שטוב  לתרום
 185רוקה.ירוד במשפחה או פיאחר הפלשיישמר קשר בין שני ההורים לילדיהם 

, אחת מהתוצאות אחרכשההסדר הוא משמורת יחיד להורה אחד והסדרי ראייה להורה ה
אובדן קשר משמעותי  ה שלהיא תחוש הקשות של הגירושין, מנקודת המבט של הילדים,

לאור מגמות חדשות בעולם המשפט, שהן  186עם אחד מן ההורים, בדרך כלל האב.
הם ממצאי מחקר חדש יותר, רצוי שעובדי יחידות הסיוע יסבירו לצדדים מה  ה שלתולד

להחליט לאמץ,  שביכולתםהיתרונות והחסרונות האפשריים של הסדרי החזקת ילדים 
של קידום טובת ילדיהם וזכויותיהם, וייחסו חשיבות הולמת, בנסיבות  מנקודת המבט

בו הם בקשר טוב שהמתאימות, לזכות הילדים ליהנות, במידת האפשר, מיתרונות הסדר 
רבים מהפועלים בזמננו בתחום הטיפולי סבורים שרצוי שהורים  187עם שני הוריהם.

אחר הגירושין, יפעלו למען לטובים, שיש להם אפשרות להיות בקשר טוב עם ילדיהם 
ילדיהם בעצה אחת, כדי שהם יחוו פגיעה מצומצמת יותר בגין הגירושין. בדרך כלל, 

רוד והיה להם קשר טוב עם שני ימצב הילדים שמשפחתם פורקה עקב גירושין או פ
אדם  הוריהם טוב יותר ממצב ילדים ממשפחה בה אחד מהוריהם, לרוב האב, לא היה

 188רוד.יקיים כלל בחיי ילדיו אחרי הגירושין או הפ, או לא היה חשוב
בהן בחירה בהסדר של "אחריות הורית שברוח המלצות ועדת שניט, בנסיבות 

נוסף על  רצוי שיוצע להורים לשקול לאמץ הסדר זה, 189משותפת" מקדמת את טובתם,
גם כשזמני השהות  הסדר המשמורת המשותפת, בנסיבות המתאימות. הסדר זה מאפשר,

שותפות בין  איננהזו  190, למען ילדיהם.שני ההורים פעילות רצויה שלם זהים, אינ
ההורים במובן הטכני, מן השפה ולחוץ, בהסדרים כגון זמני משמורת שווים, אלא 
שותפות במובן המהותי. איכות הפעולה של כל הורה בנוגע לילדיו צריכה להיות זהה לזו 

_____________________________________ 

 l Catherine M. Lee and Karen A. Bax, “Children’s Reactions to Parentaראו: 185
217 (2000)Paediatrics & Child Health  5 ,Separation and Divorceˮ . 

 .403, 385( בעמ' 183שוורץ )לעיל, הערה -ראו: יואלס ושגיא 186
לאמנה בדבר זכויות הילד  9בנוגע לזכות הילד להיות בקשר טוב עם שני הוריו ראו: סעיף  187

 (.20יל, הערה )לע
של הוועדה לקידום מעמד האישה,  141ראו: הסברו של דן שניט, בפרוטוקול ישיבה מס'  188

י (. ראו גם ממצא179של הוועדה לזכויות הילד )לעיל, הערה  88פרוטוקול ישיבה מס' 
Child –Term Effects of Divorce on Parent-Matthijs Kalmijn, “Longהמחקרים הבאים: 

European  29 Family Comparisons of Fathers and Mothersˮ,-Relationships: Within

(2013) 888 Sociological Rview  :וכן ;Marco Albertini, Anne Garriga, “The Effect of 

 Child Contacts: Evidence on Two Declining Effect Hypothesesˮ,–entDivorce on Par

257 (2011) European Societies13  . 
 והטקסט שלידן. 32–30בנוגע למהות עיקרון זה ראו גם: לעיל, הערות  189
 William Kristol, “Panel II: Family Law And Individual Responsibilityˮ, 77 ראו: 190

Cornell L. Rev. (1992) 991. 
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האחריות ההורית מידתה של רצוי שכשאיכות זו אינה זהה,  191.אחרשל ההורה ה
המלצות ועדת שניט בעניין העדפת ההסדר של  אומנם, 192.המשותפת לא תהיה שווה
רצוי שעובדי יחידות הסיוע יתחשבו  , אךאומצו בחקיקה טרם"אחריות הורית משותפת" 

לפעול  עליהםבנסיבות המתאימות . ןבממצאי מחקרים פסיכולוגיים התומכים באימוצ
של איכות פעולה זהה, במידת האפשר, של כל הורה בנוגע לילדיו,  למען קיומה

אומנם במצבים לא שגרתיים החלת הסדר של במתכונת של "אחריות הורית משותפת". 
אך בדרך כלל, כשצפוי שההורים יקדמו את  193,"אחריות הורית משותפת" אינה רצויה

הסדר זה. ניסיון חיל להטובת ילדיהם כשיפעלו בתחום האחריות ההורית שלהם, רצוי 
של הורים טובים ומסורים לוותר על מעמדם ותפקידם כהורים הפועלים במתכונת 

כששני ההורים  194תוצאות מחקרים בתחום זה,לאור הוא פגיעה בטובת הילדים. הרצויה 
אחראים כלפי ילדם ושומרים על קשר טוב עימו, הוא מפיק תועלת רבה מקשר זה, 

  תפתחותו הנורמטיבית המיטבית.המועיל באופן משמעותי לה
לשקול לאמצו בפגישות  , במקרים המתאימים,הסדר נוסף שרצוי שיוצע להורים

הוא משמורת משותפת.  וכדאי שיאומץ, בנסיבות המתאימות, בתום התדיינות, המהו"ת
 יה שליתרונותבדבר מידע בנוגע למסקנות מחקרים פסיכולוגיים  רצוי שיהיה להורים
אחר ל, בנסיבות המתאימות, בתחומים כגון איכות חיי הילדים משמורת משותפת

שרצוי שיאמצו הסדר יחליטו אלה כהורים שידעו שקיימות מסקנות ייתכן שהגירושין. 
גירושין שלהם, למען טובת ילדיהם בתקופה של סכסוך הגירושין המשמורת זה בהסכם 

כחות משמעותית של הורה נו היעדראחריה. כך ניתן להפחית נזק אפשרי לילדים שחוו ול
_____________________________________ 

אם ייקלט בישראל ההסדר של אחריות הורית משותפת, בית המשפט המאשר הסכם בין  191
הורים ואלו שמסייעים להורים לגבש הסכם בנוגע להורות המשותפת שלהם, כגון עובדי 
יחידת הסיוע או המגשרים, יהיו חייבים לוודא שהסכם זה מושתת על קיומה של שותפות 

 ובנה האיכותי.אמת ביניהם, במ
של הוועדה לקידום מעמד האישה,  141ראו: הסברו של דן שניט בפרוטוקול ישיבה מס'  192

(. הוא הדגיש: 179של הוועדה לזכויות הילד )לעיל, הערה  88פרוטוקול ישיבה מס' 
מילה שוויונית. הוא משתמש "משותפת, לא בהכרח שוויונית... הד"וח לא משתמש ב

 במילה משותפת".
כגון: שההורים חסרי מסוגלות הורית. במצב זה, מנקודת המבט של טובת הילד, רצוי  193

שהורה מסוים לא יהיה מעורב בחייו וגידולו. מצב זה מתווסף לבעיות שקיימות, כשילד 
מהליך  המצוי בקשר עם שני הוריו עלול להיחשף יותר למתחים ביניהם, שהם חלק

 הגירושין או קיימים לאחר הגירושין.
 Linda Nielsen, “Shared Physical Custody: Summary of 40 Studies on Outcomesראו:  194

Paul R. Amato, Jennifer B. ; 613 (2014) J. of Divorce & Remarriage 55 for childrenˮ,

Kane, Spencer James, “Reconsidering the ‘Good Divorce’ˮ, 60 Fam. Relations (2011) 

Billings, Mary C. Waldron, Davis A. -Robert E. Emery, Lisa Laumann; ראו גם:511

Sbarra and Petre Dillon, “Child Custody Mediation and Litigation: Custody, Contact, 

J. of Consulting and  96 and Coparenting 12 Years After Initial Dispute Resolutionˮ,

(2001) 323 Clinical Psychology.  
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, שהוא בדרך כלל אחראחר הגירושין עקב קיומו של הסדר משמורת יחיד להורה הל
אחר להאם. ממצאי מחקרים קבעו שמידת ההסתגלות הרגשית של ילדים למצב החדש, 

פחות מזו של הילדים  הגירושין, כשהייתה משמורת יחיד להורה אחד הייתה טובה
פשר לילדים לשמור על שקיומו א   195שמורת משותפת,הסדר של מחל שביחס אליהם 

 כיווןלאור ממצאי מחקרים,  196אחר הגירושין.לקשר קרוב וטוב עם שני הוריהם 
שיתקיים שגירושי ההורים הם אירוע טראומטי עבור הילדים, למען קידום טובתם חשוב 

 הסדר של משמורת משותפת, שקיומו מחזק את תחושת הביטחון בנסיבות המתאימות
עם זאת, יש להציג בפני ההורים את ממצאי המחקרים בתחום זה באופן  197של הילדים.
אחריות הורית משותפת ומשמורת לההסדרים  יהם שלהצגת יתרונות לעמאוזן. נוסף 

גם חסרונותיהם האפשריים. בין היתר, שיפורטו משותפת, בנסיבות המתאימות, ראוי 
יניסטית בנוגע למניעי אבות החפצים ביקורת בספרות הפמעל הנשים צריכות לדעת 

אינם פועלים למען טובת אלה הסדר של משמורת משותפת. נטען שלעיתים  בהחלת
של תשלום ההימנעות מתשלום מזונות ילדים או הפחתת היקף שם אלא ל, ילדיהם

  198מזונות אלה.
, חשוב שההורים יקבלו מידע על הסכם הורות, שמסדיר סוגיות שההורים כמו כן

לים במתווה של אחריות הורית משותפת חייבים להסדירן למען טובת ילדיהם, הפוע
התקווה היא שבעקבות  199בטווח הקצר והארוך, ועל האופציה שהם יאמצו אותו.

הסדרה של סוגיות כגון אחריות משותפת ומשמורת משותפת במתכונת נכונה בהסכם זה, 
ל כל הורה לילדו, כהורה היקף התרומה החיובית ש 200שיכול להיות זמני או קבוע,

הקשר שלו עם ילדיו והקדשת משך זמן משמעותי  של הפועל למען יציבות והמשכיות

_____________________________________ 

שבאה לידי ביטוי בהתנהגותם אחרי הגרושין, שהיא ההשתקפות של תחושותיהם במישור  195
 הפסיכולוגי.

בין היתר, הדימוי העצמי וההישגים בלימודים של ילדים אלה היו טובים פחות, ואחוז  196
 Robertל מבוגר יותר, היה גבוה יותר. ראו:הנשירה שלהם, במקומות שבהם עבדו בגי

Bauserman, “Child Adjustment to Joint Custody Versus Sole Custody Arrangement’s 

Meta Analytic Reviewˮ, 16 J. of Fam. Psychology (2002) 91, pp. 97–99  
197 Judith S. Walerstein and Julia M. Lewis, “The Unexpected Legacy of Divorce: Report 

of a 25 Year Studyˮ, 21 Psychoanalytic Psychology (2004) 353, p. 360. 
 . 1594–1596( בעמ'71 )לעיל, הערה Grillo ראו: 198
ם מגמה זו תהיה ברוח המלצות הוועדה בראשות פרופסור שניט, שהציעה שיהיה קיים הסכ 199

הורות בכל מקרה שבו לבני זוג המיישבים סכסוך במשפחה יש ילדים. באשר להצעות 
 )לעיל, דו"ח ועדת שניט, שלב ב הוועדה בראשות פרופסור שניט בנוגע להסכם הורות ראו:

 .62, 55( בעמ' 19הערה 
 ת של הילדים, החזקת ילדים ומזונות ילדים. כגון הסדר טוב בנוגע לחינוך ולבריאו 200
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כולל הסכם זה. אינו יהיה גדול מזה הקיים כשחל הסדר גירושין ש 201שלו לבילוי עימם,
קובע את פרטי ההסדרים של האחריות ההורית ההסכם זה, ל שהורים יגיעורצוי 

לאופן תוכנית מפורטת  הכוללמשותפת, אם יחליטו לאמצם, והמשותפת או משמורת 
 202חלוקת התפקידים בין ההורים.ולה"הורות" הלכה למעשה  שבו תבוצע

הרצוי של חשוב שבהליך המהו"ת יקבלו ההורים הדרכה ביחס לדפוס יתר על כן, 
וביחס לדרכים שיאפשרו הידברות טובה וכיבוד הדדי  רוד,יאחר הפלהקשר ביניהם 

לקבל מידע גם בנוגע לאימוץ רצוי של דפוס עליהם הם בעתיד למען טובת ילדיהם. ביני
עם ילדיהם, למען קידום טובתם. הם צריכים  להם לקיים קשר משמעותיפעולה שיאפשר 
הוא חפץ בכך. זכות אם יכול "להשתחרר" מאחריותו כלפי ילדו, גם  אינולהבין שהורה 

ייחס משמעות רבה למעורבותו בחיי  ,טובתושיכול לקדם את  ,הילד היא שהורה שלו
 ם שלויבין שרצוי שכל בני המשפחה יפעלו בהרמוניה, כחטיבה אחת, למען טובת ילדו

  203כל בני המשפחה.
דפוס הפעולה הנדרש  מו שלאת יישו עודדחשוב שבפגישות המהו"ת ינסו ל כמו כן,
כך, מדינת  .ד בישראלת בדבר זכויות היללאומי-ביןהאמנה העקרונות  ם שללאור תחולת

תפעל במתכונת הנדרשת בגין החובה המוטלת על המדינות החתומות על האמנה  ישראל
לנקוט צעדים נאותים, תחיקתיים, מנהליים או אחרים, למען מימוש הזכויות הנזכרות 

לילד זכויות מסוימות ומעמד אוטונומי ועצמאי,  האמנה קובעת שיש להעניק 204באמנה.
ברוח עקרונות האמנה, חשוב שעובדי יחידות הסיוע ינסו  205מהוריו. המוקנה לו בנפרד

_____________________________________ 

 Sarah Botterman, An Katrien Sodermans and Koen Matthijs, “The Social Life ofראו:  201

Divorced Parents. Do Custody Arrangements Make a Difference in Divorced Parents’ 

491–(2014) 487, pp. 490 udiesLeisure St 34 Social Participation and Contacts?ˮ,. 
 ,Pauline H. Tesler, “Collaborative Family Lawבנוגע למאפייני דפוס פעולה זה ראו:  202

the New Lawyer, and Deep Resolution of Divorce-Related Conflictsˮ, 2008(1) J. Disp. 

Resol. (2008) 83, pp. 91–99ושם בישראל, ראו: ; בנוגע להמלצה שדפוס פעולה זה יי
 .62, 55( בעמ' 19)לעיל, הערה  ח ועדת שניט, שלב ב"דו

 Karl Zinsmeister, “Parental Responsibility and the Future of the American ראו: 203

Familyˮ, 77 Cornell L. Rev. (1991–1992) 1005. 
(. מימוש זה הוא בהתחשב 20מנה בדבר זכויות הילד )לעיל, הערה לא 4ראו: סעיף  204

לאומי. ראו: שם. -במשאבים שברשותן, ומקום שדרוש, במסגרת שיתוף הפעולה הבין
מחויבות המדינות החתומות לנהוג על פי עקרונות האמנה באה לידי ביטוי בהצהרת 

המדינות החברות באמנה זו... בהכירן כי בכל מדינות העולם ישנם ילדים החיים הכוונות: "
בתנאים קשים במיוחד, וכי ילדים כאלה זקוקים ליחס מיוחד... הסכימו..." כמו כן, במבוא 

בגרותם הפיסית והנפשית, זקוקים לביטחון והשגחה -לאמנה כתוב, שילדים, בשל אי
כמו כן, האמנה מקנה לכל  , בטרם הלידה ולאחריה.מיוחדים, לרבות הגנה משפטית נאותה

 ילד זכויות מוגדרות. 
משפטים ייצוג עצמאי של קטינים",  –ראו: יחיאל ש' קפלן, "מטובת הילד לזכויות הילד  205

)להלן: קפלן "מטובת הילד לזכויות הילד"(;  668, 641–634, בעמ' 623( )תשס"א( 3לא)
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ששיתוף זה מקדם את  כיוון 206שיתוף הילד בהכרעות הנוגעות אליו,לפעול למען 
 לילד שיש לו בגרות פיזית ונפשיתלהעניק הם צריכים להשתדל  207זכויותיו וטובתו.

מצעות הוריו, גם להציג את עמדתו, באופן עצמאי ובלתי אמצעי, שלא בא אפשרות
בתחום זה את  היטב יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה. אפשר ליישםשל בהליך 

לילד המאפשרים  2011,208–ע"ב, תשהעקרונות בתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(
תובענה נקבע כי כאשר מוגשת  לממש את זכותו להישמע בכל עניין הנוגע אליו. בתקנות

הנוגעת לילד, ייתן לילד הזדמנות להביע  בענה..."בית המשפט הדן בתו ,הנוגעת לילד
את רגשותיו, דעותיו ורצונותיו בעניין הנדון לפניו וייתן להם משקל ראוי בהחלטתו, 

כמו כן המחוקק קבע: "הילד ישמיע את  209."בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד
 210."קנות אלהדבריו לפני השופט הדן בעניין או עובד יחידת הסיוע בהתאם להוראות ת

יעביר לבית  זהו ,ת הסיועוהזכות להשמיע דברים בפני עובד יחיד נתונה, לילד כמו כן
המשפט תרשומת של הדברים שהילד ביקש למסור לבית המשפט, בצירוף התרשמותו 

רצוי שזכות הילד  211ומצבו בעת השמעת הדברים. הילד התנהגותבנוגע להמקצועית 
_____________________________________ 

 
ראשית המעבר מפטרנליזם  –ה בישראל יחיאל ש' קפלן, "זכויות הילד בפסיק

 .311–308, בעמ' 303ז )תשס"ב(  המשפטלאוטונומיה", 
אבידן וענת ענבר, "'זה לא כמו בטלוויזיה' סוגיות טיפוליות בשיתוף -ראו: דורית אלדר 206

 –)תמר מורג  זכויות הילד והמשפט הישראליילדים בבית המשפט לענייני משפחה", 
תורת  –; תמר מורג וקרני פרלמן "יישמע קולי 310–309 , בעמ'299עורכת, תש"ע( 

 .49כב )תשע"ו( המשפט המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט לענייני משפחה", 
אף בהתדיינויות בענייני משפחה כיום, כשבית המשפט מתבקש לאשר הסכם גירושין  207

ות, שופטים מנסים הכולל סעיפים בנוגע לגורלם של ילדי בני הזוג, בנסיבות המתאימ
לשתף את הילדים בתהליך זה, במידת האפשר. באופן זה, בתי המשפט מנסים לוודא 
שהילדים חפצים שהסדר מסוים, שהוריהם הסכימו שיחול במשפחה, יחול גם בנוגע 
אליהם. ראו בהקשר של יישוב סכסוך במשפחה בהסכמה, מסקנות מחקר אשר העידו על 

קידום זכויות הילד, בין יישוב הסכסוך במשפחה  הבדל מהותי, מנקודת המבט של
בהסכמה, בהליך של גישור, לבין פתרון הסכסוך במשפחה בדיון משפטי. כשפתרון 
הסכסוך במשפחה הוא בהליך הגישור, שומעים במידה רבה יותר מה הוא רצונו של הילד, 

 Robertגם: וההליך להשגת היעד של פתרון הסכסוך באמצעות הסכם הינו מהיר יותר. ראו

E. Emery and Melissa M. Wyer, “Child Custody Mediation and Litigation: An 

Experimental Evaluation of the Experience of Parentsˮ, 55 Journal of Consulting and 

Clinical Psychology (1987) 179, p. 185 . 
 .160"ת , ק2011–תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(, תשע"ב 208
 לתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(. 2לג258תקנה  209
)א( לתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(. התקנות קובעות שהילד יכול לבחור 4לג 258תקנה  210

להשמיע את דבריו בפני שופט, ובנסיבות אלה רשאי השופט להחליט לשמוע את הילד 
 ת סדר הדין האזרחי )תיקון(.לתקנו 6לג258בנוכחות עובד יחידות הסיוע. ראו: תקנה 

לתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(. בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע  7לג258ראו: תקנה  211
( הן הדגישו שהעובד הסוציאלי השומע את הילד כעת ביחידות הסיוע 9)לעיל, הערה 
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בו שיו תמומש בהליך המהו"ת ואחריו, במועד להיות שותף בהכרעות הנוגעות אל
נקבעים עקרונות ההסדר הנוגע לילד בעניינים כגון משמורת, אחריות הורית משותפת, 

 הסכם הורות או מזונות ילדים. 
בהמשך לדיון על דפוסי הפעילות המצויים והרצויים של יחידות הסיוע, באפיקים 

בחירתם, ובין היתר יישוב הסכסוך  בהם יכולים לפעול בני המשפחה, על פיששונים 
שונים של יישוב הסכסוך במשפחה. הם  ביניהם בהסכמה, נדון להלן במודלים אפשריים

קיים  כמו כןייושמו בדרך כלל כשבחרו בני הזוג באפיק של יישוב הסכסוך בהסכמה. 
 האפיק הטוב ביותר עבור בני זוג: השכנת שלום בית ביניהם. 

 בהסכמה במשפחה הסכסוך יישוב של השונים המודלים .5

בחוק להסדר התדיינויות חפצים להימנע מהנזקים האפשריים של פתרון הסכסוך 
בהכרעה כפויה, באמצעות התדיינות או בוררות, ולכן החוק קובע שחותרים לקראת 

כשמיישבים סכסוך בהסכמה, באחת מן  212יישוב הסכסוך בהסכמה, בדרכים שונות.
חומים שונים פועלים מחוץ לכותלי אולם הדיונים בערכאת הדרכים הללו, מומחים מת

הסכם טוב, מאוזן להגיע ל השיפוט המוסמכת ומנסים לסייע לצדדים לסכסוך במשפחה
לפתור את הסכסוך. מלאכתם צריכה להיעשות בדרך רגישה, ולמען גיבוש כדי והוגן 

כי הצדדים הסכמה להשכנת שלום בית, או עקרונות הסכם, שיהיה פתרון ראוי לצור
 לסכסוך.

פעולה במתווה זה, שנקבע בחוק, במיוחד כשהבקשה ליישוב סכסוך הוגשה לבית 
בו ינסו שהמשפט לענייני משפחה, תהיה בדרך כלל גיבוש עקרונות במשא ומתן בגישור, 

אולם, והצדדים להגיע להסכמה בנוגע לעקרונות הסכם שיסיים את הסכסוך במשפחה. 
שרית היחידה ליישוב הסכסוך בהסכמה. קיימות אפשרויות גישור אינו המתכונת האפ

ה, השליטה נותרת בידי עורכי הדין זבהליך  213נוספות, כגון גירושין בשיתוף פעולה.
רבה יותר מייחסים חשיבות  כאןבמידה רבה יותר, אך בהשוואה להתדיינות, גם 

בחברה  םה קייישוב סכסוכים בהסכמדפוס פעולה נוסף של ילהסכמות ולהיבט הטיפולי. 

_____________________________________ 

 
ת,שמאפשרת לו לשמוע במתכונת רגישה מה היא עמדת הוכשר במיוחד, והוא רכש מיומנו

 ילדים.
ראו: פרשנות ההסדר בחוק, של ד"ר פרץ סגל ממשרד המשפטים: פרוטוקול ישיבה מס'  212

 .6–5( בעמ' 125של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  268
(, מוצע לציין בחוק עצמו את האפשרות 2ת )לעיל, הערה בתזכיר חוק להסדר התדיינויו 213

רק בתקנות שהתקין מחוקק  לגירושין בשיתוף פעולה, המוזכרת, ביום כתיבת המאמר,
 לתקנות להסדר התדיינויות.  7המשנה בעקבות חקיקת חוק זה. ראו: תקנה 
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מסורתית, כגון מנגנון השכנת שלום בית בבית הדין הרבני או מנגנון של יישוב הסכסוך 
 בהסכמה הקיים בחברה המוסלמית.

 גישור  5.1

נעמוד על ההגדרה והמאפיינים של המודלים האפשריים העיקריים של יישוב הסכסוך 
. תחילה נדון בהליך בהסכמה, שניתן לעשות בהם שימוש על פי המתווה הקיים בחוק

נדון בהגדרה ובמאפיינים של  לאחר מכןהגישור באופן כללי ובמשפט הישראלי בפרט. 
הליך הגירושין בשיתוף פעולה, ולסיום יוצגו המודלים של יישוב הסכסוך בהסכמה 
בחברה המסורתית: השכנת שלום בית ביהדות ויישוב הסכסוך בהסכמה במתכונת 

נוגע לפעולה על פי כל אחד מן המודלים הללו, נציע את הקיימת בחברה המוסלמית. ב
 .גישור המתווה שרצוי ליישם

בעקבות חקיקת החוק להסדר התדיינויות, מודל יישוב הסכסוך בהסכמה שיושם 
(. מודל זה מושתת על Mediationבראש ובראשונה בסכסוכי משפחה הוא הגישור )

הטובה ביותר למשא ומתן ישיר ונחשב כחלופה  214ההנחה שיש ערך וחשיבות להסכמה,
בין הצדדים. ההנחה היא שפתרון סכסוך המושתת על הסכמות, שהן ביטוי נאמן של 
רצונות וצרכים אמיתיים של הצדדים למשא ומתן, עדיף מהכרעה שכופה ערכאת 

אדם ניטרלי, שלא מוקנית לו סמכות להכריע בנוגע לטיעוני  –המגשר  215שיפוט.
גשר על פערים בין עמדותיהם או בין הדרישות שבאות לידי מנסה ל – הצדדים לסכסוך

אפיקי הידברות ביניהם בנוגע לעניינים  ם שלביטוי בטיעוניהם. הוא מסייע בהליך יצירת
הוא שומע מה  216השנויים במחלוקת, שיאפשרו להם ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכם.

ם והאינטרסים שלהם, רכיהואומרים הצדדים לסכסוך, מזהה ומגדיר את טיעוניהם, צ
בוחן, מבין האפשרויות השונות, איזו יכולה להיות התשתית הטובה ביותר עבור הסכם 
שיישב את הסכסוך ותהיה אפשרות ליישמו בדרך טובה. בסיום בחינה זו מנסה המגשר 

 217לעודד אותם לבחור באפשרות המתאימה ביותר שנבחנה.

_____________________________________ 

יסוד של מגשרי ישראל: "הגישור אינו רק מקצוע, זאת השופט ברק, אמר בכנס ה 214
פילוסופית חיים, ביסודה מונחת הגישה כי בבסיס החיים שלנו, האישיים, הלאומיים 

 ?http://www.israelbar.org.il/article_inner.aspלאומיים, מונחת ההסכמה": -והבין
pgId=3076&catId=1185,ראו 393ס"ב( בעמ' )תשדרך הגישור להסכם  ; ראו: רונן סטי .

 .33–25)תשס"ח(, בעמ'  הסכם מנצח: יישוב סכסוכים במשא ומתן הישגיגם: רונן סטי, 
 .337–335( בעמ' 91קדרי ורונן )לעיל, הערה -ראו: בוגוש, הלפרין 215
בהליך יישוב הסכסוכים  על תפיסת העולם המייחסת חשיבות לשיתוף פעולה של הצדדים 216

 Susan Daicoff, “Law as a Healing Profession: The ‛Comprehensive Lawראו: 

Movementʼˮ, 6 Pepp. Disp. Resol. L.J. (2006) 1. 
ראו: קרני פרלמן, "פרספקטיבה מגדרית ותרומתה לבחינת סגנונות ניהול של הליכי  217

 .530, בעמ' 525טז )תשע"א(  המשפט שפיטה",
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 218פקטיבית ויעילה יותר מהתדיינות.דיון א התומכים בגישור מציינים שהוא מתכונת
. ראשית, עלותו לבני הזוג המתגרשים פחותה מעלות כמה יתרונות הליך הגישורל

ובמישורים  התדיינות, שנזקיה האפשריים לצדדים לסכסוך, במישור הרגשי והכלכלי
שנית, בגישור אין צורך להוכיח את טענות הצדדים  219.קשיםנוספים, עלולים להיות 

לפיכך בהליך זה משך הזמן הממוצע ו 220איות שמשכנעות ערכאת שיפוט,באמצעות ר
, הגישור בענייני כמו כן 221.בהתדיינותהנחוץ  מזהמפרוץ הסכסוך ועד לסיומו קטן 

מימוש של מאוויי בני המשפחה שיהיה עתיד טוב  באופן טוב יותר משפחה מאפשר
רת שאיפה של במערכת היחסים במשפחה ובחייהם האישיים. בארצות הברית ניכ

המגשרים לפעול למען קידום הסכמה שיחול בעתיד דפוס של שיתוף פעולה בין הצדדים 
לסכסוך במשפחה, במידת האפשר. בין היתר, בהסכמים בין בני זוג בהליכי גירושין 

בהם הקביעה היא שהמשמורת תהיה שבנוגע למשמורת שהם תולדת גישור, המקרים 
 כיוון ,ת קביעה זו בתום התדיינות. כך עשו בגישורבהם קיימשמקרים רבים מהמשותפת 

תוף יב יותר של דפוס של שחשהניחו שהסכמה למשמורת משותפת תאפשר מימוש ר
פעולה במשפחה ושל רצון כל בני המשפחה להיות מעורבים במידת האפשר בתהליך של 

  222גידול ילדיהם.
במקרים ליליות המתנגדים לגישור טוענים שלהליך זה יכולות להיות השלכות ש

פערי כוח  מפני קיימת אלימות במשפחה קיים חששבהם במקרים מסוימים. כך למשל, 
 223ו מכשול במשא ומתן, ועדיף פתרון הסכסוך באמצעות התדיינות.ייה , אשרלא רצויים

 . הסיבה לכך היאכתיבה המתנגדת לגישור בסכסוכי משפחה ישספרות הפמיניסטית ב
יתר על המידה  בגישור חלש יותר במשא ומתן, תתפשר החשש שמא האישה, כשהיא צד

סירובה לקבלם יפגע באפשרות שמחשש  , זאתותסכים שיחולו עקרונות הסכם מקפח
ההליך בהתדיינות מאוזן  ,שלה לשמור על קשר טוב והדוק עם ילדיה. לדעת המבקרות

_____________________________________ 

 .62( בעמ' 86)לעיל, הערה  Benjamin and Irvingראו:  218
 Joan B. Kelly, “Parent Interaction After Divorce: Comparison of Mediated andראו:  219

Adversarial Divorce Processˮ, 9 Behavioral Sciences & the Law (1991) 387.  גירושין
יותר מסכסוך גירושין שנפתר  66%בהליך של התדיינות משפטית עולים לצדדים בממוצע 

 Anju D. Jessani, “Aבאמצעות גישור, בהליך שכלל ייעוץ ושכר טרחה של עורך דין. ראו: 

Step-by Step Approach to the Divorce Mediation Process: From Soup to Nutsˮ, 16 

American Journal of Family Law (2002) 118.  
 James R. Coben and Peter N. Thompson, “Disputing Irony: A Systematic Lookראו:  220

at Litigation About Mediationˮ, 11 Harv. Negot. L. Rev. (2006) 43, pp. 61–64. 
. הנהלת 244–239 ( בעמ'2003)המשפט -התדיינות אלטרנטיבית לצד ביתראו: מירב מור,  221

בתי המשפט בישראל מעודדת העברת תיקים מהתדיינות לגישור, כדי להפחית את העומס 
( בעמ' 91קדרי ורונן )לעיל, הערה -הרב הקיים בפעילות בתי המשפט. ראו: בוגוש, הלפרין

351. 
 .1570( בעמ' 71)לעיל, הערה   Grilloראו: 222
 .42( בעמ' 51ראו: ענבר, נבו ולהמן )לעיל, הערה  223
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ל כל הצדדים יותר, שכן בית המשפט יכול לחייב גילוי ראיות ולכפות באופן יעיל יותר ע
לסכסוך במשפחה ביצוע ההסדר שנקבע ביחס אליהם, בהכרעה של ערכאת שיפוט 

עם זאת, נראה שחסרונות אלה, שנחוצה מודעות להם כדי למנוע תקלות,  224מוסמכת.
 רצויצד לסכסוך.  ןמאפילים על היתרונות הרבים הגלומים בגישור גם לנשים, כשהאינם 

ההכשרה של עובדי יחידות הסיוע, שיפעלו במהלך שההדרכה תהיה חלק בלתי נפרד מן 
בהם ניכרים פערי כוח לא שתיים, כגון אלה יפגישות המהו"ת למען זיהוי מקרים בעי

וביל לפעולה שלהם במידת הצורך, י . צפוי שהדבררצויים בין הצדדים במשא ומתן
הסכם מקפח בנסיבות  מפני כריתתבאמצעים מתאימים, כדי למתן את החששות 

 225תיות אלה.יבעי

 גישור בחקיקה בישראל  5.1.1

נבחן להלן את העקרונות החלים בנוגע לגישור על פי המתווה שנקבע בחוק הישראלי 
 וננסה להציע דפוס פעולה שיאפשר את יישומם בדרך הטובה ביותר.

 משפט מצוי 5.1.1.1

ות לפני שנחקק החוק להסדר התדיינויות, התשתית ליישוב סכסוכים בהסכמה באמצע
ד לחוק בתי המשפט ]נוסח 79-ג ו79גישור, בנוגע לסכסוכים אזרחיים, נקבעה בסעיפים 

ג קבע שכשבעלי הדין מסכימים להשתתף בהליך 79. סעיף 1984–משולב[, תשמ"ד
הגישור, מוקנית לשופט סמכות להפנות אותם לגישור מחוץ לכותלי בית המשפט, 

ך ביניהם בהסכמה. מחוקק המשנה כשהוא סבור שפעולה זו תסייע ליישב את הסכסו
הוגדר בהן הליך  1993.226–התקין בשנת תשנ"ג את תקנות בתי המשפט )גישור(, תשנ"ג

הגישור: "הליך שבו נועד המגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב 
הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך 

 227עת אפשרויות לפתרונו".והצ
מדינות שמעודדות צדדים לסכסוך ליישב את הסכסוך ביניהם באמצעות גישור.  יש

בשונה מההסדר שנקבע בחוק להסדר התדיינויות בישראל, הן מאפשרות לצדדים לבקש 
קיומו של הליך במדינות אלה, ייושב באמצעות גישור.  מבית המשפט שהסכסוך ביניהם

הם אינם חייבים  –הצדדים  ה מוקדמת שלמה מותנה בהסכמיישוב הסכסוך בהסכ
הם יכולים להפסיק  ,ואף אם הסכימו מלכתחילה להשתתף במפגשי הגישור ,להשתתף בו

_____________________________________ 

 שם. 224
כך הם פועלים כעת, לאור ההסבר של מנהלות ביחידות הסיוע. ראו: פגישה עם מנהלות  225

 (.9ביחידות הסיוע )לעיל, הערה 
לחוק בתי המשפט ]נוסח  109. סעיף 1042, ק"ת 1993–תקנות בתי המשפט )גישור(, תשנ"ג 226

 משולב[, קובע ששר המשפטים רשאי להתקין תקנות לביצועו של חוק זה.
 לתקנות להסדר התדיינויות. 2ראו: תקנה  227
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אולם, החוק להסדר התדיינות קבע מודל גישור אחר ו 228השתתפותם בהם בכל עת.את 
ה, בשלב בו ההשתתפות בהליך של יישוב הסכסוך בהסכמשבישראל בסכסוכי משפחה, 

הראשון, אינה ביוזמת הצדדים בלבד. תחילה קיימת חובה להשתתף בפגישות המהו"ת, 
והן אמורות להוביל לקיומו של הליך יישוב סכסוך המשפחה בהסכמה, המתבצע בעיקר 

לחלופין,  ;על ידי מגשרים. הגישור יהיה ביחידות הסיוע, בשלב של פגישות המהו"ת
יחידת הסיוע מפנה את הצדדים  ור ביחידות הסיוע,עקב מחסור בכוח אדם שיבצע גיש

לסכסוך לשירותי מגשרים עצמאיים, הפועלים מחוץ ליחידה זו, אך נמצאים ברשימת 
 229מוסמכים.המגשרים ה

"תקנות )להלן:  2017–ע"ח, תשתקנות בתי המשפט )רשימת מגשרים(
נוסף ול, עקרונות חשובים בנוגע להכשרת המגשרים בישרא כמהקובעות  230המגשרים"(

התקנות  231"הכשרה כללית בגישור" נזכרת גם "הכשרה בגישור בענייני משפחה". לע
דרישה אחת היא,  232מתייחסות גם להכשרה מתאימה של המגשרים בענייני משפחה.

בעל תואר אקדמי בעבודה  אחד מהבאים: שהמבקש לפעול כמגשר בישראל יהיה
ריה כללית, או של ילדים ומתבגרים מומחה בפסיכיאט ;מוסמך בפסיכולוגיה ;סוציאלית

 האחרונות השנים עשר מתוך לפחות שנים חמש במשך עסקאו מוסמך בייעוץ חינוכי, ו
 במשך שעסק, בדימוס שופט או שרעי טוען, רבני טוען, דין עורך אותו למד; בתחום
התקנות כוללות  .משפחה בענייני האחרונות השנים עשר מתוך לפחות שנים חמש

הכשרה מתאימה, שתאפשר לו לפעול יש לוודא שלמגשר  שמטרתןפות דרישות נוס
חשוב לציין כי המחוקק סבר  233מקצועיות ורגישות בגישור בענייני משפחה. ,בתבונה

_____________________________________ 

 Morna Barsky, “Emotional Needs and Dysfunctional Communication as Blocks ראו: 228

to Mediationˮ, Mediation Quarterly (1983) 55, pp. 56–60, 63. 
 למאמר זה. 4.2.3–4.2.2פרקים -לעיל, בתת 229
 )להלן: תקנות המגשרים(. 194, ק"ת 2017–תקנות בתי המשפט )רשימת מגשרים(, תשע"ח 230
קורס עיוני ומעשי בגישור  –הכשרה כללית בגישור' '"לתקנות המגשרים, קובע:  1תקנה  231

שהוועדה המייעצת אישרה את תכניתו; 'הכשרה בגישור  של שישים שעות לימוד לפחות,
קורס עיוני ומעשי בגישור בענייני משפחה של ארבעים שעות לימוד  –בענייני משפחה' 

 לפחות, שהוועדה המייעצת אישרה את תכניתו".
שרים קובעת תנאי סף מצטברים על מנת להיכלל ברשימת המגשרים לתקנות המג 4תקנה  232

 בענייני משפחה.
לתקנות המגשרים, היא שלמבקש לפעול בתחום זה הייתה הכשרה  4דרישה נוספת, בתקנה  233

כללית בגישור והכשרה בגישור בענייני משפחה, שנערכו במתכונת שנקבעה בהנחיה 
עצת לפי תקנות אלה. כמו כן, קיימת דרישה, ובעקרונות בנוגע לאישור של הוועדה המיי

שהמבקש השתתף בתוכנית התנסות מודרכת בגישור או בתוכנית התנסות מודרכת בגישור 
הליכי גישור לפחות בחמש השנים  20בענייני משפחה. דרישה נוספת היא שהמבקש ניהל 

רי גישור האחרונות, מהם עשרה הליכי גישור לפחות בענייני משפחה, וצירף חמישה הסד
מגישורים שניהל בענייני משפחה שנחתמו על ידי הצדדים, אשר שלושה מהם לפחות 
קיבלו תוקף של פסק דין. יתר על כן, נדרש שהמבקש עמד בהערכה מקצועית וריאיון אישי 
של יחידת הגישור. מחוקק המשנה קבע שהמבקש גם צריך להתחייב, לקראת פגישת 
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אלצו לחדש יכך שהמגשרים המוסמכים י ,שהצטרפות לרשימת המגשרים אינה סוף פסוק
יניהם עמידה בהערכת וב ,את רישומם פעם בחמש שנים ולאחר עמידה בתנאים מסוימים

 234תקופתית כאמור בתקנות.
במתכונת  ,בגישור בענייני משפחה הרצוייםעקרונות יידונו הבפרק הבא במאמר 

דגשים שצריכים להיות בגישור זה, אם חפצים שתוצאותיו יהיו טובות ההרצויה ו
ומועילות לבני המשפחה. תחולת עקרונות אלה תאפשר פעולה בתבונה ובאופן מקצועי 

קין של מיישבי יישוב הסכסוך במשפחה באמצעות גישור, במתכונת שתקדם את טובת ות
 כל בני המשפחה.

 משפט רצוי 5.1.1.2

התקווה היא שחוק המאפשר דפוס פעילות נכון ורצוי למען פתרון סכסוך הגירושין 
בסיועם של מגשרים יהיה מענה טוב יותר לקשיים הרגשיים שחווים בני המשפחה תדיר 

כוללים קשיים  שעלולים להיות משמעותיים, . קשיים אלהסכסוך הגירושיןבמהלך 
בהפעלת שיקול הדעת שלהם בשל המעמסה הרגשית הקשה הנלווית להליך 

. חשוב שתהיה בישראל מתכונת פעילות מוסדרת בחקיקה, שתאפשר  235הגירושין
בחקיקה  פעילות טובה של מגשרים בענייני משפחה, בדפוס פעולה רגיש. נחוצה מודעות

לתפקיד המיוחד של מיישב הסכסוך בהסכמה בענייני משפחה, שצריך להיות ער למצב 
 בו בני המשפחה זקוקים להגנה גם בגין חולשה שלהם במישור הרגשי.ש

השפעת דפוס הפעולה הרגיש והנבון של המגשרים, שיכול להוביל להשגת תוצאות  
בעה בחוק, עשויה להיות רצויות במהלך יישוב הסכסוך במשפחה, במתכונת שנק

הסדר שיעודד בני המשפחה להפיק תועלת בתחום עולם  בחוק משמעותית. רצוי שיהיה
הרגשות שלהם מקיומו של הסדר זה, שמטרתו היא עידוד שימוש רב בגישור לצורך 
יישוב סכסוכים בענייני משפחה. רבים ירצו ליהנות מיתרונות גישור רגיש, במתכונת 

רגישה יותר של פתרון הסכסוך בין בני המשפחה. המענה לצרכים  נכונה, שהוא חלופה
שבגישור קיימת התחשבות  כיווןבעולם הרגשות בגישור טוב מזה הקיים בהתדיינות, 

  236רבה בהיבטים רגשיים וטיפוליים של הסכסוך, שאינה קיימת בהתדיינות.

_____________________________________ 

 
טרחה העולה על הסכום המרבי הקבוע בתוספת  המהו"ת הראשונה, שלא ידרוש שכר

הראשונה לתקנות. אומנם נקבעו בתקנות חריגים לתנאים אלה, וניתן לאשר פעילות 
מגשרים, בנסיבות מסוימות, על אף היעדר עמידה בכל הדרישות הללו, ובתנאי שניתן 

 לתקנות המגשרים. 5אישור הוועדה המייעצת, בהחלטה מנומקת בכתב. ראו: תקנה 
 לתקנות המגשרים. 8תקנה  234
 .63–50( בעמ' 228)לעיל, הערה  Barskyראו:  235
 Jessica Pearson and Nancy Thoennes, “Divorce Mediation: An Overview of ראו: 236

Research Resultsˮ, 19 Columbia J.L. & Soc. Probs. (1985) 451, p. 453. 
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  משפחה כללים בנוגע לדפוס פעולה נכון וראוי של המגשר בענייני 5.1.1.2.1

בו שמגשרים צריכים לכוון את הצדדים באופן עקיף להסכמות מסוימות. כך יעשו בשלב 
טיעוני הצדדים לסכסוך  ם שלומשקל פםהם מכריעים בינם לבין עצמם בנוגע לתוק

ואחרות, בגישור, שהם צריכים לפעול פעולות משמעותיות, אלה  כיווןובשלבים נוספים. 
אסור כשהם פועלים בתחום זה. אפשר למותר ולצוי, נחוצה קביעה ברורה בנוגע לר

שהם  ,של המגשר בענייני משפחהנכון וראוי לקבוע בישראל כללים בנוגע לדפוס פעולה 
ביחס לדפוס הפעולה הרצוי של  237של קנה המידה שהוצע בארצות הברית אימוץ

. כדי שהצדדים לסכסוך ירצו לשתף פעולה בהליך יישוב הסכסוך  238המגשרים
רצוי שהמחוקק יקבע שהמגשר צריך להסביר להם תחילה מה הכישורים שלו.  ,הבמשפח
יה ולחצים על ילהיות מודע לעובדה שהגישור מושתת על רצון חופשי, ללא כפ עליו

, הוא צריך ליישם בתבונה וברגישות את הידע שרכש כמו כן המשתתפים בגישור.
ו ובדרך הנכונה, ניתן מענה בהם הוא פועל. כשהגישור מתקיים במתכונת זשבתחומים 

לעיתים קרובות הכרוך בסכסוך  . יש לזכור כי מדוברבני המשפחה ם הרגשיים שללצרכי
סערת רגשות בשלבים השונים של הליך הגירושין, שהיא גדולה יותר כשבני הזוג ב

 , או חווים בהווה, או חוו בעבר,קשיםשנפרדו חוו בעבר, או חווים בהווה, מצבי עימות 
לפרידה שלהם זה מזו, נלווים לעיתים תחושות  239.ביניהם בתקשורתניכרים  קשיים

וקשיים רגשיים אחרים בגין רגשות צער,  ניכרתרוד והתרחקות רגשית יקשות של קרע ופ
מה של פועל יוצא של תחושת אובדן  םשה עוצמה,-,לעיתים רביאכזבה, עצב, או חרדה
שפחה, שהוא קשה וכואב לצדדים רוק המיהקשיים בתהליך פשל שהיה קיים בעבר ו

מגשר מקצועי ומיומן, הנמצא בקשר בלתי אמצעי עם הצדדים לסכסוך  240לסכסוך.
במשפחה, צריך למצוא מענה הולם לקשיים רגשיים אלה. עליו לפעול בתבונה וברגישות 
ולפתח אפיקי תקשורת טובים בין הצדדים לסכסוך בתקופה קשה זו בחייהם. לעיתים 

בו הטיפול של אנשי מקצוע יועיל או עד שיחלוף פרק זמן שלו לשלב נחוצה המתנה ש
 241סכסוך הגירושין בהסכמה. ו שליישובאת מסוים ויבשילו התנאים המאפשרים 

המגשר בפני  יציג מוצע שהתקנות יקבעו שלפני תחילת הגישור בענייני משפחה
דיע לצדדים המשתתפים בגישור את העקרונות בנוגע להליך זה ומטרותיו. עליו להו

לסכסוך מה דפוס הפעולה שלו וכיצד הוא מתכוון ליישם את הידע שרכש בתחומים 

_____________________________________ 

 Model Standards of Practice for“ ראו: בנוגע לתהליך של עיצוב קני המידה בתחום זה: 237

Family and Divorce Mediation: The Symposium on Standards of Practice-Reporter's 

Practiceˮ, 39 Fam. Ct. Rev. (2001) 121, pp. 121–124. 
 .133–128לות המגשר ראו: שם, בעמ' בנוגע לרשימה זו של קריטריונים לפעי 238
 Janet R. Johnston and Linda E. G. Campbell, Impasses of Divorce: The ראו: 239

Dynamics and Resolution of Family Conflict (1988) pp. 109–114. 
 .104–102שם, בעמ'  ראו: 240
 .460( בעמ' 236)לעיל, הערה  Pearson and Thoennes ראו: 241
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תנאי לקיומו  הינהבהם הוא פועל בגישור. הוא יבהיר שהסכמת הצדדים לגישור ש
וההסכם בו יושג רק כשקיימת הסכמה מלאה ואמיתית לגישור של כל הנוגעים בדבר. 

אחר לכים לעקרונות של כל הסכם מוצע רק יסביר לצדדים כי הם אמורים להס הוא
שקיבלו מידע מלא, משפטי ואחר, הנחוץ להם לצורך קבלת החלטות. כמו כן, יבהיר 
להם מה הן העלויות הצפויות של הגישור וההסכם בנוגע להסכמת הצדדים לגישור 

אסור למגשר לקבוע לפיו יכלול סעיף בנוגע לעלויות אלה. מוצע שייקבע עיקרון שו
הוא פועל יוצא של תוצאות הגישור או של  עבור טרחתו שיקבל שכרה כים הגישור בהסכ

יבהיר  כמו כן .שכל צד להסכם יזכה בו בהסכמת הצדדיםהסכום, בכסף או שווה כסף, 
תוכן ההסכם ביניהם בנוגע לילדים, אם יהיה, ייבחן על ידי ערכאת המגשר לצדדים ש

ין היתר על פי מידת ההתאמה בין ב ,שיפוט מוסמכת, שתחליט אם ראוי לאשרו
 קידום טובת הילד וזכויותיו. של קרון יעהעקרונותיו של ההסכם בנוגע לילדים לבין 

 242משוא פנים והטיה של המגשר לכאן או לכאן. היעדרניטרליות בגישור מוגדרת כ
היא חיונית כדי שיהיה אמון של הצדדים במגשר ובהליך הגישור, בדומה לאמון הנחוץ 

מוצע שהמחוקק יקבע  243משוא פנים בשיפוט. נקבע איסורת המשפט, שלמענו במערכ
שהמגשר יפעל ללא משוא פנים, ואסורה הסכמה של אדם ליטול על עצמו את תפקיד 
המגשר כשהוא סבור שלא יוכל להיות ניטרלי ולהתייחס בצורה שווה לכל המעורבים 

נטייה לטובת צד  םשיש בההמגשר יימנע מלהביע את מחשבותיו ורגשותיו,  244בסכסוך.
הוא לא יביע תמיכה, או נטייה לטובת צד מסוים במילים,  245מסוים, במהלך הגישור.

 מעשים או בשפת הגוף שלו. ב
כלל זה צריך לחול במתכונת מתונה. צריך להתחשב בדעת הסבורים שניטרליות 

ור בה כל מגשר תומך בדפוס מסוים של גיששיכולה להיות במציאות  אינה תאמיתי
לא תמיד קיימת ניטרליות  246ובדרכים מסוימות המקדמות לשיטתו תוצאות טובות יותר.

_____________________________________ 

 ,Evan M. Rock, “Mindfulness Mediation, The Cultivation of Awarenessראו:  242

Mediator Neutrality, and the Possibility of Justiceˮ, 6 Cardozo J. of Conflict 

Resolution (2004–2005) 347 . 
,Hilary ; (2005) 31 n: Principles, Process, PracticeMediatio Laurence Boulle ראו: 243

Astor, “Mediator Neutrality: Making Sense of Theory and Practiceˮ, 16 Social & 

Legal Studies (2007) 221, pp. 221–222 :בנוגע לחשיבות האמון במגשר בגישור ראו .
Omer Shapira, A Theory of Mediatorʼs (2016) 38. 

 Sara Cobb and Janet Rifkin, “Practice andבנוגע לחשיבות הניטרליות בגישור ראו:  244

(1991)Law & Social Inquiry  Paradox: Deconstructing Neutrality in Mediationˮ, 16 
35.  

 .349–348, בעמ' 92ראו: בוגוש, הלפרין קדרי ורונן "מגדר וגישור", לעיל, הערה  245
 David Dyck, “The Mediator as a Nonviolent Advocate: Revisiting Questions ofראו: 246

Mediator Neutralityˮ, 18 Mediation Quarterly (2000) 129, p.139 בגין הטיעון שאין .
ניטרליות אמיתית בגישור היו אף אלו שתמכו בחשיפה של משוא פנים של מגשר, בנסיבות 
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ובנסיבות מסוימות אין אפשרות ליישם את השאיפה שהיא תהיה  ,בגישור תאמיתי
קיימת. כשמגשר אינו ניטרלי כדי ליצור איזון רצוי, הוא פועל מטעם מוצדק, כדי 

מקיומם של פערי כוח בין הצדדים לסכסוך.  להתגבר על הקשיים בגישור שיכולים לנבוע
דפוס פעולה זה, או בגין  מו שלבגין יישושעלול להיגרם נזק מאולם, בגין חששות ו

אחר בחינה מדוקדקת לבתבונה וברגישות ויש ליישמו בהם אינו נחוץ, שיישומו במקרים 
ון השקפת . הבחירה בחלופה זו אינה צריכה לנבוע מהטיות של המגשר, כגבדבר נחיצותו

עולם מוטה או דעות קדומות שלו, או הטיות הנובעות מקיומם של אינטרסים אישיים 
שלו, שפוגעות באפשרות שבמהלך הגישור ינסה לנהוג בניטרליות. כמו כן, ההגדרה של 
משוא פנים או הטיה, או השפעה בלתי הוגנת של מגשר, אינה אחידה. כל מגשר מפרש 

פי השקפת עולמו בנוגע למהות הגישור ומידת ההסמכה על  ,מושגים אלה בצורה שונה
 יש 247לפעול על פי שיקול דעתו.לו, בהסכם שקדם  המשתתפים בגישור, לו שנתנו

גם צריכה להיות כמו כן 248.והשקפות עולם שונות בנוגע למהות הצדק בגישור והגדרת
ר קיים חשש שבגישו 249בהם יש פערי כוח בין הצדדים,שמודעות לטיעון שבמקרים 

יש הטוענות שחשש זה  250בו המגשר ניטרלי ייהנה הצד החזק מעדיפות, ללא הצדקה.ש
לדידן, על  251אקונומיים בין הגברים לנשים.-בה קיימים פערי כוח סוציושקיים בישראל, 

המגשר בסכסוך במשפחה בישראל לנסות למתן פערי כוח אלה כדי להגן על האישה, 
לה עלולים לפגוע גם בילדים, שהם צד חלש פערי כוח א 252כשהיא הצד החלש בגישור.

 , יש הטועניםמנגדבסכסוך במשפחה, כשעקרונות בהסכם בנוגע לגורלם נדונו בגישור. 
משנה זהירות. , עליו לנקוט מגשר פועל למען העצמת הצד החלש בגישורשכאשר 

 ,פעילותו, שהיא סטייה מהחובה המוטלת עליו לנהוג בניטרליות, צריכה להיות מידתית
סכסוך במשמעית תומכת בפעולה זו. מגשר -והוא יפעל רק כשתשתית עובדתית חד

_____________________________________ 
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במשפחה יכול לייעץ לצדדים ולהסתייע בעניין זה בניסיונו, מקצועיותו ושיקול דעתו 
בנוגע לאופן הפתרון הנכון, ואף רצוי שינסה לשכנע מי מהצדדים לוותר על דרישות 

בדבר חלטה של הצדדים לסכסוך האולם, הו מסוימות למען גיבוש עקרונות הסכם ראוי.
, ללא כפייה, תאמיתייחולו בהסכם ביניהם צריכה להיות בהסכמה עקרונות מסוימים ש

גלויה או סמויה. מגשר לא יפעל באופן אקטיביסטי מדי ולא ינסה לכפות עליהם את 
 הסכמה שיחולו עקרונות מסוימים בהסכם ביניהם.את הדעתו או 

כם צריכה להיות תולדת הבנה מלאה של מכלול הנסיבות הסכמה לעקרונות הס
סכסוך, שקיבלו ייעוץ ממומחים מתאימים, לפני קבלת ל ושיתוף פעולה מלא של הצדדים

אחר קבלת להסכם הלפרטי  הםחשוב שהמגשר יוודא שהייתה הסכמה של 253ההחלטות.
לקיומם. מידע מתאים ביחס לכל עובדה או עיקרון שנחוץ שיהיה גילוי נאות בנוגע 

המגשר חייב להציג בפני הצדדים כל מידע רלוונטי, שמותר לו למסור, על פי שיקול 
מגשר יעודד צדדים לסכסוך, בנסיבות ה כמו כן,דעתו, לאור הכשרתו וניסיונו. 

 שאל לוממומחים ויועצים אלה. רצוי שהמחוקק יקבע  המתאימות, לקבל מידע נוסף
ם לסכסוך ממומחים בתחומים שאין לו הכשרה ללא ייעוץ לצדדי , ככל האפשר,לפעול

עליו להמליץ כמו כן,ראוי שיקבע ש ;לפעול בהם, כגון התחום הטיפולי או המשפטי
סכם, הלא רק לפני הסכמה סופית לפרטי הייעוץ מאותם מומחים, וזאת לצדדים לקבל 

עם זאת, צריך לוודא שבשלב זה  254מהלך הדיון לקראת ההסכמה הסופית.באלא גם 
יועצים משפטיים, או אחרים, תהא מידתית, כדי שהצדדים יוכלו להחליט  ם שלרבותהתע

כמו וכדי שלא תיפגע הניטרליות הנחוצה של המגשר.  ,כנדרש בהליך הגישור ,בעצמם
המשתתפים בגישור שיחולו עקרונות של הסדר הסכימו , המגשר צריך לוודא שכאשר כן

אך  צות,לר   ביקשואותו שזה רצונו של אחר, מסוים, הם לא פעלו בדרך זו כיוון שחשו ש
אלא מפני שסברו שתחולת עקרונות ההסכם רצויה  לא למען טובתם או טובת ילדיהם,

 להם. 

 הכשרת המגשרים  5.1.1.2.2

 הליך מיון קפדני בנוגע למועמדים לשיפוט, המכריעים בפסק הדין.בישראל מתקיים 
ר שופטים מקצועיים, שישפטו ללא רוצים לבחובהליך המיון והבחירה של שופטים 

שיש להם העדפות ברורות ונטיות  על כך משוא פנים ויימנעו מכל פעולה המעידה
בשונה מכך, הסוגיה של הכשרת  סובייקטיביות בנוגע לסוגיות הנדונות במשפט.

המגשרים בישראל במרוצת השנים הייתה מושא לביקורת,בין השאר מפני שבתחום זה 

_____________________________________ 

שור מבעד לעדשה עומר שפירא, "גישור ותורת המשפט הטיפולי: התבוננות בהליך הגי 253
 .406, בעמ' 379כו )תש"ע(  מחקרי משפטטיפולית", 

)ה( לתקנות 5בנוגע לייעוץ משפטי בהסדר בנוגע לסכסוכי משפחה בשלב זה ראו: סעיף  254
 הסדר התדיינויות.
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קביעת כללים בנוגע על כן יש חשיבות ל 255ה של מיון ובחירה.לא קיים הליך דומ
מתקיים הליך  ןבהשלהכשרת המגשרים בענייני משפחה, בהתחשב בנסיבות המיוחדות 

להשגת היעדים של המחוקק בחוק להסדר התדיינויות.  שיתרמוהגישור בתחום זה, 
ריטריונים ק בעניין, אך יש לקבועקבע קריטריונים ברורים  אומנם מחוקק המשנה

ולהליך שיוביל להכרה  הכשרתםבנוגע למיון המגשרים ושל בנוגע למתכונת -נוספים
שיחולו גם בנוגע למיישבי הסכסוך בהסכמה  – בהם כמגשרים שהוסמכו לגשר בישראל

דון אלהלן  256בענייני משפחה, שפועלים לאור ההסדר שנקבע בחוק להסדר התדיינויות.
מיישמים כללים שנקבעו בתקנות בנוגע לבחירת בהיבטים שיש לשקול כשקובעים ו

 . ,וההליך שיוביל להכרה בהם כמגשרים מוסמכיםהכשרה המתאימה שלהםה ,מגשרים
אחד מתנאי הסף לרישום כמגשר הוא "הכשרה בגישור בענייני  בתקנות המגשרים,

שהוועדה המייעצת  משפחה" הכולל "קורס עיוני ומעשי בגישור בענייני משפחה...
טובה של מיישבי ההכשרה נחוץ פירוט רב יותר בנוגע למהות ה 257את תכניתו". אישרה

 בדבר הכשרה למועמדים,לכלול הנחיות ברורות . התקנות צריכות הסכסוך במשפחה
עליהם שחפצים שיאושר רישומם כמגשרים,שתהיה בהן הכוונה בנוגע לאופן שבו 

פעילות לא רצויה של נזק כתוצאה אפשרות שייגרם  בדרך המתאימה,שתמנעלפעול,
הקיים  ניכרשלהם. כמו כן, הכשרתם צריכה לכלול מודעות שלהם לקושי הרגשי ה
בדן מערכת ובשלבים מסוימים של הליך הגירושין, כגון שלבי האבל והצער בשל א

לדעת כיצד ראוי לנהל משא ומתן בתבונה  גם עליהם 258היחסים שהייתה בעבר.
להקשות הצדדים לסכסוך הגירושין, שיכולות  וברגישות כשניכרות תחושות קשות של

 260כאון או חרדה.יכגון מתח נפשי, ד 259הליך יישוב הסכסוך בהסכמה,עליהם את 

_____________________________________ 

, 25( )תשס"ב( 1ג)שערי משפט ראו : סמדר אוטולנגי, "הרהורים על חקיקת הגישור",  255
)פורסם בנבו,  שוורצמן נ' משרד המשפטים 2630/09; ראו גם: בג"ץ 30בעמ' 

01.07.2014.) 
 לתקנות המגשרים. 4סעיף  256
 לתקנות המגשרים. 1סעיף  257
צער ואבל הם תגובה רגשית טבעית ובריאה לאובדן של מערכת יחסים חשובה שהייתה  258

קיימת בעבר. ואולם,חשוב שמגשר יתחשב בעובדה שבגירושין הצער והאבל ניכרים 
רגשית באותה מידה כמו האבל על אובדן בן משפחה קרוב. ראו בנוגע למשמעות  מבחינה

 Elizabeth Kubler-Ross, On Death and Dyingשל שלבים שונים באבל מבחינה רגשית: 

(1969). 
 Haroldבנוגע לשלבים שונים אלה בהליך הגירושין כתהליך עיבוד של אבל ואובדן ראו: 259

H. Bloomfield, Melba Colgrove, Peter Mcwilliams, How to Survive the Loss of a Love 

. לגישת הכותבים, השלב הראשון הוא הכחשה, של אחד מבני הזוג או שניהם. בני (1991)
הבנות -המשפחה מקווים שזה קלקול חולף במערכת היחסים, שיבוא על תיקונו, שהיו אי

כעס על בן הזוג האחר שגרם לפירוק ותהיה אפשרות ליישב את ההדורים. לאחר מכן, קיים 
המשפחה. חשים שעשה או עשתה דבר שאינו הוגן ואינו צודק. לעיתים יש בהמשך שלב 
של מיקוח. בן הזוג או בת הזוג החפצים בהמשך הנישואין נוטים לעיתים להציע שאם 
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בו סכסוכים במשפחה מנוהלים על ידי הצדדים שעליהם לדעת כיצד מתמודדים עם מצב 
 מוטחותלסכסוך לעיתים בדרך שאינה מבוקרת מבחינה רגשית, ובמקרים מצערים אלה 

, שחסרה בו זהירות שלא לפגוע יתר על יישוב הסכסוך תים האשמות קשות. תהליךלעי
בני  שלהמידה באחרים ולא לומר דברים שאינם אמת, יכול להוביל לסערת רגשות עזה 

מגשרים מיומנים, המודעים לקושי  261הזוג ולחורבנה של מערכת היחסים במשפחה.

_____________________________________ 

 
החפץ בגירושין יישאר במסגרת הנישואין, הוא או היא יפעלו במסגרת ברית הנישואין 

רך חדשה, או יעשו דבר מסוים, כגון תשלום מסוים, או יעשו פעולות מסוימות בתחום בד
חשוב, כגון תחום הטיפול בילדים. הוא או היא מקווים שיוזמה זו תועיל ויימנע פירוק ברית 
הנישואין. לאחר מכן מגיע שלב האבל והצער. בשלב זה בני הזוג, ובמיוחד זה שאינו חפץ 

בגין אובדן הקשר של הזוגיות והקשר שלהם עם הילדים במסגרת של בגירושין, חשים צער 
משפחה מאוחדת. לאבל נלווה לעיתים דיכאון בגין העובדה שקורה דבר לא טוב ואין 
אפשרות למנוע תהליך זה. ככל שחולף הזמן, בדרך כלל הכאב הרגשי הניכר בשלב האבל 

מים עם המציאות הקיימת. הולך ופוחת. בהמשך מגיע שלב של השלמה. בני הזוג משלי
הגירושין הם עובדה קיימת. הקושי שהיה קיים בשיא תהליך האבל, כשלבני הזוג היה קשה 
לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורם ועבור בני המשפחה שלהם, כשהמעמסה 
הרגשית הקשתה עליהם ומחשבתם לא הייתה בהירה וצלולה באופן מלא, הולך ופוחת. 

הליך של יישוב הסכסוך בהסכמה יכולים לקבל החלטות טובות יותר. בשלב זה הצדדים ל
השלב הבא הוא שלב של אשמה ובושה. תחושות אשמה ובושה הן תגובה טבעית לפירוק 
הנישואין, שהוא כישלון של בני הזוג. הם לא עמדו בציפיות שלהם מעצמם ובציפיות של 

. שלב זה עלול להיות בעייתי גם החברה הסובבת אותם שיהיו נשואים במשך כל ימי חייהם
מנקודת המבט של המגשר. כשרגשות האשמה והבושה קשים וחריפים, קשה, ולעיתים 
בלתי אפשרי, לקלוט מידע באופן שקול ומסודר ולהגיב למידע זה בצורה המייחסת 
חשיבות להיבט האנושי, באופן אחראי ומאוזן. לעיתים בשלב זה קשה לצדדים לשקול 

י מה המצב האמיתי שלהם ומה החלופות הטובות ביותר עבורם במשא ומתן באופן מציאות
ליישוב הסכסוך בהסכמה. הם עלולים להסכים בשלב זה להסדר שבעתיד יצטערו שהסכימו 
לו. בין היתר, רגשות אשמה עלולים להוביל בן זוג או בת זוג להסכמה ביחס לדפוס פעולה 

ך, התולדה של פעולה בהשפעת רגשות שאינו לטובתם, שהם יצטערו עליה בעתיד. כ
אשמה עלולה להיות האשמת בן הזוג או בת הזוג וכעס כלפיהם בעתיד. אלו שניהלו משא 
ומתן ופעלו בהשפעת רגשות אשמה עלולים לנסות מאוחר יותר לפנות לאפיק של 
התדיינות בבית משפט, ובדרך זו להשתדל להביא לביטולו של ההסכם שהם היו צד לו. 

ות זו עלולה להיות קשה ולוחמנית,ולעיתים היא בנוגע לגורל הילדים או לעניינים התדיינ
שיש להם השפעה רבה על גורלם, כגון חלוקת הרכוש של בני הזוג. ראו גם: חמישה 
 –שלבים דומים של תהליך עיבוד אבל ואובדן: כעס, הכחשה, ויכוח, נסיגה והשלמה 

Elizabeth Kubler-Ross, Death: The final Stage of Growth (1975) על ההתייחסות .
( בעמ' 88)לעיל, הערה  Emery הנכונה של הצוות הטיפולי לשלב של הכעס בגירושין ראו:

19–24 . 
)לעיל, הערה  Selyeגירושין גורמים למתח נפשי. ראו הגדרה של הגורמים למתח נפשי:  260

. על המודעות של מיישב סכסוך בהסכמה לצורך לנהוג ברגישות כדי לקדם 53( בעמ' 145
 .505–502( בעמ' 6לעיל, הערה ) Mosten את טובתם הנפשית של המתדיינים ראו:

 .128–127( בעמ' 89)לעיל, הערה   Haynesראו: 261 
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בהם קיימת מעמסה רגשית ניכרת, שהקיים לעיתים בשלבים מסוימים של הליך הגישור 
קשיים רגשיים  תגלויפעלו בתבונה. הם ידעו שרצוי שפעילותם תהיה מוגבלת כשי

תחושה של חוסר ודאות יהיו המשמעותיים במשא ומתן, כשהכאב, הצער ואולי גם 
בשלב מסוים תולדה בלתי נמנעת של הליך הגירושין. הם ימתינו לשעת רצון בהמשך, 

כשההשפעה הרגשית  דה והגירושין הפכו למציאות שאין מנוס ממנה,בו הפרישבמועד 
הקשה של הצער והבלבול בשלב הראשון של סכסוך הגירושין הולכת ופוחתת. הם יוכלו 

בהכשרתם  262לפעול במועד זה ביתר יעילות למען יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה.
בהתחשב במצב  זהירה ואחראית זו,במתכונת שיפעלו לכך חשובה מאוד ההכוונה 

הרגשי של הצדדים בכל עת. אסורה פעולה של מגשרים ללא הבנה מעמיקה ורגישות 
לעובדה  יםמספקת ביחס לקושי הרגשי של הצדדים לסכסוך. הם צריכים להיות מודע

 היעדרדפוס פעולה שאינו שקול, שיכול להיות תולדת על פי שצפוי שייכשלו כשיפעלו 
  263תקדם" ולהגיע להסכם.אפשרות "להה-איסבלנות לנוכח 

רצוי שמתכונת ההכשרה המפורטת, שתיקבע בתקנות, בנוגע להכשרה של מגשר 
וזאת בעל כישורים מיוחדים,  על פיו יידרש ממנו להיותקרון שיבענייני משפחה תכלול ע

לא רק באומנות הגישור, אלא גם בתחומים כגון העקרונות המשפטיים המיושמים 
ההיבטים הפסיכולוגיים, הדתיים והתרבותיים הקשורים בהכרעה בסכסוך במשפחה ו

מהות ה לעלסכסוך זה. ההכשרה שלו בנוגע להיבטים הפסיכולוגיים תכלול הסבר 
מנקודת המבט של הפסיכולוגיה,  ,שלבים שונים של הסכסוך במשפחה ם שלמאפייניהו

 ההתנהגות הצפויה של בני המשפחה בכל אחד מהם.ועל 
דרישות גבוהות בנוגע להכשרתם של המגשרים בתחום זה ייתכן שבשל קיומן של 

עצמם לקראת עיסוק בתחום זה. עם את יהיו פחות מועמדים מתאימים שירצו להכשיר 
פעילות המגשרים  והורחב היקףאחר שנקבע ההסדר בחוק להסדר התדיינויות, לזאת, 

, לטוב ישריןבמנחוצה זהירות בנוגע לפעילות שיכולה להשפיע  בעניני משפחה בישראל,
ולרע, על חיי אנשים רבים, שהמגשר בענייני משפחה יכול להיות מעורב ביישוב 

תניב הסכסוכים שלהם. התקווה היא שבעקבות הכשרה טובה יותר, במגוון תחומים, 
מיישבי הסכסוך בענייני משפחה תוצאות טובות ורגישות מבחינה אנושית,  ם שלפעילות

_____________________________________ 

רוב האנשים מסירים מעמסה נפשית קשה יותר מהתודעה שלהם לאחר שחלפה תקופה  262
שבין שנה וחצי לשלוש או אף ארבע שנים מיום תחילתו של הליך הגירושין. ואולם כל 

לומה נפשית זו יכולה להיות מקרה נדון לגופו, ותקופת ההתאוששות או השיקום ממה
 Cathleen Gray, Elizabeth Koopman and Joan Hunt, “Theקצרה או ארוכה יותר. ראו: 

Emotional Phases of Martial Separation: An Empirical Investigationˮ, 61(1) 

American J. of Orthopsychiatry (1991) 138, p. 142. 
 Thomas E. Schacht, “Prevention Strategies to Professionals and Familiesראו:  263

Involved in High-Conflict Divorceˮ, 22 U. Ark. Little Rock L. Rev. (2000) 565, pp. 

569–572. 
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פעילות עורכי דין בהתדיינות, שפועלים בראש של מושגות כתוצאה האלה משעדיפות 
ובראשונה למען פתרון נכון במישור של הטיעונים והצרכים של בני המשפחה במישור 

 264המשפטי.
נחוצה חקיקה נוספת, שתקבע  ,בתקנותהמוצע,שייקבע כמהלך משלים להסדר 

 מיישבי סכסוך בהסכמה ודפוס ם שלמתכונת פיקוח יעילה יותר בנוגע להכשרת
פעילותם, שתמנע פעילות שלהם כשאין להם הכשרה נאותה, או פעילות שלהם במתכונת 

 קוח רצוי זה.ידון במאפייני פאשאינה נכונה, שעלולה לגרום נזק. להלן 

 הגישור הליך על פיקוח 5.1.1.2.3

בעבר היה קיים קושי בנוגע לפיקוח של מערכת המשפט בישראל על פעילות מגשרים, 
, ועד 1996–שבין ביטול תקנות בתי המשפט )רשימת מגשרים(, תשנ"ובמיוחד בתקופה 

 .2017–להתקנת תקנות בתי המשפט )רשימת מגשרים(, תשע"ח
 –אחר חקיקת החוק להסדר התדיינויות, פעילות המגשרים בענייני משפחה ל

רחבת היקף. הנזק האפשרי בגין היא  –ביחידות הסיוע או בגישור בתום הליך המהו"ת 
בו מיישבים סוגיות משפטיות ש –ם במתכונת לא רצויה בסכסוך במשפחה פעילות

רגישות, כגון חלוקת רכוש בני הזוג, ודנים בעניינים אישיים רגישים, כגון ההסדר בנוגע 
על  ותיעילבמנגנון שיפקח ל יש חשיבותעלול להיות גדול.  – למשמורת והסדרי ראייה

יחס לפעילות השופטים, הפועלת כגוף נציבות התלונות ב לזה שלבדומה  ,פעילותם
מפקח ביחס לדפוס ההכרעה של שופטים בהתדיינויות. כדי למנוע פעילות לא רצויה של 

אליו שמנגנון בקרה זה,  ו שלע הנחיות בנוגע לפעילותוקבלהמחוקק על מגשרים אלה 
ות יוכל לבחון אם הייתה פעיל מנגנון כזהיוכלו לפנות החפצים שייבחן דפוס פעולתם. 

לא נאותה שלהם, מה הייתה מידת היישום וההפנמה של נוהל ברור ומפורט, שייקבע 
בו ש, בתחום םולמתכונת פעילות המגשרים בסכסוך במשפחה תבחקיקה, ביחס להכשר

  265רגישות ומיומנות מיוחדת. ותנחוצ
קפדני יותר מזה מנגנון פיקוח הפעולה היעילה של מנגנון בקרה זה, שיהיה מוצע ש

יבחן באיזו מידה יושמו מנגנון פקוח ובקרה זה תהיה בכמה תחומים.  266כעת, הקיים
הקריטריונים להכשרה ולכישורים המאפשרים כניסה למעגל מיישבי הסכסוך בהסכמה 
ומה הייתה מתכונת היישום וההפנמה של ההנחיות ביחס למתכונת הפעילות הנכונה 

_____________________________________ 

 ,Stewart Gabel, “Mediation and Psychotherapy: Two Sides of the Same Coin?ˮראו: 264

19 Negotiation J. (2003) 315. 
 Phyllis Gangel - Jacob, “Some Words of Caution About Divorce Mediationˮ, 23ראו: 265

Hofstra L. Rev. (1995) 825, pp. 834–835. 
( לתקנות המגשרים קובע כי המבקש לחדש את רישומו ברשימת 2)8בין היתר, סעיף  266

 ונות ומשובים.המגשרים, יעמוד בהערכה תקופתית אשר עשויה לכלול גם תצפיות, ראי
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מלא  , בין היתר, אם היה יישוםמנגנון בקרה זה יוכל לבחון 267שלהם בתחום רגיש זה.
, לאור החשש השאר של ההנחיות הקיימות ביחס לפעילותם ולאכוף ביצוע ההנחיות. בין

הסכם מקפח, שהם פועל יוצא  של שמא הצד החלש במשפחה יסכים לאימוץ עקרונות
רצוי שהפיקוח על המגשרים יכלול  268של פערי הכוחות בין הצדדים במשא ומתן,

, ולאור במשפחה ניצול לא רצוי של פערי כוחות יעתפעלו למנ שהם על כך הקפדה
 269הנחיות אחרות הנוגעות לדפוס פעולתם הרצוי.
כדי למנוע תקלה, יש לעשות שימוש נרחב ועד שיהיה נדבך נוסף רצוי זה בחקיקה, 

מיון על יותר במנגנוני בקרה הקיימים בחוק כעת. באמצעותם צריך לנסות לפקח יותר 
לות של עובדי יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך בהסכמה בענייני משפחה ההכשרה והפעי

 הפועלים מחוץ לכותלי יחידות הסיוע. 

 פעולה בשיתוף גירושין  5.2

 אפשרי גישור קיימות אפשרויות נוספות של יישוב סכסוך בהסכמה, שיישומןה לענוסף 
יך של גירושין חוק זה. אחת מהן היא פתרון הסכסוך באמצעות הל ו שללאור תכלית

אפשרות זו לא נזכרה תחילה בחוק, אך  270(.Collaborative Divorceבשיתוף פעולה )
 "בתום ישיבת :א לתקנות להסדר התדיינויות, שקובע7, בסעיף מאוחר יותרנוספה 

תמליץ יחידת הסיוע לצדדים בעניין ההליך המתאים לדעתה ליישוב  המהו"ת האחרונה...
בדרך של ייעוץ, גישור, גירושין בשיתוף פעולה, וטיפול  הסכסוך ביניהם ובכלל זה

תזכיר חוק מטעם שרת המשפטים הציע בנוגע למידע שמוענק  משפחתי או זוגי".
לצדדים במהלך פגישת המהו"ת, לעניין דרכים חלופיות ליישוב הסכסוך בהסכמה, 

רושין ( לחוק, שהחוק עצמו יזכיר במפורש את החלופה של גי2)ג() 3הנזכר בסעיף 
זו קיימת לפעול במתכונת אפשרות ה 271בשיתוף פעולה, והיא לא תאוזכר רק בתקנות.

של המאה  תשעיםקנדה ובמקומות אחרים בעולם, והחל משנות הבבארצות הברית, 
הפכה בהדרגה להליך רווח יותר של יישוב סכסוכים במשפחה. גם בישראל היא העשרים 

_____________________________________ 

ראו הצעות בעניין זה: דין וחשבון דוח הוועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט בעמ'  267
 )תשנ"ח(. 6

 והטקסט שלידן. 224, 175הערות  ראו: לעיל, 268
 למאמר זה. 6.7ראו: להלן, פרק  269
 Ronald D. Ousky and Stuart G. Webb, The על חלופה זו של יישוב סכסוך ראו: 270

Collaborative Way to Divorce: The Revolutionary Method that Results in Less Stress, 

Lower Costs, and Happier Kids – Without Going to Court (2006) Chapter 2.; Pauline 

H. Tesler  99–91( בעמ' 202)לעיל, הערה;Pauline H. Tesler, Collaborate Law: 

Achieving Effective Resolution in Divorce without Litigation (2001) pp. 7–19. 
 (.2ראו: תזכיר חוק להסדר התדיינויות )לעיל, הערה  271
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הליך זה, שהוא תחליף  272ושין במתכונת זו.מומחים המנסים ליישב את סכסוך הגיר יש
 של להתדיינות בבתי משפט מחד גיסא ולגישור מאידך גיסא, מתקיים מחוץ לאולמות

ערכאות השיפוט. בגישור, המגשר פועל כמתווך ניטרלי בין הצדדים. לעומת זאת, 
משא ומתן בין הצדדים,  מתנהלבגירושין בשיתוף פעולה אין תיווך של אדם ניטרלי. 

הם שותפים לתהליך ניהול המשא ומתן ונעזרים בסיוע של עורך דין ומומחים, ש
האינטרסים של  מיטבי של מימוששבו יהיה הסכם בשיתוף פעולה  למען כריתתהפועלים 

  273כל אחד מן הצדדים לסכסוך.
חלק מהתומכים בגירושין בשיתוף פעולה רואים בדרך זו שכלול של המתכונת 

תוצאות הטובות מאלה שמגיעים אליהן בגישור,  ובילההיא מכי  גורסיםהקיימת בגישור ו
ובאופן יעיל יותר. נראה שכל מקרה ייבחן לגופו, על פי נסיבותיו. במקרים מסוימים, בני 

בו, בהשוואה שמיתרונות הגישור, הליך  רבה יותר המשפחה יכולים להפיק תועלת
צאותיו. כמו כן, בהשוואה ביחס להליך ותורבה יותר להתדיינויות, יש להם שליטה 

פחות  מעורבים להליך של גירושין בשיתוף פעולה, בהליך הגישור עורכי דין ומומחים
מזו יותר  נמוכהלהיות  עשויהבגיבוש ההסכם, והוא יכול להיות קצר יותר ועלותו 

 274פתרון הסכסוך בהליך של גירושין בשיתוף פעולה.הכרוכה ב
יצגים אותם יפעולה, הצדדים, עורכי הדין המ במשא ומתן בהליך הגירושין בשיתוף

בהן נחוצה שומומחים שונים פועלים יחדיו, בשיתוף פעולה, במטרה ללבן סוגיות 
הכרעה בסכסוך במשפחה וחותרים להשגת הסכם הוגן, המסדיר את היחסים בין בני 

פועלים,  בהליך זה 275המשפחה בתחומים שונים, שכל בני המשפחה מסכימים לאמצו.
צגים את האינטרסים של בני המשפחה במשא ומתן יובראשונה, עורכי דין שמי בראש

והוכשרו במיוחד כדי לעסוק במיומנות ורגישות במשא ומתן במתכונת זו. הם לומדים 
מאפייני ההליך הנפשי של  בוחנים מה הם ,פחות אדוורסרילאמץ דפוס פעולה לוחמני ו

בהתחשב בהיבטים גם רושין ופועלים הורים וילדיהם בשלבים השונים של סכסוך הגי
שיתוף פעולה וכבוד הדדי הם תשתית ניהול המשא ומתן במתכונת זו,  276.אלה רגשיים

הסכמות שיבואו לידי ביטוי בהסכם הגירושין בנוגע לסוגיות כגון השמטרתו גיבוש 

_____________________________________ 

 ./http://israeldivorce.co.ilהמסר הוא "להתגרש בשלום", ניתן לצפיה באתר:   272
 .176( בעמ' 72)לעיל, הערה  Guttmanבנוגע ליתרונות הליך המתנהל במתכונת זו ראו: 273
 .L.J. Pauline H. Tesler, “Collaborative Family Lawˮ, 4 Pepp. Disp (2004) ראו:  274

Resol. 329–330 pp.. 
 .103–99( בעמ' 202)לעיל, הערה  Teslerראו:  275 
 Luke Salava, “Collaborative Divorce: The Unexpectedly Underwhelmingראו:  276

Advance of a Promising Solution in Marriage Dissolutionˮ, 48 Family Law Quarterly 

(2014) 179, pp. 187–189. 
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לקראת  נחוצה ה וסוגיות אחרות שהסדרתםימשמורת קטינים, הסדרי ראיהסדרי 
  277הגירושין.

רותיהם למען פתרון הסכסוך יעורכי הדין יודעים שהצדדים שכרו את ש בהליך זה,
באמצעות הסכם ומתמקדים, מתחילת המשא ומתן ועד סופו, בחתירה להסכמות בין 

את עוצמת הרגשות של בני  הם חוויםהצדדים. הם פועלים כגורם ממתן, כיוון שאין 
תכונת שתהיה מקובלת, במידת המשפחה ומשתדלים ליישב את סכסוך הגירושין במ

של מגשר, כמו זו , אין לעורכי הדין מחויבות כמו כןהאפשר, על כל בני המשפחה. 
צגים ייצוג משפטי ישצריך להיות ניטרלי במידת האפשר, והם מעניקים לצדדים שהם מי

שאינם קיימים  למען קידום האינטרסים שלהם ושל כל בני המשפחה רות משפטייוש
בו ייצוג של עורכי דין. פעילותם כוללת ייעוץ משפטי בנוגע לניהול משא בגישור שאין 

ומתן ודרכי הפעולה שיסייעו לפתור בצורה טובה בעיות משפטיות, אנושיות וכלכליות, 
הם יכולים לייצג צד לסכסוך במשא ומתן  278בהם קיימות עמדות שונות.שבמצבים 

שפטיים של לקוחותיהם, כשהם בעוצמה הרצויה לדעתם, לאור אינטרסים וטיעונים מ
סבורים שפעולה זו תורמת למשא ומתן ומקדמת אותו. הם מנסים לייצג בצורה הטובה 

וגם מוטלת עליהם חובה  ,צגיםיאותו הם מישביותר את האינטרסים של בן משפחה 
של המתרס, ובעיקר  אחרלהתחשב באינטרסים של בני משפחה אחרים, שהם מן הצד ה

 ים. באינטרסים של הילד
בדפוס הפעולה הרווח בארצות הברית, כדי שפעולת עורכי הדין הפועלים במתכונת 

יצגים אותם יזו תהיה יעילה והוגנת, מקובל שהצדדים לסכסוך במשפחה ועורכי הדין המ
כשירות של עורכי דין אלה לייצגם  היעדרחותמים לפני תחילת הייצוג על הסכם בנוגע ל

הסכם קובע שאם המגמה להשיג הסכם לא העולה. אחר הליך הגירושין בשיתוף פל
תעלה יפה והדיון בסכסוך יגיע לשלב של התדיינות, עורכי הדין של הצדדים בהליך של 

בדרך כלל, הצדדים בוחרים עורך  279גירושין בשיתוף פעולה לא ייצגו אותם בהתדיינות.
ם הוא מיומן מעוניינים שיפסיק לייצגם, כיוון שלדעת אינםדין שהם חפצים שייצגם ו

בהליך הגירושין  ובקי במלאכתו, ובמרוצת הזמן מכיר היטב את פרטי הסכסוך במשפחה.
והיא המשך , הם ירצו להגיע להסכמות שימנעו תוצאה טובה פחות בשיתוף פעולה

 עורך דין אחר.  ייצג אותםבה שפתרון הסכסוך בהתדיינות 
הדין  יהמשפט, עורכ המומחים בעולם בהליך הגירושין בשיתוף פעולה נעזרים

לגבש במשא ומתן דפוס להם במומחים שאינם עורכי דין, המסייעים  לסכסוך, םוהצדדי
בני המשפחה. אלו יכולים להיות מומחים בתחום  הם שלרכיופעולה נכון, המתאים לצ

אימוץ של הסדר פיננסי שהוא הטוב ביותר לדעתם, או מומחים בתחום  שיציעוהפיננסי, 

_____________________________________ 

 . 188ראו: שם, בעמ'  277
 .183ראו: שם, בעמ'  278
 .190ראו: שם, בעמ'  279
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פסיכולוגים או פסיכיאטרים, שיציעו כיצד אפשר לפעול ברגישות אנושית הטיפולי, כגון 
בני המשפחה, עורכי הדין שלהם  280ולהתחשב בקשיים רגשיים של בני המשפחה.

 כל בני המשפחה ם שלומומחים אלה מנסים לגבש עקרונות של הסדר שיקדם את טובת
נטרסים ולצרכים של מענה אופטימלי לאי יתןשי הסכם בגיבושלאורך זמן. הם חפצים 

בני המשפחה בתחומים שונים, כגון התחום הכלכלי, המשפטי והרגשי. המומחים 
אחר ששוחחו עם בני המשפחה בנוגע לאמורים להציע הצעות במהלך המשא ומתן, 

המלצות בנוגע ממליצים  לאלמנטים רצויים לדעתם בהסכם. המומחים בתחום הטיפולי
מענה הם, שיתנו אחרילשרצוי שיחולו עד לגירושין ומשפחה, בהסכם ב םרצויילעקרונות 

גם לצורך שעקרונות ההסכם יקדמו, במידת האפשר, דאגה וטיפול טוב לילדים והמשך 
רוד יאחר הפבתקופה לבין כל בני המשפחה במהלך הליך הגירושין וקשר תקין וטוב 

 המשפטי. 
לה, מושגת מטרת מתקיים במתכונת של גירושין בשיתוף פעו יישוב הסכסוך כשהליך

הם רכיוועונה על צ המחוקק והיא יישוב סכסוכים בהסכמה, במתכונת שאינה לוחמנית
זה שמעניקה כל הצדדים לסכסוך במשפחה. במתכונת זו ניתן מענה טוב יותר מ של

רכי בני המשפחה במישור המשפטי והכלכלי. בה מייחסים חשיבות וההתדיינות בנוגע לצ
בטווח  של כל בני המשפחה בתום סכסוך הגירושין, המיטבי גם לקיומו של המצב הנפשי

ההכרעות בנוגע למתכונת יישוב הסכסוך נעשות בהסכמה ובשיתוף  281הקצר והארוך.
פעולה על ידי בני המשפחה ונציגיהם, ולכן בהשוואה להתדיינות, הצדדים לסכסוך 

יותר  הבהליך ונשמר רבה יותר מרוצים יותר, כיוון שהם חשים שיש להם שליטה
הדיון בנוגע להסכם היה במקום פרטי. בהיותם שבעי רצון יותר שכן הפרטיות שלהם, 

 282.מוויישו מימוש ההסדר שנקבעשל מהתוצאה, גדל הסיכוי שישתפו פעולה בהליך 
 שהוא מהיר כיווןכמו כן, הצדדים לסכסוך במשפחה מפיקים תועלת מקיומו של הליך זה 

יישוב סכסוך בהסכמה במתכונת זו נמוכה מעלות  שלעלות גם ה 283יותר מההתדיינות.
 284בהם משך הזמן של ההתדיינות ארוך יותר.שההתדיינות, במיוחד במקרים השכיחים, 

ההליך של גישור, או גירושין בשיתוף פעולה, עד להשגת הסכם וחתימה עליו 
 אולם, כל הסכםויה לערכאות השיפוט הדנות בדיני המשפחה בישראל. ימתקיים ללא פנ

בנוגע לגורלם של קטינים תקף רק אחרי אישור של ערכאת שיפוט, שבחנה ווידאה 

_____________________________________ 

 .183ראו: שם, בעמ'  280
 .103–99( בעמ' 202)לעיל, הערה  Teslerראו:  281
 Lande John and Herman Gregg, “Fitting the Forum to the Family Fuss: Choosingראו: 282

Mediation, Collaborative Law, Or Cooperative Law for Negotiating Divorce Casesˮ, 

42 Family Court Rev. (2004) 280. 
 .Chanen, “Collaborative Counselorsˮ, 92 ABA Journal (2006) 52 Jill Schachner ראו: 283
 שם. ראו: 284
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שעקרונותיו של ההסכם עולים בקנה אחד עם טובת הילד, ונותנת לו תוקף של פסק 
  285דין.

 שוב סכסוכים בהסכמה שרווח בחברה המסורתית ימנגנון י  5.3

ם. יכולים לסייע חלופה נוספת ליישוב סכסוך בהסכמה במשפחה היא השכנת שלו
לתהליך זה מומחים, כגון יועצי נישואין או מטפלים המתמחים בטיפול משפחתי. השכנת 
שלום יכולה להיעשות גם כשבני משפחה הגישו בקשה ליישוב סכסוך בבתי דין דתיים 
מסוימים, כגון בתי הדין הדתיים השרעיים, שפועלים בחברה שבה יש מסורת לבצע הליך 

ל ידי אנשי הדת והנכבדים, ולא רק על ידי מגשרים או בעלי מקצוע יישוב סכסוכים ע
שיש להם הכשרה במקצועות הטיפוליים. בתקופה שקדמה לחקיקת החוק להסדר 

לעיתים באמצעות מנגנון זה כדי להגיע להסכם שפתר סכסוכים בחברה  פעלו התדיינויות
אוי שהושג בהליך המסורתית, ובית המשפט הכיר באינטרס הציבורי שבקיום הסכם ר

רצוי שעובדי יחידות הסיוע, במיוחד כשהם פועלים לצד ערכאת שיפוט שהיא  286זה.
דפוס זה של יישוב סכסוך בהסכמה, תועלת שיכולה לנבוע מיישום בית דין דתי, יכירו ב

הרווח בחברה מסורתית, כחלופה מן החלופות האפשריות של פעולות למען יישוב 
לעיתים ניתן להפנות  287קבע המחוקק בחוק זה.אותן הסכסוך במשפחה בהסכמה, ש

אנשי דת ונכבדי הקהילה, שינסו ליישב שיבוצע על ידי הליך יישוב הסכסוך בהסכמה ל
את הסכסוך במשפחה באמצעות מנגנון מסורתי של יישוב הסכסוך בהסכמה. אלו יכולים 

 להיעזר במומחים מהתחום הטיפולי, כגון יועצי נישואין.
וב סכסוכים בהסכמה הקיים בחברה המסורתית יש מעמד חשוב במגזרים למנגנון ייש

היו שסברו שבמסגרת שנקבעה בחוק, משהוגשה בקשה ליישוב  288מסוימים בישראל.
בו קיים מנגנון מסורתי זה ליישוב סכסוכים, יכולים שסכסוך בבתי דין דתיים, במגזר 

חידות הסיוע, כדרך אחר הפגישה הראשונה בהליך המהו"ת ביללעשות בו שימוש, 
בהסכמה השימוש בדרך זו של יישוב הסכסוך  289מוסכמת ליישוב הסכסוך בהסכמה.

_____________________________________ 

 סות.לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופ 24ראו: סעיף  285
אסער  621/04(; ע"א 27.06.2005)פורסם בנבו,  גדיר נ' מדינת ישראל 7126/04ראו: ע"פ  286

(; ראו גם: רון 31.10.2005, פסק דינו של השופט רובינשטיין )פורסם בנבו, נ' קבלאן
 .434, בעמ' 433מח )תשס"ו(  הפרקליטשפירא, "הגיעה העת לסולחה", 

, ראש תחום )ייעוץ( במחלקת ייעוץ וחקיקה: ראו: אפשרות שהזכיר ד"ר פרץ סגל 287
 .7–6( בעמ' 125של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  268פרוטוקול ישיבה מס' 

 Nurit Tsafrir, “Arabראו על שימוש בסולחה כמנגנון יישוב סכסוכים בישראל:  288

Customary Law in Israel: Ṣulḥa Agreements and Israeli Courtsˮ, 13 Islamic Law and 

Society (2006) 76.  
ראו: אפשרות שהזכיר ד"ר פרץ סגל, ראש תחום )ייעוץ( במחלקת ייעוץ וחקיקה:  289

 .7–6( בעמ' 125של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  268פרוטוקול ישיבה מס' 
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בדברי הסבר להצעת החוק: "יש  די ביטויעולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק, שבאה לי
בדרכי שלום... ולצמצם את הצורך חשיבות מרובה להביא ליישוב הסכסוך בין הצדדים 

 אפשרי של יישוב סכסוכים בדרכי שלום דפוס פעולה 290."בקיום התדיינות שיפוטית
הוא זה הקיים בדתות השונות, כגון השכנת שלום בית ביהדות ויישוב סכסוכים במשפחה 

לדרכי פעולה  מתווספותבהסכמה במתכונת הקיימת בחברה המוסלמית. דרכים אלו 
אומנם בדרך  291".גישור, טיפול משפחתי או זוגי ...ייעוץשהזכיר המחוקק: " אחרות

כלל משהוגשה בקשה ליישוב סכסוך, קיים קרע במשפחה והמשך יישוב הסכסוך 
אולם, כאמור, לעיתים יחידת הסיוע הפועלת לצד ערכאת  ,בהסכמה הוא בהסכם גירושין

זאת שיפוט מוסמכת יכולה לפעול, בנסיבות המתאימות, למען שיקום הקשר הזוגי, 
לשקם את הקשר הזוגי בין בני הזוג. בנסיבות בו היא מגיעה למסקנה שאפשר שבמקרה 

  292."טיפול משפחתי או זוגי ייעוץ..." הנזכר לעיל אלה היא יכולה להפנות אותם לאפיק

 ביהדות בית שלום השכנת 5.3.1

 היהודי ובדין ביהדות שלום 5.3.1.1

הוא ערך חשוב ביהדות והבריח התיכון לכל ציוויי התורה: "דרכיה דרכי נועם  השלום
חז"ל הסיקו, לאור הכתוב בפסוק זה, כי "כל התורה כולה  293כל נתיבותיה שלום".ו

_____________________________________ 

 ;2014–להצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ד 1סעיף  דברי הסבר, 290
( לחוק להסדר התדיינויות: פגישות המהו"ת יכללו "מתן מידע 2ג)3ראו גם נוסח סעיף 

 לצדדים על הדרכים שיש בהן כדי לסייע להם ליישב את הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום".
 חוק הסדר התדיינויות. ( ל2ג)3סעיף  291
יש להניח שהשימוש באמצעי של השכנת שלום בית במתכונת המסורתית יהיה בראש  292

ובראשונה בבית הדין הרבני וביחידת הסיוע הצמודה אליו, ובבית הדין השרעי, לאחר 
השלמת הליך הקמתן של יחידות הסיוע הפועלות ליד כל בתי הדין השרעיים בישראל. אלו 

ט שמייחסות חשיבות רבה להשכנת שלום בית בין בני הזוג הניצים בסכסוך ערכאות שיפו
במשפחה. יחידות הסיוע הפועלות לצד ערכאות שיפוט אלה ירצו להפנות את תשומת הלב 
של הצדדים לסכסוך במשפחה, בנסיבות המתאימות, לאפשרות של השכנת שלום בית, 

ן הדתי ויחידת הסיוע שפועלת או שיש לה ערך וחשיבות רבה ביהדות ובאסלאם. בית הדי
שתפעל לצידו יכולים להפנות את תשומת הלב של הצדדים לסכסוך במשפחה, בנסיבות 
המתאימות, לאפשרות של יישוב הסכסוך באמצעות הליך יישוב סכסוך מסורתי הקיים 
בחברה היהודית והמוסלמית. קיים גם מנגנון יישוב סכסוך נוצרי בענייני משפחה, שהוא 

ח ומשוכלל פחות מזה הקיים בדין היהודי ובדין המוסלמי. בנוגע למאפייני המנגנון מפות
 Julia Holloran McLaughlin, “Takingליישוב הסכסוך במשפחה במתכונת נוצרית ראו: 

Religion Out of Civil Divorceˮ, 65 Rutgers L. Rev. (2013) 395, pp. 423–424 בשלב בו .
כוונה להקים יחידות סיוע הפועלות לצד בתי הדין של העדות לא הייתה  נכתב המאמר,

 הדתיות הנוצריות המוכרות בישראל.
 משלי, ג יז. 293
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 295ציינו לשבח את הפועל בדרכי שלום. בתנ"ך 294מפני דרכי שלום". [ייעודה הוא]
הדגישו  296אמת, ניכרת בספרי הנביאים.ה לעחשיבות השלום בדיון המשפטי, בנוסף 

  297לום שפטו בשעריכם".זיקה לאמת ולשלום: "אמת ומשפט שיש בהם שלמשפט 
עצמו מלהיקלע את חז"ל כתבו שהעולם מתקיים עבור ההולך בדרכי שלום, הבולם 

והדגישו שכדי שהעולם יתקיים דרוש שיהיה שילוב  298לסכסוך קשה בשעת מריבה,
חכמי בית הלל ובית שמאי נחלקו בענייני הלכה שבגינם  299נחוץ בין דין, אמת ושלום.
לא נמנעו מנישואין  למרות זאתנותיהם ובניהם אלו לאלו, ויכלו להחמיר ולא להשיא ב

 300אלה, כדי שיהיה מימוש דפוס הפעולה "האמת והשלום".
ם הסביר הרב מנחם בן שלמה המאירי ש"הנהגת הדינין על סדר שלם" יבימי הביני

קיימת כשבהשלמה ובהרמוניה משלבים "דין" עם ה"אמת והשלום", שהם "מעלות 
מ]י[דות" של הדיין. כשמשלבים ערכים אלה ב"דין" כוונת בורא שכליות" ו"מעלות ה
 301העולם מתממשת.

 שלום בדין באמצעות רדיפת השלום והעדפת פשרה בנסיבות המתאימות 5.3.1.2

כשבפעילות  302לתור אחר השלום. – כתבו בספרות חז"ל שיהודי מצווה "לרדוף"
הוא צריך "לרדוף" אחריה  ,ההזדמנות הנאותה להשכין שלום על דרכופסיבית לא נקרית 

באופן אקטיבי. "רדיפה" קיימת במיוחד ביחס להשכנת שלום ולא ביחס לקיום מצוות 
_____________________________________ 

 בבלי, גיטין נט, ע"ב. 294
אחרית לאיש שלום"; משלי, יב כ: "מרמה -ראו: תהלים, לז לז: "שמר תם וראה ישר כי 295

ואמר דוד ]...[ ויהי עלי י: "-בלב חורשי רע וליועצי שלום שמחה"; דברי הימים א, כב ז
דבר ה' ]...[ הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי 

 ישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי".-שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על
 טו; ירמיהו, ט כג; זכריה, ז ט; מיכה, ו ח.-ראו: ישעיהו, נט, ט 296
 זכריה ח, טז.  297
 בבלי, חולין פט, ע"א.ראו:  298
"על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר: 'אמת ומשפט  299

משנה, אבות א, יח; "על שלושה דברים העולם עומד: על הדין -שלום שפטו בשעריכם'"
נעשה הדין, נעשה אמת, נעשה שלום". -ועל האמת ועל השלום, ושלשתן דבר אחד

 –[ י"ק –בזוהר כתוב: "אמת ושלום קשיר דא בדא ]קשורות זו בזו  ב. ירושלמי, תענית ד,
קכא )תשכ"ט(,  מחניים,ראו גם: א' ארזי, "השלום בהשקפת חז"ל",  זוהר, פרשת ויקרא.

לג. ראו גם: אזכור עיקרון זה בפתח התשובה בשו"ת הרשב"ש, רסג. בפירוש בית –כח
 דיין הדן דין אמת מעמיד את העולם.הבחירה, לרבי מנחם המאירי, שבת, י ע"א, כתב ש

"אף על פי שנחלקו בית שמיי כנגד בית הלל ]...[ לא נמנעו בית  ראו: תוספתא, יבמות א, י: 300
שמיי לישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמיי, אלא נהגו האמת והשלום ביניהן, 

א, ד; בבלי, יבמות  . ראו גם: משנה, יבמות" )זכריה ח, יט (''האמת והשלום אהבו :שנאמר
 יד, ע"ב.

חיבור התשובה לרבינו מנחם ב"ר שלמה המאירי  –"כונת ממציאם נשלמת על ידם"  301
 .258)ירושלים, תשל"ו(, 

 תהלים, לד טו: "בקש שלום ורדפהו". 302
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אחרות, שהמצווה לקיימן אינו מצווה "לרדוף" כדי לקיימן. כתוב: "'כי יקרא קן ציפור 
'כי 306 ',תחבוט' 'כי 305'כי תראה חמור שונאך',304 ,'כי תפגע שור אויבך' 303לפניך',
את]ה[  –ביחס למצוות הללו: "אם באו לידך  308'כי תבוא בכרם רעך'. 307תקצור',

מצווה עליהם, ולא לרדוף אחריהם". אולם, שונה המדיניות בנוגע להשכנת שלום. כתוב 
במקום אחר. וכן  –מקומך, 'ורדפהו' ב-קש'והציווי הוא: "'ב 309"בקש שלום ורדפהו",

 – 310החל רש והתגר בו מלחמה''עשו ישראל: אף על פי שאמר להם הקדוש ברוך הוא: 
בדומה לכך, מצינו בדרשה  311רדפו את השלום, שנאמר: 'וישלח ישראל מלאכים'".

גדול הוא השלום שכל מצו]ו[ה )=מצוות( שבתורה  – 312אחרת: "'בקש שלום ורדפהו'
כשבאה המצוה  316'כי תבנה'. 315'כי יקרא', 314'כי תפגע', 313כתוב בהן: 'כי תראה',
 – 317'בקש שלום ורדפהו' – ]ה[, אבל השלום, מה כתוב בו?לידך אתה זקוק לעשות

ביחס לחשיבות הפעולה  318במקום אחר". – , 'ורדפהו'[=במקומך]בקשהו ממקומו 
האקטיבית של "אוהב שלום ורודף שלום" כתבו בספרות חז"ל: "אפילו אתה רץ אחריו 

ול כנגד כל מעיר לעיר ומכרך לכרך וממדינה למדינה אל תמנע מלהטיל שלום, שהוא שק
 319המצו]ו[ת שבתורה".

 320פעילות אקטיבית למען יישוב המחלוקת בין הצדדים במשפט, גישור ופישור,
 כיווןשמטרתה השכנת שלום והשגת הסכמה לפשרה ביניהם מיוחסת לאהרן הכהן: "ו

_____________________________________ 

 דברים, כב ו. 303
 שמות, כג ד. 304
 שמות, כג ה. 305
 דברים, כד כ. 306
 דברים, כד יט. 307
 דברים, כג כה. 308
 לד טו. תהלים, 309
 דברים, ב כד. 310
במדבר, כא כא; במדבר רבה, במדבר, פרשה יט; תנחומא, חוקת, כב; ראו גם: ירושלמי,  311

 בקשהו במקומך ורדפהו במקום אחר".  –פאה א, א:"'בקש שלום ורדפהו'
 תהלים, לד טו. 312
 שמות, כג ה. 313
 שמות, כג ד. 314
 דברים, כב ו. 315
 דברים, כב ח. 316
 תהלים, לד טו. 317
 רק שלום, במסכת דרך ארץ זוטא. ראו גם: ויקרא רבה, מ.פ 318
 מסכתות קטנות, מסכת אבות דרבי נתן, נוסחא ב, פרק כד, ד"ה דבר אחר. 319
קיימות תפיסות עולם שונות בנוגע למאפייני דפוס הפעולה של פשרה ומטרותיו: האחת,  320

סלול הדין; האחרת, פשרה היא מסלול דיון אפשרי, שהדיינים יכולים לבחור בו נוסף על מ
מסלול חלופי במסלולים שיכולים לבחור בעלי הדין. ראו: תפיסת העולם של ברכיהו 

, בנוגע למהות הפשרה ומטרותיה. 137א )תשס"ב(  משפטי ארץליפשיץ, "פשרה", 
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שהיה שומע מחלוקת ביניהם, קודם שיבואו לפניו לדין, היה רודף אחריהן ומטיל שלום 
דרך ההפוכה: את הד אהרן רדף שלום במשפט, כתוב שאחיו משה נקט בעו 321ביניהן".

דרכו של אהרן: "הלל אומר: הוי מתלמידיו את אף הלל נקט  322"יקוב הדין את ההר".
 323של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה".

א גם המחלוקת בנוגע לדפוס הפעולה הנכון במשפט, המיוחסת למשה ולאהרן, הי
ם בספרות התנאים ימחלוקת תנאים. בלשון התנאים הפשרה קרויה "ביצוע". דעת ביני

היא דעת רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי, שלא ראה בעין יפה את הפשרה רק בשלב 
 "יקוב הדין את ההר" –רק בשלב זה מידת הדין  ,הסופי של ההתדיינות המשפטית. לדידו

אחר שבית דין הכריע בדין: לדין ולא בדרך של פשרה רק רצויה. ההכרעה רצויה על פי  –
המשכינה שלום בסכסוך, שהיא יישום דרך  324"נגמר הדין". לפני כן רצויה הפשרה,

אהרן, שהיה "אוהב שלום ורודף שלום", והיה "עושה שלום בין אדם לחבירו". רבי 
סכסוך אליעזר בן יעקב שלל לחלוטין את הפשרה וסבר שצריך ליישם בכל שלבי ה

 325ופעולתו אינה רצויה. – מנאץ"-המשפטי את מידת הדין. המפשר כאילו מקלל
רור בפשרה, במתכונת הגורפת ביותר. יבספרות התנאים, רבי יהושע בן קרחה תמך בב

לדידו, היא הפתרון הטוב ביותר לסכסוך המשפטי, שהוא השילוב האופטימלי בין 
אף בנוגע לפעילות המלך דוד  326".שלושה ערכים חשובים: "אמת", "משפט" ו"שלום

_____________________________________ 

 
. רבי יהושע בן קרחה סבר שמשפט שיש בו שלום ויש בו אמת הוא 141לשיטתו, שם, בעמ' 

, 142פני חומרת עונשו של הטועה בדיני ממונות. לדידו שם, בעמ' הפשרה, כיוון שחשש מ
, הסביר 145–144, לפנים משורת הדין אינו טוב מהדין. שם, בעמ' 28הערת שוליים 

שפשרה אפשרית אחרי הסכמת בעלי הדין שהדיון המשפטי לא יתקיים לאור כללי הדיון 
שונה, שהוא מסלול דיון נוסף לכל הרגילים, אלא יתנהל, מכוח הסכמתם, על פי מסלול דיון 

 פשרה או ביצוע. –דבר ועניין 
 פירוש רש"י, סנהדרין, ו ע"ב, ד"ה אבל אהרן. 321
ראו: ילקוט שמעוני, מלאכי, רמז תקפח, ד"ה תורת אמת היתה: "במשה כתיב: 'ומשפטיו  322

ם אוהב שלום ורודף שלום ומשי-שהיה אומר: 'יקוב הדין את ההר'. אבל אהרן-עם ישראל'
שלום בין אדם לחבירו, שנאמר: 'בשלום ובמישור הלך אתי'". ראו גם: בפירוש רש"י 
לסוגיא בבבלי, סנהדרין ו, ע"ב, ד"ה תורת אמת וגו'. שם הסביר רש"י שמשה דגל בדעה 
שהפשרה אסורה, כיוון שהיא עומדת בסתירה לדין, ונקט את הגישה: "יקוב הדין את 

אוהב שלום ורודף שלום", סבר שהאיסור לפשר בין ההר". מאידך גיסא, אהרן, שהיה "
הצדדים קיים רק מ"שבאו לדין". ואולם, לפני שבאו לשטוח את טענותיהם לפני הדיינים 

 היה אהרן מקדים להתדיינות המשפטית הליך של גישור ופישור בין הצדדים.
ר לשם משנה, אבות א, יב. ראו: בהרחבה בנוגע לדפוס הפעולה של רודף שלום בחיבו 323

מסורת אהרן רודף שלום בין איש לאיש כמודל רבני לפיוס  קבלת תואר ד"ר של דניאל רוט:
 )בר אילן, רמת גן, תשנ"ח(.

 .2ראו: תוספתא, סנהדרין א,  324
 ראו: שם. 325
 .3תוספתא, סנהדרין א, : ראו 326
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שהיא מבטאת הרמוניה ראויה בין הערכים "משפט"  כיוון ,הוצגה הפשרה כערך רצוי
, מאוחר יותר 328לעיתים כתוב בספרות התנאים שרצויה פשרה בהתדיינות. 327ו"שלום".

בספרות האמוראים, היו שהורו שרצויה פעולה במתכונת של פשרה. לשיטתם, "מצוה 
  330כשיטת רבי יהושע בן קרחה. 329,ר"לפש לבצוע =

רבים מאלו שייחסו חשיבות להכרעה במתכונת של פשרה בספרות התנאים 
פתרון רצוי לסכסוך מנקודת מבט והאמוראים, במקרים המתאימים, הדגישו שהיא 

 –של ערכי היהדות  וקיים בה שילוב ראוי זו אנטיתזה לנוקשות ולהחמרה שבדין, ערכית.
בדיון המשפטי. על אהרן מוסב הפסוק "כי שפתי כהן ישמרו  – לום""אמת" "צדקה" ו"ש

חז"ל הדגישו  332רדיפת השלום שלו נחשבת כ"אמת" שהיא גם "צדקה". 331דעת".
שהריכוך של חומרת הדין בפשרה מאפשר שילוב ה"צדקה" וה"שלום" בדיון המשפטי: 

שלום וכל לא כל מקום שיש משפט אמת אין  – "'אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם'
הווי אומר: 'זה  – מקום שיש משפט שלום אין אמת. ואיזהו משפט שיש בו שלום?

 וכן הוא אומר בדוד: 'ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו'. 333.[=הפשרה] הביצוע'

והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה, וכל מקום שיש צדקה אין משפט. אלא איזהו 
  334.יצוע"משפט שיש בו צדקה? הווי אומר זה הב

פשרה, בנסיבות המתאימות, רצויה ומשכינה שלום ואינה הקרבת האמת אלא חשיפת 
האמת לאמיתה, באמצעות שילוב האמת עם השלום במשפט: "האמת והשלום 

קיימים במשפט פעמים רבות ספקות ומורכבות ונדרש בו  המורכב מנובעול 335אהבו".
אחר בחינה מעמיקה לט ראשון, ש"אמת" הנחזית במבה לעיישום ערכים נוספים, נוסף 

חיוני , זוהיא טעות. בנסיבות מסוימות, כדי למנוע יישום "אמת" לקויה וחסרה שייתכן 
היישום ב"דין" רק של מה שהיא  ערכי יסוד יהודיים נוספים.של אופטימלי שילוב הולם ו

לכאורה ה"אמת" עלול לגרום להחמרה לא מוצדקת בשיפוט, בענישה ובפסיקת ההלכה. 
דפוס פעולה זה נחות מפשרה, שהיא פועל יוצא של מגמה ליישם את כל הערכים, לאזן 

_____________________________________ 

מ' , בע264כה )תשס"ה( תחומין שם. ראו גם: איתמר ורהפטיג, "היש אמת בפשרה?" : ראו 327
. בנוגע למקורות בהם באה לידי ביטוי הזיקה בין ה"משפט" לבין 12, הערת שוליים 266

 ה"אמת".
 ראו: משנה, כתובות י, ו. 328
 סנהדרין ו, ע"ב. ,בבלי 329
 ראו: שם, שם. 330
 מלאכי, ב ז. 331
, ד"ה אבותינו הראשונים )וינה תר"ס, מהדורת איש שלום(: 170ראו: אליהו זוטא, פ"א,  332

נשתבח אלא בצדקה, שנאמר: 'תורת אמת הייתה בפיה' )מלאכי, ב, ו(, ואין אמת "אהרן לא 
 אלא צדקה, שנאמר: 'אמת מארץ תצמח וגו']מר[".

 .137( בעמ' 320ראו: ליפשיץ )לעיל, הערה  333
 ; בבלי, סנהדרין ו, ע"ב. 3תוספתא, סנהדרין א,  334
 יט. זכריה, ח 335
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באופן הוגן בין ערכים ושיקולים מתנגשים ולשלב ב"דין" ערכים ממתנים: צדקה 
כשאין ודאות מה היא האמת, הכרעה מחמירה ונוקשה בדין, הנוטה לכיוון  336ושלום.

קא לכיוון זה, היא רק לכאורה "אמת". אחד, כשאין ודאות שצריך להטות את הדין דוו
הקניית  ה שלוהצדק והשלום במשפט יהיו תולד ,הנטייה לטובת צד אחד טעונה השלמה

עדיפות לפיוס ולפשרה. בנסיבות אלה, דין "אמת לאמיתו" יוגשם כשתהיה חתירה 
שאין בה מיצוי של יישוב המחלוקת בדרך לאידיאל גבוה יותר מה"אמת" לכאורה, והוא 

במתינות ואיזון. ה"אמת" לכאורה, בנסיבות מסוימות, היא רת הדין לטובת צד אחד, חומ
אולי טעות ועוול, וכשהיא דרה בהרמוניה ובהשלמה עם השלום נחשפת האמת לאמיתה: 
"הכל תורה אחת. השלו']ם[ מכוון אל האמת. לא ויתור של אמת כי אם דיוק של אמת יש 

לוי. מטל השמים אשר לאמת העליונה הוא הגבשפעו בו, והצדק יונק מהשלו']ם[ 
 337שותה"."

דעת הסבורים שבפסק דין, לכאן או לכאן, ולא רק בפשרה, קיים פרות חז"ל קיימת בס
: "על שלושה דברים העולם עומד: על הדין, ועל לדידם 338ממד של השכנת שלום.

 339האמת ועל השלום, ושלשתן דבר אחד: נעשה הדין, נעשה אמת נעשה השלום";
נעשה שלום ביניהם. וכן יתרו  – תחרות ביניהם. נפסק הדין – הדין בין אדם לחבירו"כש

יהודית[: 'אם את:  יעץ לו בנוגע להקמת מערכת משפטיאומר ]למשה רבינו, כשהוא מ
עם זאת, נראה ש"דין"  340הדבר הזה תעשה וגו' וכל העם הזה על מקומו יבוא בשלום'".

אחר בחינה מעמיקה ומאוזנת לתחילתו ועד סופו, ומוביל לשלום רק כשהיה הליך הוגן, מ
של הטיעונים, העדויות, העובדות, השיקולים והעקרונות המשפטיים הנבחנים בהכרעה 

אפשרית העדפה ברורה של עמדת אחד מבעלי הדין, ומוצקה הכרעת הדיין,  ,בסכסוך
משמעיות -השכנת שלום במתכונת זו אפשרית רק כשעובדות חד 341שאינה פשרה.

_____________________________________ 

 . 266( בעמ' 327ורהפטיג )לעיל, הערה  336
א  ,אגרות הראי"ה, ב )ירושלים, תשמ"ה(, תרפט, עמ' רצד. ראו גם אגרות הראי"ה 337

האמת מוכרחת  "האמת אי אפשר שתהיה חלקית, קמ, עמ' קעד: תשמ"ה(, )ירושלים,
 להקיף את הכל".

ילתא דרבן שמעון בר יוחאי, יתרו, כג: "הדן דין אמת לאמתו נראה כמטיל קנאה ראו: מכ 338
, 137( בעמ' 320בין הבריות ואינו אלא נותן שלום ביניהם". ראו גם: ליפשיץ )לעיל, הערה 

143. 
 ע"ב.-מגילה ג, ו ,ירושלמי 339
 מכילתא, משפטים, א. 340
ראש השנה יז, ע"ב.  ,משפט חמור ונוקשה, בנסיבות מסוימות, כ"אמת" ראו: בבליעל  341

אילפי, ויש אומרים ששמו אילפא, הקשה שבמדות המיוחסות לבורא עולם, ראו: שמות, לד 
ו, כלולה גם המידה "ורב חסד", המעידה שהוא מתנהג בחסד, לפנים משורת הדין, עם 

", המעידה שהדין של בורא עולם מחמיר, על פי בריותיו, וכלולה בהן גם המידה "ואמת
שורת הדין. הוא יישב את הסתירה בין שתי דפוסי ההנהגה והשיפוט אלה של בורא עולם 

"ואמת", וכשראה שכך לא יוכל  –באמצעות ההסבר שתחילה התנהג הבורא במידת הדין 
ו של דבר העולם להתקיים בחר לנהוג בדרך של "ורב חסד", דהיינו השיפוט שלו בסופ
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בילות ללא ספק למסקנה אחת וקשה לערער על ההנמקה לאורן, שהיא דבר דבור על מו
אופניו. כדי שפסק דין, הנוטה לכאן או לכאן, יהיה עדיף מפשרה, ומשכין שלום, חיוני 

הדיין בצורה הוגנת ושקולה, ללא משוא פעל בו ששבעלי הדין יראו שהיה הליך תקין, 
כל טענותיהם וכיבד את כולם במידה שווה, פנים, השווה את בעלי הדין, שמע את 
, לטובת צד לסכסוך. התוצאה ומבוסס עובדתית ובסופו של דבר הכריע, בפסק דין מנומק

 342היא: "נכנס עמו לדין והן מקבלין עליהן מה שהדיין נותן, יוצאין ועושים שלום".
עה משמעית, אף לשיטת הסבורים שהכר-מאפשרות הכרעה חד אינןכשהנסיבות  אולם,

חד משמעית בדין, במתכונת הוגנת ורגישה לכל הצדדים, יכולה לגרום להשכנת שלום, 
 ,משמעית-בו קיים ספק אם הנסיבות מאפשרות הכרעה חדשעדיפה פשרה. בכל מקרה 

  343ש"הדין אינו שלום בלבד" בעוד "שפשרה שלמא בעלמא היא". כיוון ,פשרה עדיפה
בספרות ההלכה תאימות, ניכרת גם רדיפת שלום ופשרה, בנסיבות המ ה שלהעדפ
שפועל לעיתים , של תלמיד חכם ני ההנהגה הטובהיים. כשדן הרמב"ם במאפייבימי הבינ

שאהבת שלום ורדיפת שלום הן מהתכונות הרצויות, שצריכות כתב , כדיין וכפוסק
ודן את כל האדם לכף זכות, מספר בשבח  [...] "ומקדים שלום לכל האדם להנחות אותו:

  344ולא בגנותו כלל, אוהב שלום ורודף שלום". חבירו
ניכרת תמיכה בפעילות אקטיבית למען השכנת  רבי שלמה יצחקי לתלמודבפרשנות 

שוב המחלוקת ביניהם והשכנת שלום באמצעות פשרה. ישלום בין הצדדים, שמטרתה י
, מיוחס במקורות קדומים לאהרן: "וכיון שהיה שומע מחלוקת ביניהם הזה דפוס הפעולה

הוא הסביר  345קודם שיבואו לפניו לדין, היה רודף אחריהן ומטיל שלום ביניהן".
שמשמעות הדרישה בתורה, שיהודי יעשה "הישר והטוב", היא שעדיפה פשרה ופעולה 
 לפנים משורת הדין, גם של הדיין והפוסק, בנסיבות המתאימות: "'ועשית הישר והטוב'

ניכרת ביתר שאת בפירוש לתורה של רבינו מגמה זו  346.פשרה, לפנים משורת הדין" –
משה בן נחמן, שכתב שהציווי בפסוק "ועשית הישר והטוב" מורה שבנסיבות המתאימות 
עדיפה פשרה או פעולה "לפנים משורת הדין", ובהן היא יישום מאמץ כולל לפעול "בכל 

_____________________________________ 

 
עבודה זרה ד, ע"ב, , מושתת על הרחמים או על שילוב בין דין לרחמים. ראו גם: בבלי

שכשנוהג הקדוש ברוך הוא בדרך שהיא "אמת" אינו נוהג לפנים משורת הדין; ולהפך: 
 כשאינו מוגבל במגבלת "אמת" הוא יכול לנהוג לפנים משורת הדין כשהוא דן את בריותיו.

 לים, רמז תתנב.ילקוט שמעוני, תה 342
 .143, 137( בעמ' 320ליפשיץ )לעיל, הערה  343
 משנה תורה, דעות, ה, ז. 344
פירוש רש"י לתלמוד, סנהדרין ו, ע"ב, ד"ה אבל אהרן. ראו גם בפירוש רש"י לתלמוד, שם,  345

 ד"ה תורת אמת וגו'. 
 יח. פירוש רש"י לתורה, דברים, ו 346
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הודי ם שיבחו ייגם חכמים אחרים בימי הביני 347עניין" בדפוס פעולה של "תם וישר".
 348הפועל במידת האפשר במתכונת שהיא "הישר והטוב".

 – "רדיפת" שלום –ם ייחסו ערך לפעילות אקטיבית יחכמי הלכה נוספים בימי הביני
בשיפוט ובפסיקת ההלכה. לדידם, הדיין צריך לפעול בדרכי נועם ולנסות לשכנע את 

שלום ורודף  בעלי הדין שיסכימו להתפשר זה עם זה, כדרכו של אהרן, שהיה אוהב
ם נפסק שרצוי לפשר בין יבקודיפיקציות של המשפט העברי בימי הביני 349שלום.

היו פרשנים של קודיפיקציות אלה שהסבירו שהדיינים צריכים  350הצדדים להתדיינות.
לפעול באופן אקטיבי, להסביר לצדדים שפשרה טובה יותר מהכרעה על פי שורת הדין 

  351ולנסות לשכנעם להסכים לפשרה.
. בין ערך של הפשרההם עמדו לעיתים על יבספרות השאלות ותשובות בימי הביני

בו אין הכרעה, הדיין חייב לחקור שבמצב שתחילה  הרב אשר בן יחיאל כתב היתר,
משמעית על פי -ה שתהיה אפשרית הכרעה חדוולדרוש ולא להסתלק מלדון, וקיו

_____________________________________ 

מתחילה אמר ראו: פירוש הרמב"ן על התורה, דברים, ו יח: "ועשית הישר והטוב"; " 347
שתשמור חוקיו ועדותיו אשר צווך, ועתה יאמר גם באשר לא צווך, תן דעתך לעשות הטוב 

לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. וזה ענין גדול, 
ניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותיקוני הישוב כולם. אבל אחרי שהזכיר הנהגות האדם עם שכ

כגון: 'לא תלך רכיל', 'לא תקום ולא תטור', ו'לא תעמוד על דם רעך', 'לא  –מהם הרבה 
 –תקלל חרש', 'מפני שיבה תקום' וכיוצא בזה, חזר לומר בדרך כלל ]שקיים עיקרון כללי 

נס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין ]...[ עד [ שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכי"ק
 שיקרא בכל עניין תם וישר".

בנוגע ליישום העיקרון "ועשית הישר והטוב" בספרות ההלכה בימי הביניים ראו, בין היתר,  348
בספרות ההלכה בספרד וצפון אפריקה: שו"ת הרי"ף, רעג; שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם, 

שו"ת הרא"ש, כלל עח, א; כלל צז, ב; שו"ת מהר"ם צז; שו"ת הרשב"א, חלק א, תתקטו; 
חלאווה, ב, צט; שו"ת הריב"ש, תקז, שסט, תפג; שו"ת תשב"ץ, חלק ד ) חוט המשולש(, 
טור ג, יד. כמו כן ראו בספרות ההלכה של חכמי אשכנז ואיטליה: שו"ת מהר"ם מרוטנבורג 

אג, שס"ח(, תרמ; תשסד; )קרימונה, שי"ז(, קצג, רלד, רעז; שו"ת מהר"ם מרוטנבורג )פר
שו"ת מהר"ח אור זרוע, רט; שו"ת מהר"י וייל, קיח; שו"ת מהרי"ל החדשות, קכט, קלה; 

 שו"ת מהרי"ק, עח.
פסקי ריא"ז, סנהדרין, פרק א, אות נג, עמ' כ: "מודיעים להם טיב הפשרה ומפייסים אותם  349

ידוע, אפילו אחר  עד שהם מתרצים בדבר, למחול אחד לחברו, או לתת אחד לחבירו דבר
גמר דין ראוי לעשות כן, ובלבד שלא יהא שום צד הכרח בדבר אלא פיוסים ופיתויים. וזו 
מצוה גדולה היא, והיא הבאת שלום שבין אדם לחבירו, וכך היה עניינו של אהרן, שהיה 

 אוהב שלום ורודף שלום ומפייס בעלי דינין עד שמתרצים בדבר". 
 כב, ד; טור, חושן משפט, יב; שולחן ערוך, חושן משפט, יב, ב. ראו: משנה תורה, סנהדרין 350
ראו: פירוש הסמ"ע, לשולחן ערוך, חושן משפט, יב, ו:" צריך הדיין להסביר לבעלי דינים  351

שבפשרה נוח להם ולדבר על לבם, אולי יסכימו על פשרה ]...[ במה שבאתם לפנינו לדון, 
[ או פשרה ]שההכרעה י"ק –של פסק דין  אם כוונתכם דוקא אדין ]שההכרעה תהא בדרך

[, כי כן הוא נכון לעשות פשרה ]באופן עקרוני פשרה רצויה י"ק –תהא בדרך של פשרה 
 [".י"ק –יותר מהכרעה בדין 
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ורשות להוציא את הדין חלוק  "שאין כוח :עקרונות הדין, שבנסיבות אלה משכינה שלום
 ואולם, 352מתחת ידו, שצריך לגמור ולהשלים את הדין כדי להטיל שלום בעולם".

לבסוף ניכר שלדעתו אין לקבוע בדבר זה מסמרות. כשההכרעה לטובת צד אחד אינה חד 
משמעית וברור שלא תהיה מקובלת על הצד המפסיד, שיחוש, אולי בצדק, שהדיון לא 

יה משפט צדק, הכרעה במתכונת זו אינה משכינה שלום, ורצוי שהדיין היה הוגן ולא ה
הרב יוסף קולון שיבח במקרה מסוים את  353 יכריע "על דרך הפשרה", המשכינה שלום.

הפונה אליו, בגין "היותך מוכן לדין =הכרעה על פי שורת הדין ולפנים משורת הדין =או 
פשרה, שהיא פעולה "לפנים  לדידו, עדיפה 354הכרעה שהיא לפנים משורת הדין".

משורת הדין", במקרה זה, ברוח ההנחיה: "איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זו 
ם כתבו שחלים עקרונות מסוימים על פי עקרונות יחכמים אחרים בימי הביני 355פשרה".

הרשות  – הדין, והוסיפו הנחיה: "מיהו =אולם, אם יראה לדיין לפתוח להם בזה בפשרה
ו משפט שיש עמו צדקה, ומשפט שיש עמו שלום. שלום אמת יהיה בידו, שזה
לשיטתו:  357ברוח מגמה זו סבר בנו של הכותב: "יפה כח פשרה מכח דין". 356בימיך".

"הבצוע, שהיא פשרה, הוא משפט שלום ומשפט וצדקה, והדיין המנהיג עצמו בפשרה 
 358היכן נוטה".הוא משובח, אפילו אחר ששמע טענותיהם ואפילו אחר שיודע הדין ל

הרב  מאוחר יותר בו הדיין "יודע הדין להיכן נוטה" כתבשאף בנוגע לפשרה במצב 
לעיתים פשרה תהיה עדיפה אף בנסיבות  שמואל די מדינא שהפשרה עדיפה. לשיטתו,

בהן מסקנת הדיין או הפוסק יכולה להיות ברורה יותר, כשהעדפת פשרה יכולה ש
רן: השכנת שלום. כשטענו לפניו שלא ראוי להגשים ערך חשוב, שעל פיו פעל אה

רור להיכן האמת בדין נוטה, והוא יכול ישיפשר בין הצדדים כשהוא סבור שהוא יודע בב

_____________________________________ 

תחילה סבר שהסתלקות הדיין מהדין, בנסיבות שבהן קיים חשש  שו"ת הרא"ש, כלל קז, ו. 352
סוך. עדיף מיצוי הבירור אם יש ממש בחשש שקיים "דין מרומה", אינה הפתרון הטוב לסכ
משמעית לכאן או לכאן, שהיא דין "אמת", -שקיים "דין מרומה", שיאפשר קביעה חד

ומשכינה שלום: "דכיון שבא הדין לפני הדיין והוא אינו יכול לברר הדבר אינו רשאי 
' ]זכריה ח, 'אמת ומשפט שלום וכו למשוך ידו מהדין ויריבו הבעלי דינין זה עם זה. וכתיב

[. כי על ידי המשפט יש שלום בעולם, ולכך נתנו כח לדיין לשפוט ]...[ כדי לתת י"ק –טז 
שלום בעולם". השוו לאחת מתשובות הרב יעקב וייל. בגין מאפייני הטיעונים של אחד 
מהצדדים לסכסוך חשש שמא קיים במקרה זה "דין מרומה", כיוון ש"מימי לא באו לידי 

. במקרה זה, סבר שהוא חייב להכריע בסכסוך בין הצדדים, ולא להסתלק ילו" טענות כא
 שו"ת מהר"י וייל )ירושלים, תשמ"ח(, קסב. –מלדון, "בשביל השלום" 

ראו: שם: "שצריך לגמור ולהשלים את הדין כדי להטיל שלום בעולם. ולכך נתנו חכמים  353
 רשות לדיין לפסוק ]...[ ופעמים על דרך פשרה".

 רי"ק )ירושלים, תשמ"ח(, פ.שו"ת מה 354
 בבלי, סנהדרין ו, ע"ב. 355
 ראו: מלכים ב, כ, יט; תשב"ץ, א, לב. 356
 שו"ת הרשב"ש )ירושלים, תשנ"ח(, תריב. 357
 שם, תקנח. 358
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 כיווןרור לטובת אחד בעלי הדין, עמד על ערך הפשרה אף בנסיבות אלה, ילהכריע בב
לום בין שלום: "וזו היא מצוה גדולה, והיא הבאת ש –שהיא מאפשרת יישום ערך חשוב 

אדם לחבירו. וכך היה ענינו של אהרן: 'אוהב שלום וכו' )=ורודף שלום'(. הנך רואה 
  359שאפי']לו[ שהדין ברור לדיין יכול לפשר ביניהם בלא דעתם, כל עוד שלא גמר דין".

 משפחה בסכסוכי בית שלום השכנת 5.3.1.3

עולה, הסכמה המתכונת המפורטת בחוק להסדר התדיינויות, שיש בה יותר שיתוף פ
וערבות הדדית, למען טובת בני המשפחה, חלה גם בבתי הדין הרבניים, המחילים את 

 כיוון ,החלת הסדר זה בבתי הדין רצויההדין הדתי היהודי, ואף להם יחידות סיוע. 
ביתר שאת בסכסוך ביהדות שהמגמה של השכנת שלום בסכסוך משפטי קיימת 

ק ההלכה אינו רק פוסק ובית הדין הרבני במיוחד בסכסוך במשפחה פוס 360במשפחה.
אינו רק מכריע בסכסוך המשפטי, אלא הם צריכים גם לגשר, לפשר ולהשכין שלום. כך 

ודאי גם רב,  ,בהם כתוב שכל יהודישהם עושים בהמשך לכתוב במקורות בספרות חז"ל, 
 ,לם כולופוסק ודיין בבית דין רבני, צריך לפעול למען השכנת שלום בין איש לרעהו בעו

  361ובמיוחד בתחום החשוב של השכנת שלום בין איש לאשתו.
בין היתר, בתלמוד הבבלי הדלקת נרות שבת עדיפה מהדלקת נרות חנוכה, מפני 

 ם שלניכרים בתחום זה חשיבות מאוחר יותר 362שהדלקת נרות שבת משכינה שלום בית.
בו שנוגע ליום כתבי הרמב"ם, שכתב בבשיתוף הפעולה וההסכמה בין בני המשפחה 

מדליקים גם נרות שבת וגם נרות חנוכה והדגיש שהדלקת נרות שבת, שמטרתה השכנת 
הסביר שפסיקת ההלכה במקרה זה היא . הוא שלום בבית, קודמת להדלקת נרות חנוכה
גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום על פי מגמתה הכללית של התורה: "

  363ם; וכל נתיבותיה, שלום".בעולם, שנאמר "דרכיה, דרכי נוע

_____________________________________ 

 בין היתר לאור שיטת רש"י והרמב"ם. , שו"ת מהרשד"ם, חושן משפט, קטז 359
; שלמה 89ח )תש"ס(  פטדברי משראו: אברהם שרמן, "מצב מתמשך שאין שלום בית",  360

; דב ישראל 12 ח )תש"ס( דברי משפטדיכובסקי, "סמכות בית הדין בתביעת שלום בית", 
; דוד שלום קאפח, "ערכי 456כג )תשס"ג( תחומין פוגל, "על הגישור, השלום ובית הדין" 

 .31תשס"ח( ", מסורה ליוסף ה )משפחה לאור פסקי דין של הרב יוסף קאפח
'שלום בית': התערבות ביישוב משברי נישואין ובמניעתם בהלכה בי, ראו: יוסי שרע 361

אילן, תשע"ג( -)חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר ובמשפט
 .186בעמ' 

ראו: בבלי, שבת כג, ע"א: "משום שלום ביתו"; ראו גם: יהודה ברנדס, "הטעם כמעצב  362
; יהודה ברנדס, "כפיפה 209יב )תשס"ב(  קדמותאעיון במצוות הדלקת נר שבת",  –הלכה 

 .187יד )תשס"ד(  אקדמותאחת: על אוטונומיה ושותפות במשפחה", 
משנה תורה, חנוכה, ד, יד. כמו כן, הרמב"ם כתב על חשיבות "רחמים וחסד ושלום" בפסק  363

ההלכה היהודי. כשדן בחילול שבת למען חולה מסוכן, שביחס אליו חל העיקרון שפיקוח 
נפש דוחה שבת, כתב: "אמדוהו ביום השבת שהוא צריך לכך וכך שמונה ימים ]שבהם 

אין אומרים נמתין עד הערב, כדי שלא לחלל עליו שתי שבתות;  –[ י"ק –ירפא ממחלתו 
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במאה הי"ג הדגיש רבינו יונה גירונדי שהחובה לפעול למען השכנת שלום בין איש 
מוטלת על הציבור היהודי בזמנו: "וחייבים ישראל לברר אנשים ובין איש לאשתו לרעהו 

ברורים, שיטילו שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, שיהא בידם כ]ו[ח לכוף 
י אדם על השלום. ויהיו אותם ברורים אנשים שיודעים לפייס ולרצות בני ולהכריח בנ

 364.כעסנים ורגזנים" (ולא יהיו =בני אדם, זה ביחס לזה)אדם להטיל שלום, 
המגמה של השכנת שלום וגישור ופישור בין הצדדים הניצים בסכסוך משפטי היא 

בני בישראל, כשהוענקה פוסק הלכה יהודי ובית הדין הר של דפוס פעולה חשוב בפעילות
כך הוא פועל במיוחד שהוא דן בסכסוכי משפחה  365לו סמכות שיפוט בסכסוכי משפחה.

  366ומנסה להשכין שלום בין בני זוג שהם צדדים לסכסוך.
ידי הגשת תביעה לשלום  בין היתר, על ,נעשית בסכסוך במשפחה השכנת שלום בית

 ןר לבני הזוג לחזור לחיי נישואיעילת תביעה שמטרתה העיקרית היא לאפש לבית. זו
שאינו  כיווןזו עוסק במפורש בעילת תביעה  אינותקינים. החוק להסדר התדיינויות 

יש זיקה להסדר בחוק זה, כיוון עילה זו ואולם, למתמקד בסעדים הקיימים בהתדיינות. 
עולה בקנה אחד עם רצון המחוקק "ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה שהיא 
  367שלום". ובדרכי

צריך להיות  אשתו בית הדיןלהיו שהדגישו שבתחום של השכנת שלום בין הבעל 
בתחום של גישור ופישור בין אדם לחברו בסכסוכים שאינם סכסוכי אשר פעיל יותר מ

בין היתר, בית הדין פועל למען השכנת שלום בית בין איש לאשתו גם אם  368משפחה.
אינו סכסוך במשפחה הוא יפשר בין וך כשהסכס רק צד אחד חפץ שכך יעשה, אך

_____________________________________ 

 
אלא מתחילין מהיום, שהוא שבת, ומחללין עליו אפילו מאה שבתות: כל זמן שהוא צריך 

הרי היא כחול, -לגבי חולה שיש בו סכנה-]...[ שבת מחללין –ויש בו סכנה או ספק סכנה 
לכל הדברים שהוא צריך להן ]...[ כשעושים דברים אלו, אין עושין אותן לא על ידי גויים 
]...[ אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם ]...[ ואסור להתמהמה בחילול שבת, לחולה שיש 

'ולא שימות בהם'  –א יח, ה( בו סכנה, שנאמר 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' )ויקר
)ראו: בבלי, יומא פה, ע"ב; סנהדרין, עד ע"א(. הא למדת, שאין משפטי התורה נקמה 

 ג.-משנה תורה, שבת, ב, ב –בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם" 
עם פתשגן הכתב משנה  :יונה בן אברהם )גרונדי(, ספר אגרת התשובה לרבנו יונה ז"ל 364

 הלכות )תשמ"ח(.
הוי -החובה לפשר כדי להשכין שלום מוטלת על כל בית דין: "איזהו משפט שיש בו שלום? 365

בבלי, סנהדרין ו, ע"ב. ראו עוד: על החובה  ;3תוספתא, סנהדרין א,  אומר: 'זה בצוע'".
. ראו בעניין זה גם: 255מ' ( בע361המוטלת על בית דין לנהוג כך: שרעבי )לעיל, הערה 

( בעמ' 360לעיל, הערה ) (; פוגל360לעיל, הערה ) (; דיכובסקי360שרמן )לעיל, הערה 
 .35–31( בעמ' 360יל, הערה ; קאפח ) לע462–456

 .258–257( בעמ' 361ראו: שרעבי )לעיל, הערה  366
 לחוק להסדר התדיינויות. 1סעיף  367
 .260( בעמ' 361שרעבי )לעיל, הערה  368
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הצדדים לסכסוך והגיע למסקנה שכולם חפצים שכך רצון אחר שבחן מה להצדדים רק 
  369יעשה.

בפסקי בתי הדין הרבניים בישראל בנוגע לסכסוכי משפחה ניכרים מאמצים רבים של 
באהבה  הדיינים לתווך בין בני הזוג ולגשר על הפערים ביניהם כדי שיחיו בהמשך יחדיו

דיינים רבים סבורים שכשצד לסכסוך במשפחה הנדון בבית דין רבני הגיש  370ואחווה.
תביעה לשלום בית, מוטלת עליהם חובה לעשות כל מאמץ אפשרי כדי לנסות לגשר על 

הם מנסים להסדיר את היחסים  371הפערים בין בני הזוג ולהשכין שלום בית במשפחה.
ן תקינים ושלווים באמצעות הפעלת אמצעי שכנוע בין בני הזוג ולהשיבם לחיי נישואי
להביע רצון שיניעו אותו לחזור בו מכוונתו המקורית ו ,שונים על הצד המבקש להתגרש

בדרך כלל מאמצים אלה אינם  ואולם,לשוב לחיי נישואין טובים עם בן הזוג או בת הזוג. 
בין בני הזוג, הם עולים יפה, וכשהדיינים משתכנעים שאין סיכוי להשכין שלום בית 

בתום תם שהעקרונות שיחולו ביחס למשפח מוטבמנסים לשכנע את הצדדים לסכסוך ש
, ולא בפסק דין קבל את עקרונותיוהסכסוך ייקבעו בהסכם גירושין, שכולם מסכימים ל

שלום בית הוא תשתית לקביעה של בית הדין הרבני  היעדרלעיתים,  372בתום התדיינות.
  373גרש.שבני הזוג צריכים להת

רותי יחידת הסיוע, שיכולה להפנות בני זוג לטיפול או ייעוץ זוגי על פי יהיעזרות בש
המתכונת שנקבעה בחוק להסדר התדיינויות, אפשרית גם כסיוע לפעילות דיינים 

בעיקר בתחילת ההליכים של התדיינות בבית דין הדבר נכון  ;בהרכבים בבית הדין הרבני
נוהגים להפנות בני הזוג שלדעתם יכולים להיעזר ם בשלב שבו הבסכסוך במשפחה, 

, כשהם סבורים שיש סיכוי לשירותים אלה בשירותי מומחים לטיפול במשבר בנישואין
 ,כך חייב לפעול כל בית דין רבני 374שיוכלו להועיל לבני המשפחה ולהשכין שלום בית.

בית בין  וכך יממש את המשימה המוטלת עליו למצות את האפשרות של השכנת שלום
הקיימות, כשפועלות יחידות סיוע לצד בתי הדין הרבניים,  תבנסיבו כמו כן, 375בני זוג.

_____________________________________ 

 שם. 369
 .294שם, בעמ'  370
 .236, פד"ר כב, 6075ראו: תיק )אזורי נתניה(  371
 .295–294( בעמ' 361ראו: שרעבי )לעיל, הערה  372
מקור החיוב להתגרש בגין העילה של היעדר שלום בית הוא תשובת הרב חיים פאלאג'י,  373

יים ושלום, חלק ב, קיב. עיקרון דומה מצוי בכתבי הרב משה פיינשטיין, בשו"ת בשו"ת ח
אגרות משה, יורה דעה, ד, טז. עמדה זו מקובלת בפסקי דין רבים של בתי הדין הרבניים 

; פד"ר יא, 214, 150; פד"ר ט, בעמ' 120, 111–113בישראל. ראו בין היתר: פד"ר ז, בעמ' 
 .161–158; פד"ר טו, בעמ' 364–362; פד"ר יא, בעמ' 206בעמ' 

 .320( בעמ' 361ראו: שרעבי )לעיל, הערה  374
)פורסם באתר הנהלת בתי הדין הרבניים(: "בית הדין  9038-21-1ראו: תיק )אזורי ת"א(  375

ין, כדי שיבחנו יעדיף לשלוח את הצדדים לאנשי מקצוע, מומחים לטיפול במשברי נישוא
 בדרך טיפולית, אם לא ניתן למצוא מזור לתחלואי המשפחה".
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רותי גישור או בשירותים אחרים הקיימים ביחידות הסיוע יבש רלהיעזהדיינים יכולים 
 ,שבית הדין סבור שהם צריכים להתגרש זה מזו ,בבתי הדין הרבניים כדי לסייע לצדדים

 לוקות ביניהם בהסכם גירושין.להסדיר את כל המח

 המוסלמית בחברה מקובלת במתכונת סכסוך יישוב 5.3.2

ולפיכך קיים  376,לשימור התא המשפחתי ושגשוגו ערך וחשיבות רבה בדין המוסלמי
תחכים, והוא הבוררות בסכסוכי משפחה למען הבדין המוסלמי במשך שנים רבות עקרון 

מייחסים חשיבות גם ברוב  המשפחתי לשימור התא 377השכנת שלום בין בני הזוג.
בהם קיימת התרת נישואין של מוסלמים בבתי הדין השרעיים שהמכריע של המקרים 

, הקאדי במקרים אלההעילה להתרת הנישואין היא סכסוך בין בני הזוג. כשבישראל, 
ממנה בוררים מתאימים, בוגרים ומכובדים, בעלי השפעה, שיכולים להפעיל שיקול דעת 

שה, ואם אין בוררים ממשפחות ינציג ממשפחת הבעל ונציג ממשפחת הא – בתבונה
שה, ממנה הקאדי בוררים מתאימים שאינם בני משפחות אלה. הבוררים יהבעל או הא

מצווים בראש ובראשונה להשכין שלום בין בני הזוג, ואם הם סבורים שהצדדים לסכסוך 
בית, הם מפנים אותם להליך  חפצים לנסות לסיים את הסכסוך באמצעות השכנת שלום

מאמצים לאחות את הקרע במשפחה. בהליך זה, קרובי משפחה,  נעשיםמסורתי זה, שבו 
בו דרים בני המשפחה מנסים לגשר על הפערים ביניהם שחברים ומכובדים ביישוב 

המשך החיים המשותפים של בני הזוג. ברוב את ולמצוא מכנה משותף שיאפשר 
אין סיכוי מתברר ש נה לבית הדין השרעי וביקש התרת נישואיןצד לסכסוך פכשהמקרים, 

לקאדי.  על כך הבוררים מודיעים . בנסיבות אלה,שתהיה אפשרות להשכין שלום בית
מכאן ואילך פועלים במתכונת הקיימת בדין המוסלמי למען התרת קשר הנישואין בין בני 

  378הזוג בדרך הנכונה.
שההסדר בחוק יחול על בתי דין דתיים  התדיינויות קובעלחוק הסדר  7עיף ס

בהתייעצות עם ראש , את עקרונות החוקבהם שהוקמה לידם יחידת סיוע וניתן צו המחיל 
כשתושלם מלאכת הקמתן של כל יחידות הסיוע  ,. בעתידבית הדין הדתי הנוגע בדבר

_____________________________________ 

 Wael B. Hallaq, Shariʼa: Theory, Practice, Transformation (2009) p. 271; Sarahראו:  376

M. Fallon, “Justice for All: American Muslims, Sharia Law, and Maintaining Comity 

with American Jurisprudenceˮ, 36 Boston College International and Comparative L. 

Rev. (2013) 153, p. 159. 
 Sayed ראו בעניין הגישור והבוררות בדין המוסלמי בענייני משפחה לאור עיקרון זה: 377

Sikander Shah, “Mediation in Marital Discord in Islamic Law: Legislative Foundation 

and Contemporary Applicationˮ, 23 Arab Law Quarterly (2009) 329. 
)תשע"ד(. ראו  3ראו: האשם סואעד, "קשר הנישואין באסלאם ודרכי התרתו", עת סיוע  378

פורטל  –גם: ג'וני אבו ערב, "האם המוסלמים יכולים להתגרש מנשותיהם?", סולחה 
 ./https://www.sulcha.co.il/1891891-3 הגישור הישראלי, ניתן לצפייה באתר:

https://www.sulcha.co.il/1891891-3/
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 דיןהחוק להסדר התדיינויות גם בבתי היה צו המחיל את יובישראל בבתי הדין השרעיים 
דפוס הפעולה של השכנת שלום בית במתכונת הקיימת בחברה מוסלמית יהיה , אלה

כשהצדדים זאת  המתאימה, אפשרות שיש לבחון את יישומה ביחידת הסיועבגדר 
לסכסוך הם מוסלמים וההערכה ביחידת הסיוע היא שקיים סיכוי שהמאמצים למען 

 רות מבורכים.יהשכנת שלום בית יכולים להניב פ
, קיים מנגנון מוכר בחברה המסורתית המוסלמית למען השכנת שלום ויישוב כןכמו 

סכסוכים בין יריבים ניצים והוא הסולחה. "הסולחה אינה רק הסכם או הליך של גישור 
בין נפגע העברה לנאשם שפגע בו, הסולחה הינה מוסד מסורתי ליישוב סכסוכים, בעל 

מדובר במערכת מעין מוסדית בחברה מעמד ציבורי והכרה חברתית במגזר הערבי. 
המסורתית, שמטרתה יישוב סכסוכים בהסכמה. בין היתר, משמשת הסולחה גם כמנגנון 
להשכנת שלום בין ניצים, מתוך מגמה למנוע את החרפת האלימות ולהביא את הסכסוך 
לסיומו בהסדר המביא לידי ביטוי את הצורך לפצות את הצד הנפגע. להליך גיבוש 

לטקס הסולחה משמעות ציבורית הן כלפי הנאשם ומשפחתו, הן כלפי הצד הסולחה ו
למנגנון הסולחה נלווים סעדים לקורבן פעולה לא  379.הנפגע והן כלפי הקהילה כולה"

ראויה של הזולת. במשפט הפלילי בישראל, הסולחה אינה בעלת מעמד משפטי מחייב 
 ,הליך המשא ומתן לם,ואו ואינה תחליף לאכיפת החוק כשהייתה עבירה פלילית.

עזר לרשויות במדינה. תוצאה טובה של  הינםוההסכמה שהיא התולדה שלו בסולחה, 
המטרה היא כריתת  380סכסוכים פנימיים בין משפחות. תהסולחה מאפשרת השקט

ההסכם בתום הליך מוצלח של סולחה, שיש לו מאפיינים מסוימים הדומים לאלה 
ל ועדת הסולחה, שחברים בה נכבדי הקהילה. הקיימים בגישור, ומתקיים בסיועה ש

, ועל כן, בכפוף להתאמות מסוימות, נראה כי יישוב הסכסוך במתכונת זו נעשה בהסכמה
. הוא עולה בקנה אחד עם הרציונל של יישוב הסכסוך בהסכמה בחוק להסדר התדיינויות

ל השלב ומתחי ,משפחות הצדדים מסכימות שוועדה זו תטפל בסכסוך בהליך של סולחה,
הראשון של הטיפול בעניין והוא "הפסקת אש". לאחר מכן, הצדדים עוברים לשלב של 

השלב של הענקת הפיצוי לצד  מגיעגיבוש הסכם ובו ההתחייבות לצד מסוים. לבסוף, 
  381שנפגע.

סכסוך במשפחה הליך של בהקשר של עם זאת, נחוצה פעולה רגישה כשמיישמים 
חברה המוסלמית. כשנעשה שימוש בדפוס פעולה זה יישוב סכסוך במתכונת מקובלת ב

_____________________________________ 

 .436–435( בעמ' 286ראו גם:שפירא )לעיל, הערה  379
קרנאוי ונאוה טבו, "שיתוף מתווכים מסורתיים כמתווכי תרבות בפעולות -ראו: עליאן אל 380

 משטרה וחברהשוטרים ושל עובדים סוציאליים בחברה הערבית בישראל", התערבות של 
 .53–50, בעמ' 33)תשס"ב(  6

 .95או: יוסף גינת, נקמת דם: נידוי, תיווך וכבוד המשפחה )תש"ס( בעמ'  381 
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 יש הטוענים 382התחשבות בצורך לקדם גם את מעמד האישה. , בין היתר,דרושה
שה יש חסרונות מסוימים להטמעת מנגנון הסולחה ישמנקודת המבט של מעמד הא

אינם צריכים להאפיל על הברכה הנובעת מיישום נכון הם עם זאת,  383במשפט בישראל.
. כדי ליתן מענה זו, גם לנשים נות החוק להסדר התדיינויות במתכונת מסורתיתשל עקרו

 של השאלה לחששות המתנגדים להטמעת מנגנון זה במשפט בישראל נחוצה בחינה
בו היו פערי כוחות בין בני שבאיזו מידה, אם בכלל, התקיים הליך מסורתי זה במצב 

מפנה להליך מסורתי זה, עם הנחיות המשפחה. פעולה רגישה ונבונה של יחידת הסיוע, ה
, יכולה למנוע כריתת הסכם שמטרתן התגברות על החסרונות המנויים לעיל מתאימות

  פערי כוחות אלה. ה שלבמתכונת מסורתית זו, שעקרונותיו הם תולד

 ומענה התדיינויות להסדר בחוק ההסדר מבקרי ם שלטיעוני .6
 לטיעוניהם

 אחרלו התדיינויות להסדר בחוק הקבוע ההסדר טתקלי טרם נשמעומתנגדים  טיעוני
סקור טיעונים מרכזיים של המתנגדים להסדר הקיים בחוק להסדר אלהלן  חקיקתו.

, עמוד על חולשתם של חלק מן הטיעונים הללואהתדיינויות ובתקנות הנלוות אליו, ו
ים עובדה שרבים מהם אינם רלוונטיבאו  בהתחשב ביתרונות הרבים שיש להסדר בחוק

ם יביחס להסדר הקיים כעת בישראל. במקרים מסוימים נחוצה התמודדות עם ליקוי
אינו  הללווחסרונות בהסדר הקיים בחוק, אך גם במקרים אלה המענה לחסרונות 

הימנעות מקליטת ההסדר בחוק, שיש בו תועלת וברכה רבה, אלא שיפורים ותיקונים 
 נחוצים במתכונת החוק הקיימת כעת.

 רצויה בלתי כפייה  6.1

. כל החפץ לפתור רצויה בלתיכפייה  שיש בו משום הואבחוק  הסדרה נגדהטיעונים  אחד
בו מעודדים אותו להשתתף שהמהו"ת,  בהליךלהשתתף  סכסוך במשפחה בישראל חייב

קיימת בהסדר בחוק חשיפה  ,זאת עם .בהסכמה משפחהב סכסוךה יישובבהליך של 
שבו בני י  , אולם הסדר זה אינו מחייב שכך י  לאפשרות של יישוב הסכסוך בהסכמה

המשפחה את הסכסוך ביניהם. אם ייכשלו מאמצי השכנוע של עובדי יחידות הסיוע 

_____________________________________ 

 Doron Pely, “Women in Sulha –Excluded Yetראו בנוגע למעמד האישה בסולחה: 382

Influential: Examining Women’s Formal and Informal Role in Traditional Dispute 

Resolution, Within the Patriarchal Culture of Northern Israel’s Arab Communityˮ, 22 

International Journal of Conflict Management (2011) 89.  
 במאמר זה. 6.4.2כפי שידון להלן, בפרק  383
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בני המשפחה יכולים להפיק מהשתתפות בהליך יישוב הסכסוך ביניהם שבעניין התועלת 
של  משפחה לאפיקיופנו בני ה משיתוף פעולה בהליך זה, להימנעבהסכמה, והם יבחרו 

ההתדיינות. זאת ועוד, אם עובדי יחידות הסיוע יבחנו את המצב במשפחה בפגישת 
המהו"ת הראשונה ומסקנתם תהיה כי בני הזוג, או לפחות אחד מהם, נחושים בדעתם 

לא ימליצו לבני רצוי שהליך של יישוב הסכסוך בהסכמה, בולא ייאותו לשתף פעולה 
שיתוף פעולה לא יאפשר השגת הסכם  יעדרהבו שהזוג להשתתף בהליך יישוב סכסוך, 

 במשפחה.
ההסדר בישראל אינו מחייב גישור,  .משפחה בענייני חובה גישור אין בישראל

צגים יואפשרי בו ייצוג הצדדים במשא ומתן לקראת כריתת הסכם, על ידי עורכי דין המי
 ,הברית בארצות מבקרים טיעוני עקב כך, .אותם, החל מפגישת המהו"ת השנייה

אינם  384,לנשיםבעיקר  חובה, מהשתתפות בגישור להיגרם שעשוי בנזק המתמקדים
 חויבו שהצדדים, הגישור בהליך כפויה השתתפות תולדתש ם היה. חששכאןישימים 
שתומכות  ,המבקרות 385.תהיה פגיעה בנשים ,דינם עורכי מעורבות ללא בו להשתתף

רותי ית האפשרות להיעזר בששחסימ בעיקרבקידום מעמד האישה בעולם המשפט, טענו 
בהן קיימת חסימה זו, אינה שחובה במשפחה, בשיטות משפט  עורך דין בגישור

לשיטתן, אחת ההגנות מאפשרת לעורכי דין להגן על צדדים חלשים יותר בגישור. 
למנוע פעולות לא רצויות  שנועדהלנשים היא מפני פגיעה אפשרית בהן היא זו  הנחוצות

צדדים המנהלים משא ומתן כלפי צדדים חלשים ושל גת הסכם, למען הש, של המגשר
, בהתדיינות, עורך הדין יכול לנסות למנוע מנגדבמשא ומתן ללא נוכחות עורכי דין. 

, מפעיל כוח ושליטה צד אחדש לכךבהם הוא ער ש, במצבים צד חזק בסמכותזה שימוש 
אותם במשא ומתן, ש ללא התחשבות ברצונות האמיתיים ובאינטרסים של צדדים חלשים

 – למנוע העברת מסר תוקפנית מדי לצד החלש ביכולתובין היתר,  386הוא מייצג.
צד למשא ומתן שרצוי מאוד שכשהמגשר אומר , בגישור במשא ומתן המתרחשת לעיתים

_____________________________________ 

 .1583–1582( בעמ' 71רה )לעיל, הע  Grilloראו: 384
 . 410( בעמ' 29ראו: פינקלשטיין )לעיל, הערה  385
לטענתן, החסרונות של הליך יישוב סכסוכים, כשקיימת חובה להשתתף בו והוא מתקיים  386

על ידי עורכי דין, ניכרים במיוחד בנוגע לנשים. הן ציינו  כשהצדדים אינם מיוצגים
שממצאי מחקר הורו שרבות מן הנשים שסירבו להצעה להשתתף בהליך גישור אמרו שיש 
להן חוסר אמון בתהליך זה, או פחד ממנו, כיוון שהמשא ומתן מתקיים עם בן הזוג שממנו 

קל יותר להביס בן זוג זה הן מתגרשות ואין להן סיוע של עורך דין. חלקן סברו ש
בהתדיינות אדוורסרית בבית המשפט. עקב כך הן טענו שיש פגם בהרחקת עורכי הדין של 
הצדדים ממעורבות בהליך הגישור בענייני משפחה הקיים בארצות הברית, במדינת 

 .1550מ' ( בע71)לעיל, הערה   Grilloקליפורניה. ראו:
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אך עורך הדין יכול היה למנוע הסכמה  – יקבל את עקרונות ההסכם המוצע
  387עבור שולחו. יםאינו טובמוצע הההסכם עקרונות כשהוא סבור שלקבלתם,

 צמצום זכות הגישה לערכאות 6.2

פגיעה בזכות  בו טענו שקיימת 388מתנגדי ההסדר שנתקבל בחוק להסדר התדיינויות
עמוד על אלמען האיזון,  עם זאת, הגישה לערכאות, וזו הפרה של זכות יסוד חוקתית.

 הסדרהחוקתית קבלת העובדה שבשיח החוקתי יש פנים לכאן ולכאן, ומנקודת מבט 
זה חשובה ומקדמת מטרות רצויות, ובין היתר את מגמת המחוקק בחוק יסוד:  בחוק

"כבוד  389כבוד האדם וחירותו, שייעשו פעולות למען קידום טובת הילדים וזכויותיהם.
רצוי שאלו לא יתבזו בהתדיינות  390האדם" בישראל כולל גם את כבוד בני הזוג והילד.

פתרון הסכסוך מוקצנים ושקריים. עדיף הם טיעונים קשים, ש בה נטענים לעיתיםש
כל בני המשפחה, כבודם  ם שלבמשפחה בהסכם הוגן ומאוזן, המקדם את טובת

מנקודת מבט  ,פתרון זה, המושתת על הסכמה ושיתוף פעולה, טוב יותר 391וזכויותיהם.
גין האשמות אליה לעיתים פגיעה נפשית ב םטיפולית, מזה הקיים בהתדיינות, שנלווי

 ניסיון לצמצם או לשלול את זכויותיו ושימוש בדפוס פעולה כוחני.  קשות, ביזוי הזולת,

_____________________________________ 

בנוגע לחשש שמא מיישב סכסוך בהסכמה שאינו פועל במתכונת הנכונה עלול לחתור  387
להסכם בכל מחיר והלחץ שיפעיל על הצדדים, כדי לפעול ב"יעילות", עלול להחריף את 
מצבו של הצד החלש, כשקיימים מלכתחילה פערי כוח בין הצדדים ליישוב הסכסוך 

( 1ג)שערי משפט 'הסכמה מדעת' בהליך הגישור",  בהסכמה, ראו: אורנה דויטש, "על
. לעומת זאת, בהתדיינות שופט מיומן ומנוסה מודע לעובדה שבית 69, בעמ' 47)תשס"ב( 

המשפט צריך לזכות באמון הציבור ולהראות בדיון, ובפסק הדין, שהוא חותר להגשמת 
מודע לפיקוח של  ערכים כגון צדק, שוויון והוגנות בכל פעולותיו והחלטותיו. הוא גם

 המדינה ביחס לפעילות השופטים. לכן לא יחתור בכל מחיר לפתרון "יעיל" של הסכסוך.
אלו הם בעיקר נציגים מסוימים של עורכי דין בישראל, המתמחים בייצוג לקוחות בתחום  388

דיני משפחה, שטענו בדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט שהתנגדותם לחוק נובעת מטעמים 
גון חשש שמא יישום עקרונותיו יגרום להאצה של מרוץ הסמכויות או לפגיעה ענייניים, כ

בזכות הגישה לערכאות. ראו: עמדת נציגת לשכת עורכי הדין, עו"ד נאוה פרס: פרוטוקול 
או גם: ; ר13( בעמ' 125של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  268ישיבה מס' 

טיעוני עורך דין שלומי באשי, יושב ראש הפורום לענייני משפחה בלשכת עורכי הדין, 
 .17( בעמ' 1של ועדת החוקה )לעיל, הערה  64פרוטוקול ישיבה מס' 

יסוד: כבוד  עיונים בחוק –ראו: חיים הרמן כהן, "ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית  389
פלונית  4596/98; ראו גם: ע"פ 30, בעמ' 9 )תשנ"ד( ספר היובל הפרקליט האדם וחירותו",
 (.1998) 185–184, בעמ' 145( 1, פ"ד נד)נ' מדינת ישראל

 .435, תשנ"ד( בעמ' פרשנות חוקתית)כרך שלישי: פרשנות משפט ראו: אהרון ברק,  390
 .106( בעמ' 270הערה  )לעיל, Ousky and Webbראו בעניין זה:  391
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להסדר שההסדר בחוק  , שהתמקדו בטיעון חוקתי במישור אחד, טענוהמבקרים
נטען גם זה טיעון  393זכות הגישה לערכאות. –פוגע בזכות יסוד חוקתית  392התדיינויות
, שפוגע לגישור מעמד חשוב בשיטת המשפט בישראל מגמה הכללית להקנותבנוגע ל

צדדים לסכסוך מעדיפים את שלעיתים  טענו אלה מבקרים 394בזכות הגישה לערכאות.
מעוניינים ליישב את הסכסוך בהסכמה.  אינםת ואדוורסרידרך הפעולה הלוחמנית וה

שוב שמתכונת זו של ייבמיוחד כוכשמכוונים אותם לחלופה של יישוב סכסוך בהסכמה, 
חובה, הם חשים שלא ניתנה להם הזדמנות למצות במהירות ויעילות את הסכסוך היא 

במקרים רבים לדעתם, כמו כן,  395משמעית בבית משפט.-הסעד המבוקש: הכרעה חד
הוא פוגע לשווא במשאבי זמן  ,הליך יישוב הסכסוך בהסכמה מיותר, וכשאינו מועיל

 וכסף של הצדדים לסכסוך.
ית פחות בנוגע להסדר שנקבע בחוק להסדר התדיינויות, שמחייב ביקורת זו רלוונט

 . לאחר מכן,חשיפה של הצדדים לסכסוך לתועלת האפשרית של יישוב הסכסוך בהסכמה
צדדים הסבורים שהליך זה אינו מתאים להם, או לא יתרום לפתרון הסכסוך שלהם, 

מן המוקדש עיכוב ההליכים בפרק הז 396רשאים לסרב להשתתף בו ורצונם יכובד.
לחשיפה זו, עד שמתברר כי צד לסכסוך אינו חפץ ביישוב הסכסוך בהסכמה, אינו ארוך, 

_____________________________________ 

חוק זה קובע הסדרים בנוגע לפעילות יחידות הסיוע וגם הסדרים בנוגע ליישוב סכסוך  392
 א לחוק להסדר התדיינויות.5-ו 5בהסכמה ביחידת הסיוע, ראו: סעיפים 

)פורסם  יסקונט לישראל בע"מ נ' שנפבנק ד 6479/06בנוגע לזכות זו ראו בין היתר: בש"א  393
(: "כידוע, זכות הגישה לערכאות מהווה בנק דיסקונט( )להלן: עניין 15.01.2007בנבו, 

חוקית -זכות יסודית וחשובה בשיטתנו המשפטית, אשר יש הרואים בה זכות חוקתית על
, 577( 3, פ"ד נא)ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ 733/95)ראו: ע"א 
לפסק דינו של השופט חשין  31לפסק דינו של השופט גולדברג ובפסקה  10-ו 6בפסקאות 

תלמוד תורה הכללי נ' הוועדה המקומית לתכנון  6805/99(; ע"א 1997)פורסם בנבו, 
לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה )פורסם  12, בפסקה 433( 5, פ"ד נז)ולבניה בירושלים

ת המובאות שם(. מרכזיותה של זכות הגישה לערכאות ( ומכלול האסמכתאו1999בנבו, 
בשיטתנו המשפטית נגזרת מהצורך להבטיח כי מי שטוען כי הוא זכאי לסעד משפטי, יוכל 
להביא את עניינו בפני הערכאות השיפוטיות, על מנת שאלה תוכלנה להכריע בדבר )ראו: 

משרד הבינוי -ישראל מליבו ישראל בע"מ נ' מדינת 1480/04דברי השופט גרוניס בע"א 
 (".ד"ב –)טרם פורסם(( )ההדגשות במקור  והשיכון

עיני, "הליכים מקדמיים, גישור וגישה לצדק בראי -בנוגע לטיעון זה ראו: ארנה רבינוביץ' 394
גם: ; ראו 48–45, בעמ' 33ט )תשע"ו( משפטים על אתר הרפורמה בסדרי הדין האזרחיים", 

Richard C. Reuben, “Constitutional Gravity: A Unitary Theory of Alternative Dispute 

Resolution and Public Civil Justiceˮ, 47 UCLA L. Rev. (1999) 949, pp. 1035–1037. 
ו ; רא475( בעמ' 69)לעיל, הערה  Emery and Wyerהדבר נכון בעיקר עבור נשים. ראו:  395

 Laura Woods, “Mediation: A Backlash to Women’s Progress on Family Lawגם: 

Issuesˮ, 19 Clearinghouse Rev. (1985) 431, p. 436קדרי ורונן -; וגם: בוגוש, הלפרין
 .350( בעמ' 91)לעיל, הערה 

 ( לחוק להסדר התדיינויות.3)ב()3בסעיף בנוגע להארכת מועד זו ראו:  396
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בו הליך זה אמור להתקיים ש. לאחר תום הזמן גבוהותוהליך המהו"ת אינו כרוך בעלויות 
, בכפוף להסדרים בנוגע לסדרי לגישה מלאה לערכאות םלממש את זכות דיםצדה םרשאי

חוק הסדר בבין היתר, פרשנות בתי הדין הרבניים ל 397.דיינויותהדין שבחוק להסדר הת
צדדים לסכסוך החפצים להתדיין בבתי דין אלה רכישה להסדר התדיינויות מאפשרת ל

ולעניינים  ןהגירושישיפוט בבתי דין אלה, בנוגע לתביעת הסמכות של  בדרך קלה יחסית
  398שנכרכו בה.

את שמנע  לערכאות לא היה מכשול הטיעון בנוגע לפגיעה אפשרית בזכות הגישה
שזכות הגישה לערכאות  נטעןבו שיישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה גם בעבר, בשלב 

נפגעת כשקיים הליך יישוב סכסוך בהסכמה בענייני משפחה, במתכונת הקיימת לאור 
כא)ב( לתקנות סדר דין אזרחי, כשנה 256-כ)ג( ו258ההסדר שקבע המחוקק בתקנות 

תקנות אלו קבעו  1995.399–נ"ה, תשק בית המשפט לענייני משפחהאחר חקיקת חול
שצד לסכסוך במשפחה יכול להגיש בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט לענייני 

עם הגשתה מעוכבים ההליכים למשך  400משפחה, והגשתה נחשבת כהגשת תובענה בו.
לסכסוך אם נכשל הליך יישוב הסכסוך במשך פרק זמן זה, וצד  401יום. 30פרק זמן של 

חפץ להפוך את הבקשה ליישוב סכסוך לתובענה, עליו להגיש כתב תביעה לבית המשפט 
לצד לסכסוך במשפחה אפוא הגשת בקשה ליישוב סכסוך מקנה  402לענייני משפחה.

כשיגיש בו כתב לאופציה לרכוש סמכות שיפוט בעתיד בבית המשפט לענייני משפחה, 
ובסופו לא  ,במשפחה בהסכמה יעלה יפהשהליך יישוב הסכסוך  אהתקווה הי תביעה.

יבחרו הצדדים לסכסוך באפיק של התדיינות משפטית ופעילות בית המשפט תהיה 
מתן תוקף למצומצמת. הוא יבחן אם יש הצדקה לאישור ההסכם בין הצדדים לסכסוך ו

פלונית נ' בפרשת  403של פסק דין להסכם זה, אך לא יכריע בנוגע לטיעוניהם בהתדיינות.
_____________________________________ 

לחוק להסדר התדיינויות. הליך דומה קיים בתקנות שקבע המחוקק בנוגע  4ראו: סעיף  397
לגישור, לאו דוקא בענייני משפחה. הן קובעות שאפשר להעביר יישוב סכסוך משפטי קיים 

זמן שבו בבית משפט לגישור. בית המשפט רשאי לקבוע שיעוכבו ההליכים במשך פרק 
)ה( לחוק להסדר 3תינתן הזדמנות לאפשרות שיושג הסכם בין הצדדים בגישור. ראו: סעיף 

התדיינויות. עם זאת, כשתם המועד שנקבע מראש על ידי בית המשפט, ולא עלו יפה 
הניסיונות ליישב את הסכסוך באמצעות גישור, יחודשו ההליכים של התדיינות אדוורסרית 

 בבית המשפט. 
 .3( בעמ' 44)לעיל, הערה  פלוני 1096295/1עניין ראו:  398
עניין פלונית )לעיל, לפסיקה העוסקת בעבר בסוגיית צמצום זכות הגישה לערכאות, ראו:  399

  .290( בעמ' 77הערה 
 כ)ג( לתקנות סדר הדין האזרחי.258ראו: תקנה  400
 יט)ג( לתקנות סדר הדין האזרחי.258ראו: תקנה  401
 כא לתקנות סדר הדין האזרחי.258ראו: תקנה  402
שוב הסכסוך בהסכמה שהייתה קיימת לפני חקיקת החוק להסדר בנוגע למתכונת הליך יי 403

לפסק דינה של הנשיאה ביניש:  2( פסקה 77)לעיל, הערה  פלוניתהתדיינויות ראו: עניין 
"עם הגשת הבקשה ליישוב סכסוך מופנים הצדדים על ידי בית המשפט ליחידת הסיוע, או 
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נקבע שתקנות מחוקק המשנה בעניין בקשה ליישוב סכסוך שרירות  הרבני הגדול ביה"ד
וקיימות. הגשת בקשה זו נחשבת כהגשת תובענה ומקנה סמכות שיפוט לבית המשפט 

מכללא נשללה בפסק הדין הטענה שההסדר שנקבע בתקנות אלה  404לענייני משפחה.
אות. קיימת פגיעה בזכות זו פגיעה בזכות הגישה לערכיש בו משום ש כיווןאינו תקף 

הגישה לערכאות נחסמת רק בשלב שאך היא מידתית היות  ,בהסדר שנתקבל בתקנות
 נועדה לתתמוגדר ולמשך פרק זמן מסוים. בעיקר, פגיעה זו אינה שרירותית, אלא 

בדרכי שלום למען קידום מטרות  אותוהזדמנות למיישבי הסכסוך במשפחה לפתור 
 , בין היתר,מטרת בית המשפט לענייני משפחה היא 405משפחה.טיפוליות וטובת בני ה

בסכסוך במשפחה, בעזרת שקיימת בדרך רגישה, שהיא מענה מיטבי למורכבות  לפעול
רותי יחידות הסיוע, שההתמחות יכלים מיוחדים שהקנה לו המחוקק. אלו כוללים את ש

מורכבים במשפחה לסייע לפתרון סכסוכים  ביכולתםהיא בתחום הטיפולי ו עובדיהן של
 406ביתר רגישות.

_____________________________________ 

 
כמתם, לייעוץ או לפישור, בנסיבות אלה, מעוכבים ההליכים המשפטיים ביניהם למשך בהס
הזוג לפתור את הסכסוך ביניהם בדרכי הסכמה במסגרת -ימים. אם לא עלה בידי בני 30

הזוג שהגיש את -ההליך ביחידת הסיוע או במסגרת הייעוץ או הפישור, ניתנת שהות לבן
תביעה כאמור, רואים -ביעה ]...[ אם הוגשו כתביהבקשה ליישוב סכסוך להגיש כתבי ת

 אותם כאילו הוגשו במועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך".
על פי עקרונות הסדר זה בחקיקה, בית הדין הרבני יכול לזכות בסמכות שיפוט ביחס  404

לעניינים אלה במועד זה רק כשהוגשה תחילה בקשה ליישוב סכסוך ולאחר מכן לא הגישו 
בת הזוג לבית המשפט לענייני משפחה כתב תביעה בנוגע לעניינים אלה בפרק בן הזוג או 

 כא לתקנות סדר דין אזרחי.258הזמן שנקבע בתקנה 
לפסק דינה של הנשיאה ביניש: בהקשר של  41( פסקה 77)לעיל, הערה  פלוניתעניין  ראו: 405

במשפחה בהסכמה, דחתה השופטת ביניש את הטיעון בנוגע לסגירת ניסיון ליישב סכסוך 
לב דיוני בהגשת בקשה ליישוב -שערי בית משפט: "אם נדייק בדבר, הסעד בגין חוסר תום

המשפט בפני המתדיין, אלא קביעה כי אין בכוחה של -סכסוך אינו סגירת שערי בית
הדין הרבני באותם -ביתהשיפוט שבידי -הבקשה ליישוב סכסוך כדי למנוע את סמכות

עניינים שנכרכו בפניו בכנות וכדין, וזאת בפרק הזמן שלאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך 
המשפט לענייני משפחה". טעם נוסף -תביעה ערוכים כדבעי בפני בית-וטרם הגשת כתבי

שם לדחיית טיעון: "ההליך של יישוב סכסוך הוא בעל מאפיינים ייחודיים. תוכנה ומהותה 
חובת תום הלב הדיוני, כמו גם הסעדים בגין הפרתה, מושפעים מייחודו של הליך זה של 

ומותאמים למאפייניו ולתכליתו. נוכח הקלות הרבה היחסית בה ניתן להגיש בקשה ליישוב 
המשפט לענייני משפחה, ועל רקע המציאות הקיימת בשיטתנו המשפטית -סכסוך בפני בית

הלב בהגשת בקשה -מתאים בגין הפרת חובת תוםשל 'מרוץ סמכויות', מתבקש סעד 
  מנת שהליך ייחודי זה לא ינוצל לרעה לתכליות שלא לשמן נועד".-ליישוב סכסוך על

 לפסק דינה של הנשיאה ביניש. 1( פסקה 77)לעיל, הערה  פלוניתעניין  ראו: 406
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זה בתקנות סדר הדין הבעניין קליטת ההסדר בעבר עמדת בית המשפט העליון 
האזרחי, הכוללת דחייה מכללא של הטיעון בנוגע לפגיעה בזכות הגישה לערכאות, 

 הסדר שקבע המחוקק בחוק להסדר התדיינויות.טיעון זה ביחס לישימה גם בנוגע ל
ין נוסף של בית המשפט העליון, ניכרת הגישה שיתרונות , בפסק דמאוחר יותר 

אותו ההסדר בחוק זה עולים על החיסרון של פגיעה זמנית בזכות הגישה לערכאות. ב
, בין היתר, שההסדר שנקבע בחוק זה הוא נטעןבה שעתירה לבג"ץ  נדחתהפסק דין 

זמן בלבד" -"פגיעה בזכות הגישה לערכאות". לדעת השופטים, הסדר זה מעניק "פסק
בו הם יכולים למצות את האפשרות של יישוב הסכסוך במשפחה שלצדדים לסכסוך, 

הפגיעה בזכות הגישה לערכאות של בני המשפחה, שהיא פועל יוצא של  407בהסכמה.
, הם יכולים להפיק תועלת עם זאתזמנית ומידתית.  היא אפואיישום ההסדר בחוק זה, 

של יישוב סכסוך בהסכמה, ולא ההליך  המחלוקת-כשמיושם ההליך המאחה וממתן
הלוחמני הקיים בהתדיינות. לעיתים הצדדים, או עורכי דינם, סבורים לכתחילה, בעיצומן 

קיומה של חובה  ,אולםשל תחושות כעס ופגיעה רגשית, שההתדיינות טובה ומועילה. 
היא שהם ייחשפו ליתרונות של יישוב הסכסוך בהסכמה יכולה להועיל מאוד, והתקווה 

, הם ישנו את דעתם ויפעלו במתכונת שעשויה להוביל להסכם עתידשבחלק מן המקרים ב
בית המשפט במידה  ו שלמיישומו יפיקו תועלת כל בני המשפחה. חסימת שערי אשר

מסוימת במהלך הניסיון ליישב את הסכסוך במשפחה בהסכמה תורמת גם להנחלת 
ה במשפחה. דפוס פעולה זה חשוב התודעה שרצויה פעולה במתכונת של שיתוף פעול

  408גם בעתיד, כשבני משפחה יצטרכו לפעול יחדיו, למען טובתם וטובת ילדיהם.
שעסקה כאמור בפגיעה אפשרית , פלונית נ' ביה"ד הרבני הגדול, בפרשת כמו כן

תחולת ההסדר בתקנות סדר הדין האזרחי, קיים גם של בזכות הגישה לערכאות כתוצאה 
יבות מסוימות, את האפשרות של פגיעה בדרך שאינה ראויה בזכות זו. מסר המגביל, בנס

בפרשה זו נפסק שאסור שימוש לא ראוי בזכות להגיש בקשה ליישוב סכסוך. יש לפסול 
פעולה בחוסר תום לב של משתתף בהליך, שהתנהגותו מעידה עליו שאינו חפץ בכנות 

יך זה כדי לקדם באופן והוא עושה שימוש לרעה בהל 409ליישב את הסכסוך בהסכמה,
_____________________________________ 

 (, בעקבות הכתוב בדברי ההסבר להצעת החוק.54רה )לעיל, העגפן  ראו: עניין 407
 Odd Tjersland, Wenke Gulbrandsen and Hanne Haavind, “Mandatory Mediationראו:  408

Outside the Court: A Process and Effect Studyˮ, 33 Conflict Resolution Quarterly 

(2015) 19, pp. 28–31. 
לפסק דינה של הנשיאה ביניש: "תחולתו של  40–38( פסקה 77)לעיל, הערה  פלוניתעניין  409

הלב אינה מוגבלת לדיני החוזים והיא מתפרשת על כלל תחומי המשפט... על -עקרון תום
זוגו בדרכי -עוניין ביישוב הסכסוך עם בןזוג המגיש בקשה ליישוב סכסוך להיות מ-בן

שלום, ללא צורך בהכרעה שיפוטית. עליו להגיש את הבקשה מתוך רצון כן לחיפוש אחר 
פתרונות מוסכמים, ועליו להיות נכון לשתף פעולה לשם כך עם הגורמים הטיפוליים 

הזוג -בניוהמקצועיים ביחידת הסיוע )או בהליך הייעוץ או הפישור החיצוני אליו הופנו 
בהסכמתם(. אין להסכים עם מצב בו הבקשה ליישוב סכסוך מוגשת ככסות עיניים בלבד, 
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בהמשך לפסיקה זו, ראוי שהמחוקק יקבע כללים שיצמצמו  410לא ראוי אינטרסים שלו.
או ימנעו במידת האפשר שימוש לרעה באפשרות של הגשת בקשה ליישוב סכסוך 

 ה שלבהסדר שנקבע בחוק להסדר התדיינויות. יש לקבוע שסמכות המפורטתבמתכונת 
תום לב. אחד  יניכר חוסרבהם שת המהו"ת בטלה במקרים יחידת הסיוע לקיים את פגישו

כשניכר שצד לסכסוך מנצל את הזמן המוקצב לפגישות כדי לזכות ביתרון הוא  מהם
בהתדיינות, אך אינו חפץ באמת ובתמים לנסות ליישב את הסכסוך בהסכמה. אם מתברר 

של הסכם הסכמה למתווה ל, ואין סיכוי כך נוהג אחד הצדדיםבמהלך המשא ומתן ש
בתום הדיונים, על עובדי יחידות הסיוע, או מיישבי הסכסוך בהסכמה מחוץ ליחידה זו, 

בה הם שאליה הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך, שלכתוב חוות דעת לערכאת השיפוט 
בין היתר,  , וכל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו.ממליצים לסיים את המשא ומתן

אין פעולה בחוסר תום  מנדטורית. בשלב זה ההשתתפות בפגישת המהו"ת הראשונה היא
 ברצונולב כשצד לסכסוך, ובמיוחד זה שלא הגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, הבהיר כי 

או מיישב הסכסוך  ,להסדיר את הסכסוך במשפחה בהתדיינות. עובד יחידת הסיוע
וך תום לב מה היו עמדות הצדדים לסכס חוסרבהסכמה, צריך לציין בחוות דעתו בעניין 

להסביר מדוע לדעתו התנהגות צד או צדדים  עליו, כמו כןבפגישות הראשונות עימם. 
במהלך המשא ומתן היא עדות לקביעה שלו שהיה במקרה מסוים שימוש לרעה בזכות 

הצד שהגיש בקשה ליישוב סכסוך לא רצה באמת ובתמים וכי מלכתחילה משפטית 
א הייתה לו כוונה לדון על גיבוש להסדיר בהסכם את הסוגיות השנויות במחלוקת ול

בו ברור שהיה ששב את הסכסוך במשפחה. עם זאת, רק במקרה עקרונות הסכם שיי  

_____________________________________ 

 
כשמטרתה העיקרית אינה ניסיון כן ליישב את הסכסוך הזוגי בדרכי שלום, אלא תכליתה 

המשפט לענייני משפחה בדרך קלה -הדומיננטית היא לרכוש סמכות שיפוט בפני בית
הגשת כתבי טענות ערוכים כדבעי. לשון אחר: אין לאפשר ומהירה, תוך ייתור הצורך ב

ניצול לרעה של הליך הבקשה ליישוב סכסוך כדי להשיג יתרון טקטי במסגרת 'מרוץ 
 הסמכויות'".

לפסק דינה של הנשיאה ביניש, בנוגע לנסיבות שבהן הגשת הבקשה לישוב  40שם, פסקה  410
שהגיש את הבקשה לישוב סכסוך הזוג -סכסוך היא בחוסר תום לב: "בנסיבות בהן בן

מבקש שלא לערב את יחידת הסיוע או גורמי מקצוע או טיפול חיצוניים, וזאת בלא 
ומתן רציני בין הצדדים בניסיון להגיע להסכם מוסכם, עשוי הדבר -שמתנהל אותה עת משא

להעיד על ניצול לרעה של ההליך במובן זה שתכליתה העיקרית של הגשת הבקשה ליישוב 
הזוג -ך הייתה תפיסת סמכות גרידא. מסקנה דומה עשויה להתבקש בנסיבות בהן בןסכסו

שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך אינו מתייצב לישיבות בפני יחידת הסיוע או בפני 
אף שהוזמן כדין. -המייעץ או המגשר החיצוניים, וזאת ללא הסבר מתקבל על הדעת ועל

שה ליישוב סכסוך עשוי להביא לכך שלא הלב בהגשת הבק-בנסיבות כאמור, חוסר תום
יהיה בבקשה האמורה כדי למנוע מבית הדין הרבני לרכוש סמכות שיפוט בעניינים שנכרכו 
בפניו בכנות וכדין בתקופת הביניים שלאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך וטרם הגשת 

 כא".258המשפט לענייני משפחה כאמור בתקנה -תביעה בפני בית-כתבי
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שימוש לרעה באפשרות להגיש בקשה ליישוב סכסוך, ראוי למנוע ניסיון להפיק תועלת 
מיתרונות הפתרון של יישוב הסכסוך בהסכמה ומן התרומה לבני המשפחה של מומחים 

 411ט שלהם היא טיפולית.שנקודת המב

_____________________________________ 

צריכות להיות ברורות ולהוביל למסקנה המתבקשת, שקיים במקרה מסוים היעדר הנסיבות  411
תום הלב. היו שטענו בפני בית המשפט העליון, בהקשר של הדרישה לתום לב בשימוש 
בהליכים של יישוב סכסוך בהסכמה במשפחה, "כי נוכח מעמדה הרם של זכות הגישה 

המשפט להיזהר מלנעול -ל ביתלערכאות בשיטתנו המשפטית ובהתאם להלכה פסוקה ע
שעריו בפני בעל דין בגין התנהלות דיונית חסרת תום לב, וכי רק בנסיבות חריגות ויוצאות 
דופן ראוי להורות על סילוק תובענה על הסף בגין חוסר תום לב קיצוני, או שימוש לרעה 

(. בית המשפט העליון 393)לעיל, הערה  בנק דיסקונטבוטה בהליכי משפט". ראו: עניין 
המשפט לשם הגנה על הגינותו -קבע שם את המדיניות הבאה: "הפעלת סמכותו של בית

של ההליך השיפוטי ומניעת ניצולו לרעה, אינה נעשית בחלל ריק. הגינות ההליך השיפוטי 
טרסים מתחרים )ראו והשוו: ותקינותו אינם ערכים מוחלטים ויש לאזנם עם זכויות ואינ

(. 1998הדין )-לפסק 68, פס' 461( 1סא ), יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי 5121/98ע"פ 
אל מול האינטרס הציבורי והפרטי בשמירה על תקינות ההליך השיפוטי ובהגנה על 

סדר, בהירות, יעילות, וודאות  –התכליות המונחות בבסיס כללי הפרוצדורה האזרחית ובהן 
זכות הגישה לערכאות  –ניהול הליכי המשפט; ניצבים זכויות ואינטרסים נוגדים, ובהם ב

המשפט ]...[ בהתחשב -דין לקבל הזדמנות מלאה לבירור עניינו בבית-וזכותו של בעל
דין -המשפט ייזהר מנעילת שעריו בפני בעל-במרכזיותה של הזכות האמורה, נפסק כי בית

דין -לב, פן תיפגע יתר על המידה זכותו היסודית של בעל-בגין התנהלות דיונית חסרת תום
לגישה חופשית לערכאות. ובלשונו של השופט ריבלין: 'תפקידם של בתי המשפט הוא 

המשפט בפני תובע המבקש -להכריע בסכסוכים, והכלל הוא כי אין לנעול את שערי בית
דרור אורן,  2452/01סעד, אלא מטעמים כבדי משקל'. ראו: דברי השופט ריבלין בע"א 

(:' בהתחשב בכך, על דרך הכלל, לא 577( 1, פ"ד נח)עו"ד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ
המשפט להידרש להליך שהוגש בפניו מן הטעם של שימוש לרעה בהליכי -יסרב בית

דין ]...[ -הלב לחובתו של בעל-משפט, ויעדיף מתן סעדים אחרים כגון: זקיפת חוסר תום
ניצול לרעה בוטה של ההליך השיפוטי,  –דופן, כגון -ת חריגות ויוצאותרק בהתקיים נסיבו

המשפט לבוא למסקנה -זלזול חמור בהליכי המשפט או ניסיון זדוני להכשלתם, עשוי בית
הדין -לב קיצוני של בעל-כי יש לסלק על הסף את ההליך שהוגש בפניו וזאת בגין חוסר תום

ת סמכותו למתן סעד בגין התנהלות דיונית חסרת המשפט יפעיל א-שהגישו. הנה כי כן, בית
לב בהתחשב במכלול השיקולים הרלוונטיים לעניין, ובהם: שמירה על הגינות ההליך -תום

גיסא; אל מול זכות הגישה -השיפוטי והגנה על התכליות המונחות בבסיס סדרי הדין מחד
המשפט -ביתדין לקבל הזדמנות מלאה לבירור עניינו ב-לערכאות וזכותו של בעל

גיסא. בבואו להכריע בדבר מתן סעד בגין שימוש לרעה בהליך השיפוטי, יאזן -מאידך
המשפט בין מכלול הזכויות והאינטרסים האמורים, בשים לב לכלל נסיבות העניין -בית

האם עלתה כדי התחכמות, תחבולה,  –הדין -שבפניו ובהן: טיב ההתנהגות הנדונה של בעל
המשפט או הכשלת הצד שכנגד וההליך בכללותו; מצב נפשו של -תשרירות לב, זלזול בבי

האם השימוש לרעה בהליך השיפוטי נעשה בהיסח הדעת, מתוך טעות או  –הדין -בעל
רשלנות או שמא במתכוון; היקף ועוצמת הפגיעה בכללי הפרוצדורה הרלוונטיים ובתקינות 

אפשרית בזכויותיו של ההליך השיפוטי; וכן מידתיות הסעד המבוקש נוכח הפגיעה ה
 הדין".-בעל



 פ"אתש טו דין ודברים  יחיאל קפלן

342 

 

 לניצוקרון בחקיקה הקובע מדיניות כוללת בנוגע למניעת יכשאין ע – לעת הזאת
לרעה של ההסדר שבחוק כדי לצמצם את זכות הגישה לערכאות, ובמתווה שנקבע בחוק 

בהן קיים חשש שמא צד לסכסוך שנסיבות הרוט של מאפייני ילהסדר התדיינויות אין פ
לעיתים בפסיקה של שופטי  – בו אין התדיינותשעה בפסק הזמן ניסה לעשות שימוש לר

לצורך למנוע ניצול לרעה של האפשרות להגיש ניתן מענה בית המשפט לענייני משפחה 
תקופת  מה שלבקשה ליישוב הסכסוך במשפחה. בין היתר, נפסק שיש להורות על סיו

דים לאפיק של הגשת הצד תעיכוב ההליכים, אף ללא המלצה של יחידות הסיוע, והפניי
תובענה לערכאת שיפוט הדנה בענייני משפחה, כשמתברר שצד לסכסוך במשפחה הוא 
אסיר או עציר, שלא יוכל להשתתף בפגישות המהו"ת ובמפגשים אחרים למען יישוב 

כמו כן, במקרים מסוימים הצדדים לסכסוך במשפחה ניהלו בעבר  412הסכסוך בהסכמה.
הייתה בקשה  ומאוחר יותר"קונפליקט בעוצמה גבוהה",  היה בהםשהליכים במשך שנים 

לפעול על פי ההסדר בחוק להסדר התדיינויות בנוגע לתביעה נוספת בין הצדדים. במקרה 
המשאבים המצומצמים של יחידת הסיוע, לאור הוראת את זה נפסק שכדי למנוע בזבוז 

נה של הצדדים ( לתקנות להסדר התדיינויות, יש לקבל תובע3)9א16המחוקק בסעיף 
כוב יאף במקרים נוספים הורו שתמה תקופת ע 413לקיצור תקופת עיכוב ההליכים.

עם  414ההליכים כדי למנוע שימוש לא מתאים בהסדר שנקבע בחוק להסדר התדיינויות.
מסוימות הטענה בעניין פגיעה אפשרית  בנסיבות זאת, כל מקרה יידון לאור נסיבותיו.

 , כשהםתועלת צפויה לבני המשפחההפקת יכה למנוע בזכות הגישה לערכאות אינה צר
  415מיישבים את הסכסוך ביניהם בהסכמה.

_____________________________________ 

 (.20.09.2016)פורסם בנבו,  ר.נ.)אסיר( נ' ת.א. 39406-08-16ראו: י"ס )נצ'(  412
 (.30.10.2016)פורסם בנבו, פלוני נ' פלוני,  23588-09-16ראו: תמ"ש )פ"ת(  413
 100במקרה מסוים, עקב העומס ביחידות הסיוע, נקבע שפגישת המהו"ת הראשונה תיערך  414

ים לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. בנסיבות אלה ציין השופט שהמחוקק קבע ימ
יום ליישוב הסכסוך, ואפשר להאריך אותה, בנסיבות המתאימות,  45שתהיה תקופה של 

ימים  60-ימים נוספים. לשיטתו, לא רצוי שיחול עיכוב הליכים בתקופה שמעבר ל 15-ב
עמוסה בתיקים רבים המופנים אליה, וקיימות אלה. על כן, ולאור העובדה שיחידת הסיוע 

מגבלות תקציב שבגינן היקף כוח האדם ביחידות הסיוע אינו עונה על הצרכים, ולכן יחידת 
ימים, קיימת עילה לבית המשפט  100הסיוע קובעת דיון ראשון בפגישת המהו"ת אחרי 

(. 61לעיל, הערה ) ה.גלפסוק, בנסיבות אלה, שתמה תקופת עיכוב ההליכים. ראו: עניין 
בתום תקופת עיכוב ההליכים יוכלו בני הזוג לפנות לאפיק של הליך התדיינות אדוורסרי או 

 ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה, על פי ההעדפות שלהם בשלב זה.
מאימוץ דפוס פעולה של יתכנו מקרים שבהם יכולה לצמוח לבני המשפחה ברכה גדולה  415 

הסכמה ושיתוף פעולה. בנסיבות אלה, נכון יהיה להפיק תועלת מפגישות המהו"ת גם 
בשלב מאוחר,אחרי "קונפליקט בעוצמה גבוהה". מוצע שכל מקרה יידון לגופו, בהתאם 
לנסיבות העניין. בין היתר, ניתן יהיה לשקול מה היא מידת רצון הצדדים לקיים הליך של 

כסוך בהסכמה בשלב זה ומה היא ההתאמה שלהם להליך זה, לאור הבחינה של יישוב הס
הנסיבות, שבאה לידי ביטוי בחוות הדעת של עובדי יחידות הסיוע. בנסיבות שבהן צפויה 

 תועלת רבה מקיומו של הליך יישוב הסכסוך בהסכמה אין להורות שיופסק הליך זה. 
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 דין עורכי של הסיוע צמצום  6.3

נציגי עורכי הדין על ידי בעיקר  נטען, בשלב שקדם לקבלת החוק להסדר התדיינויות
 שבחוק קיימת מגמה לא רצויה של הרחקת עורכי הדין של הצדדים ממעורבות ,בישראל
ביקורתם דומה לזו של מלומדים בארצות  416יישוב הסכסוך במשפחה.של בהליך 

הברית, שציינו שקיימים חסרונות בולטים כשאין ייצוג של עורך דין הפועל מטעם 
שהצדדים להליך גישור זה ישכרו את  רצוי הצדדים בגישור בענייני משפחה. לשיטתם,

הם מפני פגיעה בזכויותיהם. מנקודת עורכי דין שייצגו אותם ויגנו עלי הם שלרותייש
המבט שלהם, עורכי הדין אינם מפריעים בגישור אלא מסייעים להליך זה, כיוון שיש 
להם בדרך כלל מומחיות וידע גדולים מאלה של הצדדים לסכסוך ביחס להיבטים 

, כולל ידע ביחס לעקרונות החקיקה והפסיקה ודרכי ניהול המשא ומתן והמשפטיים של
לקוחותיהם, בשלבים עבור  "בולם זעזועים"במשפחה. הם יכולים לפעול כמעין בסכסוך 

קלים של ניהול משא ומתן, במיוחד כשבני משפחה אחרים מיוצגים על ידי עורך דין  לא
עורך דין המייצג את הצדדים, במיוחד של בגישור נוכחות לדידם,  417או מתייעצים עימו.

,טובה ניהם וכשהדבר נחוץ יוכל להגן עליהםיציג את טיעוש, בסכסוך חלשצד הכשהם ה
. הוא זה שיטען שאין פסול בעמדותיהם, יאפשר להם לשרוד טוב יותר, ימנע ומועילה

יישוב הסכסוך במשפחה בהצלחה ובהסכם הוגן, את פגיעה באינטרסים שלהם ויאפשר 
  418שהוא יהיה מעורב בהליך ניסוחו.

ין מהמשא ומתן בגישור במשפחה עורכי ד ם של, התומכים במדיניות הרחקתמנגד
סבורים שהיא נחוצה למען הצלחת הפעולה של גיבוש עקרונות הסכם. לשיטתם, 

, עוצמת הטיעון האותנטי של הצדדים לסכסוך בגישור גדולה יותר וסיכויי בהיעדרם
שנוכחותם  כיווןצמצום הסיוע של עורכי הדין נדרש  419הגישור על פערים בו גוברים.

פגוע באווירה הטובה הנחוצה במשא ומתן ישיר ונעים, שתורמת בגישור יכולה ל
של הצדדים ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה. לדידם, אין לאפשר מעורבות  םליכולת

_____________________________________ 

של ועדת החוקה, חוק ומשפט  268יבה מס' ראו טיעוני עו"ד אמיר זימן: פרוטוקול יש 416
"אם יש בעלי דין שמיוצגים ומעוניינים שעורכי הדין יהיו  :22–21( בעמ' 125)לעיל, הערה 

 בישיבה הזאת, אין סיבה למנוע את זה מהם".
. שם הוצג הטיעון שנוח לכל אדם שלא 1560–1558( בעמ' 71)לעיל, הערה   Grilloראו: 417

להתמודד לבד עם כל ההיבטים של סכסוך הגירושין ולהסתייע בשירותי עורך דין, שאליו 
מפנים את בן המשפחה הטוען טענות משפטיות. הוא מגן על בן הזוג גם מפני העוינות של 

 .M :. כמו כן, ראו1565–1564נו. ראו גם: שם, בעמ' הצד השני ולעיתים גם מן הפחד ממ

Dee Samuels and Joel A. Shawn, “The Role of the Lawyer Outside the Mediation 

Processˮ, Mediation Quarterly (1983) 13, pp. 16–17. 
 . 1599–1597 ( בעמ'71)לעיל, הערה  Grillo ראו: 418
 Leonardבנוגע לפגיעה אפשרית בגישור כשעורכי דין הם דומיננטיים מדי בהליך זה ראו:  419

L. Riskin, “ Mediation and Lawyersˮ, 43 Ohio State law Journal (1982) 29, pp. 43-51. 
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בהם הצדדים לסכסוך אומרים שהם ששל עורכי דין בשלבים שונים בגישור, אף במקרים 
כל רים הראו שכאשר שממצאי מחק כיווןחפצים שעורכי הדין ייצגו אותם בגישור, 

, כמו כן 420הסיכוי להגיע להסכם גדול יותר. ,על ידי בא כוחו יםמיוצג הצדדים לא
מחקרים שנערכו בנוגע ליישוב סכסוך המשפטי בהסכמה מעידים שלעיתים קשה ממצאי 

לעורכי דין, שההכשרה שלהם היא בתחום ההתדיינות הלוחמנית, להשתתף בהליך של 
 421סייע להצלחתו.יישוב הסכסוך בהסכמה ול

בתקנות להסדר התדיינויות קיימת פגיעה שאינה משמעותית בצדדים שבהסדר 
הסיוע של עורכי הדין. הם אינם מייצגים את הצדדים רק בפגישת  היעדרלסכסוך בגין 

רכי בני המשפחה ולפגישה זו מטרות טיפוליות, והן אבחון צ 422המהו"ת הראשונה.
מנסים למנוע הסלמה של גם ובדי יחידות הסיוע עבפגישה זו מבט טיפולית. נקודת מ

פגיעה  423פתרון הטוב ביותר לבני המשפחה מבחינה טיפולית.להסכסוך וחותרים 
_____________________________________ 

 Oren Gazal-Ayal and Ronen Perry, “Imbalances of Power in ADR: Theראו למשל:  420

Impact of Representation and Dispute Resolution Method on Case Outcomesˮ, 39 Law 

& Soc. Inquiry (2014) 791. 
 ‚Can Leopards Change Their Spots? An Evaluation of the Role “Linda Mulcahyראו: 421

(2001) 203 .Int'l J. Legal Prof8 of Lawyers in Medical Negligence Mediationˮ‚ . 
)ג( לתקנות להסדר התדיינויות: "הפגישה הראשונה תיועד להיכרות עם 5–)ב(5סעיפים  422

הצדדים ולהערכת הסכסוך כדי לבחון דרכים ליישוב הסכסוך בהסכמה והצדדים יתייצבו 
בה לבדם; בפגישה זו לא ייעשה ניסיון ליישוב הסכסוך המשפטי, למעט ניסיון להגיע 

סדרים זמניים... בלבד, אם הצדדים מעוניינים בכך ולאחר שניתנה להם להסכמה בעניין ה
הזדמנות להתייעץ עם באי כוחם בעניין. המשך הפגישות לפי שיקול דעת יחידת הסיוע, 
ייועד להמשך מימוש תפקידי יחידת הסיוע ]...[ ויחידת הסיוע תחליט על אופייה של כל 

רך דין מיחידת הסיוע; יועדה פגישה אחת אחת מהפגישות, ככל האפשר בהתייעצות עם עו
או יותר במסגרת פגישות המהו"ת לנסות לסייע לצדדים ליישב את הסכסוך המשפטי 
ביניהם כולו או מקצתו, יהיו הצדדים רשאים לצרף לישיבה כאמור את באי כוחם". הסדר 

וש, זה, המאפשר סיוע של עורך דין של הצדדים החל מפגישת המהו"ת השנייה, הוא חיד
ונסיגה מן המגמה שהוצגה בדיונים בכנסת בשלב הקודם לחקיקת החוק, שבתקופת עיכוב 
ההליכים יפעלו בהליך יישוב הסכסוך רק עורכי דין ניטרליים, שהם חלק מצוות יחידות 
הסיוע, ולא אלו המייצגים את הצדדים לסכסוך. בנוגע לחזונו של המחוקק תחילה, שעורכי 

ו מעורבים בפגישות המהו"ת, כיוון שהיה חשש שמעורבותם הדין של הצדדים לא יהי
בהליך יישוב הסכסוך בהסכמה עלולה לפגוע ברצון הטוב של הצדדים ובסיכויי ההצלחה 

של ועדת החוקה, חוק  259של הליך יישוב הסכסוך בהסכמה, ראו: פרוטוקול ישיבה מס' 
 .26( בעמ' 18.11.2014עשרה )-ומשפט, הכנסת התשע

(. 9ה הדומיננטית לדעת מנהלות ביחידות הסיוע, בפגישה עימן )לעיל, הערה זו המגמ 423
)ב( לתקנות להסדר התדיינויות, הסביר בנוגע למאפייני פגישת המהו"ת 5המחוקק, בסעיף 

די לבחון הראשונה: "הפגישה הראשונה תיועד להיכרות עם הצדדים ולהערכת הסכסוך כ
דרכים ליישוב הסכסוך בהסכמה והצדדים יתייצבו בה לבדם; בפגישה זו לא ייעשה ניסיון 
ליישוב הסכסוך המשפטי, למעט ניסיון להגיע להסכמה בעניין הסדרים זמניים כאמור 

( לחוק בלבד, אם הצדדים מעוניינים בכך ולאחר שניתנה להם הזדמנות 4)ג()3בסעיף 
 .עניין"להתייעץ עם באי כוחם ב
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מסוימת זו בזכות לייצוג משפטי בהסדר זה, תחילה, היא למען יצירת תשתית לשיתוף 
מיצוי התועלת מהליך המהו"ת לבני המשפחה. למען קיום מלא  את פעולה, שתאפשר

חזקים וחלשים,  – הזכות לייצוג משפטי אין למנוע תועלת זו לבני המשפחה כולם של
מענה לצרכים עתיד לנבוע הליך המהו"ת שמקיומו של מקוים  .גברים ונשים וילדיהם

הסכם טוב וראוי בסוף הליך יישוב הסכסוך בהסכמה. כריתת הסכם מתאים, טיפוליים ו
הושג בהליך נכון ומאוזן במשא ומתן, שיקדם את האינטרסים של כל בני המשפחה ו

הבנות בין בני המשפחה -בדרך של חתירה להסכמות ושיתוף פעולה, יכולה לפתור אי
  424.והיא יכולה להיות תרומה חשובה לעתידם הטוב

יותר, החל מפגישת  הפגיעה בזכות הייצוג המשפטי מצומצמת. בשלב מאוחר
המוקנית להם בחוק, לייצוג  ,הזכות המהו"ת השנייה, צדדים לסכסוך נוהגים לממש את

מנהלות ביחידות הסיוע  425בהליך המהו"ת על ידי עורך דין המייצג אותם כצד לסכסוך.
אחר פגישת לסבורות שטוב שצדדים יהיו מיוצגים על ידי עורכי דין במשא ומתן 

 ,בו מתקיים המשא ומתן בגישורששאף אם אינם נוכחים בחדר  כיווןהמהו"ת הראשונה, 
למנוע מעורבות שלהם מאחורי הקלעים בהליך המהו"ת. לעיתים עורכי דין מכינים  אין

 מוכן על ידי עורך דין,המיוצג  ,אחדצד ואם  ,צד מסוים לקראת המשא ומתן בהליך זה
והצד האחר אינו פועל במשא ומתן אחרי היוועצות עם עורך דין  לקראת המשא ומתן

פערי הכוח במשא ומתן של ב לפעמים איזון קיים פער לא רצוי ביניהם. מצב זה מחיי
שני הצדדים יהיו ה ילדעתן, עדיף שהחל מפגישת המהו"ת השני 426באמצעים שונים.

בשלב נכונה.  מתכונת של פעילותם תהיהמיוצגים על ידי עורכי דין, אך צריך לוודא שה
תקנים  כיוון שהוקצו של עורך דין שאינו עובד יחידות הסיוע, נחוץ סיוע לצדדים,, זה

הוא כעת תפקידו ולתפקיד עורך הדין ביחידות הסיוע, והוא עמוס בעבודה, ים בלבד מעט
ולא ייעוץ משפטי לכל צד לסכסוך, בנוגע למה  ,מתן מידע משפטי לצדדים לסכסוך

. מתקיני התקנות  427שטוב עבורו מבחינה משפטית או ייצוגו בהליך המהו"ת

_____________________________________ 

 Rodney A. Nurse, Peggy Thompson,“Collaborate Divorce: A Family-Centeredראו: 424

Processˮ, The Wiley-Blackwell Handbook of Family Psychology (James H. Bray and 

Mark Stanton - eds., 2010) 475, pp. 478–483. 
 (. 9ת ביחידות הסיוע )לעיל, הערה זו המציאות הקיימת, לאור מידע בפגישה עם מנהלו 425
בנוגע לפעולות הנדרשות ביחידות הסיוע וביישוב הסכסוך בהסכמה מחוץ לכותלי יחידות  426

הסיוע, למען איזון פערי כוח בין הצדדים להליך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה ראו 
 להלן. 6.7פרק 

וס הפעולה הרצוי כעת, לדעת מנהלות ביחידות הסיוע. ראו: פגישה עם מנהלות זה של דפ 427
(. הן הבהירו בה שבהסדר שנקבע בתקנות עורכי הדין של 9ביחידות הסיוע )לעיל, הערה 

טרות הצדדים אינם מעורבים כלל בפגישת המהו"ת הראשונה מפני שהיא ממוקדת במ
טיפוליות בלבד. ואולם רווח הנוהג שצד לסכסוך במשפחה יבוא לדיונים על יישוב הסכסוך 
בהסכמה בפגישות המהו"ת הנוספות, אחרי פגישת המהו"ת הראשונה, עם עורך דין 
המייצג אותו. לדעתן הסדר זה רצוי, כיוון שבכל עת כל צד לסכסוך יכול להתייעץ עם עורך 
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בהליך גיבוש ייצגים את הצדדים לסכסוך,איפשרו ייצוג משפטי,של עורכי דין המש,–
 – ,היהעקרונות המשפטיים של ההסכם בין בני המשפחה, החל מפגישת המהו"ת השני

כנראה ייחסו חשיבות לזכות לייצוג במשא ומתן על ידי עורך דין ורצו למנוע פגיעה 
הליך המהו"ת, או יישוב כל הפגישות בכשהעשויה להתרחש בצדדים לסכסוך במשפחה, 

 428ללא ייצוג על ידי עורך דין הפועל מטעמם.ות סוך שהוא תולדה שלו, מתקיימסכ
חוצה פעילות מתאימה של עובדי יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך נלאור עמדת המחוקק, 

בהסכמה מחוץ לכותלי יחידות הסיוע. הם צריכים להפנות צדדים לסכסוך לייעוץ משפטי 
, לפני הפגישות הנוספות התהליך בהמשך ה, וגםיבשלב הקודם לפגישת המהו"ת השני

ביחידות הסיוע או הפגישות למען יישוב הסכסוך בהסכמה מחוץ לכותלי יחידות הסיוע. 
 כשעובדי יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך במשפחה יפעלו לאור ההנחה שהיוועצות זו
נחוצה בכל שלב, ובמיוחד כשקיים משא ומתן לקראת כריתת הסכם בנוגע לסכסוך 

הסדרה של סוגיות משפטיות, הם יפנו את הצדדים לסכסוך לייעוץ  המצריךשפחה, במ
זכויות  מהותיייצוג על ידי עורך דין ייפגעו באופן  היעדרזה. כך, יפחת החשש שבגין 

משפטיות של צד לסכסוך בהסכם שנכרת בתום המשא ומתן. בשלב זה, המחוקק קבע 
בו קשה יותר שותר של המשא ומתן, בתקנות שהפניה זו נחוצה רק בשלב המתקדם י

 429שהייתה כבר הסכמה לאמצם במשא ומתן קודם.כלשנות עקרונות מגובשים, 

_____________________________________ 

 
לא אפשרו לעורך דין זה להשתתף בפגישות המהו"ת, הוא היה דין המייצג אותו, ואלמ

עלול לקלקל, כשהיה נותן עצות מזיקות ללקוח שלו בפגישות עימו מחוץ למסגרת 
הפעילות של יחידות הסיוע. כמו כן, כשהייצוג משפטי של הצדדים באמצעות עורך דין זה 

טובה משא ומתן לקראת נעשה במתכונת מתאימה, הוא רצוי ומסייע לצדדים לנהל בצורה 
 כריתת הסכם טוב.

בנוגע לפעולות הנדרשות ביחידות הסיוע וביישוב הסכסוך בהסכמה מחוץ לכותלי יחידות  427
הסיוע, למען איזון פערי כוח בין הצדדים להליך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה, ראו 

שעורכי דין,  להלן. בדיוני ועדת חוקה חוק ומשפט העידו ענת ענבר והילה יפה 6.7פרק 
בעיקר באזור הדרום והצפון ובפריפריה, נוטים לשתף פעולה עם עובדי יחידות הסיוע 

של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת  339בהליך המהו"ת. ראו: פרוטוקול ישיבה מס' 
 (.20.2.2017העשרים )

בדרך בנוגע לטיעון של עורכי דין שהגישור פוגע בזכות שלהם לייצג את הלקוחות שלהם  428
הטובה ביותר ובאוטונומיה מלאה בנוגע לבחירת הפעולה שינקטו על פי הנדרש במקצוע 

 :Nancy A. Welsh, “Looking Down the Road Less Traveledעריכת הדין, ראו: 

Challenges to Persuading the Legal Profession to Define Problems More 

Humanisticallyˮ, J. Disp. Resol. (2008) 45, pp. 51–52. 
בנוגע להפניה של הצדדים לייעוץ משפטי בשלב מתקדם זה של המשא ומתן נקבע הסדר  429

לא יחתמו הצדדים בעת פגישות המהו"ת ביחידת הסיוע על "בתקנות להסדר התדיינויות: 
הסכם בעניין הסכסוך המשפחתי, ולא יקבלו על עצמם התחייבות משפטית, לרבות לעניין 

ניים לתקופה עיכוב ההליכים והסכמה להמשך יישוב הסכסוך בהסכמה אלא הסדרים זמ
לאחר שניתנה להם הזדמנות להיוועץ בבאי כוחם או בכל אדם אחר, לרבות בנוגע לניסוח 



 דיני משפחה  -הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  פ"אתש טו דין ודברים

  מנקודת מבט המייחסת חשיבות לשיתוף פעולה והסכמה

347 

 

הליך יישוב הסכסוך  של צריך להתחשב בהקשר זה בעובדה שניהול מתכונת
אחר לזה קיים הליך עשה על פי שיקול הדעת של עובדי יחידות הסיוע. יבמשפחה י

כל בני המשפחה בפגישת המהו"ת הראשונה. התקווה בחינה של צרכים טיפוליים של 
היא שהבחינה הטיפולית והמענה הראשוני לצרכים טיפוליים בפגישת המהו"ת 

בלי ייצוג של עורכי הדין, יאפשרו גיבוש הסכמים טובים,  כאמור מתקיימתההראשונה, 
ויאפשרו לבני המשפחה לחיות חיים טובים  מעטים יותר שיותירו משקעים רגשיים
. בחינה טיפולית זו נחוצה גם לצורך הגנה על צדדים דרכם ומאושרים יותר בהמשך

עובדי יחידות הסיוע צריכים להתחשב  ,המחוקק תחלשים במשא ומתן. לאור הנחיי
ולאור נסיבות אלה  בנסיבות, כגון חולשת צד לסכסוך בייצוג משפטי או בידע משפטי,

פגישות המהו"ת, ככל האפשר  יחליטו "על אופייה של כל אחת מהפגישות =
בו הליך יישוב הסכסוך שעל כן, בשלב  430.בהתייעצות עם עורך דין מיחידת הסיוע"

במשפחה מתקיים ביחידות הסיוע, ואין הפניה למיישב סכסוך הפועל מחוץ ליחידות 
אלה, פוחת החשש מפני הפגיעה בצדדים לסכסוך בגין הסכנות הקיימות כשמתנהל משא 

הודות עורך דין הפועל מטעמם. התקווה היא שבעתיד,  היעדרם בומתן לקראת הסכ
הכשרה הטובה והניסיון המצטבר של עובדי יחידות הסיוע בישראל, וההכשרה הטובה ל

של מיישבי הסכסוך במשפחה בהסכמה הפועלים מחוץ לכותלי יחידות הסיוע, שהיא 
לפעול כדי להגן על  אלו ידעו מתי וכיצד עליהםגם אחת מן ההמלצות במאמר זה, אלו ו

ייצוג של בא  היעדרצדדים חלשים במהלך המשא ומתן, שמצויים בעמדת נחיתות בגין 
הפועלים למען יישוב הסכסוך במשפחה ידע המשפטי נחוץ. כש היעדרכוח או מחמת 

יזהו חולשה זו, צפוי שינקטו פעולות מתאימות כדי להעצים את הצד בהסכמה 
עורך דין  ו שלרותייצד חזק יותר כלכלית שכר את שבין היתר, כך יעשו כש 431החלש.

מיומן ומנוסה יותר והתייעץ עימו לפני מפגשי המהו"ת, או מפגשי יישוב הסכסוך 
וקיים גם צד חלש  ,אחר הליך המהו"ת ובפסקי הזמן שבין מפגש למפגשלבהסכמה 

שעלולה להיווצר כשידו של הצד  432במשא ומתן. הם ינסו למנוע תוצאה לא טובה,
החזק במשא ומתן תהא על העליונה ותהיה הסכמה לא רצויה לעקרונות הסכם, שאינם 

_____________________________________ 

 
ההסכם; עובד יחידת הסיוע יביא לפני הצדדים את זכותם להיוועץ בבא כוח ובכל אדם 

ר האפשרות לקבל סיוע משפטי לפי חוק אחר כאמור בתקנה זו וכן ימסור להם מידע בדב
)ה( 5, ותקנות הסיוע המשפטי, למי שזכאי לכך". סעיף 1972–הסיוע המשפטי, תשל"ב

 לתקנות להסדר התדיינויות.
 )ג( לתקנות להסדר התדיינויות.5סעיף  430
זה דפוס הפעולה המקובל במקרים אלה. כך עולה מהדברים בפגישה עם מנהלות ביחידות  431

 (. 9ל, הערה הסיוע )לעי
למאמר  6.4.1פרק -בנוגע לסוגים שונים, אפשריים, של תוצאות לא טובות, ראו להלן, בתת 432

 זה.
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הוגנים ומאוזנים. בין היתר, יוכלו להציע שייבחנו במשא ומתן גם הצעות המקדמות 
 היעדרייצוג הולם או  היעדרתקלות שנובעות מ למנועאינטרסים של הצד החלש. כדי 

עובדי יחידות הסיוע ומיישבי עבור הל ברור ידע משפטי לבני המשפחה, רצוי שייקבע נו
הסכסוך בהסכמה מחוץ לכותלי יחידות הסיוע בנוגע למתכונת הטיפול ביישוב הסכסוך 

בהם קיימים פערי כוח בתחום הייצוג המשפטי או הידע המשפטי. שבמשפחה במצבים 
ימה מעורבות בדרך המתאקביעה שנחוצה ובין היתר  ,יכלול דפוס פעולה רצוינוהל זה 

 . מסוימים של עורך הדין של יחידות הסיוע במשא ומתן במצבים
אף כשקיים ייצוג של עורכי דין של שני הצדדים בהליך המהו"ת, או במשא ומתן 

בין הצדדים  םרצויילקראת יישוב הסכסוך בהסכמה אחריו, עלולים להיות פערים לא 
. פערים אלה יהיו, אחרצד פחות של  למשא ומתן בגין ייצוג יותר טוב של צד אחד וטוב

 ,בין היתר, כשצד אחד לסכסוך חותר לכריתת הסכם המתגבש במשא ומתן בין הצדדים
צד הוניכר שההסכמה של  ,המשרת בראש ובראשונה את הרצונות והאינטרסים שלו

ניצול לרעה שבגינו אפשרי  ליקוי בייצוג המשפטי של צד זה,לעקרונותיו נובעת מהאחר 
הפער בין הצדדים,ששניהם  לעיתים .במשא ומתןשלו  ןוניסיופטי ידע מש היעדרשל 

, המאפשר לצד החזק יותר מבחינה כלכלית לשכור ניהםנובע מפער כלכלי בי מיוצגים,
עורך דין טוב ומיומן יותר, שייעץ לו בנוגע למאפיינים רצויים של  ו שלרותייאת ש

המשא ומתן עלולה  בנסיבות אלה, תולדת 433ההסכם במשפחה וישתתף במשא ומתן.
שאינו מאוזן והוגן. כללים בנוהל ברור,  ,להיות הסכמה לעקרונות הסכם שיחול במשפחה

לדפוס  יםנוגעהניצול לרעה של פערי הכוח, כגון אלה  תשייקבע בעתיד, למען מניע
למעורבות עורך הדין של יחידות הסיוע במשא ומתן בנסיבות בקשר פעולה שייקבע 

עובדי יחידות הסיוע, או מיישבי הסכסוך בהסכמה במועד מאוחר  אלה, צריכים להנחות
לפעול בדרך המתאימה, הנזכרת לעיל, כדי לאזן פערי כוח אלה. בין היתר,  ועליהםיותר, 

הדין שעובד  עורך ו שלמיישבי הסכסוך ביחידות הסיוע יכולים להיעזר בשירותיכאמור, 
קרון יהל זה צריך לקבוע, בין היתר, ענו 434ביחידות הסיוע, שיסייע בניהול המשא ומתן.

בין הצדדים לסכסוך  ישבו קיים חשש שבנסיבות מסוימות שבכל מקרה לפיו כללי, ש
עובדי  ,שעלולים להוביל לכריתת הסכם שעקרונותיו אינם רצויים ,פערי כוח בולטים

יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך בהסכמה מחוץ ליחידת הסיוע צריכים לפעול בדרכים 

_____________________________________ 

בישראל, פערים ברמת ההכנסה יהיו לרוב לטובת הגבר, והדבר עשוי להעניק לו יתרון  433
וספים והשפעתם על הליך יישוב הסכסוך, ראו: בלתי הוגן. להרחבה על פערים מגדריים נ

 במאמר זה. 6.4להלן, פרק 
בעניין דפוס פעולה רצוי ולא רצוי של עורכי דין של הצדדים לסכסוך, שבגינו רצוי שתהיה  434

מתכונת פעילות אחרת, רצויה, של עורך הדין הפועל ביחידות הסיוע, ראו לעיל הערות 
 והטקסט שלידן. 434–433, 105–104
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בו צד אחד לסכסוך מנסה לנצל לטובתו מצב שכדי למנוע מצב  435אימות שונות,מת
דפוס הפעולה הרצוי במצבים שונים. בין היתר, הנוהל יפרט  אתתי זה. נוהל זה יפרט יבעי

עובדי יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך בהסכמה צריכים לנסות למנוע  את האופן שבו
בו עורך דין של צד אחד בלבד מצוי בחדר שצב תיים, כגון מיניצול לרעה של מצבים בעי

בו מתנהל המשא ומתן ליישוב הסכסוך בהסכמה, או עורך דין של צד לסכסוך נוקט ש
כבוד  היעדרכגון תחבולה, מלכודת, איומים ו ,דרכים פסולותביחס לצד האחר 

לא יהיו פעילות במתכונת זו  שתוצאותיה שלנדרשביחס לצד אחר לסכסוך. קיים חשש 
עלולה להיות כריתת הסכם הנוטה באופן שאינו הוגן לטובת צד ה ותולדתבות, טו

  436אחד.
זה , כדי למנוע ניצול חולשת צד להליך יישוב הסכסוך בהסכמה, במיוחד כשכמו כן

שימוש במה שאמר במשא ומתן כנשק נגדו על ידי  בין השאראינו מיוצג על ידי עורך דין, 
ה, צריך לקבוע כללים שימנעו פגיעה בזכויות אחר הליך זלבהתדיינות שמתקיימת 

 יערךכן תולאחר מובאינטרסים שלו אם ייכשל המאמץ ליישוב הסכסוך בהסכמה 
התדיינות. יש לקבוע שמיישב סכסוך בהסכמה יוודא שבמשא ומתן צד ליישוב סכסוך 

 ,מיצה הליך של התייעצותבטרם בהסכמה במשפחה לא ימסור מידע, או יצהיר הצהרות, 
עם מומחים בנוגע להיבטים המשפטיים ואחרים של  ,חלופין חשיבה מעמיקה קודמתול

הסכסוך. למען קידום מטרה זו יש לקבוע כלל המחייב את הפועל ליישוב הסכסוך 
בהסכמה במשפחה להסביר תחילה לכל צד להליך שקיימת אפשרות שבמקרים מסוימים 

וויתור מסוים, עלולה להזיק לו או פעולה שלו בהליך זה, כגון חשיפת מידע או הסכמה ל
לפגוע בזכויותיו. בין היתר, צריך לקבוע כלל המחייב את מיישב הסכסוך בהסכמה 

שעלולה לגרום להם  ,חשיפה מיותרת של מידע מפני להזהיר את הצדדים בתחילת ההליך
אחר לסכסוך. ההסדר הקיים מצומצם ומחייב הצד הומפני תחבולה לא הוגנת של  ,נזק

הגנה לצד לסכסוך למשפחה רק בשלב של כריתת הסכם, באמצעות הפניה שתהא 
כדי שלא ייפגע בדרכים שונות, כגון פגיעה זאת לאפשרות של היעזרות בייעוץ משפטי, 

לעקרונות הסדר מקפח בתום המשא ומתן, או הסכמה שלו להסדר מוצע  הסכמתובגין 
 437.אחרתחבולה לא הוגנת של הצד השל כתוצאה 

_____________________________________ 

 Hanna Laufer, “Managing Domestic Violence Cases in Family Court Social ראו: 435

Services in Israelˮ, 18 International Journal of Law, Policy and the Family (2004) 38, 

p. 46. 
 Frank E.A. Sander, “Family Mediation: Problems And Prospectsˮ, Mediationראו:  436

Quarterly (1983) 3, p. 8. 
"לא יחתמו הצדדים בעת פגישות המהו"ת  )ה( לתקנות להסדר התדיינויות: 5ראו: סעיף  437

ביחידת הסיוע על הסכם בעניין הסכסוך המשפחתי, ולא יקבלו על עצמם התחייבות 
משפטית, לרבות לעניין הסדרים זמניים לתקופה עיכוב ההליכים והסכמה להמשך יישוב 

מה אלא לאחר שניתנה להם הזדמנות להיוועץ בבאי כוחם או בכל אדם אחר, הסכסוך בהסכ
לרבות בנוגע לניסוח ההסכם; עובד יחידת הסיוע יביא לפני הצדדים את זכותם להיוועץ 
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נוכחות עורך -אי סרון שליכמענה לח, כללים נוספים בחקיקה בישראל מצורצוי שיאו
דין המייצג צדדים לסכסוך במקרים מסוימים, שקיימים במדינות אחרות. במדינת 

יכול להשתמש בדיון בבית  אינוקליפורניה שבארצות הברית, צד למשא ומתן בגישור 
כשנקבעים הכללים בעניין המשפט במועד מאוחר יותר במסמך שנודע תוכנו בגישור. 

זה, יש להתחשב גם בטיעון של מבקרי ההגנה על המשתתפים בגישור באמצעות הנהגת 
הסדר זה, שקיים כעת בישראל רק כשכך הוסכם בהסכם הגישור. לשיטתם, אין די 

נחשפו  ,ולעיתים גם תוכנו ,אסור שימוש בתוכן מסמך שקיומובהתדיינות בקביעה ש
יכולה להיות ידיעה על קיומו של מידע מסוים, שתוכנו קיים לא  בגישור. תולדת הגישור

ואפשר  ,רק במסמך מסוים. ייתכן שהוא נחשף בשיחות במשא ומתן בין הצדדים
להשתמש בו לאחר מכן ללא הצגת מסמך בבית המשפט. בין היתר, לצורך השגת יתרון 

בנסיבות מסוימות  בהתדיינות, אפשר לחקור עדים בנוגע לדברים שנודע עליהם בגישור.
כן עלול להיגרם לו נזק בהתדיינות, מאחר לצריך להגן על צד שפעל בתום לב בגישור ו

שימוש של יריב במידע שנחשף בדברים שאמר צד זה לסכסוך, או במסמכים עקב 
מתקין התקנות קבע  439כאמור לעיל, 438שהציג, במהלך הליך יישוב הסכסוך בהסכמה.

במסגרת פגישות המהו"ת הוא חסוי, ולא ישמש את מידע שנמסר ליחידות הסיוע ש
זאת פרט למקרים  ,הצדדים, אם יבחרו להתדיין בבית המשפט בשלב מאוחר יותר

 440בו ויתרו בכתב על החיסיון.שחריגים, כגון המקרה 

נשים או גברים, כשהם הצד ב : פגיעה אפשריתהמגדרי ההיבט  6.4
 החלש ביישוב הסכסוך בהסכמה 

_____________________________________ 

 
בבא כוח ובכל אדם אחר כאמור בתקנה זו וכן ימסור להם מידע בדבר האפשרות לקבל 

, ותקנות הסיוע המשפטי, למי שזכאי 1972–סיוע משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב
 לכך".

 . 1599–1598( בעמ' 71)לעיל, הערה   Grilloראו: 438
 והטקסט שלידן. 168–167ראו: לעיל, הערות  439
לתקנות להסדר התדיינויות: "סעיף  6חיסיון זה קיים בישראל בגין קביעת המחוקק, תקנה  440

לחוק בתי דין דתיים  3, וסעיף 1995–א לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה5
, יחולו על פגישות המהו"ת לעניין איסור פרסום, חיסיון 2011–)יחידות סיוע(, התשע"א

קבילות של מידע שנמסר ליחידת הסיוע, ואולם יחידת הסיוע תדווח לערכאה שיפוטית -ואי
בתזכיר חוק מטעם שרת ת הצדדים לפגישות אלה". התייצבו-על התייצבות או על אי

)י( בחוק הקיים ולהבהיר בחוק כי ההוראות בדבר 3המשפטים הוצע לתקן את סעיף 
קבילות המידע וחריגיהן, החלות על יחידות הסיוע בבתי -איסור הפרסום, החיסיון ואי

 ראו: ת.המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הדתיים, חלות גם לעניין פגישות המהו"
שם, הוצע לעגן את ההסדר שבתקנות (. 2תזכיר חוק להסדר התדיינויות )לעיל, הערה 

 )י( אין הבהרה זו. 3בחוק להסדר התדיינויות. אך בנוסח הנכחי של סעיף 
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 רים ביישוב הסכסוך בהסכמהנשים וגב 6.4.1

ראויה לציון העובדה שבישראל, בעקבות הגשת בקשה ליישוב סכסוך  בפתח הדיון,
קיימת תקופה של עיכוב הליכים, אולם אין חובה להשתתף בהליך יישוב הסכסוך 

והשפעת מיישבי הסכסוך בהסכמה  בענייני משפחה,גישור חובת  בישראל בהסכמה. אין
בנוגע לכל הליך בעולם המשפט שבו מייחסים  ימת ביקורתקיעם זאת,  441מוגבלת.

נחיתות של נשים, שמעמדן חלש  ניכרתלפיה בהליך גישור ו ,במשפחה חשיבות לגישור
השתתפותן את חקיקה שמעודדת או מחייבת אור נקודת מבט זו, ל 442.מזה של הגברים
חברה ובמשפט, , רווח הטיעון שלנחיתות הנשים בכמו כןלהזיק להן.  הבהליך זה עלול

במדינות רבות בעולם, נוספה בדיני המשפחה בישראל נחיתות בגין העובדה שמעמד 
בהם חלים עקרונות הדין שרושין, יהנשים טוב פחות ממעמד הגברים בדיני הנישואין והג

בהם מוקנית סמכות שיפוט לבתי דין של העדות הדתיות שבמיוחד במקרים  ,הדתי
שבדרך כלל רמת ההכנסה, ההשכלה  כיווןו קיימת כמו כן, נחיתות ז 443המוכרות.

מאלה של הגברים. היא עלולה לבוא ים והניסיון המקצועי שלהן בשוק העבודה פחות
משפט, בין היתר, בטיעונים ובעמדות שלהן במהלך יישוב הסכסוך עולם הלידי ביטוי ב
בתקשורת  נטען שלגברים נטייה להיות דומיננטיים יותר מנשים ,יתר על כן 444במשפחה.

בו הם נוטים שאישית, ונטייה זו באה לידי ביטוי גם במהלך המשא ומתן בגישור, -ןבי
יותר מנשים לדבר באופן ישיר, לקטוע את דברי הזולת, לשלול את טיעוניו והצהרותיו 

  445נשים מצויות במצב של נחיתות בגישור במשפחה. עקב כךולסתור אותם. 
במישור הרגשי של גישור בדרך כלל, בגין היותו כמו כן, המבקרות טוענות שהיתרון 

הליך שמאפשר לצדדים להוציא את רגשותיהם מן הכוח אל הפועל באופן ישיר, ללא 
_____________________________________ 

ענייני משפחה הביקורת כנגד פעילות המגשרים קיימת בהקשר של גישור, שהוא חובה ב 441
בארצות הברית. בהקשר זה נטען שם הטיעון שמגשרים שסברו שטוב שיחול הסדר של 
משמורת משותפת ניסו להפעיל לחץ בגישור שהצדדים לסכסוך יאמצו הסדר זה. לטענת 
המבקרות, כך יושם רצון המגשרים, שאינו זהה בהכרח לרצון ולאינטרסים של הנשים 

 .1592–1585( בעמ' 71, הערה )לעיל  Grilloבסכסוך. ראו: 
ראו: ממצאי מחקר שמטרתו הייתה הבנה בנוגע לנקודת המבט של נשים במשא ומתן  442

 ,Echo A. Rivera, April M. Zeoli, Cris M. Sullivanבגישור בנוגע למשמורת קטינים: 

“Abused Mothersʼ Safety Concerns and Court Mediatorsʼ Custody 

Recommendationsˮ, 27 Journal of Family Violence (2012) 321. 
דיני המשפחה ראו הטיעון על המעמד הנחות של הנשים בתחום זה: אריאל רוזן צבי  443

)תש"ן(; אליאב שוחטמן, "מעמד האישה בדיני  226–217, בעמ' בישראל בין קודש לחול
)פרנסס רדאי, כרמל שלו ומיכל  380 מעמד האשה בחברה ובמשפט נישואין וגירושין",

כד  משפטים "(. ראו גם: מאמרה של פרננס רדאי, "על השוויון1995קובי עורכים, -ליבן
 .)תשנ"ד( 263–262, 241

 .1607( בעמ' 71)לעיל, הערה   Grillo ראו: 444
 Robert Dingwall, David Greatbatch and Lucia Ruggerone, “Gender andאו:ר 445 

Interaction in Divorce Mediationˮ, 15 Mediation Quarterly (1998) 277, pp. 278–279. 
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התיווך של עורכי הדין המייצגים את הצדדים, אינו קיים ביחס לנשים המשתתפות 
בגישור בסכסוך הגירושין. לדידן, הבעיה של הנשים נובעת מנטייה של המגשרים 

כהבעת חוסר  יםרגשות כעס, שנחשב בגישור שלא יביעומוטב הדריך צדדים לגישור של
פחות, שמחבלת בסיכוי שהליך הגישור  ירה טובהוכבוד לזולת, ובעיקר יוצרות או

המבקרות, דפוס פעולה זה גורם נזק נפשי לנשים בגישור בענייני  לגישתיסתיים בהסכם. 
ימת של הבעת רגשות כעס בגישור, כדי הן סבורות שנחוצה מידה מסו 446גירושין.

רוד ילהתנתק מהקשר הרגשי של ברית הנישואין ולהגיע לשלב הסופי בהליך גירושין: הפ
תשתית להעצמה  שהינההרגשי. לדידן, הבעת הכעס נחוצה בהליך הגירושין גם מפני 

אחר הגירושין, לפותחת פתח להעצמה של הנשים היא במערכת היחסים עם הזולת ו
ד כשהן נשים לא אסרטיביות, מקבוצות חברתיות שבהן נשים אינן נוהגות לפעול במיוח

שעל  כיווןלדעתן, בהתדיינות בסכסוך הגירושין מצב הנשים טוב יותר,  447כדומיננטיות.
בה  ישאף החשש שעורכי דין יסלימו בה את העימות ורגשות הכעס באופן מניפולטיבי, 

צגי הצדדים ומביעים עבורם את תחושות יכמי שעורכי הדין פועליםבכך יתרון חשוב, 
תהיה  אדוורסריתחושות אלה בהליך ה ן שלהכעס שלהם, אך מנסים שדרך הבעת

  448מכובדת ומבוקרת.
עם זאת, גם מנקודת המבט של הנשים, קיימים יתרונות רבים להליך יישוב הסכסוך 

רך כלל , שבגינם הוא בדיש יתרונות חשובים במשפחה בהסכמה. נראה שלגישור
קיימת אפשרות שבמקרים מסוימים צדדים  אכןהחלופה העדיפה, גם עבור נשים. 

לסכסוך יעדיפו התדיינות, המאפשרת, יותר מיישוב הסכסוך בהסכמה, השגת תוצאה 
מבחינה סובייקטיבית, לדעתם, הפתרון ה"צודק" יותר לסכסוך עדיף  449"צודקת".

המאוזן והטוב יותר לכל צדדים  מהפתרון ה"הולם", שמבחינה רגשית הוא היעיל,
 תהסובייקטיביאליו חותר מיישב הסכסוך בהסכמה. עם זאת, נקודת המבט שלסכסוך, 

ת תהיה טובה ויעילה אדוורסריל. ייתכן שמתכונת הדיון הושל בעלי דין אינה חזות הכ
כגון הקביעה מה הן זכויות בהם אין עימות בין איש לרעהו,יותר בתחומים מסוימים, 

_____________________________________ 

על פי ממצאי מחקר, נשים שהשתתפו בהליך של גישור בגירושין נטו לחוש תחושות של  446
בסכסוך הגירושין שלהם במתכונת של דיכאון יותר מנשים שהסדירו את צורכיהם 

 .183( בעמ' 207)לעיל, הערה  Emery and Wyerהתדיינות משפטית. ראו גם: 
. נטען שככלל, אף על פי שהייתה התקדמות, גם כיום, בחברה 1579–1576ראו: שם, בעמ'  447

ה שאינה "נשית" ויפגינו ברבים את כעסן. אולם שלנו, מקובל פחות שנשים ינהגו בצור
במיוחד בחברות בהן נשים אינן דומיננטיות חלות על הנשים מגבלות נוספות בנוגע להבעת 
הרגשות השליליים שלהן במסגרות כגון גישור, והן עלולות לחוש תסכול בגין חוסר 

ות תהליך רגשי האפשרות שלהן להביע בפומבי את רגשות הכעס שלהן בשלב שבו הן עובר
 לא פשוט לקראת גירושין.

 .1579–1576( בעמ' 71)לעיל, הערה  Grilloראו:  448
 .502–500( בעמ' 6לעיל, הערה ) Mosten ראו: 449



 דיני משפחה  -הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  פ"אתש טו דין ודברים

  מנקודת מבט המייחסת חשיבות לשיתוף פעולה והסכמה

353 

 

בהם נחוצה רגישות רבה, ובין שבתחומים  אולם, 450וכיצד צריך להגן עליהן. האדם
נותן את המענה ההיתר בדיני משפחה, הפתרון שאינו רק הטוב והיעיל ביותר, אלא גם זה 

הרגשי הטוב ביותר, למען טובת כל בני המשפחה בטווח הקצר והארוך, הוא יישוב 
שכים בין בני המשפחה, ובראש במיוחד כשקיימים יחסים מתמ, הסכסוך בהסכמה

 ובראשונה כשלבני הזוג ילדים משותפים. 
נשים  451עליו עמדה החוקרת קרול גיליגן,שבדפוס השיח ה"נשי" שלהן,  כמו כן,

נוטות יותר להביע רגשות בשיח עם אחרים. הן יכולות להפיק תועלת מהליך יישוב 
בו מקובל להביע לא רק שה, הסכסוך בגין ביטוי רגשות נחוץ, ויש להן יתרון בהליך ז

עמדות משפטיות אלא גם רגשות. קל להן יותר להשתתף בשיח בגישור, המושתת על 
בו שניסיון להבין מה הם רגשותיו וצרכיו וחתירה להסכם  שיתוף פעולה, הקשבה לזולת,

מנסים לתת מענה הולם והוגן לרגשות וצרכים אלה. בפעילות זו, שמטרתה גם שמירה על 
חסים טובות במידת האפשר בין צדדים לסכסוך, בטווח הקצר והארוך, לשיטת מערכות י
לנשים עדיפות בכישורים ובמיומנות. כשהליך יישוב הסכסוך במשפחה הוא יש גיליגן 
 452נשים מצויות בעמדת יתרון וכוחן רב מכוח הגברים. ,הגישור

של רגשות , יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה מאפשר לנשים ביטוי רב יותר כמו כן
יישוב הסכסוך, הן פועלות במסגרת השיטה של דפוס הבמתכונת חיובית. כשזה 

השיתופית, שהיא רצויה יותר מבחינה רגשית מהדרך של התדיינות. בשיטה זו מייחסים 
חשיבות לתועלת לכל הצדדים, לטוב ולרצוי לכולם, בנוגע לניהול הסכסוך המשפטי 

הכולל של הסכסוך המשפטי נעשה במתכונת ויישובו, גם במישור הרגשי. הפתרון 
בו בוחנים את העמדות וממדית. רק ממד אחד הוא הפורמלי, -שאינה לעומתית ובדרך רב

הממד המהותי.  גם קייםעל ממד זה נוסף אולם, המשפטיות של הצדדים למחלוקת. 
_____________________________________ 

 Allen Lind, John Thibaut and Laurens Walker, “A Cross-Cultural Comparison ofראו: 450

the Effect of Adversary and Inquisitorial Processes on Bias in Legal Decision 

Makingˮ, 62 Virginia L. Rev. (1976) 283. 
 Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Womenʼsראו: 451

Development (1982) pp. 16–17, 70 להלן( :Gilligan, In a Different Voice 'שם, בעמ .)
, עמדה על תפיסת העולם של נשים, בנוגע לחובה מוסרית להפגין חמלה כלפי 67–66

, עמדה גיליגאן על העובדה שכאשר נשים מתמודדות עם דילמות 38אחרים. שם, בעמ' 
יינים מופשטים. המענה המוסרי הנכון מוסריות הן נוטות להתמקד בנסיבות העניין ולא בענ

 Carol Gilligan, “ Remapping theלמצב מסוים, לדעת הנשים, תלוי בהקשר. ראו גם: 

Moral Domain:New Images of Self in Relationshipˮ, Mapping the Moral Domain: A 

Contribution Of Women's Thinking To Psychological Theory and Education (Carol 

Gilligan, Janie Victoria Ward, Jill Mclean Taylor, Betty Baridge eds., 1988) 

pp.14-18; Carol Gilligan, Jane Attanucci, “Two Moral Orientations:Gender 

Differences and Similarities”,34 Merill-Palmar Quarterly (1988), pp.223–237 . 
)לעיל,  Dingwall, Greatbath and Ruggeroneקנה אחרת במחקר: ראו לעומת זאת מס 452

 (.243הערה 
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ברובד זה מייחסים חשיבות לרגשות הצדדים לסכסוך ומחפשים מענה רגשי טוב 
ם, צרכים, רצונות ותחושות שלהם. לקראת פתרון הסכסוך מתנהל שיח בין בני לאינטרסי

לא כל כי בו הם מבינים שרכיהם ולאינטרסים שלהם במישור הרגשי, והזוג בנוגע לצ
הצרכים והאינטרסים הללו בהכרח מנוגדים זה לזה, וניתן לאתר אינטרסים משותפים 

  453י כולם.המקובלים על כולם, וכך יהיה מענה רגשי לצורכ
לעיתים, החפצות למנוע ניצול של נחיתות נשים במשא ומתן שמטרתו יישוב הסכסוך 
במשפחה בהסכמה ביקרו מגמה של מגשרים בארצות הברית לרצות גברים ונשים במידה 

משמורת משותפת. כדי להשיג לשווה, שהובילה לנטייה שלהם לעודד בני זוג להסכים 
שרצוי שלגברים ונשים יהיו זכויות שוות בתחום את מבוקשם, נטו להדגיש בגישור 

החזקת הילדים והטיפול בהם בעתיד, וכך יהיה אם יחליטו לאמץ הסדר משמורת רצוי. 
חשיבות מספקת לעובדה שבפועל, לפני פרוץ סכסוך  והמבקרות טענו שהם לא ייחס

 הגירושין, בדרך כלל תרומת הנשים בתחום הטיפול בילדים הייתה גדולה מזו של
הסדר משמורת משותפת בהסכם בתום הגישור של נטען שהעדפת אימוץ  454הגברים.

היא גם פועל יוצא של הניסיון הרב יותר של גברים בניהול משא ומתן. כמו כן, היו 
הסדר של  בדרך כלל שטענו שבגין הנטייה של המגשרים בארצות הברית להעדיף

לא הציגו במידה הם עדיף, משמורת ההבהמלצותיהם בנוגע להסדר  משמורת משותפת
הנדרשת את החשש שמא פגיעה נפשית או פיזית בבן הזוג או בבת הזוג תהיה אפשרית 

קשר רב יותר בין בני זוג שבגין תחולתו קיים  ,יותר כשקיים הסדר של משמורת משותפת
 455אחרי הגירושין.

מחלישה את  אינהלדעת המבקרות, משמורת משותפת עם אחריות הורית משותפת 
, לא זה ההסדר המאומץ בארצות הברית כדבר אולםמעמד האם אלא מעצימה אותו. 

שבשגרה. מגשרים רבים מחלישים את מעמד האישה כשהם מעודדים הסכמה לאימוץ 
משמורת, שהיא משותפת ואינה משמורת יחיד של תחום הבו השוויון קיים בשהסדר 

ל הסדרים מעשיים שוויוניים האם, אך נעדר לדעתן יסוד חיוני נוסף: קביעה ברורה ש
לטענתן, הסדר משמורת זה מקנה  456אחריות הורית המשותפת.-בנוגע למימוש ההורות

לאב עוצמה בתחום קבלת ההחלטות בנוגע לחיי הילד, אולם מבחינה מעשית, כשלא חל 
גם הסדר של אחריות הורית משותפת בכל המובנים הנדרשים, נטל האחריות היומיומית 

ם מוטל בראש ובראשונה על האישה. נטען שמתכונת זו הייתה מקובלת לטיפול בילדי
ישור, והיא הנציחה פערי כוח שהיו תולדת גבארצות הברית בהסכמים ביחס למשמורת 

_____________________________________ 

 (.95ראו: פרלמן )לעיל, הערה  453
 .1596–1594( בעמ' 71)לעיל, הערה   Grilloראו: 454
 .321( בעמ' 442)לעיל, הערה Rivera, Zeoli and Sullivan ראו:  455
קדרי -. ראו בקורת דומה: בוגוש, הלפרין1572–1569( בעמ' 71)לעיל, הערה   Grilloראו: 456 

 .348–347( בעמ' 91ורונן )לעיל, הערה 
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, המבקרות טענו שכשהיה קיים הסדר כמו כן 457שהיו קיימים בחברה בין גברים ונשים.
ף פעולה בהסדר של משמורת משותפת המגשרים ציפו שהאישה תהיה גמישה, תשת

משמורת זה ותפעל בהתאם ללוח הזמנים של הגבר, אך לא דרשו שתהיה אותה מידה של 
 גמישות בפעילות הגבר כהורה. 

עם זאת, ממצאי המחקרים המאוחרים יותר מורים כי משמורת משותפת בנסיבות 
המתאימות מקדמת את זכויותיהם וטובתם של כל בני המשפחה, ובמיוחד של הילדים 

כדי למנוע פגיעה אפשרית בצדדים חלשים בהסדר בנוגע למשמורת קטינים,  458בה.
לפיו בהמלצותיהם של מיישבי הסכסוך בהסכמה בנוגע להסדר שקרון יצריך לחול ע

העדיף בתחום החזקת הילדים, בשלב שלפני קבלת ההסכם, הם יחויבו להזהיר שקיימים 
תרונותיו. הם יפרטו גם מה יכולות י לעגם חסרונות להסדר המשמורת המשותפת, נוסף 

להיות ההשפעות האפשריות השליליות של הסדר המשמורת המשותפת, ובין היתר חשש 
שבנסיבות מסוימות אפשרית פגיעה נפשית או פיזית בצדדים, כשהסדר זה קיים וכורח 

, לצד הערת אזהרה זאת, אולםאחר הגירושין. להמציאות הוא קשר רב יותר בין בני זוג 
הסדר משמורת משותפת. היא חשובה לא רק למען קידום  ובה הצגת כל היתרונות שלחש

שקל יותר להגיע להסכמות בהליך יישוב  כיווןטובת הילדים וההורים במשפחה, אלא גם 
הסכסוך, כשהבסיס להסכמות בענייני משמורת הוא משמורת משותפת, וההצלחה 

סכסוך בהסכמה טוב יותר מבחינה במאמץ של יישוב הסכסוך בהסכמה חשובה. פתרון ה
רגשית לכל בני המשפחה, וגם לנשים בה, ומקנה תחושה טובה למשתתפים בהליך זה גם 

. בין היתר, פתרון הסכסוך בסוגיה של משמורת ילדים בהסכמה בחייהם בהיבטים נוספים
פתרון הסכסוך באמצעות  של עלותהשעלותו לצדדים נמוכה מ כיווןטוב יותר 
 459התדיינות.

בהם הגבר הוא הצד החלש במשא ומתן והוא יהיה הצד לסכסוך שקיימים גם מקרים 
במשפחה שיהיה זקוק להגנה. היו שסברו שבמשא ומתן ביישוב הסכסוך בהסכמה 
לעיתים טיעוני הנשים אינם כנים ונובעים מטקטיקה של משא ומתן. בין היתר, הבקשה 

בהן הסדר שם אינה כנה, בנסיבות שלהן שיחול בעניינן הסדר של משמורת יחיד לעיתי
משמורת זה כנראה אינו מקדם את טובת הילדים. אם מיישב סכסוך בהסכמה סבור 

כשהילדים יהיו בחזקתה  – שה פועלת בדרך זאת כדי לזכות ביתרון משפטי וכלכליישא
אך  – באופן בלעדי, וכך תזכה ליתרון בתחומים כגון מזונות הילדים או חלוקת רכוש

לנסות לשכנע אותה לאמץ הסכם המקדם  עליואינו מקדם את טובת הילדים, הסדר זה 
_____________________________________ 

 .348–347בעמ'  ראו: שם, 457
 והטקסט שלידן. 198–195ראו: לעיל, הערות  458
 Orna Cohen, Aharon Luxenburg, Naomi Dattner and David E. Matz, “Suitabilityראו: 459

of Divorcing Couples for Mediation: A Suggested Typologyˮ, 27 The American J. of 

Fam. Therapy (1999) 329; Joan B. Kelly, “Family Mediation Research: Is There 

Empirical Support for the Field?ˮ, 22 Conflict Resolution Quarterly (2004) 3. 
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הוא אינו צריך להתערב במשא  460במידה רבה יותר, לדעתו, את טובת ילדי בני הזוג.
יתרון בסוגיות כגון משמורת הילדים  יש לאישהבו שהסכם בו ומתן אם לדעתו מתגבש 

הסדר המקדם את טובת הילדים. ותאומץ מתכונת של  ,וחינוכם, אך הוא יתרון סביר
שה או לגבר, בסוגיה י, כשהוא מודע לקיומו של יתרון משמעותי לא רצוי לאאולם

מסוימת בהסכם המתגבש במשא ומתן, שאינו עולה בקנה אחד עם טובת הילדים 
קרון המחייב אותו להשתדל ילאור הע בתבונה ובזהירות וזכויותיהם, ראוי שיפעל
 טובת כל בני המשפחה. שההסדר המוסכם יקדם את

בהן שההגנה לגבר במשא ומתן, כצד החלש, נדרשת לעיתים בישראל בסוגיות 
, בנושא משמורת קטינים קיימת בחוק המעמדו נחות במצב המשפטי הקיים. לדוגמ

לעת הזאת השערה שילדים בגיל רך, עד גיל שש, צריכים להיות בחזקת האם, בישראל 
שה ברוב המקרים יתרון על פני ילאיש לת חזקת הגיל הרך שזוהי טובתם, ובגין תחו כיוון

עם זאת, תוצאות מחקרים חדשים  461בגיל זה.בישראל הגבר בנוגע למשמורת קטינים 
בו גם האב משמורן בחלק מן הזמן, גם שהסדר משמורת  ,מורות שבמקרים המתאימים

וי רצ 462את טובת הילדים במשפחה. המיטביתכשהילדים בגיל רך, מקדם בצורה 
שמיישב הסכסוך במשפחה בהסכמה יציג בפני הצדדים לסכסוך את תוצאות המחקרים 

צריך להתחשב גם בחוות דעת מומחים, שנוטות  אולםהללו, בנסיבות המתאימות. 
בהן הייתה בעבר שלהעדיף הענקת זכות משמורת לאם בנסיבות מסוימות, כגון אלו 

בגידולם וחינוכם. בנסיבות אלה רב יותר ההורה שטיפל בילדים יותר והשקיע זמן 
בהן פעל שהמומחים סבורים שכך כנראה תעשה גם בעתיד, בעוד האב, בנסיבות אלה, 

 יותר ממנה בעבודה מחוץ לבית, כנראה יפעל בדרך דומה גם בעתיד. 

 הפמיניסטית התאוריה של העולם תפיסת לאור בחינה 6.4.2

שה, שהיא בדרך כלל יצה הגנה על אהעולם של התאוריה הפמיניסטית, נחו על פי תפיסת
הצד החלש בסכסוך במשפחה, גם במהלך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה. השיקול 
 ,שכך צריך לפעול עלול להוביל למסקנה שאין לעודד יישוב סכסוך במשפחה בהסכמה

שה נפגעת בו כצד החלש בסכסוך. עם זאת, שיקול זה אינו ישכאמור לעיתים הא כיוון
שה היא הצד יחתירה להסכם במשפחה בכל מקרה. לעיתים, אף אם האצריך למנוע 

וקיים שיקול מתנגש ניכרים החלש במשא ומתן, ייתכן שפערי הכוח בין הצדדים אינם 

_____________________________________ 

 ,Joshua D. Rosenberg, “In Defense of Mediationˮ, 33 Arizona L. Rev. (1991) 467ראו:  460

pp. 493–495. 
בנוגע ליתרון זה והשלכות חזקת הגיל הרך ומשמורת משותפת בנוגע לשוויון בין גברים  461

 והטקסט שלידן. 185–178ונשים וטובת הילדים וזכויותיהם בישראל, ראו: לעיל, הערות 
שמורת משותפת ראו: לעיל, הערות בנוגע לקידום טובת הילד באמצעות אימוץ הסדר של מ 462

 והטקסט שלידן. 198–195
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בהסכמה ולא הוא ב הסכסוך במשפחה ושה, כשיישיחשוב, והוא התועלת הצפויה גם לא
משפחה בהסכמה יתרונות ת. ליישוב סכסוך באדוורסריבאפיק הלוחמני של ההתדיינות ה

זו היא במקרים רבים השיקול הנובעת מיישוב הסכסוך במתכונת תועלת הרבים, ו
הדומיננטי גם מנקודת המבט של הנשים. מלומדות חשובות הדוגלות בהשקפת עולם 
פמיניסטית מכירות בעובדה שלתוצאות הטובות של יישוב סכסוך בהסכמה יש ערך. כך 

ו את תפיסת העולם של הפמיניזם החברתי, על פי משנתה של הן יסברו במיוחד אם אימצ
. לדידה, הנשים מייחסות ערך וחשיבות, בין היתר, לחובה (Carol Gilligan) קרול גיליגאן

מוסרית להפגין חמלה כלפי אחרים. המענה המוסרי הנכון למצב מסוים, לדעת הנשים, 
 463זולת.תלוי בהקשר וכולל ייחוס חשיבות לטיפול באחר ודאגה ל

, זרם שהשפעתו הולכת וגוברת בעשורים האחרונים בכתיבה הפמיניסטית הוא כמו כן
נמנות, בין היתר, בכתיבתן הכותבות המיישמות אסכולה זו  םע 464מודרני.-הזרם הפוסט

כולן  468(.Minowומינאוו ) 467(Bartlettבארלט ) 466(,Rhodeרוד ) 465(,Olsenאולסן )
סטית לוחמנית מדי, גורפת ובלעדית, וסבורות שיש מתנגדות לאימוץ תפיסת עולם פמיני

לבחון את המציאות החברתית והמשפטית המורכבת מנקודת מבט המשלבת השקפות 
פמיניסטיות שונות, שחלקן אינן לוחמניות מדי וגורפות. בהקשר זה, כשקיימים שיקולים 

מייסדת  –( Radinמתנגשים מנקודת מבט פמיניסטית, חשובה תפיסת העולם של ראדין )

_____________________________________ 

( בעמ' 451)לעיל, הערה  In a Different Voice(,בספרה Gilliganראו את עמדת גיליגאן ) 463 
ו , על תפיסת העולם של נשים, בנוגע לחובה מוסרית להפגין חמלה כלפי אחרים. רא67–66

 .251גם: הערה 
 Jean-Francois Lyotard, The Postmodernמודרניזם ראו: -בנוגע להגדרת פוסט 464

Condition: A Report on Knowledge (Geoff bennington and Brian massumi – trans., 

1984) pp. 37–41, 51, 60 לדעת ג'ין .(Jean) מודרני, נוצר כתוצאה -המצב החדש, הפוסט
אמונה ב"נרטיבים הגדולים" המסורתיים, שמכוחם ניתנה לגיטימציה לידע של קריסת ה

 Marieמודרני במשפט ראו: -שלנו מאז תקופת ההשכלה. בנוגע למאפייני פמיניזם פוסט

Ashe, Naomi R. Cahn, “Child Abuse: A Problem for Feminist Theoryˮ, 2 Tex. J. 

Women & L. (1993) 75, pp. 107–109. 
 ,A Progressive Critique :The Politics of LawThe Sex of Lawˮ, “Frances Olsen : ראו 465

(David Kairys ed., 1990) 453, p.458 :ראו גם .Frances Olsen, “Feminist Theory in 

Grand Styleˮ, 89 Colum. L. Rev. (1989) 1147, pp. 1177–1169 כמו כן היא שוללת ;
 .Frances Eכת בחשיבה המאפשרת ריבוי ומגוון דעות במאמרה: חשיבה דיכוטומית ותומ

Olsen, “The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reformˮ, 96 Harv. 

L. Rev. (1983) 1497. 
 Deborah L. Rhode, Theoretical Perspectives on Sexual Difference (1990)ראו:  466

pp.6-7;Deborah L. Rhode, “Feminist Critical Theoriesˮ, 42 Stan. L. Rev. (1990) 617, 

p. 619. 
 ,Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Methodsˮ, 103 Harv. L. Rev. (1990) 829ראו:  467

pp.863–867. 
 .Martha Minow, “Foreword: Justice Engenderedˮ, 101 Harv. L. Rev. (1987) 10ראו:  468
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בהם שהמבכר פתרונות מעשיים לבעיות קונקרטיות, במצבים  –זרם הפמיניזם הפרגמטי 
קיימים שיקולים מתנגשים, על פני אימוץ פרספקטיבה פמיניסטית אחת ויחידה לטיפול 

זרם פמיניסטי זה אינו כופר ברלוונטיות של העקרונות והערכים  469בכל הבעיות הנשיות.
, על פי תפיסת עולם אולם 470להם חשיבות בעולם המשפט. שהפמיניזם החברתי מייחס

להקשר הקונקרטי, ולא ניתן להחיל על כל גם בפתרון בעיות יש חשיבות רבה  ,זו
לא תמיד ניתן לחזות בוודאות את  471המקרים מודל עיוני פמיניסטי מופשט אחד.

ן, כדי תוצאות הבחירה בדרך פעולה מסוימת, אך עלינו לנסות כמיטב יכולתנו לצפות

_____________________________________ 

 Patricia A. Cain, “Feminismעמדה  Radinמודרניים בכתיבתה של -ל המאפיינים הפוסטע 469

and the Limits of Equalityˮ, 24 Ga. L. Rev. (1990) 803 הפמיניזם הפרגמטי מסתייג מן .
ההבחנה החדה של הפמיניזם התרבותי בין אתיקה של גברים )"אתיקה של צדק"(, 

, אוטונומיה, אינדיווידואליזם, תחרותיות והיגיון, לבין המבוססת על מושגים של זכויות
אתיקה של נשים )"אתיקה של דאגה"(, המושתתת על מושגים של אחריות, דאגה לזולת, 
שיתוף פעולה, הקשר, אינטואיציה ורגש. הפמיניזם הפרגמטי אינו מוכן לקבל את הדרת 

הדאגה, שכן הדרה כעין הנשים מן האתיקה של הצדק ואת הדרת הגברים מן האתיקה של 
 Margaret Jane Radin, “The Pragmatist and theזו מקבעת מצב נתון המזיק לנשים. ראו:

Feministˮ, 63 S. Cal. L. Rev. (1989–1990) 1699, pp. 1712–1713  :להלן(Radin, “ The 

Pragmatist and the Feministˮ:ראו גם .) Margaret Jane Radin, Frank Michelman, 

“Pragmatist and Critical Legal Practiceˮ, 139 U. Pa. L. Rev. (1991) 1019, pp. 

. כמו כן, הפמיניזם הפרגמטי מפקפק בקיומה של דיכוטומיה חדה וגורפת בין 1050–1049
טבע נשי לטבע גברי. הוא גורס כי המאפיינים ה"נשיים" הם תולדה של דיכוי ולא של טבע 

. ראו גם: ביקורת דומה על המגמה של הפמיניזם התרבותי 1050' מולד. ראו: שם, בעמ
להגדיר את המהות של נשים לאור הפעילות העכשווית שלהם והתכונות הנוכחיות שלהן 

 Linda Alcoff, “Cultural Feminism Versus Post-Structuralism: Theבחברה בת זמננו: 

Identity Crisis in Feminist Theoryˮ, 13 Signs (1988) 405, p. 407 כמו כן היו שטענו .
שייתכן שהשונות בין גברים לנשים, שעליה מתבסס הפמיניזם התרבותי, תיעלם או 

 .1051, שם, בעמ' Radin and Michelmanתצטמצם בחלוף העיתים. ראו: 
 Mary Becker, “Four ככלל, הפמיניזם הפרגמטי נשמר מפני הכללות אוניברסליות. ראו: 470

Feminist Theoretical Approaches and the Double Bind of Surrogacyˮ, 69 Chi-Kent. L. 

Rev. (1993) 303, pp. 303–304, 310. 
 ,Mary Becker(; 469)לעיל, הערה  Radin, “The Pragmatist and the Feministˮראו:  471

“Strength in Diversity: Feminist Theoretical Approaches to Child Custody and 

Same-Sex Relationshipsˮ, 23 Stetson L. Rev. (1994) 701, p. 703  :להלן(Becker, 

“Strength in Diversityˮ;) Deborah L. Rhode, “Gender and Professional Rolesˮ, 63 

Fordham L. Rev. (1994) 39, pp. 42–43תפיסה פמיניסטית אחת ויחידה המניבה  . אין
פתרון טוב וראוי לבעיות כל הנשים בכל עת ובכל הקשר, ולכל פתרון פמיניסטי כולל יש 
יתרונות וחסרונות במקרים קונקרטיים. בכל מערכת של נסיבות יש להעמיד את כל הגישות 

מיטבי את מעמד זו מול זו ולבחור בזו המקדמת באופן ה –על יתרונותיהן וחסרונותיהן  –
. אל מגוון התיאוריות 311–310(, בעמ' 470)לעיל, הערה  Beckerהאישה. ראו: 

הפמיניסטיות הקיימות יש להתייחס כאל כלים, שניתן לעשות בהם שימוש לשם קידום 
 .703, שם, בעמ' Becker, “Strength in Diversityˮעניינן של נשים בנסיבות שונות. ראו: 
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. אם לא ננקוט דרך זו, ונתמקד בתפיסה  472להעריך איזוהי הדרך הטובה ביותר
פמיניסטית שתפנה זרקור בעיקר להיבט אחד המעורר חששות, כגון הסכנות הצפויות 
לנשים בהליך הגישור, אנו עלולים להסיר את עינינו מהברכה והתועלת הרבה הצומחת 

עניין, כגון התועלת המתקבלת מההסכם  לנשים בהיבט אחר, מועיל וטוב, של אותו
בסיומו של הליך יישוב הסכסוך במשפחה. לשיטתה של ראדין, במאזן הכולל, מה 

, כגון סכנות לנשים בהליך הגישור, עלול, אפשריות שנחזה כהגנה לנשים בגין סכנות
לפגוע בהן, כשבוחנים את הסוגיה מנקודת מבט נוספת, של התועלת  ,בסופו של דבר

ן לנשים. החשש מפני ויתור על טובה וברכה לנשים בגין חשש מופרז מפני סכנות בעניי
הפתרון לבעיה זו, לדעת ראדין, מושתת על  473וחששות הוא הבעיה של "חרב הפיפיות".

כל מקרה שבו נחוצה הכרעה. של נסיבות האימוץ גישה פרגמטית: יש לבחון היטב את 
ישה או נשים, צריך לקבוע איזה קצה משני כשקיימות פנים לכאן ולכאן בנוגע לטובת א

ית "חרב הפיפיות" יראדין סברה שבע 474חרב הפיפיות הוא הרע במיעוטו. יה שלקצות
שכיחה ומתעוררת במקרים רבים בסוגיה שצריך לבחון אותה מנקודת מבט 

לא זו אף זו, מכיוון שהנסיבות משתנות, יש לשוב ולבחון כל הכרעה  475פמיניסטית.
  476ב פיפיות" פעם אחר פעם.במצב של "חר

_____________________________________ 

 .310( בעמ' 470)לעיל, הערה  Beckerראו:  472
. בין היתר, 704( בעמ' 469)לעיל, הערה  Radin, “The Pragmatist and the Feministˮראו:  473

( הציגה את הקושי הנובע לעיתים מייחוס חשיבות רבה מדי לדיכוי נשים Radinראדין )
בהקשר מסוים והתעלמות מתוצאות אחרות, שאף להן יש השפעה על חיי הנשים וטובתם. 

 –הסרה מוחלטת של דיכוי נשים בחברה  –היא הסבירה כי המטרה המרכזית של הפמיניזם 
 Nancy Perkins Spyke, “The Land: טרם הושגה. בנוגע לבעיית חרב הפיפיות ראו גם

Use-Environmental Law Distinction: A Geo-Feminist Critiqueˮ, 13 Duke Envtl. L. & 

Pol'y F. (2002) 55, p. 88 השימוש בביטוי "חרב פיפיות", כתרגום עברי לביטוי .“The 

Double Bindˮ ו: ליאורה מצוי לראשונה, למיטב ידיעתי,בכתבי ליאורה בילסקי. רא
, בעמ' 5ו )תשנ"ח(  פליליםבילסקי, "נשים מוכות: מהגנה עצמית להגנת העצמיות" 

( אומנם הסכימה עם ראדין שאין גישה פמיניסטית אחת המתאימה Becker. בקר )44–42
לכל הנסיבות, אך סברה כי בעיית חרב הפיפיות פחות שכיחה. היא לא מתעוררת תמיד, ורק 

היא מתעוררת היא סבורה שיש להעדיף את שיטתו של הפמיניזם במקרים מסוימים שבהם 
 .311( בעמ' 470)לעיל, הערה  Beckerהפרגמטי. ראו: 

. 1701–1700בעמ'  (469)לעיל, הערה  Radin, “The Pragmatist and the Feministˮראו:  474
Bartlett  עמדה על בעיה בסיסית של "חרב פיפיות" בתאוריה הפמיניסטית: קיים חשש

שמא תוצאות הניתוח של התאוריה הפמיניסטית תהיינה מיסוד של תופעה שרוב 
 Bartlettהפמיניסטיות חפצות לשים לה קץ: הבידוד והסטיגמטיזציה של הנשים. ראו: 

. ראו גם: יישום השיקולים בנוגע ליתרונות וחסרונות של כל 835( בעמ' 467)לעיל, הערה 
 Mary E. Becker, “Double Binds Facingאחד מן ההיבטים של בעיית "חרב הפיפיות": 

Mothers in Abusive Families: Social Support System, Custody Outcomes, And 

Liability for Acts of Othersˮ, 2 U. Chi. L. Sch. Roundtable (1995) pp. 13–19. 
. בין 1701( בעמ' 469)לעיל, הערה  Radin, “The Pragmatist and the Feministˮראו:  475

ום התעסוקה. ראו, היתר, בעיית "חרב הפיפיות" מתעוררת גם לגבי העדפה מתקנת בתח
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פחות במצב  שה צריכה להימנע מהבחירה הטובהילפיה האשכאמור, תפיסת העולם 
יישוב  של בו קיימת בעיית "חרב הפיפיות", ישימה גם בנוגע למעמד נשים בהליךש

הסכסוך במשפחה בהסכמה. אפשר להרחיק לכת ולטעון מנקודת מבט פמיניסטית, ללא 
אינו טוב לנשים. טיעון זה מושתת על  , שככלל הליך זהותבין נסיבות שונ בחנהא

שה, כצד החלש במשא ומתן, יההתמקדות בכמה חששות, כגון חשש שתיפגע הא
. כמו כן, נזכרו  477במיוחד במצבים מסוימים, כגון כשקיימת אלימות במשפחה

אפשרויות פגיעה בנשים שנובעות מההבדלים בין מעמד גברים ונשים בחברה בזמננו. 
ין היתר, היו שטענו שהמגשרים במשא ומתן לעיתים אינם מייחסים חשיבות ראויה ב

מצפים שתסכים להסדר הם ו ,שה על התחתונה בשוק העבודהילעובדה שידה של הא
הסכסוך המושתת על ההנחה שהיא תתרום את תרומתה לפרנסתה ופרנסת ילדיה, 

ציפייה זו פוגעת  ,ותהמבקרגישת ל 478בעבודה הממצה את פוטנציאל ההשתכרות שלה.
בנשים. כשהאישה מסכימה שיחול הסדר זה, היא נפגעת, כי אין בו התחשבות מספקת 
בפערים שהיו קיימים בעבר ולעיתים קיימים בהווה בתחום זה. בעבר, ולעיתים גם 

עבודות משק הבית והטיפול בילדים, של נטל הבהווה, נשים נשאו ונושאות בעיקר 
ות להיות פעילות באותה מידה כמו גברים בשוק העבודה. לדעת יכול אינן ובמציאות זו

בו שהמבקרות, אין הצדקה לעמדת המגשרים, המצפים שהנשים יחפשו מקום עבודה 
אחר הפרידה בין בני הזוג. הן טענו שמגשרים אלה ליעבדו ויתרמו לפרנסה במשפחה 

פחות  עילותלנשים, במיוחד כשהיו פ מספקת לקושי שיהיהאינם מייחסים חשיבות 
זמן רב, אף אם במשך לא עבדה ששה יבשוק העבודה, למצוא מקום עבודה מתאים. א

_____________________________________ 

 
, ס"ח 1993–( )מינויים(, תשנ"ג6א לחוק החברות הממשלתיות )תיקון מס' 18למשל: סעיף 

. מחד גיסא, מדיניות של העדפה מתקנת פתחה ועודנה פותחת בפני נשים נתיבות 92
מקצועיות שבעבר היו חסומות בפניהן. מאידך גיסא, עלולות נשים המכהנות במשרות בהן 

מתקנת להיתפס כבעלות כישורים פחותים מאלה של גברים המכהנים נוהגת העדפה 
במשרות דומות. במילים אחרות: לנשים יש יותר הזדמנויות תעסוקה מבעבר, אולם דימוין 

עלול להיפגע. ראדין סבורה כי צריך לבחון  –בכל הקשור לכישוריהן המקצועיים  –העצמי 
סקנה היא שכיוון שהתועלת שמפיקות את שני צדי "חרב הפיפיות" במקרה זה. אולם המ

נשים ממדיניות של העדפה מתקנת עולה על הפגיעה האפשרית בדימוין העצמי העדפה 
( בעמ' 469)לעיל, הערה  Radin, “The Pragmatist and the Feministˮמתקנת רצויה. ראו: 

1707. 
 Becker; 1702( בעמ' 469)לעיל, הערה  Radin, “The Pragmatist and the Feministˮראו: 476

 .305( בעמ' 470)לעיל, הערה 
 )לעיל, Grillo והטקסט שלידן; ראו גם הטיעונים במאמר: 526-522ראו: להלן, הערות  477

 (. 71הערה 
 Angela M. Moe and Myrtle P. Bell, “Abject Economics: The Effect of Battering :ראו 478

and Violence on Women's Work and Employabilityˮ, 10 Violence Against Woman 

(2004) 29, pp. 36, 49  
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מן הממוצע במשק, והעבודה תהיה  נמוךבדרך כלל שכרה יהיה תמצא מקום עבודה, 
צריך לבחון את המאזן הכולל,  אולם, 479במקרים רבים לא מאתגרת, שגרתית ומשעממת.

"חרב הפיפיות". בדרך כלל אין לוותר  ה שלידדבהתחשב בהשפעה על נשים של שני צ
בגין  ,לנשים מיישוב הסכסוך במשפחה בהסכםהצומחים בנקל על היתרונות החשובים 

החשש שמא תוצאותיו יהיו גם שליליות בתחומים מסוימים. בין היתר, הנשים הן בדרך 
אוזן הוא תוצאה צפויה של תחולת הסדר מ ןכלל אימהות לילדים, וקידום טובת ילדיה

 והוגן בתום יישוב הסכסוך בהסכמה.
הוא צד חלש בסכסוך תהיה פגיעה קשה בהחשש שכשעם זאת, בנסיבות מסוימות, 

התועלות והתרומה לחיי  ,משקל הנכבד של היתרונותהמשקל החסרונות גובר על , גדול
הסכם טוב שגובש בתום הליך  יו שלשמים את עקרונותיהנשים ולחיי ילדיהן כשמי

ן במשפחה. נחוצה חקיקה שתאפשר במקרים מסוימים, כגון כאשר קיימים המשא ומת
פערי כוחות גדולים, הימנעות מחתירה להסכם זה, או הפסקת משא ומתן לקראת 

נחוצה הכשרה מקצועית מתאימה של  ,. כדי שההחלטה בעניין זה תהא מושכלתוכריתת
ר להלן, בין היתר כאמו 480עובדי יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך בהסכמה במשפחה.

משא ומתן במקרה שבו האישה אינה ממצה אפשר הפסקת הניתן להוסיף סייג חקיקתי המ
בדרך כלל המשא ומתן לקראת  481את הטיעונים והזכויות שלה במשא ומתן עם הגבר.

רק במקרים כריתת הסכם במשפחה יכול להניב פרות מבורכים לכל בני המשפחה ו
של המבקרות הללו, מנקודת מבט  תלביקור מיוחדים אלה יש לייחס משקל רב

 פמיניסטית.

  הסמכויות מרוץ והאצת הדתיים הדין בתי של השיפוט סמכות הרחבת 6.5

תחולת שהחוששים  המתנגדים שהשמיעוההסדר שנקבע בחוק,  עלביקורות להלן אציג 
דין התחולת של סמכות השיפוט של בתי הדין הדתיים ו ן שלהרחבתל תביאההסדר בחוק 

האצת מרוץ  שהרחבה זו תגרום נטעןלעיתים כמו כן, דתי בדיני המשפחה בישראל. ה
 יוצגו להלן טיעונים אלה של המתנגדים, וגם מענה הולם לביקורות אלה. . הסמכויות

 ,טוענים שההשלכה של האפשרות להגשת בקשה ליישוב סכסוך ראשית, המבקרים
האצת מרוץ הסמכויות דתיות היא  גם בערכאות שיפוט ,הליך מהו"ת ובעקבותיה קיום

השקפת עולם דתית ודין דתי, שחלים בערכאות אלה, בדיני  ם שלהרחבת תחולתו
אימוץ מדיניות דתית בפעילות בהליך  הם מעלים חשש מפניהמשפחה בישראל. 

_____________________________________ 

 שם. 479
. 1703( בעמ' 469)לעיל, הערה  Radin, “The Pragmatist and the Feministˮן זה: ראו בעניי 480

ראו גם הצעה שהמחוקק בישראל יאמץ המלצות למיישבי הסכסוך בהסכמה בישראל ברוח 
 למאמר זה. 5.1.1.2.2זו. ראו: לעיל, בפרק 

 למאמר זה. 6.7פרק -ראו להלן: תת 481
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המהו"ת, של יחידות הסיוע הפועלות לצד בתי הדין הדתיים. כמו כן, נטען שההסדר 
גם בתחום של כריכת תביעה בעניין שבסמכות מקבילה בתביעת החדש מחליף את הישן 

המוגשת לבית דין רבני. אם אלו פני הדברים, התוצאה היא הרחבת סמכות  ןגירושי
בטלים המבחנים המגבילים כריכה זו, לדעתם ש כיווןהשיפוט של בית הדין הרבני, 

תדיינויות, שנקבעו בפסיקה בעבר, ובמקומם חלים מבחנים חדשים, בחוק להסדר ה
ן של היעדררושין. כמו כן, יבית דין זה הכרוכה בתביעת הג ו שלשמרחיבים את סמכות

בבתי הדין  יחידות סיוע ליד בתי דין דתיים מסוימים גורם לתוצאות שאינן אחידות
. בחלקם חל ההסדר בחוק להסדר התדיינויות, כולל המגבלות הקיימות תחילה הדתיים

בתי הדין הדתיים בהתדיינות, ובחלקם פתוחה הדרך, ביתר בנוגע לסמכות השיפוט של 
 קלות, בפני בעל דין החפץ להתדיין בבית דין דתי, המחיל דין דתי.

הסמכויות, שקיים  כאמור, נטען שתוצאה אחת של ההסדר בחוק היא האצת מרוץ
מקבילה, בנסיבות מסוימות, הייתה  בישראל במשך שנים רבות. בעניינים שבסמכות

עלי הדין בסכסוך במשפחה בלבחור את ערכאת השיפוט הרצויה בהתדיינות.  אפשרות
היו יכולים לבחור אם הם חפצים לרכוש סמכות שיפוט בבית המשפט האזרחי או בבית 

שהגיש תחילה תביעה  –בעניינים שבסמכות מקבילה. כל הקודם  ,הדין הדתי המתאים
יה יכול לזכות בסמכות השיפוט ה – בערכאת שיפוט הרצויה בעיניו, במתכונת הנכונה

בה צפויים יישום השקפת עולם, מדיניות או השגת תוצאה, ההולמים את שבערכאה 
לעיתים היה ניכר מאמץ של בעל דין, שניסה להקדים את חברו בסכסוך  482שאיפותיו.

במשפחה ולזכות בסמכות שיפוט בערכאת השיפוט הטובה ביותר בעיניו, כדי שייהנה 
. צד לסכסוך לדידומיתרונות הנובעים מתחולת ההסדר הנוח יותר  ואילך אותה עתמ

במשפחה בישראל שחפץ להפיק תועלת מן היתרון הנובע מתחולת הדין והמדיניות 
חלוקת רכוש בני  או החלים בערכאת שיפוט העדיפה בעיניו בתחום מסוים, כגון מזונות

צפויה תוצאה טובה יותר הזוג, היה עלול להיחפז ולהגיש תביעה בערכאת השיפוט שבה 
בהן שרוק חפוז ולא נחוץ של המשפחה, בנסיבות יעבורו. חיפזון זה היה עלול לגרום לפ

 ,הייתה אפשרות לשקם את חיי הנישואין, וכך עלולים להיות גירושין שאינם הכרחיים
רצוי ואינו  אינו, מרוץ הסמכויות אם כן 483סבל לבני הזוג וילדיהם. מאוחר יותרשיגרמו 
רוק מהיר מדי של ישהוא עלול לגרום לפ כיוון 484ם את טובת בני הזוג וילדיהם,מקד

המשפחה, שניתן למנוע אותו, באמצעות המתנה עד למיצוי אפשרויות אחרות, שאינן 

_____________________________________ 

לפסק דינו של  10–7, פסקה פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בחיפה 58/08ראו: בג"ץ  482
 (. 21.01.2010המשנה לנשיאה ריבלין )פורסם בנבו, 

אשר מעוז, "'כרוך' זה הכרוך על הנזק האפשרי כתוצאה מקיומו של מרוץ הסמכויות ראו:  483
 .123, בעמ' 101( )תשמ"ט( 1יד) , עיוני משפט"גירושיןעל הכריכה בתביעת  –על עקבנו" 

 . 651–159 ( בעמ'443צבי )לעיל, הערה -רוזןראו בעניין זה:  484

http://www.lawyer-lawyer.co.il/lawyers106286.html


 דיני משפחה  -הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  פ"אתש טו דין ודברים

  מנקודת מבט המייחסת חשיבות לשיתוף פעולה והסכמה

363 

 

כדי למנוע הרחבה רבה מדי של  485התדיינות, כגון ייעוץ נישואין או השכנת שלום בית.
נקבעו בפסיקה  ,ניינים שבסמכות מקבילהסמכות בית הדין הרבני בעמרוץ הסמכויות ו

מגבלות בנוגע לכריכת עניין שבסמכות מקבילה בתביעת גירושין בבית הדין הרבני. 
הפסיקה קבעה שמטרתן היא מניעה של שימוש לרעה באפשרות של כריכה זו והגשת 

 486תביעות שאינן כנות או לא הוגשו כדין.
שו שמא הסדר זה מאיץ את "מרוץ כמה ממבקרי ההסדר בחוק להסדר התדיינויות חש

הסמכויות", מפני שהוא הוסיף "מרוץ סמכויות" גם בשלב של הגשת בקשה ליישוב 
בה יתקיים יישוב אשר צד לסכסוך יכול לבחור ערכאת שיפוט טובה בעיניו,  בוש ,סכסוך

הסכסוך בהסכמה במשפחה בתקופת עיכוב ההליכים. גם לצד בתי דין דתיים מסוימים 
ולכן קבע המחוקק שקיימת אפשרות לבחור גם באופציה של הגשת , ידת סיועפועלת יח

בקשה ליישוב סכסוך לבתי דין דתיים אלה. לדעת המבקרים, הסדר זה גרם להאצת 
אינה רצויה, של סמכות השיפוט של בתי הדין  גישתם"מרוץ הסמכויות" והרחבה, של

לא לפנות לאפיק של שפץ הדתיים. בעבר לא הייתה אפשרות נוספת. כשצד לסכסוך ח
הוא הגיש אותה רק בבית המשפט לענייני  ,התדיינות והגיש בקשה ליישוב סכסוך

אם ההליך שהחל בעקבות הגשת הבקשה ליישוב הסכסוך היה נכשל,  משפחה.
כעת, בהסדר בחוק זה, קיימים שני  487ההתדיינות בהמשך הייתה רק בבית משפט זה.

ול לבחור מבין ערכאות השיפוט האזרחית בהם צד לסכסוך למשפחה יכששלבים 
והדתית את ערכאת השיפוט הדתית: שלב הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, ושלב הגשת 

 התובענה באפיק של התדיינות, אם הוא קיים. 
הבחירה בערכאת שיפוט מסוימת, בשלב של הגשת בקשה ליישוב סכסוך, אינה 

ת, אם תהיה התדיינות. כדי לקדם יוצרת ודאות בנוגע לדין ולדיין בשלב של התדיינו
אפשרות שהליך יישוב הסכסוך יסתיים בהצלחה, נקבע בחוק זה הסדר שבגינו במהלך 

משמעי מי תהיה -המשא ומתן ליישוב הסכסוך בהסכמה הצדדים אינם יודעים באופן חד
אילו ערכאת השיפוט בהתדיינות בעתיד, שהחלת דין מסוים צפויה בה. ההנחה הייתה ש

משא ומתן לאור ציפייה ודאית שלהם בנוגע לדין החל ה במהלךדדים לסכסוך הצ פעלו
 בערכאת שיפוט נוחה להם והמדיניות השיפוטית בה, היה קיים חשש שיהיו יותר מקרים

שיתוף פעולה בהליך יישוב הסכסוך במשפחה. ידיעה ברורה זו שלהם הייתה  היעדרשל 

_____________________________________ 

. ראו גם: רות )וורמן( 69–48בעמ'  בנוגע למרוץ הסמכויות והגורמים לקיומו ראו: שם, 485
מעמד האישה בחברה רוזנברג, "סמכויות שיפוט ומירוץ הסמכויות בתביעות גירושין", 

 .546 )תשנ"ה(והמשפט 
בין היתר, . 58–49( בעמ' 443צבי )לעיל, הערה -ראו: על המדיניות המגבילה בפסיקה: רוזן 486

 גבעוליעניין מגבלות בנוגע לכריכת עניין שבסמכות המקבילה בתביעת הגירושין נזכרות ב
 (.64)לעיל, הערה 

( פסק דינה 77)לעיל, הערה  פלוניתראו בנוגע למאפייני ההסדר שהיה קיים בעבר: עניין  487
 של הנשיאה ביניש.
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בו הם לא ירצו שהצדדים במשא ומתן,  יכולה להשפיע בדרך לא טובה על דפוס התנהגות
 ,לדעתם ,כדי לזכות ביתרונות הצפויים להם האחר, זאתלהגיע לעמק השווה עם הצד 

בעניין להסדר להסכים  כי עליהם, היה קיים חשש שהם יסברו כמו כן 488בהתדיינות.
יהיה בוודאות בערכאת הדיון בהתדיינות  ,להסדר זה בעתיד מואם לא יסכישכן מסוים, 

 489הם.אינם מקדמים את האינטרסים של, או פרשנות הכללים ,בה הכלליםשיפוט ש
ערכאת של  הבחוק שאם ייכשל הליך יישוב הסכסוך בהסכמה, סמכותלפיכך  נקבע

 כישלון. לא תימשך באופן אוטומטי בה הגישו תחילה בקשה ליישוב סכסוךשהשיפוט 
הצד שהגיש בקשה זו ש עשוי להביא לכך הניסיון להשיג הסכם במשפחה בהליך זה

בה תהיה שהנה מיתרון הקיים בחוק להסדר התדיינויות בנוגע לבחירת ערכאת השיפוט יי
יוכל לבחור בחלופה של הגשת הוא ההתדיינות. במשך פרק זמן מסוים, שנקבע בחוק, 

אלא תובענה לא רק בבית המשפט לענייני משפחה, אלא גם בבית הדין הדתי המתאים. 
כמו תחילה לאן פניו מועדות, אם תהיה התדיינות. בודע תמיד בוודאות אף הוא אינו יש
 גם לא להגיש תביעה בערכאת שיפוט מתאימה,שבחר אם פרק זמן זה,  לאחר חלוף, כן

לסכסוך במשפחה יכול לבחור בין חלופה של התדיינות בבית דין דתי לבין  אחרהצד ה
  490חלופה של התדיינות בבית משפט אזרחי.

וההאצה הצפויה של  עניין הרחבת סמכות השיפוט של בתי הדין הדתייםב הביקורת
, של נציגי עורכי הדין, הראשונה"מרוץ הסמכויות" הייתה בעיקר של שתי קבוצות. 

עורכי דין בסכסוכי משפחה בעקבות קליטת  ם שלשבעיקר קבלו על צמצום פעילות
צים את "מרוץ ההסדר שבחוק זה, אך בין היתר טענו שההסדר שנקבע בחוק מע

_____________________________________ 

ם זאת, לעיתים קיים חוסר ודאות מסוים מנקודת המבט של מגיש הבקשה ליישוב סכסוך. ע 488 
אומנם הוא יכול לבחור את ערכאת השיפוט שתדון בעניין בהתדיינות, אולם אם ייכשל 
 הליך יישוב הסכסוך, לעיתים אין ודאות בכך שהצד שהגיש בקשה ליישוב סכסוך יודע
בבירור איזו ערכאת שיפוט עדיפה מנקודת מבטו, ולעיתים לא יגיש תביעה במועד שנקבע 
בחוק ויבחר במועד זה בערכאת שיפוט מסוימת, הטובה יותר לדעתו. בנסיבות מסוימות, 
צד לסכסוך אינו יודע איזו ערכאת שיפוט טובה יותר, במהלך המשא ומתן ולאחר כישלון 

נות הסכם. ייתכן שלאחר כישלון זה יאחר מגיש הבקשה הניסיון ליצור הסכמה לעקרו
ליישוב סכסוך את המועד, וכל צד לסכסוך יוכל לבחור ערכאת שיפוט מתאימה ולהתדיין 

 בה. ידיעה ברורה זו אינה קיימת אפוא בכל עת.
ד"ר פרץ סגל, ממשרד המשפטים, הדגיש שההסדר שנקבע בחוק שונה מזה שעליו המליץ  489

אשות השופט שנהב, שלפיו מי שהגיש תחילה תביעה, המשך הטיפול בה צוות ההיגוי בר
יהיה במתכונת של יישוב סכסוך בהסכמה, לבית המשפט או לבית הדין הדתי, שזכה כבר 
בסמכות השיפוט. ד"ר סגל הסביר שאילו התקבל הסדר זה היה לעיתים צד למשא ומתן 

א יסכים, הדיון בעניינו יהיה נאלץ להסכים להסדר מסוים, רק מפני שהוא יודע שאם ל
בוודאות בערכאת שיפוט שבה הכללים או פרשנות הכללים אינם מקדמים את האינטרסים 

(, בעמ' 1של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  64שלו. ראו: בפרוטוקול ישיבה מס' 
17. 

 ק להסדר התדיינויות.לחו 4-)ה( ו3ראו: סעיפים  490



 דיני משפחה  -הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  פ"אתש טו דין ודברים

  מנקודת מבט המייחסת חשיבות לשיתוף פעולה והסכמה

365 

 

הוא הוסיף לדבריהם, הדבר נובע מכך ש 491;הסמכויות" בין ערכאות השיפוט המתחרות
חלופה של פנייה לבית דין דתי מתאים בבקשה ליישוב סכסוך, שלא הייתה קיימת בעבר, 

 כשהוגשו בקשות ליישוב סכסוך רק לבית המשפט לענייני משפחה. 
מעמד האישה בישראל. הן לא רוו נחת הקבוצה השנייה הייתה של התומכות בקידום 

מן העובדה שההסדר בחוק זה מרחיב את סמכות השיפוט של ערכאות שיפוט דתיות, 
בנוגע ליחסים בין  פחות שוויונית שלגישתן היאשמרניות יותר, שמיישמות תפיסת עולם 

היבט מסוים של ההסדר בחוק  כנגדנשים במשפחה. הטיעון העיקרי שלהן היה לגברים 
שלא היו קיימות בעבר  ,אפשרויות חדשות נוצרו בו . לדבריהן,דר התדיינויותלהס

בישראל, להגיש בבית דין דתי בקשה ליישוב סכסוך, או לרכוש בו סמכות שיפוט 
בו התברר שאין הסכמות בהליך יישוב סכסוך ובעלי דין צריכים שבשלב וזאת בהמשך, 

יים ההתדיינות. הן חששו שמא בה תתקשלבחור בחלופה מתאימה, של ערכאת שיפוט 
בתי הדין הדתיים בסכסוכי  ם שלמתכונת זו תהיה התחזקות מעמד ה שלתוצאת קליטת

וכך ישתנה הסטטוס קוו.  ,בהם הם קונים סמכות שיפוטשהמקרים  יתרבוקרי  ,משפחה
לדידן, הצעת החוק שקדמה לחקיקת החוק "טומנת בחובה פוטנציאל רב להרע את מצבן 

תזכיר החוק מעניק לבית הדין הרבני סמכות ששמורה כיום רק לבית  ראל...של נשים ביש
המשפט לענייני משפחה, הסמכות ליישוב סכסוך. הרחבת סמכותם של בתי הדין 

לצנינים  492הרבניים, אשר מחילים דין מהותי שאינו שוויוני כלפי נשים, פוגעת בנשים".
בקשה ליישוב האחר הגשת ללב שניהן האפשרות שיפעל בית דין דתי גם בשיהייתה בע

אומנם במילים אחרות, נחוצים. זמניים סכסוך, לפני שלב ההתדיינות, בנוגע לסעדים 
בתקופת עיכוב ההליכים הטיפול בהיבטים המשפטיים של הסכסוך מוגבל בהיקפו, אך 
גם בתקופה זו ערכאת השיפוט המוסמכת, שהיא לעיתים בית הדין הדתי, יכולה לדון 

תן סעדים זמניים, על פי מדיניותה והשקפת עולמה. ייתכן שצד לסכסוך בבקשות למ
לעיתים יעדיף את בית הדין הדתי בשלב של הגשת בקשה ליישוב סכסוך כדי שתיושם בו 
מדיניות רצויה לו יותר, המקובלת בבית הדין הדתי, בדיון על סעדים זמניים. מבקרות 

הליכים, שהיא הרחבת סמכות השיפוט אלה חששו גם מפני תוצאה זו, בתקופת עיכוב ה
של בתי הדין הדתיים, וגם הרחבת תחולת דין דתי והשקפת עולם דתית בדיני המשפחה 

בו בעל דין צריך לבחור באפיק מתאים של שבישראל. חשש זה קיים ביתר שאת בשלב 
ו יישום של מדיניות מסוימת, דתית יותר אצפוי התדיינות, ואם הוא יודע שבבית דין דתי 

_____________________________________ 

של ועדת החוקה, חוק ומשפט  268ראו: טיעוני עו"ד אמיר זימן, בפרוטוקול ישיבה מס'  491
 .22–21( בעמ' 125)לעיל, הערה 

ראו: מרכז רקמן )המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן(, עמדת מרכז רקמן  492
ין תזכיר החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )יישוב מוקדם של הסכסוך(, לעני

 .rackmancenter.-מרכז רקמן-ניירות עמדה, ניתן לצפייה באתר: 2014–תשע"ד
com/act/להלן: עמדת מרכז רקמן(. עמדה-ציבורית/ניירות-פעילות( 
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שמדיניותה בסוגיות שהן  כיווןמשפטית נוחה יותר, הוא יכול לבחור בערכאת שיפוט זו, 
 חשובות לדעתו בסכסוך במשפחה עדיפה בעיניו. 

טענו, כטיעון משני בחשיבותו, שההסדר בחוק זה "מעצים את אף מבקרות אלה 
תר ש"הגשת בקשה ליישוב סכסוך היא פשוטה יו כיוון לדידן, 493מרוץ הסמכויות".

ההסדר שאומץ בחוק זה "מעניק הקלה משמעותית בתפיסת  ,מ]הגשת[ תביעת גירושין"
סמכות לערכאה הדתית. העתקת מרוץ הסמכויות לשלב מוקדם יותר צפויה לעורר 
התדיינויות רבות סביב השאלה מי הקדים להגיש בקשה ליישוב סכסוך, למי ניתנת 

 494.ערכאות במקביל" 2-עדיפות במצב בו הוגשה בקשה ליישוב סכסוך ל
לא מן הנמנע שמבקרות אלה חששו שמא יחידות הסיוע הפועלות לצד בתי הדין 

להגיש הדתיים יאמצו מדיניות ייחודית, וזו תעודד מתדיינים מסוימים להיחפז ולהגיש 
שרצוי שיחידת סיוע  כיוון. כך יהיה, בין היתר, בקשה ליישוב סכסוך בבית דין דתי

זו  בין השאר פוט הדנה בענייני משפחה תפעל בעצה אחת עימה.הפועלת לצד ערכאת שי
יישוב הסכסוך בהסכמה העולה בקנה של הפועלת בבית דין דתי תנסה לקדם מדיניות 

, אם כן. כגון השכנת שלום בית ,אחד עם השקפות היושבים על מדין בבית הדין הדתי
ת השיפוט של בתי קיים חשש שמא פועל יוצא של ההרחבה של סמכו המבקרות, לשיטת

תפיסות העולם הדתיות של  מן שלהדין הדתיים בהסדר שנקבע בחוק יהיה הרחבת יישו
היושבים על מדין בבתי דין אלה בסכסוכי משפחה גם ביחידות הסיוע הפועלות לצד בתי 

יעדיפו בעלי דין מסוימים גם במקרים בהם הדין הדתיים, בהליך המהו"ת. כך יהיה, 
, ועובדי בהתדיינות בנוגע לגרושין מכות שיפוט בבתי הדין הדתייםאפשרות של רכישת ס

יחידות הסיוע הפועלות לצידן יעדיפו לאמץ דפוס פעולה דומה לזה של ערכאת השיפוט 
מטעמים כגון השקפת  , כגון דפוס פעולה של השכנת שלום בית,שהם פועלים לצידה
בקנה אחד עם שפחה שעולים אימוץ עקרונות בהסכמים בענייני מעולם דתית שלהם, או 

 המדיניות של בתי דין אלה בסוגיות משפטיות בענייני משפחה.
. ייתכן שיחידת חששות אלהעם זאת, במציאות הקיימת ספק אם יש תמיכה איתנה ל

הסיוע הפועלת לצד בית הדין הרבני תנסה לסייע לו לקדם מגמות שהדין הדתי היהודי 
השכנת שלום בית ונטייה להימנע ככל האפשר חפץ לקדמן, כגון העדפת החלופה של 

מיצוי האפשרות של השכנת שלום בית הוא את כשצד לסכסוך מעדיף  לכן, מגירושין.
בבית הדין הרבני,  יערכועשוי להעדיף שהליך המהו"ת וההתדיינות אחריו, אם תהיה, י

ם כן, אמ אחרלוינסה להקנות סמכות שיפוט לערכאה זו בשלב של עיכוב ההליכים ו
תהיה התדיינות. עם זאת, הנהלת יחידות הסיוע הפועלות לצד בתי המשפט האזרחיים 
ובתי הדין הדתיים בכל אזור בישראל מסורה בידי ממונה אחת, עובדת סוציאלית, 

_____________________________________ 

 .320( בעמ' 51הקר )לעיל, הערה  493
 (.492ראו: עמדת מרכז רקמן )לעיל, הערה  494
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המחוקק קבע מטרות פעילות בנוגע לבתי דין דתיים  495הפועלת על פי קריטריונים זהים.
עובדי יחידות  של פעילותהל מהותי בין מטרות שלצידם הוקמו יחידות סיוע, ואין הבד

עובדי יחידות הסיוע של פעילות ההסיוע הפועלות לצד בתי הדין הדתיים לבין מטרות 
, משני יחידות הסיוע של כל פעילותההפועלות לצד בתי המשפט לענייני משפחה. מטרת 

יעוץ, אבחון, יחידות סיוע ייתנו בעצמן או באמצעות אחרים, שירותי יהיא: " הסוגים,
ההכשרה המקצועית של עובדי יחידות הסיוע בבתי  496.טיפול וגישור בענייני משפחה"

 הדין הדתיים דומה לזו של עובדי יחידות הסיוע בבית המשפט לענייני משפחה. לא צפוי
, אם בכלל, בין דפוס הפעולה של יחידות הסיוע הפועלות לצד ניכרשיהיה פער  אפוא

ן דפוס הפעולה של יחידות הסיוע הפועלות לצד בתי המשפט בתי הדין הדתיים לבי
 497לענייני משפחה.
 מפניעורכי דין בתחום דיני המשפחה,  ם שלפגיעה בהיקף פעילותמפני החששות 

הרחבה אפשרית מפני יישום רב יותר של תפיסת עולם דתית בדיני המשפחה בישראל או 
להאפיל על העיקר. ההסדר בחוק זה  של הנזק הקיים בגין "מרוץ הסמכויות", לא צריכים

שהוא מאפשר יישוב סכסוכים רבים יותר. התקווה היא שבדרך כלל הליך  כיווןנחוץ 
ובסופו יהיה הסכם בין בני המשפחה בנוגע לסוגיות  ,יישוב הסכסוך יוכתר בהצלחה

המשפטיות העיקריות. ברוב המקרים יהיה הסכם גם בנוגע לערכאת השיפוט המוסכמת, 
הצדדים לסכסוך שהיא תאשר את  , ומאוחר יותר יבקשו יחדיוה לה סמכות שיפוטשתוקנ

השכנת שלום בית והחלופה של טובות, הן הסדר בחוק זה מטרות ה 498ההסכם ביניהם.
טובות כריתת הסכם המקובל על כולם, המקדם את טובת כל בני המשפחה,והחלופה של 

_____________________________________ 

(, הובהר כי אין הבדלים מהותיים בין 9פגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה  495
הפועלות ליד בתי הדין הדתיים לבין דפוס הפעולה של דפוס הפעולה של יחידות הסיוע 

יחידות הסיוע הפועלות ליד בתי המשפט האזרחיים. באלו ואלו חלק מן העובדים הם 
עובדים סוציאליים בעלי הכשרה טיפולית והכשרה בתחום הגישור ולעיתים גם מיומנות 

 בתחומים כגון טיפול משפחתי וייעוץ זוגי.
דתיים )הקמת יחידות סיוע בבתי דין רבניים, דרכי הפעלתן וסדרי לצו בתי דין  2סעיף  496

 .2017–הוא צו להקמת יחידות הסיוע בבתי הדין הרבניים, תשע"ז 2עבודתן(, סעיף 
המחוקק קבע, בנוגע להכשרה של עובדי יחידות הסיוע הפועלות לצד בתי הדין הרבניים,  497

תי דין רבניים, דרכי הפעלתן וסדרי לצו בתי דין דתיים )הקמת יחידות סיוע בב 3סעיף 
עבודתן(: ")א( הכישורים המקצועיים של עובדי יחידות הסיוע והפיקוח המקצועי עליהם, 

כישורים מקצועיים  –יהיו כפי שנקבע בצו בית המשפט לענייני משפחה )יחידת הסיוע 
יוע . )ב( מספר משרות העובדים הסוציאליים ביחידת ס1996–ופיקוח מקצועי(, תשנ"ו

שליד בית הדין לא יפחת ממספר הרכבי הדיינים המכהנים בו, ומספר הפסיכולוגים לא 
יפחת מאחד לכל יחידת סיוע; רופא פסיכיאטר או מומחה אחר יועסק או ייתן שירותי ייעוץ 

 בענייני משפחה ביחידת הסיוע לפי הצורך".
בנוגע לגורל קטינים,  נחוץ אישור של כל הסכם בסכסוך במשפחה, בו קיימות קביעות גם 498

לחוק הכשרות  24בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין דתי מתאים. ראו: סעיף 
 המשפטית והאפוטרופסות.



 פ"אתש טו דין ודברים  יחיאל קפלן

368 

 

. המתאימות תבחוק זה, בנסיבו םהמתווה הקיי לכן טוב שייושם בנסיבות המתאימות.
בו יתמסרו הצדדים שהמחוקק רצה שיהיה פסק זמן אמיתי בתקופת עיכוב ההליכים, 

למאמץ לקבוע מתווה של הסכם ביניהם, ללא איום גלוי או סמוי, שצד למשא ומתן 
ויפנה לאפיק של התדיינות בערכאת שיפוט  ייטוש את הליך יישוב הסכסוך בהסכמה

קיימת החובה להגיש תחילה  עקב כךמתאימים ביותר לדעתו. הם הן בה הדין והדייש
 499בקשה ליישוב סכסוך, אך נדחית לשלב מאוחר יותר הקביעה בעניין ערכאות השיפוט.

כך, נמנעת הגשה חפוזה של תביעה כדי לנצל יתרון הקיים בערכאת שיפוט אחת ולא 
ב הסכסוך בהסכמה. היא גם יישול לא נועדה רק, תקופת עיכוב ההליכים כמו כןבאחרת. 

פסק זמן חשוב מבחינה טיפולית. בתקופה זו קיימת אפשרות ליישב את ההדורים בין בני 
הזוג, שישתתפו בטיפול משפחתי, בייעוץ נישואין, בטיפול זוגי או בהליך של השכנת 
שלום בית ואיחוי הקרע הרגשי. זה הזמן המתאים, לפני העצמת הקרע במשפחה 

ו גדולים סיכויי ההצלחה של טיפול של פסיכולוגים ובעלי מקצוע נוספים בשבהתדיינות, 
 בתחום הטיפולי. 

הטיעון בנוגע להאצת מרוץ הסמכויות מוטל בספק, לאור הכתוב  ,לגופו של עניין
בדברי ההסבר להצעת החוק. המחוקק הבהיר בה שמטרתו בחוק להסדר התדיינויות היא 

מרוץ הסמכויות בהתדיינות בענייני של אה צמצום נזקים שיכולים להיגרם כתוצ
המאפשר למגיש הבקשה ליישוב סכסוך  –לחוק  4בין היתר, ההסדר בסעיף  500משפחה.

נקבע למען צמצום נזק  –לבחור את ערכאת השיפוט המתאימה, אם תהיה התדיינות 
אפשרי של מרוץ הסמכויות וכדי לאפשר "את הרגיעה והביטחון הנדרשים לצורך ניהול 

_____________________________________ 

 .911ראו: הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, בעמ'  499
: "במדינת ישראל תורם להסלמת הסכסוכים המשפחתיים, גם קיומו 908ראו: שם, בעמ'  500

האפשרות של בן זוג לבחור את הערכאה השיפוטית אשר תדון  –רוץ הסמכויות' של 'מי
מירוץ סמכויות קיים כבר עשרות  בסכסוך על ידי הקדמת בן הזוג האחר בהגשת התביעה.

בתי המשפט  –שנים בין בתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה )בעבר 
)ספר  2001–(, תשס"ב5תיקון מס' ( המחוזיים(, ומאז חוק בית המשפט לענייני משפחה

הוא מתקיים גם בין בתי הדין השרעיים ובתי הדין של העדות ' 16) חוקים תשס"ב, עמ
מירוץ הסמכויות לא רק שמוסיף התדיינויות  הנוצריות לבין בית המשפט לענייני משפחה.

תן על עצם שאלות הסמכות, אלא שהוא מביא בני זוג להגשת תביעות משפטיות, שבמסגר
מוגשים כתבי תביעה מפורטים המסלימים את הסכסוך המשפחתי, גם בשלבים מוקדמים 
של הסכסוך האישי בטרם גיבשו בני הזוג סופית את רצונם, זאת מחשש שבן הזוג האחר 

מטרתה  יקדים ויפנה לערכאה המשפטית הנוחה לו ובכך 'יתפוס סמכות' באותה ערכאה.
יל וכאמור בסעיף הראשון להצעה, היא, לסייע לבני של הצעת חוק זו, נוכח כל האמור לע

זוג ולהורים וילדיהם הנמצאים בסכסוך משפחתי, ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה 
ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול 

 ההיבטים הנוגעים לסכסוך".



 דיני משפחה  -הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  פ"אתש טו דין ודברים
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שכוונתו היא שיהיו אפוא המחוקק הצהיר  501.יך ליישוב הסכסוך בהסכמה"ההל
בראש ובראשונה נזקי "מרוץ קיימים בה ש, מאוחר יותרהסכמים כדי למנוע התדיינות 

הנזקים של בהמשך התהליך שלא יהיו  כיווןהסמכויות". כך תקודם טובת בני המשפחה, 
 "מרוץ הסמכויות" בהתדיינות. 

להרחבה אפשרית של סמכות בתי הדין הדתיים נובעת  אף הביקורת בנוגע
מאידאולוגיה והשקפת עולם ולאו דווקא מייחוס חשיבות לטובת המתדיינים בערכאות 

בחוק להסדר התדיינויות. במציאות הקיימת שאלה, שנובעת מקליטת ההסדר המבורך 
משפחה סמכות שיפוט בענייני מסוימים  בישראל, המחוקק הקנה גם לבתי דין דתיים

אין מקום להצרת  ,וכשמוקנית להם סמכות שיפוט כדין ,בהתדיינות בסוגיות מסוימות
צעדיהם בנוגע ליישוב הסכסוך בהסכמה בסוגיות אלה. בגין התועלת לבני המשפחה 
כשקיים הליך יישוב הסכסוך בהסכמה, רצוי שבכל ערכאות השיפוט הדנות בדיני 

_____________________________________ 

זה במקרה שבו לא הגיעו הצדדים להסכמה  : "עניינו של סעיף913–912ראו: שם, בעמ'  501
במסגרת ההליך ליישוב הסכסוך בהסכמה או שהם הגיעו להסכמות בחלק מהעניינים של 
הסכסוך המשפחתי אך לא בכולם. בשל תופעת 'מירוץ הסמכויות' הקיימת במדינת ישראל 
ה יש למנוע מצב שבו הגשת בקשה ליישוב סכסוך תגרום להפסד דיוני לצד שהגיש אות
 ותאפשר לבעל הדין האחר להגיש לאחר מכן תובענה באותם עניינים בערכאה המקבילה.

כמו כן, כאמור, אין מקום לכך שבמקביל לניסיון ליישוב הסכסוך בהסכמה תתקיים 
התדיינות שיפוטית בחלק מענייני המשפחה בערכאה שיפוטית אחרת. מצב כזה אינו 

ך ניהול ההליך ליישוב הסכסוך בהסכמה. מאפשר את הרגיעה והביטחון הנדרשים לצור
בשלב הגשת הבקשה ליישוב הסכסוך הצדדים גם לא תמיד יודעים מהי הערכאה הרצויה 
להם, האם בכלל פניהם מועדות לגירושין ואילו נושאים הם רוצים לתבוע, מה גם שלעתים 

ות גם במסגרת ההליך ליישוב הסכסוך בהסכמה מגיעים הצדדים להסכמות מלאות או חלקי
בנושא סמכות השיפוט. לפיכך, רצוי שייקבע כי בתום תקופת ההליך ליישוב הסכסוך, אם 
לא הגיעו הצדדים להסדר מוסכם, רשאי הצד שהגיש תחילה את הבקשה ליישוב הסכסוך, 

ימים תובענה בעניין של סכסוך משפחתי לכל ערכאה שיפוטית שלה  30להגיש בתוך 
סעיף אינו מגביל את העניינים מבין ענייני הסכסוך המשפחתי סמכות לדון בעניין לפי דין. ה

שלגביהם הוא רשאי להגיש את התובענה ואף אינו קובע לאיזו ערכאה שיפוטית עליו 
להגיש את התובענה ובלבד שמדובר בעניינים הנמצאים על פי הדין הקיים היום בסמכותה 

תה של הערכאה השיפוטית של הערכאה השיפוטית אשר לה הוא מגיש את התובענה. סמכו
בהתאם  לדון בעניין תיבחן בהתאם לתובענה שתוגש לה ולנסיבות כפי שיהיו בעת הגשתה.

לכך, יוכל מי שהגיש בקשה ליישוב סכסוך לבית דין דתי להגיש תובענה לבית המשפט 
 –לענייני משפחה בהתאם לסמכותו או לפצל את התובענות בין הערכאות )לדוגמה 

מזונות לבית המשפט לענייני משפחה ותובענה לגירושין לבית דין דתי(, וכן  תובענה בעניין
יוכל מי שהגיש בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט לענייני משפחה, להגיש את התובענה 

אם הצד שהגיש  לבית דין דתי בהתאם לסמכותו או לפצל את התובענות בין הערכאות.
ימים  30ובענה לערכאה שיפוטית בתוך לא הגיש ת תחילה את הבקשה ליישוב הסכסוך,

או שהוא הגיש תובענה רק לגבי חלק מהעניינים של הסכסוך המשפחתי, רשאי הצד  כאמור,
ובלבד  האחר להגיש תובענה לכל ערכאה שיפוטית שלה סמכות לדון בעניין לפי דין,

 שמדובר בעניין של סכסוך משפחתי שלגביו לא הוגשה תובענה כאמור".
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יישוב הסכסוך בהסכמה. טוב שגם בבתי  משפחה ינסו תחילה למצות את האפשרות של
בין  מאמץ ליישוב הסכסוך התחילב , ייעשהבדיון בנוגע לפתרון הסכסוך ,הדין הדתיים
בהסכמה. גם בהם תחילה יהיה משא ומתן, במתכונת שיכולה להביא  בני המשפחה

עקרונות הסכם המקדמים את טובת כל בני המשפחה. בחוק להסדר  ם שללגיבוש
העניק המחוקק סמכות שיפוט גם לבתי הדין הדתיים שהוגשה להם בקשה התדיינויות 

שחשובה הקניית אפשרות לקבוצות שונות באוכלוסייה, ובין היתר  כיוון ,ליישוב סכסוך
לקבוצת המתדיינים בבתי הדין הללו, ליהנות מהתועלת הנובעת מיישום ההסדר בחוק 

 זה.
ים, הרחבת סמכות השיפוט של בתי אומנם התוצאה של הסדר זה עשויה להיות, לעית

בהם הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך לבית משפט שאך במקרים אחרים,  ,הדין הדתיים
אזרחי, התוצאה יכולה להיות הרחבת סמכות השיפוט שלו. כל ערכאת שיפוט נוטה 
לפרש את הכללים המעניקים לה סמכות שיפוט במתכונת המעניקה לה סמכות שיפוט, 

לעיתים בית דין דתי יפרש חוק זה במתכונת המרחיבה את סמכות  ,ןבמידת האפשר. לכ
אך לעיתים כך יעשה בית המשפט  502בתי הדין הרבניים, פעמיםוכך נהגו ל ,השיפוט שלו

הוא יוכל לעתור  ,בעל דין לערער על פרשנות מרחיבה זוירצה בו שהאזרחי. בכל מקרה 
י הרחיב יתר על המידה את לבג"ץ ולטעון שבית הדין הדתי או בית המשפט האזרח

 503סמכות השיפוט שלו.
היו שטענו שקיים חשש שמא בעקבות קיומו של ההסדר בחוק להסדר התדיינויות 
תורחב סמכות השיפוט של בית הדין הדתי בהיבט נוסף. פסיקת בית המשפט העליון 
הגבילה רכישת סמכות בבית דין רבני בעניינים שהם בסמכות שיפוט מקבילה 

שנכרכים בתביעת  ,ת, כגון מזונות האישה, חלוקת הרכוש וחינוך הילדיםבהתדיינו
המגבילים אפשרות של רכישת סמכות כאמור, בעבר נקבעו בפסיקה  504הגירושין.

בהם הייתה אפשרות לקנות סמכות שיפוט בבית משפט ששיפוט בבית דין דתי, במקרים 
ן ממדיניות בתי הדין הדתיים טוענות שאינן שבעות רצוהמבקרות, . אזרחי ובבית דין דתי

_____________________________________ 

(. פרשה זו 14.09.2017)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 1133822/4ם( -)אזורי יראו: תיק  502
היא עדות לפרשנות בנוגע לכתוב בחוק להסדר התדיינויות ובתקנות בית הדין, המרחיבה 
את סמכות השיפוט שלו. בדרך זו בית הדין יכול לרכוש סמכות שיפוט אף במקרה שבו 

יכוב ההליכים. ראו גם: פרשנות ההסדר בחוק התובענה הראשונה הוגשה בתקופה של ע
המרחיבה את היקף סמכות בית הדין הרבני לדון בתביעות שנכרכו בתביעת הגירושין גם 

 (. 16.10.2017)פורסם בנבו,  3, בעמ' פלוני נ' פלונית 1120529/6בתיק )אזורי טב'( 
. 78, ס"ח תשמ"ד יסוד: השפיטה-)ד( לחוק15ראו: עתירה נגד בתי הדין הדתיים, סעיף  503

הסעיף מאפשר להגיש עתירה לבג"ץ נגד החלטת בית דין דתי המושתתת על הטיעון שבית 
 הדין חרג מסמכות השיפוט שלו.

. בין היתר, מגבלות 58–49 בעמ' (443 הערה )לעיל, צבי-ראו על המדיניות המגבילה: רוזן 504
)לעיל,  גבעוליכת עניין שבסמכות המקבילה בתביעת הגירושין נזכרות בעניין בנוגע לכרי

 (.64הערה 
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לא יחולו כשסמכות השיפוט  כללים אלה בישראל בנוגע למעמד האישה, חששו שמא
 כיווןהיא בנוגע ליישוב סכסוך בהסכמה, במתכונת שנקבעה בחוק להסדר התדיינויות, 
עם  505שהם נקבעו בעבר, בתקופה בה הליך פתרון הסכסוך במשפחה החל בהתדיינות.

הוסרו חסמים אלה, שנקבעו בפסיקה. טיעון זה אינו לפיה ה כל קביעה שזאת, אין בחוק ז
אינן באות להוסיף על סמכויות  עולה בקנה אחד עם קביעת המחוקק: "הוראות חוק זה...
על פי הקביעה בחוק, כל  506השיפוט של הערכאות השיפוטיות או לגרוע מהן".

לרכישת סמכות שיפוט,  המגבלות שהיו קיימות בעבר בחוק ובפסיקה בישראל בנוגע
בו שבהם מתחרים ב"מרוץ הסמכויות", שרירות וקיימות. הן חלות במועד שבעניינים 

יפנה בעתיד צד לסכסוך במשפחה לערכאת שיפוט מתאימה לדעתו ויגיש בה בקשה 
בהם צד שבו יפנה לערכאת שיפוט זו להתדיינות. במקרים שליישוב סכסוך, וגם במועד 
עבר לרכוש סמכות שיפוט בבית דין רבני באמצעות כריכת לסכסוך במשפחה חפץ ב

שלפיה קיימת בפסיקה בעבר, הייתה עניין שבסמכות מקבילה, עומדת בעינה הקביעה ש
בית המשפט לענייני משפחה הוא ערכאת השיפוט העיקרית בישראל בענייני משפחה, 

כל  507י.וחלות מגבלות חמורות יותר כשמנסים לרכוש סמכות שיפוט בבית דין דת
רכישת סמכות באמצעות המבחנים המגבילים שנקבעו בעבר בפסיקה בישראל בנוגע ל

 אכן, אם כן 508בבית דין דתי, המתחרה בבית משפט אזרחי, שרירים וקיימים. "כריכה"
קיימת בחוק זה גם אפשרות של רכישת סמכות שיפוט בבית דין דתי, במקרים 

רחבה סמכות השיפוט בבית דין, כתוצאה ו, בעקבות חקיקת החוק לא האולםהמתאימים. 
מהסרת חסמים ומגבלות שנקבעו בפסיקה בעבר בנוגע לרכישת סמכות שיפוט בו, 

שוב סכסוך. אף ערכאות יאחר הגשת בקשה לילכשההליך הוא יישוב הסכסוך בהסכמה 
השיפוט שדנו בהסדר בחוק להסדר התדיינויות הדגישו שסמכויות השיפוט של בתי 

אחר חקיקת חוק זה, לי משפחה ובתי הדין הדתיים נותרו במתכונת דומה המשפט לעניינ
כללים שנקבעו תחילה בנוגע לסמכות  וולמחוקק לא הייתה כל מגמה לשנות באמצעות

  509השיפוט של ערכאות השיפוט הדנות בענייני משפחה.

_____________________________________ 

לגישתן, קיים חשש שמא לאחר חקיקת חוק זה, כשהוגשה בקשה ליישוב סכסוך לבית דין  505
יעה לבית דין דתי דתי או כשנכשל הליך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה והוגשה תב

מתאים, לא חלות המגבלות שקבעה הפסיקה בעבר על הצד החפץ לקנות סמכות שיפוט 
 (. 492בבית הדין הדתי. ראו: עמדת מרכז רקמן )לעיל, הערה 

 לחוק להסדר התדיינויות. 6סעיף  506
נוגע להענקת סמכות שיפוט בענייני משפחה בנוגע להעדפה של בית המשפט האזרחי ב 507

 (.1995) 321( 3, פ"ד נ)אמיר נ' בית הדין האזורי בחיפה 5507/95בג"ץ ראו: 
(; ראו גם פסיקתו של בית הדין הרבני 64בנוגע למבחנים אלה ראו: שאוה )לעיל, הערה  508

ות הילדים בהתאם למבחני הפסיקה המקובלים בפסיקת בית בחיפה בסוגיית כריכת מזונ
 (.10.5.2017)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 1112927/2המשפט העליון, תיק )אזורי חי'( 

(; עניין 10.3.2017. )פורסם בנבו, א.ס. נ' ג.ס 3944-02-17ראו: רמ"ש )ב"ש(  509
 (.60)לעיל, הערה פלוני  14727-06-17
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הליך ההיא שהחוק להסדר התדיינויות נחקק לפני השלמת  ,זמנית נוספת, טענה
 כיום יש 510בתי הדין הדתיים המוכרים בישראל.כל יחידות הסיוע הפועלות לצד הקמת ל

בתי דין דתיים שלצידם טרם הוקמו יחידות סיוע, ולא ברור מתי יוקמו בהם, כגון בתי 
כתוצאה ממצב זה, צד לסכסוך במשפחה יכול, במקרים  511הדין הדתיים הדרוזיים.

וכך להקנות לו  ,לבית הדין הדתי שלו מסוימים, להגיש תביעה בעניין הסכסוך במשפחה
במקרה זה קיים חריג לדפוס הפעולה הכללי הרצוי בישראל,  סמכות שיפוט בהתדיינות.

עיכוב הליכים למען קיומו של הליך יישוב  חללפיו בתחילת הטיפול בסכסוך במשפחה ש
י בית הדין הדת שתי הערכאות: מצד אחד, הסכסוך בהסכמה. קיים פער לא מוצדק בין

ד ישלצידו אין יחידות סיוע ואין צו שיחול ביחס אליו ההסדר בחוק זה, שיכול לרכוש מי
בית  מצד אחר,ד בסכסוך במשפחה במתכונת זו; עסמכות עניינית בהתדיינות ולדון מי

 הםהמשפט לענייני משפחה, או בית דין דתי שפועלת לצידו יחידת סיוע, שביחס אלי
מנועים ערכאת שיפוט אלה לכן היושבים על מדין בצו זה וההסדר בחוק זה, ו יםחל

  512מלדון לגופו של עניין בתביעה בענייני משפחה בתקופה של עיכוב ההליכים.
הפער בין הדין החל ברוב  – דיון בליקוי הקיים בפסקי דין של השופט אסף זגורי יש

ם בהן קיימת תקופת עיכוב הליכישערכאות השיפוט הדנות בדיני משפחה בישראל, 
בהן שלמען יישוב הסכסוך בהסכמה, לבין זה החל בערכאות שיפוט מסוימות בישראל, 

_____________________________________ 

טוב שהמגמה של יישוב הסכסוך בהסכמה למען טובת בני המשפחה קיימת לא רק בבתי  510
המשפט האזרחיים ובבתי הדין הרבניים, אלא גם בבתי דין דתיים אחרים שבהם קיימות 
יחידות סיוע. עם זאת, לעת הזאת היא אינה קיימת בכל בתי הדין הדתיים של העדות 

כרות בישראל, הדנים בדיני משפחה. ראוי לזרז את התהליך של הקמת יחידות הסיוע המו
בבתי דין דתיים שבהם אין יחידות סיוע, כדי שגם בהם ייהנו המתדיינים מהברכה הגלומה 
בהסדרים החדשים שקבע המחוקק בדיני המשפחה בישראל. בשלב זה הוקמו יחידות סיוע 

בתי הדין השרעיים. נחוצה השלמת הליך הקמתן של בבתי הדין הרבניים ובחלק גדול מ
יחידות הסיוע בבתי הדין השרעיים והקמה של יחידות סיוע גם בבתי הדין הדתיים של 
עדות דתיות מוכרות נוספות, שיש להם סמכות שיפוט בענייני משפחה בישראל. להגדרת 

 לחוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(. 1"בית דין דתי", ראו: סעיף 
היתרונות והתועלות הנובעים מהחלת ההסדר בחוק להסדר התדיינויות יכולים להיות גם  511

תרומה חשובה למתדיינים בבתי הדין הדרוזיים. ואולם כדי שההסדר בחוק להסדר 
לחוק  7התדיינויות יחול גם ביחס לבתי הדין הדתיים הדרוזיים נחוץ הצו הנזכר, ראו: סעיף 

( הן אמרו 9בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה להסדר התדיינויות. עם זאת, 
שכעת אין מגמה להקים יחידות סיוע שיפעלו ליד בתי הדין הדרוזיים. ואולם, יש הטוענים 
 שבעיית מרוץ הסמכויות אינה קיימת בבתי הדין הדתיים הדרוזיים. ראו: הסבר עו"ד רמי
טרביה, היועץ המשפטי לבתי הדין הדתיים הדרוזיים, בנוגע למטרות של חוק זה: 

 . 16( בעמ' 1של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  64פרוטוקול ישיבה מס' 
ט זגורי )פורסם פסקה א לפסק דינו של השופ, א.א. נ' א.א. 12262-01-17ראו: י"ס )נצ'(  512

 (.א.א. ( )להלן: עניין30.01.2017בנבו, 
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 עמד 514בפסק הדין הראשון שלו בעניין זה 513.לא חל ההסדר שבחוק להסדר התדיינויות
על הבעיה הקיימת כשניתן פסק הדין בנוגע לסמכות השיפוט של בית הדין  השופט זגורי

שבה במהלך תקופת עיכוב  516ת הקיימת בזמנו,הוא סבר שלא רצויה המציאו 515השרעי.
ההליכים, המונעת התדיינות בבית משפט לענייני משפחה, יכול בעל דין שחפץ לרכוש 

וזה ידון ביחס אליה  ,להגיש בו תביעה ,סמכות שיפוט בהתדיינות בבית הדין השרעי
ית במשפחה בב לגופו של עניין. כך מעמד מתדיין מוסלמי החפץ בהתדיינות בסכסוך

הדין השרעי טוב ממעמד מתדיין אחר, החפץ בהתדיינות בסכסוך זה, ופונה לבית משפט 
לענייני משפחה, שבמהלך תקופת עיכוב ההליכים יכול לדון רק בסעדים זמניים נחוצים 

בהן הוא חפץ להתדיין. ניכר שומקבלת החלטה בהתדיינות בסוגיות  אך מנוע מדיון
נוגע לסמכות השיפוט של ערכאות שיפוט פער בהמכללא, ששופט זה חשש שמא 

האצה של מרוץ הסמכויות בסכסוכי משפחה, לפגיעה ה לעמתחרות יכול לגרום, נוסף 
עקרונות הקיימים בדין  יישםהנוטה ל ,בטובת הילד וזכויותיו בדיון בבית דין דתי

ין פועל בעניאינו המוסלמי, או לטובת הורה מוסלמי, בעימות עם הורה שאינו מוסלמי, ו
זה בהכרח, בראש ובראשונה, על פי המלצות מומחים בתחום הטיפולי בנוגע לטובת 

. בעל דין יכול לנצל לרעה את המצב הקיים ולהשיג את או למען קידום זכויותיו הילד
יפסוק לטובתו בהחלטות הרות גורל, החורצות את גורלם  שבית הדין השרעי – מבוקשו

מורת זמנית או קבועה של ילד או ילדים תהיה של ילדים, כגון בהחלטה הקובעת שמש
כשהילדים  –במקרה שנדון בפסק דינו  ,מסורה בידי הורה מסוים. לדעת השופט זגורי

צד קיים פתרון המונע עדיפות לא רצויה של  –שהו תחילה בחזקת האם ובנפרד מהאב 
ה עם זאת, בנסיבות מסוימות, כגון אל 517.השרעי בית הדיןהקונה סמכות שיפוט ב

_____________________________________ 

הן יחולו במועד שתקבע שרת המשפטים בצו, לאחר התייעצות עם ראש בית הדין הדתי של  513
לחוק להסדר  7העדה הנוגעת בדבר ולאחר הקמת יחידת סיוע עבור בית דין זה. ראו: סעיף 

 התדיינויות.
 שם.  514
נכתב פסק הדין לא פעלו יחידות סיוע ליד כל בית דין שרעי בתקופה שביחס לדין החל בה  515

שיש לו סמכות שיפוט, ולכן צו המחיל את החוק להסדר התדיינויות בנוגע לבתי דין אלה 
 לא נחתם על ידי שרת המשפטים.

סוך בין בעלי דין מוסלמים בתחום (: "מקום שבו יש סכ512)לעיל, הערה  א.א. ראו: עניין 516
סמכות של בית דין שרעי שלידו טרם הוקמה יחידת סיוע, החוק אינו חל, ואי לכך יכול אחד 
הצדדים 'לנצל' את אי תחולת החוק על בתי הדין השרעיים ולהגיש לפתחו תביעה עיקרית 

בית דין בעוד  )משמורת, סדרי שהות, מזונות אישה וילדים( ולהקנות סמכות עניינית לאותו
בשל  שהצד האחר המתנהל לפי החוק בבית המשפט לענייני משפחה יהא מנוע מעשות כן

 הוראות החוק".
ככלל, במקרה זה, אם בית הדין השרעי פוסק שיש לנתק ילד מאם שהיא המשמורנית שלו,  517

היא יכולה לבקש מבית המשפט לענייני משפחה להושיט לה "סעד אחר" למען שמירת 
קיים, גם במהלך תקופת עיכוב ההליכים. כשקיים הליך יישוב סכסוך ביוזמת בעל המצב ה

דין אחד בבית המשפט לענייני משפחה והליך מקביל של תביעה בהתדיינות בבית הדין 
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הקיימות בפסק דין אחר של השופט זגורי, הפתרון שהציע אינו מענה מתאים לבעיה 
  518זו.

נראה שמענה חשוב לבעיה שעמדה על הפרק בפסק דינו של השופט זגורי נובע מן 
בית הדין השרעי, כמתחרה בבית המשפט האזרחי,  ו שלפעילות תהעובדה שבחינ

בנסיבות אלה שכיחה  519בת הילד.פגיעה בטו אפשריתבהם שמתמקדת תדיר במקרים 
ילדים. יש חשיבות המחלוקת בין הורים בסוגיית משמורת ילדיהם, החורצת את גורל 

כל הכרעה של בית הדין הדתי, לפיה בהקשר זה להכרעה בפסיקת בית המשפט העליון ש
על בפסיקה בישראל -שהוא עקרון 520בעניין זה, צריכה להיות לאור עקרון טובת הילד,

כשבית הדין הדתי לא יפעל  522וחל גם בבתי הדין הדתיים. 521שמורת קטינים,בנוגע למ
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השרעי, הוא הציע שבעל הדין שרוצה לקבל סעד מתאים מבית המשפט לענייני משפחה 

דחופים וזמניים, ללא קשר להליך  יכול לבקש שהוא ייתן החלטה בבקשות לסעדים
המתקיים בבית הדין השרעי, או לבקש מבית המשפט לענייני משפחה להורות על קיצור 

 תקופת עיכוב ההליכים ולאחר מכן לדון בהקדם בסוגיה של סמכות השיפוט שלו.
נ' א.ס  32107-05-17בפסק הדין השני של השופט זגורי, שבו דן בסוגיה זו, ראו: א"פ )נצ'(  518

(, היו נסיבות שלא אפשרו שימוש בסעדים שהוצעו בפסק 19.06.2017)פורסם בנבו, ס.ס 
דינו הראשון בעניין זה: "ההליך ביחידת הסיוע )הליך יישוב הסכסוך( כבר הסתיים וכעת 
תלויים ועומדים שני הליכים מקבילים: הליך אחד הוא התביעה העיקרית שבכותרת 

רת הילדים והסדרי שהות שהגיש האב בבית הדין וההליך האחר הוא תביעה למשמו
השרעי. דרכי ההתמודדות שהוצעו באותה החלטה לעיל, אין בהן משום מתן מזור לבעיית 

"בחינת סוגיית הסמכות העניינית על בסיס המבחנים  הסמכות". בסופו של דבר פסק:
ית הדין השרעי הרגילים הנוהגים במירוץ סמכויות בין בית המשפט לענייני משפחה לבין ב

מבחן מועד הגשת התביעה, יש לקבוע כי הסמכות  –וכאן מצאנו כי לאור מבחן הזמן 
 ".העניינית נתונה לבית הדין השרעי ולא לבית משפט זה

 86/63ראו, בין היתר, מקרים כאלה שנדונו בפסיקת בית המשפט העליון בעבר: ע"א  519
מזרחי נ'  238/75(; בג"ץ צפדי-אלעניין  ( )להלן:1963) 1419, פ"ד יז צפדי נ' בנימין-אל
ברק נ' בית הדין השרעי,  304/86(; בג"ץ 1975) 377( 1, פ"ד ל)נצרת –הדין השרעי -בית
 (.ברק( )להלן: עניין 1986) 745( 2, פ"ד מא)יפו

 (.519)לעיל, הערה  ברקעניין (; 519)לעיל, הערה  צפדי-אלראו, בין היתר: עניין  520
 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. 25–24ראו: סעיפים  521
 1842/92לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. ראו גם: בג"ץ  79ראו: סעיף  522

בהתאם להוראות  "(:1992) 439, בעמ' 423( 3, פ"ד מו)בלויגרונד נ' בית הדין הרבני הגדול
אמור בית משפט לקבוע בהחזקתו של  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 25סעיף 

לאמור, טובת הקטין היא השיקול המכריע והיא  –קטין 'כפי שייראה לו לטובת הקטין' 
לחוק הכשרות המשפטית  79וסעיף  – האמורה להדריך את בית המשפט בהכרעתו

מפנה עצמו לא אך אל בית המשפט  25וקובע כי ציוויו של סעיף והאפוטרופסות מוסיף 
מכוונת עצמה, אפוא,  25אלא אף אל בתי דין דתיים בתחום סמכותם. הוראת סעיף 

בתי הדין הדתיים חייבים ואמורים לפסוק על  לשון אחר: –במישרין אל בתי הדין הדתיים 
משפט הגבוה לצדק נדרשת, וטובתו של קטין היא שתכריע. התערבותו של בית ה –פיה 
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בתחום זה על פי עקרון טובת הילד, על פי קני המידה המקובלים בקרב מומחים 
הממליצים המלצות לערכאות שיפוט בתחום זה, אפשר לעתור נגדו לבג"ץ בעילה של 

 א גם בתחומים אחרים,אל לא רק בנוגע לטובת הילד וזכויותיו, 523חריגה מסמכות.
אפשרית בקרה של בג"ץ כדי למנוע שימוש לרעה ברכישת סמכות שיפוט בבית דין דתי 

בין  למען השגת מטרות שאינן רצויות לדעת השופטים בערכאת השיפוט האזרחית
הוגשה עתירה נגד בית דין  השאר,בקרה זו של בית המשפט הגבוה לצדק אפשרית כאשר

לנהוג  –נת שאינה עולה בקנה אחד עם החובה המוטלת עליו דתי בגין פעילותו במתכו
וגם על פי  524חובה זו קיימת על פי הקביעה בחוק, בדרך שהיא שוויונית לגברים ונשים.

 בית דין דתי, שקנה סמכות שיפוט,ביחס לפעילות כל  525בבלי,בעניין  ההנחייה בפסיקה,
באפשרות של רכישת  אסור שימוש של בעל דיןלאור פסיקה זו,בסכסוך במשפחה. 

כדי להחיל בו כללים של הדין הדתי, שלדעת שופטי בית דתי סמכות שיפוט בבית הדין 
  526המשפט העליון אינם שוויוניים ביחס לגברים ונשים ונוטים לטובת הגבר.

מדובר אף אם מקבלים את השקפת העולם של השופט זגורי שזו בעיה חשובה כעת, 
יחידות הסיוע ליד בתי דין  ן שלהקמתאת ל העת לקדם בעיה זמנית. נעשים מאמצים כב

המחוקק הורה בצו שיוקמו יחידות סיוע במרבית  אחרי פסק דינו,דתיים נוספים בישראל. 
בסופו של דבר יהיו יחידות סיוע הפועלות לצד כל בתי הדין  527בתי הדין השרעיים.

פועלות לצד בתי ייתכן שהתפתחות דומה תהיה גם ביחס ליחידות סיוע ה 528השרעיים.
יהיו כנראה צווים המורים  ,הדין הדתיים הדרוזיים. כשיוקמו כל יחידות הסיוע הנחוצות

הסדר התדיינויות חלים גם בערכאות שיפוט דתיות נוספות בישראל. לחוק השעקרונות 
השופטת שירי היימן על הסתמכה , בפסיקה מאוחרת לפסיקת השופט זגורי, כמו כן

_____________________________________ 

 
עלפי טובתו של  –במקום שבית דין דתי לא פסק כמצווה עליו  –והיא תבוא  –איפוא 
 פי שיקולים שאינם בהכרח טובתו של הקטין".-אלא על – הקטין

 יסוד: השפיטה.-( לחוק4ד)15ראו: סעיף  523
בהתחשב קיימת הנחייה של המחוקק שבית דין דתי יקפיד לפעול בסוגיות מסוימות  524

במגבלות שהוא קבע בחוקים שמטרתם מניעת פגיעה בנשים. בסוגיות אלה קיימת דרישה 
שתהיה הקפדה שערכאת שיפוט דתית מוסמכת תשווה את מעמד האישה למעמד הגבר 

לחוק שיווי זכויות האשה. אולם, בחוק זה קיים גם  7במקרים המתאימים. ראו: סעיף 
שחובה זו אינה קיימת כשבית הדין  ווי זכויות האשה,לחוק שי 5בסעיף  החריג בעניין זה,

 פועל בתחום הצר של "דיני איסור והיתר לנישואין וגירושין".
 (.1992) 221( 2, פ"ד מח)בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול 1000/92ראו: בג"ץ  525
לאן?", -הדין הרבניים-בנוגע למשמעות הפסיקה בעניין זה, ראו: פנחס שיפמן, "בתי 526

 .528, 525, בעמ' 523ב )תשנ"ה(  וממשל משפט
צו בתי דין דתיים )יחידות סיוע( )הקמת יחידות סיוע בבתי הדין השרעיים, דרכי הפעלתן  527

 .314, ק"ת 2017–וסדרי עבודתן(, תשע"ח
 (.9מגמה זו קיימת לאור דברים שנאמרו בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה  528
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לפיה הוראות חוק זה חלות גם בבתי הדין ש 529רעי לערעורים,פרשנות בית הדין הש
עדיין לא החל בהם. לאור פרשנות זו, הוראת המחוקק, בסעיף מן השרעיים, ורק יישו

בתקופת עיכוב ההליכים לא תדון ערכאת שיפוט  שלפיה)ה( לחוק להסדר התדיינויות, 3
ין השרעי, והוא מוסמך משפחה בתובענות בין הצדדים, חלה גם בבית הד הדנה בענייני

  530לדון בתקופה זו רק בסעדים זמניים דחופים.

 החשש שמא תוגבר עוצמת המחלוקת בסכסוך במשפחה  6.6

יצגים את ציבור עורכי ילעיתים מבקרי ההסדר בחוק להסדר התדיינויות, בעיקר אלו המ
בעקבות צפויה להתגבר המחלוקת בסכסוך במשפחה בערכאות השיפוט שהדין, טענו 

 יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמהלהליך הבהם שחקיקת החוק. הם התמקדו במצבים 
כן פתרון הסכסוך יהיה בהתדיינות. בנסיבות אלה, לדעתם, עלול מאחר ל, ולא יצלח

להיות ניצול לרעה של האפשרות להכין ולהגיש בקשה ליישוב סכסוך, במתכונת קלה 
תב תביעה, שצריך להיות מפורט הכנת והגשת כשל ופשוטה יותר בהשוואה למתכונת 

, בעל דין עלול לנצל לרעה את האפשרות להגיש בקשה ליישוב גישתםומנומק יותר. ל
המשפטיים והאסמכתאות, ובה אינו צריך לפרט את כל הטיעונים העובדתיים שסכסוך, 

ואינו צריך לצרף אליה את כל המסמכים הנלווים הדרושים לצורך הוכחת הטיעונים של 
הם טענו שצד לסכסוך במשפחה, שאינו תם לב ומעדיף התדיינות, עלול  531וך.צד לסכס

לעשות שימוש לרעה בהליך יישוב הסכסוך בהסכמה. בשלב ראשון, במתכונת הקיימת 
בחוק, יגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך לערכאת השיפוט הנוחה לו, במהירות וללא 

הליך המהו"ת, המשא ומתן  בו אמור להתקייםש, בשלב הדברים בהמשך 532מאמץ ניכר.
רצון אמיתי שלו להגיע לעמק השווה. הוא ינצל לרעה את פסק  היעדרעקב  לא יעלה יפה

_____________________________________ 

נזכרת בפסק הדין עמדת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, הקאדי עבד אלחכים סמארה,  529
 .167/2017, ובתיק 370/2016בתיק 

(. בנוגע לסעדים 2018)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 60880-09-17ראו: תמ"ש )קר'(  530
דיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת לתקנות להסדר הת 12זמניים דחופים ראו גם סעיף 

, וההסדר שנקבע בנוגע לסעדים זמניים דחופים בתקנות להסדר 2016-שעה(, התשע"ו
 .2018–התשע"ח התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה() תיקון(,

 )א( לחוק להסדר התדיינויות.3ראו: ס'  531
של ועדת  268ל ישיבה מס' ראו: עמדת נציגת לשכת עורכי הדין, עו"ד נאוה פרס: פרוטוקו 532

. לטענתה, לאחר חקיקת החוק בעניין 13( בעמ' 125החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה 
יישוב סכסוכים במשפחה בהסכמה, נוסף על מרוץ הסמכויות בענייני משפחה, הקיים זמן 

יוצא של פסיקת בית המשפט העליון, ראו: רב, ונוסף על מרוץ ההחלטות, שהוא פועל 
, נוסף לאחר חקיקת החוק להסדר 14–13( בעמ' 64)לעיל, הערה  פלמן-פייג עניין

התדיינויות "מרוץ בקשות ]ליישוב סכסוך[". לשיטתה בהסדר שקבע המחוקק בחוק זה 
בה בעל דין בדיני משפחה רוכש סמכות בשלב קיימת "קלות בלתי נסבלת" בדרך ש

 הראשון לדיון, בבית משפט או בבית דין דתי, כשהוא מגיש בקשה ליישוב סכסוך.
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יגיש ובתומו הזמן שנקבע בחוק, שבו אמורים להתקדם לקראת יישוב הסכסוך בהסכמה, 
כתב תביעה ומסמכים מצורפים, שהכין בעזרת עורך הדין  דידובערכאת שיפוט העדיפה ל

בנסיבות אלו, הצד שהגיש ראשון את  533אותו בתקופה של עיכוב ההליכים.המייצג 
באפיק של התדיינות ביתר עוצמה. תולדת  לאחר מכןהבקשה ליישוב סכסוך עלול לפעול 

בה שקיומו של פסק הזמן שנקבע בחוק תהיה הסלמה בסכסוכי משפחה בהתדיינות, 
קראת התדיינות במשך תקופת אחר שהתכונן לליטען צד שאינו תם לב טיעונים בוטים, 

ותוצאה זו עומדת  ,נזק רב יותר לבני משפחה בהתדיינות עיכוב ההליכים. כך ייגרם
ובין היתר למנוע  ,בסתירה למגמת המחוקק בחקיקה זו לפעול למען טובת בני המשפחה

  סכסוך במשפחה.ה מהלךבמידת האפשר נזק נפשי ואחר במהם 
הניסיון  אולם,ו קיימים רק אם תהיה התדיינות. כתבי טענות לוחמניים יהיעם זאת, 

המצטבר מאז החל יישום ההסדר בחוק זה בערכאות שיפוט בישראל מלמד שספק אם יש 
בסיס להנחת המבקרים, שייחסו למתדיינים בסכסוכי המשפחה ולבאי כוחם מניעים 

אחר שהוסבר להם מדוע יישוב ל, רבים אלה. אין מגמה מכוונת של צדדיםכשליליים 
הסכסוך בהסכמה יכול להועיל לכל בני המשפחה, לפעול באופן קצר רואי במשך הזמן 

ראיות או אחר המוקצב ליישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה, ולהתמקד בחיפוש 
. יצר מאוחר יותראסמכתאות חדשות ולנסח עם בא כוחם כתבי טענות מפורטים שיוגשו 

צגים יאינו מפעם בליבם של בעלי דין רבים, ואף עורכי דין המיההתדיינות הלוחמנית 
. הם חפצים לשתף בולט תום לב היעדראותם אינם פועלים במתכונת זו, שקיים בה 

אחר שמסבירים להם בהליך המהו"ת שכל בני המשפחה יכולים להפיק לבמיוחד , פעולה
 אתהמהו"ת  רבים מאלו שהבינו במהלך הליךתועלת מיישוב הסכסוך בהסכמה. 

הימנעות מיישוב הסכסוך בהסכמה, נמנעו מ העלולות להיגרםהתוצאות השליליות 
מנהלות ביחידות  מטעויות ושגיאות הרות גורל בנוגע לחייהם וחיי בני משפחה אחרים.

הסיוע ציינו שכעת רמת החשדנות של עורכי הדין בנוגע לפעילות ביחידות הסיוע נמוכה 
העשויה וטים לשתף פעולה בישיבות המהו"ת ומכירים בתועלת ועורכי דין רבים נ, יותר

_____________________________________ 

התרחיש שהם תיארו הוא של חוסר תום לב משמעותי. הם הסבירו שבפרק הזמן שנועד  533
 למיצוי האפשרות של השגת הסכם טוב לבני המשפחה ינצל צד לסכסוך את הזמן העומד
לרשותו כדי להכין תשתית מפורטת לתביעה בסגנון לוחמני, שתלבה בהמשך התהליך את 
אש המחלוקת. בו יוכלו לנסח טיעונים, לחפש אסמכתאות לטיעונים ולתור באין מפריע 
אחר מסמכים וראיות נוספות, שיהיו תשתית הולמת לטיעונים המשפטיים בסכסוך ויפגעו 

וג. לאחר שפעלו כך, כשתהיה התדיינות יוגש כתב ברקמת היחסים העדינה בין בני הז
הטענות לוחמני, מפורט ומבוסס יותר, שבו הצד החפץ בהתדיינות מפרט את טיעוניו. 
בשלב שבו יפעל באפיק ההתדיינות, יבחר בקפידה גם את ערכאת השיפוט שבה יגישו 

בהליך  תביעה, שבה לדעתו הדיין והדין יכולים לקדם טוב יותר את האינטרסים שלו
האדוורסרי. ראו חשש שכך יפעל בעל דין בטיעוניה של נציגת לשכת עורכי הדין, עו"ד 

( 125של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  268פרוטוקול ישיבה מס'  נאוה פרס:
 .17בעמ' 
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 534יישוב הסכסוך בהסכמה.של הליך הלבני המשפחה מגיבוש הסכמות במהלך לצמוח 
שההתדיינות בסכסוכי משפחה  ,יצאה מן הכוח אל הפועל מטרת המחוקקבמציאות זו 

במשפחה מיישבי הסכסוך  הם שלשפעמים רבות מאמצי כיווןלא תהיה דבר שבשגרה, 
אחר יישום החוק להסדר לבהסכמה עולים יפה. ממצאי מחקרים מלמדים שבתקופה ש

בהם יישוב הסכסוכים במשפחה נעשה שיה בהיקף המקרים יעל ניכרתהתדיינויות 
 49%נמצא כי  2019–תשע"ט מחקר שנערך בשנתב, הכך לדוגמ 535באמצעות הסכם.

יעה משפטית בתומו. לעומת מהמשפחות שסיימו את הליך המהו"ת נמנעו מלהגיש תב
 אדוורסרימהמשפחות בחרו בהליך  90%-כניסתו של החוק לתוקף, למעלה מבטרם זאת, 

מהמשפחות אשר בחרו  ניכרמכך, חלק  יתרהכדי לפתור את המחלוקות שבעניינם. 
להתדיין בבית המשפט בסוף הליך המהו"ת ציינו כי מפגשי המהו"ת תרמו לשיפור 

_____________________________________ 

ע, ראו: פגישה עם מנהלות ביחידות זה המצב שהוצג בשיחה עם מנהלות ביחידות הסיו 534
(. ד"ר חנה לאופר הוסיפה שפעמים רבות אנשים הנכנסים להליך 9הסיוע )לעיל, הערה 

המהו"ת הוכנו מראש לעימות ולדיון בו בטיעונים מסוימים. ואולםלעובדות יחידות הסיוע 
ותן הן מצליחות לגרום לצדדים לזנוח את המתווה שגובש יש יכולות מקצועיות שבאמצע

בהכנות ולשכנע אותם לאמץ דפוס פעולה אחר. עו"ד פליאה סעדון הדגישה שכדי לקדם 
מגמה רצויה בתחום זה נחוצה כתיבה של חוקרים באקדמיה בנוגע למגמה הנכונה של 

ים בחברה. לכן פתרון הסכסוך במשפחה. דיני משפחה הם תחום המשפיע על מערכת היחס
רצוי שכותבים באקדמיה ינסו לשכנע שקיים דפוס פעולה טוב שגם עורכי הדין יכולים 
לאמץ אותו. לדעתה, לכתיבה זו תהיה השפעה חינוכית טובה על מתכונת הפעולה של 

 עורכי הדין. 
, בנוגע לפעילות יחידות במשרד הרווחה 2013–ראו: ממצאי מחקר בשנת תשע"ג 535

רתיים ובחן את פעילות של יחידות הסיוע, תומך בטיעון זה. בין היתר, והשירותים החב
נמצא כי קרוב למחצית מאלו שהסתייעו בשירותי יחידות הסיוע הגיעו להסכמה בנוגע 
לאחד מהנושאים שהיו שנויים במחלוקת. כמו כן, על פי הממצאים של מחקר זה, קרוב 

יבות ההסכמות שאליהן הגיעו. ראו: מאלו שהסתייעו בשירותים אלו דיווחו על יצ 80%ל
מחקר  –טלי באייר טופילסקי ויואה שורק, יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה 

 39–25בעמ'  (2015ברוקדייל, )-ג'ונט-הערכה ארצי, מכון מאיירס
https://brookdale.jdc.org.il/publication/promoting-family-dispute-resolutions/ מסקנה .

ומה ניכרת בממצאי מחקרים שהוצגו בדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט, של הכנסת, בדיון ד
שעניינו היה "מעקב אחר יישום החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה". ראו: 

. ראו גם 13בעמ' ( 7)לעיל, הערה  של ועדת החוקה, חוק ומשפט 320פרוטוקול ישיבה מס' 
בדיון  ,(427של ועדת החוקה, חוק ומשפט )לעיל, הערה  339בדיון: פרוטוקול ישיבה מס' 

זה בוועדה הציגה מנהלת שירות יחידות הסיוע במשרד הרווחה ממצאי מחקר מעודדים 
ההסדר בחוק להסדר התדיינויות  בנוגע למניעת נזקי ההתדיינות כתוצאה של הפעלת

מן הפונים לשירותי יחידות הסיוע אחרי  33%-ביחידות הסיוע. לאור ממצאי המחקרים כ
הגשת בקשה ליישוב סכסוך הסכימו ליישב את הסכסוך בהסכמה, ללא התדיינות. עם זאת, 
הוסף סייג שלפיו אלו ממצאים מהתקופה הראשונה שלאחר הפעלת החוק ביחידות הסיוע, 
וכדי להסיק מסקנות איתנות יותר צריך להמתין ולראות מה יהיו הממצאים לאחר הפעלת 

 החוק במשך פרק זמן נוסף.
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עובדי יחידות  ם שלריבוי ההסכמות מתאפשר גם בגין תרומת 536היחסים בין הצדדים.
מיישבי הסכסוך בהסכמה, שכולם פועלים למען  ם שלהסיוע בהליך המהו"ת, ותרומת
מאמץ שלהם לשכנע ת הצלחה שהיא תולדת הניכר ,גיבוש הסכמות. כשהן אפשריות

צדדים לסכסוך שטוב ורצוי שישתפו פעולה בהליך שמטרתו השגת הסכם טוב 
ייתכן שאף חלק מאלו שלא רצו לשתף פעולה לכתחילה בהליך זה ישנו את  537כולם.ל

אחר שיצליחו לשכנע אותם שיישוב הסכסוך בהסכמה חשוב ומועיל לבני לדעתם 
אין הכישלון נובע בדרך  ,המשפחה. כשנכשל משא ומתן למען יישוב הסכסוך בהסכמה
להגיע להסכם. פעמים רבות כלל מחוסר רצון לכתחילה של הצדדים לסכסוך במשפחה 

אך הם לא הצליחו ליישב את המחלוקות  ,היה רצון טוב של הצדדים בפתח המשא ומתן
  538ביניהם, וכך נמנע יישוב הסכסוך בהסכמה.

ההתדיינות  רבמשפחה, שיצלפיה קיים חשש שמא צד לסכסוך שביקורת זו,  ,כמו כן
ישוב הסכסוך במשפחה מפעם בו, יעשה שימוש לרעה בפרק הזמן המיועד למען י
ששימוש בו בהתדיינות  ,בהסכמה ויכין בו עם בא כוחו כתב טענות מפורט ולוחמני

יגרום לליבוי אש המחלוקת, אינה מתמקדת בעיקר. שימוש לרעה אפשרי בכל זכות 
משפטית, אך כשבוחנים אם זכות זו נחוצה ורצויה, צריך לייחס חשיבות ראויה למטרת 

יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה, במתכונת  .מנהלת הנובעת מולתועשל הזכות  קיומה
אין לוותר  539כל בני המשפחה. ם שליכול לקדם את טובת ,של הידברות ושיתוף פעולה

על היתרונות הרבים של ההסדר שקבע המחוקק, המאפשר פסק זמן של עיכוב הליכים 
יישוב להליך הכדי למנוע את נזקי ההתדיינות והיווצרות תשתית שתאפשר את הצלחת 
ולוחמני  אדוורסריסכסוך בהסכמה. השיקול המרכזי צריך להיות שנזקי הליך התדיינות 

ולכן צריך לקבוע הסדר בחוק  ,וארוכי טווח קשיםלכל בני המשפחה עלולים להיות 
 שימנע אותם.

פגישת  יה שלמניעת שימוש לרעה בהליך יישוב הסכסוך בהסכמה היא חלק ממטרות
רכיהם במישור ואבחון נקודות המבט של בני המשפחה וצל שנועדה, המהו"ת הראשונה

הטיפולי. בפגישה זו, בפתח הליך המהו"ת, עובדי יחידות הסיוע נוהגים לבחון מה הן 

_____________________________________ 

 .67, 30( בעמ' 7) לעיל, הערה 2019דו"ח מכון ברוקדייל,  536
ים לסכסוך יסכימו בהסדר שיחול, המחוקק יוצר תשתית המקדמת את האפשרות שהצדד 537

שיחול הסכם שהוא לטובת כולם. נוסף על עובדי יחידות הסיוע, שיש להם הכשרה 
במקצועות הטיפוליים, בשלב זה פועל גם עורך דין מטעם יחידות הסיוע שאינו זה המייצג 
את הצדדים. דנים רק במתווה של ההסדר, וההתדיינות המשפטית היא רק בנוגע לבקשות 

ופים זמניים נחוצים, כגון אלה בקשר למשמורת זמנית ומזונות ילדים ביחס להסדרים דח
 זמניים, ובקשות ביניים דחופות.

זו המציאות הקיימות, על פי דברים שנאמרו בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל,  538
 (.9הערה 

 למאמר זה. 3ראו: לעיל, פרק  539
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הם יכולים להעריך בה  540עמדות הצדדים במשא ומתן בנוגע לסוגיות מרכזיות בסכסוך.
כלו להסכים למתווה של הסכם. אם יש סיכוי שהצדדים לסכסוך ישתפו פעולה בעתיד ויו

משא ומתן בין הצדדים לסכסוך במשפחה ישתדלו בעתיד לנהל  האמוריםרצוי שאלו 
לוודא בהליך מקדמי שאין חשש שצד לסכסוך יעשה שימוש לרעה בתקופת עיכוב 

בו תתקיים התדיינות. עם זאת, עקב חשיבות ההליך שההליכים כדי לזכות ביתרון בשלב 
בו תיכתב חוות דעת שלילית, היא שבהסכמה, ראוי שבכל מקרה של יישוב הסכסוך 

התייעצות עם מומחים, כגון  הדבר ייעשה לאחרתהיה זהירה ושקולה, ובמידת האפשר 
פסיכולוגים ועורכי הדין של הצדדים. בחינה מדוקדקת זו תאפשר גיבוש דעה שקולה 

דדים לסכסוך לפעול קיומו, של רצון אמיתי של הצ היעדרוזהירה בנוגע לקיומו, או 
באמת ובתמים למען יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה. אם המסקנה שלהם תהיה 

( לתקנות, 10)א()16רצוי שיעשו שימוש זהיר בהסדר המשפטי הקיים בסעיף  ,שלילית
  541כדי למנוע ניצול לרעה של ההסדר בעניין יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה.

שמא יהיה ניצול לרעה של הליך יישוב , של חשש כדי שתהיה בחינה נחוצה זו
בתחילת כל הליך של יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה ובמהלך המשא ראוי ש הסכסוך,
 עובדי יחידות הסיוע ומיישבי הסכסוך בהסכמה הפועלים מחוץ ליחידות הסיוע ,ומתן

בתחילת המשא ומתן או בשלב מסוים  –כשהוכח לדעתם בדרך הנדרשת  יונחו כדלקמן:
את  לשקול עליהםשצד לסכסוך מנצל לרעה את הליך יישוב הסכסוך בהסכמה,  –בו 

יופסק הליך המהו"ת או הליך יישוב הסכסוך במשפחה לא יתחיל או שהאפשרות 
. כך יעשו, בין היתר, כשהם סבורים שנימוקי צד מחוץ לכותלי יחידות הסיוע בהסכמה
לקבל הצעות פשרה  ולסירובלשתף פעולה בהליך יישוב הסכסוך בהסכמה, או  ולסירוב

הם צריכים לפעול  אולם,סבירות והוגנות המוצעות במהלך המשא ומתן, אינם סבירים. 
בתחום זה במשנה זהירות ולהימנע מכפיית עקרונות הסכם על צד לסכסוך. יכולים להיות 
טעמים כבדי משקל שבגינם הוא אינו יכול לשתף פעולה במשא ומתן או אינו מסכים 

תהיה  כואך הוא מקווה שבהמש ,ל הסכם. ייתכן שקיימים קשיים במשא ומתןלמתווה ש
זמתו מן המשא ומתן ולא נואש מן הסיכוי וולכן לא פרש בי ,אפשרות להתגבר עליהם

רור ילהשיג הסכם בסופו של דבר. נחוצים נימוקים משכנעים, בחוות דעת, מדוע קיים בב
יים, והוא פועל במכוון ללא תום חשש שלמגיש הבקשה ליישוב סכסוך מניעים שליל

הסכם. כשקיימים קשיים במשא ומתן, כדאי שעובדי יחידת בהלב הנדרש ואינו חפץ 
כישורים והכשרה מיוחדת המאפשרים  שהם בעליהסיוע ומיישבי הסכסוך בהסכמה, 

_____________________________________ 

כך לאור דברי מנהלות ביחידות הסיוע, בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה  540
9.) 

בסעיף כתוב: "בעניינים אלה רשאית הערכאה השיפוטית... בעקבות פנייה מיחידת הסיוע  541
שבו המליצה יחידת הסיוע  ( במקרה חריג10לקצר את תקופת עיכוב ההליכים: ]...[ )

לאפשר הגשת תובענה בעניין מסוים מן הטעם שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים 
 תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם".
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להם לטפל באופן רגיש ומקצועי ביישוב הסכסוך במשפחה, יפעלו בעצה אחת עם עורך 
 ,עורכי דין של הצדדים לסכסוך או סיוע, שאינו מייצג צד מן הצדדים,הדין ביחידת ה

קשיים אם יהיו ומומחים במקצועות הטיפוליים, כשמגמתם היא גישור ויישוב ההדורים 
מיישבי הסכסוך לפעול בזהירות ובתבונה בעניין זה, ניסו במשא ומתן. עם זאת, אם 

כנעות המעידות שצד ליישוב סכסוך ובסופו של דבר לדעתם קיימות נסיבות ועובדות מש
במשפחה פועל בחוסר תום לב, נחוצה המלצתם המנומקת, בתום בדיקה מעמיקה 

הליך יישוב הסכסוך בהסכמה. לסיים את והענקת זכות טיעון לצדדים לסכסוך, שרצוי 
אליה הוגשה חוות דעת זו תתבקש שצפוי שלהמלצה זו יהיה משקל כשערכאת השיפוט 

. עם זאת, לא זה או רצוי סיומוקום לקצר את פרק הזמן שהוקצב להליך להכריע אם יש מ
בנקל צריך להימנע מניצול עיכוב ההליכים, למען קיומו של הליך יישוב הסכסוך 

 . זההליך  יו שלבמשפחה בהסכמה, ולפגוע בזכות הצדדים ליהנות מיתרונות
הן ניכר, לדעת בית רצוי שהמחוקק יקבע שקיים סעד בהתדיינות, בנסיבות ב ,כמו כן

עיכוב הליכים. התקופה בה היה המשפט או בית הדין הדתי, שהיה ניצול לרעה של 
תהיה לאור הכתוב זו ערכאת השיפוט תפעל גם בשלב זה, בהחלטה מנומקת, ורצוי ש

 ו שלמיישבי הסכסוך בהסכמה. אם לדעתה הוכח בהתדיינות שהתנהגות של דעתהבחוות 
בו התקיים המשא ומתן למען השגת הסכם שבמשך הזמן  מגיש הבקשה ליישוב סכסוך

בתום לב והוא ניצל לרעה את הליך של יישוב שלא בין בני המשפחה מעידה שהוא פעל 
בהתדיינות , הסכסוך במשפחה בהסכמה, וכך רכש יתרון לא הוגן, שמנוצל כנגד צד אחר

ערכאת  ,ראיותבה הוגשו כתבי טענות בוטים וארוכים והומצאו מסמכים ושלוחמנית, 
השיפוט תוכל לכתוב, בפסק דין מנומק, שהוכח כנדרש שנוצר יתרון לצד להתדיינות 

מאפשרת ניצול לרעה  אינהבתקופת עיכוב ההליכים בדרך הנגועה בחוסר תום לב, והיא 
בו ששל יתרון זה. דפוס פעולה זה ניכר בפסיקה בעבר, בפסק דינה של השופטת ביניש, 

הגשת בקשה ליישוב סכסוך בהתדיינות בדבר לרעה של ההסדר קבעה, בנוגע לניצול 
בענייני משפחה, במתכונת שהייתה קיימת בעבר: "אין לאפשר ניצול לרעה של הליך 

במקרים  542.הבקשה ליישוב סכסוך כדי להשיג יתרון טקטי במסגרת 'מרוץ הסמכויות'"

_____________________________________ 

א לפסק דינה של הנשיאה ביניש. הי 40–38(, פסקאות 77)לעיל, הערה  פלוניתראו: עניין  542
לפסק דינה של הנשיאה ביניש, בנוגע לנסיבות בהן הגשת הבקשה  40הבהירה: שם, פסקה 

הזוג שהגיש את הבקשה לישוב -לישוב סכסוך היא בחוסר תום לב: "בנסיבות בהן בן
סכסוך מבקש שלא לערב את יחידת הסיוע או גורמי מקצוע או טיפול חיצוניים, וזאת בלא 

י בין הצדדים בניסיון להגיע להסכם מוסכם, עשוי הדבר ומתן רצינ-שמתנהל אותה עת משא
הזוג -להעיד על ניצול לרעה של ההליך... מסקנה דומה עשויה להתבקש בנסיבות בהן בן

שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך אינו מתייצב לישיבות בפני יחידת הסיוע או בפני 
אף שהוזמן כדין. -להמייעץ או המגשר החיצוניים, וזאת ללא הסבר מתקבל על הדעת וע

הלב בהגשת הבקשה ליישוב סכסוך עשוי להביא לכך שלא -בנסיבות כאמור, חוסר תום
יהיה בבקשה האמורה כדי למנוע מבית הדין הרבני לרכוש סמכות שיפוט בעניינים שנכרכו 
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למנוע שימוש לרעה אחרים נפסק כי ניתן להורות על סיום תקופת עיכוב ההליכים, כדי 
שפועלת במתכונת שקיימת אחרי חקיקת החוק מוצע שערכאת השיפוט  543בהסדר.

 .בשלב של ההתדיינות, בהחלטה מנומקתלהסדר התדיינויות תוכל לפעול במתכונת זו, 
 היא יכולה להורות שאינה מאפשרת ניצול לרעה של ההסדר שקיים אחרי חקיקה זו

הליך של יישוב הוך מעידה שהואניצל לרעה את שהתנהגות צד לסכס כשהיא השתכנעה
הסכסוך במשפחה בהסכמה, ולא פעל בתום לב, וכך רכש יתרון לא הוגן, שמנוצל כנגד 

 .צד אחר בהתדיינות

 בהן אין לחייב השתתפות בהליך יישוב הסכסוך בהסכמהש נסיבות  6.7

ת אלה, מיישב קיימות סכנות כשצד להליך יישוב הסכסוך בהסכמה הוא צד חלש. בנסיבו
במשא ומתן,  אחרסכסוך בהסכמה, שחפץ להגשים את משאלתו שיהיה הסכם, או הצד ה

של הסכם. עקב כך, הצד  עלולים להפעיל לחץ על הצד החלש כדי שיסכים למתווה מוצע
לדעתו אינו מקדם בדרך המתאימה את גם אם עלול להסכים שיחול הסכם בעניינו,  החלש

ספקות בנוגע לטיבה של ההסכמה לעקרונות הסכם בתום  יםטובתו וטובת ילדיו. קיימ
אינה  שהסכמתובהן צד חלש חש שמשא ומתן בין הצדדים לסכסוך במשפחה בנסיבות 

 לכךלהסכים וגרמו לנכונותהם שמרצון חופשי, והאווירה המאיימת והפחד שלו ניתנת 
פערי כוח  הסכמה כפויה זו עלולה להנציח 544שיחולו עקרונות הסכם מסוים במשפחה.

בין הצדדים ואף לגרום להגדלתם, כשתולדת המשא ומתן בין בני המשפחה היא אימוץ 
 545כללים בהסכם, שאינם מאוזנים והוגנים, והם יחולו בעתיד במשפחה, לטווח הארוך.

בהן קיימת אלימות במשפחה. שבנסיבות נערך גישור כשהקיימות גם  סכנות אלה
הפעולה של מגשרים בסכסוך במשפחה, במיוחד  היו שביקרו את דפוסבארצות הברית 

בעבר שקיימת,  או בגישור שקיימת חובה להשתתף בו, כשהם ידעו, או חששו, שהייתה
וטענו שהגישור  בעתיד, אלימות כזאת שתהיהאו חששו  , אלימות במשפחה,או בהווה

מיישבי  של , עקב להיטותגישתםבנסיבות אלה עלול להעצים פערי כוח קיימים. ל
מספקת לחשש שמא  סכסוך לקדם הסדר בהסכמה במשפחה הם לא ייחסו חשיבותה

טחון שלהם, הנגזר ימחוסר ב עשויות לנבועצדדים במשא ומתן של עמדות והסכמות 
_____________________________________ 

 
בפניו בכנות וכדין בתקופת הביניים שלאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך וטרם הגשת 

 המשפט לענייני משפחה".-בית תביעה בפני-כתבי
להרחבה על מקרים אלו ומקרים נוספים בהם נעשה שימוש לרעה בהסדר כדי לפגוע בזכות  543

 למאמר זה. 6.2הגישה לערכאות, ראו: לעיל, פרק 
 .46בעמ'  )435)לעיל, הערה  Lauferראו:  544

 Jessica Pearson, “Mediatingראו גם: .410 ( בעמ'29ל, הערה ראו: פינקלשטיין )לעי 545

when Domestic Violence Is a Factor: Policies and Practices in Court-Based Divorce 

Mediation Programˮ, 14 Mediation Quarterly (1997) 319, p. 331. 
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עקב הביקורת בנוגע לסכנות לצד החלש בגישור  546מחשש מפני פעולת צד אלים.
נדרש שהייתה או בענייני משפחה, בכמה מדינות בארצות הברית קבעו שכשהוכח כ

עלול הוא הסכם שהוא תולדת הליך גישור במשפחה אם יהיה קיימת אלימות במשפחה, ו
רבן לאלימות או בילדי בני הזוג, אין לחייב צדדים לסכסוך במשפחה ולפגוע בק

הסדר של גישור חובה, חלקן  בהן גישור. בנסיבות אלה, כשככלל נהגהלהשתתף בהליך 
בין היתר, במדינות  547פטור מן החובה להשתתף בגישור.אפשרו לנוגעים בדבר לבקש 

מסוימות בארצות הברית, כגון קליפורניה, שאימצו הליך גישור שהוא חובה בנוגע 
בהם הגישור שלהיבטים מסוימים של הסכסוך במשפחה, הוצע שבמצבים מסוימים, 

  548רותי הגישור.יעלול להזיק לצדדים חלשים, לא תהיה חובה להיעזר בש
בו יאומץ הסדר שלטובת הסכם  כאמור , נטען שמגשרים בארצות הברית נטוןכמו כ

שהניחו שהוא מקדם בדרך כלל את טובת הילדים  כיווןשל משמורת משותפת, 
מבקריהם טענו שהם לא ייחסו חשיבות מספקת לחשש, שקיים בנסיבות  549במשפחה.

קורבן האלימות  ביןרציף קיומו של קשר את מסוימות, שמא הסדר משמורת זה ינציח 
שהקשר בין בני הזוג שהתגרשו  כיווןלבין בן הזוג או בת הזוג האלימים. לדעתם, 

משמעותי יותר כשנוהג הסדר של משמורת משותפת, טוב שמיישבי הסכסוך יהיו 

_____________________________________ 

ם נמנעים מבירור השאלה אם הייתה או קיימת אלימות כזו, או מקביעה של סייגים נטען שה 546
לדיון בגישור כשקיים חשש שמקור הנכונות של הצדדים להסכים לעקרונות הסכם הוא 
השפעת אלימות שהייתה או החשש שתהיה אלימות במשפחה בעתיד. על היחס בין 

והטקסט  475, 224–223יל, הערות אלימות במשפחה לגישור, בהקשרים שונים, ראו: לע
והטקסט שלידן; ראו גם: דפנה לביא, "אלימות וגישור:  549–546שלידן; להלן: הערות 
  .161א )תשס"ז( בעמ'  משפחה במשפטהאמנם אוקסימורון?", 

 Nancy E. Johnson, Dennisראו בנוגע להסדרים שונים במדינות שונות בארצות הברית:  547

P.Saccuzzo and Wendy J. Koen, “Child Custody Mediation in Cases of Domestic 

Violence: Empirical Evidence of a Failure to Protectˮ, 11 Violence Against Women 

(2005) 1022, pp. 1023–1024. 
. במדינת קליפורניה קיומו של הליך גישור 1555–1552( בעמ' 71)לעיל, הערה   Grilloראו: 548

הוא חובה בסכסוכים בנוגע למשמורת ילדי בני הזוג ולא נקבע חריג ספציפי בנוגע לגישור 
במקרים שבהם נטען שהייתה אלימות במשפחה. אולם כשצד לסכסוך במשפחה מאשים 

סוך טען את רעהו באלימות במשפחה, או ניתן צו הגנה בגין אלימות במשפחה, כשצד לסכ
שהייתה אלימות במשפחה, נקבע שהמגשר יערוך פגישות נפרדות עם כל צד לסכסוך 
במשפחה. החוק מאפשר לצד לגישור לבקש שיהיה נוכח בגישור גם אדם המסייע לו 
כשהייתה אלימות במשפחה, אולם חוק זה גם קובע שהמגשר יכול להורות, כשדבר זה 

 ,Charlotte Germaneהגישור. ראו גם:  נחוץ לדעתו, שאדם כזה לא ישתתף במפגשי

Margaret Johnson and Nancy Lemon, “Mandatory Custody Mediation and Joint 

Custody Orders in California: The Danger for Victims of Domestic Violenceˮ, 1 

Berkeley J. of Gender, L. & Justice (2013) 175, pp. 190–191. 
והטקסט  35152–35548ליתרונות ההסדר של משמורת משותפת ראו: לעיל, הערות בנוגע  549

 שלידן.
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מודעים יותר לעובדה שלא ראוי שזה יהיה הסדר המשמורת כשהייתה אלימות במשפחה 
 550במשפחה.ית עתידאלימות שתהיה או קיים חשש 

בה אין גישור חובה בענייני משפחה, ראוי שיהיה הליך הבוחן אם שאף בישראל, 
דפוס הפעולה הנכון הוא יישוב הסכסוך בהסכמה, כשקיימים פערי כוח בין הצדדים 

או  ניכריםלמשא ומתן, ובמיוחד כשפערי הכוח בין הצדדים למשא ומתן במשפחה 
בהם נחוצה בחינה של ש נסיבותלהגדיר מצבים וקיימת אלימות במשפחה. המחוקק יכול 

מיישבי הסכסוך אם רצוי לכתחילה הליך יישוב הסכסוך בהסכמה, או רצויה הפסקת 
ראוי שעובדי יחידות הסיוע ומיישבי  לעיתים, בגין קיומם של פערי כוח אלה. זההליך 

הסכסוך במשפחה בהסכמה ימליצו, בחוות דעת הכוללת הנמקות בנוגע לנסיבות 
 הקיימות במקרה מסוים, שראוי להימנע מקיומו של הליך יישוב הסכסוך בהסכמה.

ים אפשרי התחלתו או המשכוו .בנסיבות אלה, לעיתים אין הכרח שלא יהיה הליך זה
, כדי שבני המשפחה יוכלו ליהנות מיתרונותיו. עם זאת, כשקיים יישוב סכסוך לעיתים

רורים בנוגע לאמצעי זהירות מתאימים או בהסכמה בנסיבות אלה צריכים לחול כללים ב
כך זמת מיישבי הסכסוך במשפחה. ופעולות איזון נחוצות, שיהיו חלק מן התהליך, בי

מענה לסכנות וקשיים אפשריים במצב מיוחד זה, במשך כל שלבי המשא ומתן יהיה 
על מיישב הסכסוך ש, בין היתר, הללו יכולים לקבוע םכללילקראת כריתת ההסכם. ה

לפעול באופן מתון וזהיר למען ההגנה על הצד החלש  חלה חובה כמה במשפחהבהס
החלש. כמו כן, הכללים יקבעו  ו שלבמשא ומתן, במתכונת של יצירת איזון והעצמת כוח

באלו נסיבות ובאיזו מתכונת בכל זאת יישוב הסכסוך אפשרי, אך צריך לנקוט אמצעי 
 ביניהם בין הצדדים למשא ומתן כשקיימיםטוב יותר זהירות מתאימים כדי ליצור איזון 

חלש. מיישבי הסכסוך בהסכמה הצד הייפגע במשא ומתן פערי כוח, כדי למנוע חשש ש
שה ילפעול כשניכר שקיימים פערי כוח בין הצדדים. כשגבר או א עליהםיונחו כיצד 

משתלטים על הדיון במשא ומתן או נוקטים במהלכו פעולות כגון הפחדה או תחבולה, 
יישב הסכסוך צריך להתערב ולוודא שהדיון יתקיים בדרך תקינה והוגנת. כשאין מ

הליך יישוב הסכסוך  על סיומו שלהוא יכול להמליץ  ,אפשרות לאזן את פערי הכוח
  בהסכמה.
, רצוי שיהיה כלל הקובע שבית המשפט או בית הדין הדתי המאשר את כמו כן

הסכמה צריך לוודא שהסכם זה הוגן ההסכם שגובש בהליך יישוב הסכסוך במשפחה ב
חובה החיל ומקדם את הצרכים והאינטרסים של כל הצדדים לסכסוך. בשלב זה, המחוקק 

_____________________________________ 

 Janet Rifkin, “Mediation in the Justice System: A Paradox for Womenˮ, 1ראו:  550

Women & Criminal Justice (1989) 41, p. 48;  שם גם נזכרת העובדה שהיו מדינות, כגון
מונטנה, שבהן קיימת חובה להשתתף בהליכי גישור בנוגע להסדרים בסכסוך במשפחה, 

 אולם הן קבעו שבנסיבות אלה הגישור יתקיים בשיחות בטלפון.
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עם זאת, ערכאת השיפוט פועלת  551בני הזוג. הם שלהסדרים בהסכם בנוגע לילדיעל זו 
כשמוגש לה מוצר מוגמר, והוא הסכם בין בני המשפחה, שערכאת השיפוט צריכה 

מנם המשימה מוטלת על מיישב הסכסוך בהסכמה, שאמור לפעול במתכונת לאשרו. או
הנכונה ולוודא שבמשא ומתן הושג הסכם הוגן, המקדם במידת האפשר את תועלת כל 

הסכם כזה ונמנעת התדיינות בענייני משפחה, ערכאת  משהושג , אךהצדדים לסכסוך
תניות מקפחות בהסכם  היא מתערבת ופוסלת .השיפוט המוסמכת נוטה בדרך כלל לאשרו

צדדיות ומקפחות צד או צדדים לסכסוך, ובמיוחד כשהן -רק כשהן באופן ברור חד
עומדות בסתירה למגמה לקדם את טובת הילד. פעולת בית המשפט, המאשר את ההסכם, 

מיישבי הסכסוך בהסכמה במשפחה  ם שלפחות. גם פעילות , אך חשובהאפוא נחוצה
תיקון מלא לכל  נעשהועליהם לוודא ש ,חשובהתת חוזה במהלך המשא ומתן לקראת כרי

. מוצע שתוטל עליהם זה פערי הכוח בין הצדדים לסכסוך במשפחה במהלך משא ומתן
שיחולו עקרונות הסכם כחובה להשתדל למנוע הסכמה של צד לסכסוך במשפחה 

כשיש מתווה  552שלדעתם אינו הוגן ומקפח צד להסכם, במיוחד את הילדים במשפחה.
צריך כי הנחיה שתקבע  שתיושםרצוי  ,הסכם מוצע במשא ומתן בין בני המשפחה של

לבחון את פרטיו. הם יציעו הצעות לשינויו כשלדעתם ניכר שאינו מאוזן ואין בו 
 בני משפחה ם שלטובתאת כל בני המשפחה או אינו מקדם  ם שלהתחשבות זהה בטובת

כגון הילדים. לעיתים הם צריכים שראוי שלא תקופח טובתם, ובמיוחד החלשים שבהם, 
 להמתין עד שהצדדים יסכימו לעקרונות של הסכם טוב יותר, שהוא הוגן ומאוזן. 

ניצול של פערי הידע  מפנינחוצה גם מודעות של מיישבי הסכסוך בהסכמה לחשש 
וההבנה המשפטיים. כשקיים חשש זה, נחוצה פעולה על פי כלל הקובע שמיישב 

פחה שאינו מיומן או בקי בכללים המשפטיים הרלוונטיים, או הסכסוך יוודא שבן מש
שניכר שהוא הצד החלש במשא ומתן מטעם אחר, יוכל להתייעץ עם עורך דין שבקי 

לפיו ההסכמה של בני משפחה, בכל שלב של משא שבדיני משפחה. ראוי לקבוע כלל 
ביניהם, היא ומתן שמטרתו יישוב הסכסוך ביניהם, שיחולו עקרונות מסוימים בהסכם 

יחולו עקרונות הסדר מסוים כי ראשונית וטנטטיבית. צד לסכסוך במשפחה שהסכים 
_____________________________________ 

 24ילדים ראו: סעיף בנוגע לבחינה מה היא טובת הילדים כשנדרש אישור להסכם בנוגע ל 551
 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 Robert Fisher, William L. Ury and Bruce Patton, Getting to Yes: Negotiateראו: 552

Agreements Without Giving In (1991) pp. 110–111 ההכוונה למגשר היא שהוא צריך .
ים בגישור. ראו: שם, בעמ' למצוא את החלופה הטובה ביותר, המתאימה לשני הצדד

 Jay Folberg and Alison. בנוגע לדפוס פעולה במתכונת זו של המגשר ראו: 101–110

Taylor, MEDIATION: A Comprehensive guide to resolving conflicts without litigation 

(1984) pp. 184–186213–224)תשס"ח( בעמ' , תורת הגישור . ראו גם: מיכל אלברשטיין .
כשלים קוגניטיביים של רדיפת צדק,  –אלברשטיין מתייחסת לכמה כשלים בגישור 

הימנעות מדיסוננס, תגובה מפחיתת ערך מהיריב, אופטימיות מופרזת, שנאת הפסד, רתיעה 
 מחוסר ודאות של התוצאות, עיגון בנתונים לא מבוססים וחוק המספרים הקטנים.
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את בו מיצה שאחר חלוף פרק זמן מסוים, ליוסיף שהסכמתו להסדר תהיה סופית רק 
 553היוועצות שלו עם עורך דין ולא חזר בו מהסכמה זו.האפשרות 

ה לבין הצדדים לסכסוך. ראוי פערי הכוח יכולים להיות בין מיישבי הסכסוך בהסכמ
שההנחיות יכללו כלל הקובע שהם צריכים לפעול במהלך יישוב הסכסוך בהסכמה בדרך 

יתר להשיג הישגים במשא -זהירה ואחראית, בהגינות וסבלנות, ללא משוא פנים ולהיטות
ומתן. אם במהלך המשא ומתן מיישב סכסוך בהסכמה עד לעובדה שעקרונות ההסכם 

ם ורצויים על כל הצדדים לסכסוך, או לדעתו אינם מאוזנים והוגנים, הוא אינם מקובלי
צדדים לאמץ עקרונות הסכם שהוא סבור שהם טובים וראויים את היכול לנסות לשכנע 

יימנע מלנצל לרעה את כוחו וסמכותו ולא ינסה לכפות על הצדדים, הוא יותר. עם זאת, 
אף אם הוא משוכנע שהם רצויים  , הסכמה לעקרונות הסכם,במישרין או בעקיפין

צד לסכסוך טוען בפנייה לערכאת  לעיתיםוההסכמה לאמצם טובה ומועילה להם. 
במהלך המשא ומתן או בדיון בנוגע  – אליה הגיש בקשה ליישוב סכסוךשהשיפוט 

שהסכמתו הצפויה  – אחר המשא ומתןללאישור הסכם בערכאת השיפוט הנוגעת בדבר, 
הסכם, או הסכמתו לעקרונות הסכם המובא לאישור, היא תולדת לעקרונות המתגבשים ב

פערי הכוח בין מיישב הסכסוך בהסכמה, שעשה שימוש לרעה בכוחו במהלך המשא 
ערכאת שיפוט זו צריכה לבחון, לאור מה . במקרה כזה צדדים לסכסוךבין הומתן, ל

כך היה,  שקרה במהלך המשא ומתן, אם יש ממש בטענותיו. אם הגיעה למסקנה שאכן
רצוי שיהיה כלל שקובע שבנסיבות אלה רצוי שתקבע, לבקשתו, שהוא זכאי לסעד 

צד לסכסוך במהלך הליך יישוב הסכסוך בהסכמה,  הייתה פנייה כזאת של הנחוץ. אם
מיישב הסכסוך בהסכמה עושה שימוש לרעה לפיהן והוכח שיש ממש בטענותיו ש

ך יישוב הסכסוך בהסכמה או, אם יכולה להורות שתם הלי ערכאת השיפוטבכוחו, 
הצדדים חפצים ליישב את הסכסוך בהסכמה, שיישוב הסכסוך יועבר, בהסכמת הצדדים, 

בשלב של אישור ההסכם שגובש נעשתה לערכאה זו  הפנייהלמיישב סכסוך אחר. אם 
היא יכולה להורות שלא יאושרו עקרונות בהסכם שגובשו כשהייתה  ,בערכאת שיפוט
 לא תקינה של מיישב הסכסוך. מתכונת פעילות

הימנעות מפגיעה בצד החלש במשא ומתן,  ןראוי שהפעולות הנזכרות לעיל, שמטרת
אליו הוגשה בקשה שיהיו חלק מדפוס הפעולה גם כשבעקבות פנייה לבית הדין הדתי 

במסורת של עדות  נהוגותליישוב סכסוך נעשה שימוש בשיטות של יישוב סכסוך ה
ן מופעלות, מיישבי הסכסוך בהסכמה צריכים להניח שלעיתים לא דתיות מסוימות. כשה

אחר שננקטו אמצעי זהירות מתאימים. כך צריך לאו שיתקיים רק  יתקיים, רצוי שהליך זה
אחרי ללעשות, בין היתר, כשהוכח באופן משכנע שיישוב סכסוך בהסכמה מתקיים 

 .או שאלימות כזו קיימת בהווה אלימות במשפחה שהייתה

_____________________________________ 

)לעיל, הערה  Samuels and Shawnבין עורך הדין: ראו על מערכת היחסים בין המגשר ל 553
 .19–18( בעמ' 417
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צריך ליצור בחקיקה סעד ברור עבור צד לסכסוך, או עובדי יחידות הסיוע, כן, כמו 
שחשים שצד חלש עלול להיפגע אם יתקיים הליך המהו"ת והליך יישוב הסכסוך 

אחר פגישת לבשלבים מסוימים במשא ומתן, ההנחיות ייקבעו שבהסכמה. מוצע ש
יכולים ידות הסיוע, , צד לסכסוך, או עובדי יחהתהליך המהו"ת הראשונה ובהמשך
הליך יישוב הסכסוך בהסכמה, עקב חשש שתוצאתו  מו שללהגיש בקשה מנומקת לסיו

כל מקרה ו בקשה זה תידון בכובד ראש,לא תהיה טובה, בגין פערי הכוח בין הצדדים. 
התועלת הצפויה בגין קיומו של הליך יישוב הסכסוך  בשליידון על פי נסיבותיו. 

תנגדות לקיומם של הליך המהו"ת ויישוב הסכסוך בהסכמה בהסכמה, קבלת בקשת הה
בה שצריכה להיות סעד חריג, שיהיה אפשרי רק בנסיבות מיוחדות ובהחלטה מנומקת, 

תוף פעולה יאת התועלת שיכול להפיק צד לסכסוך במשפחה מש ,בין השאר,שוקלים
נסיבות מנקודת המבט של טובת בני המשפחה. רצוי שאם אין  , וזאתוהסכם במשפחה

אחר פסק זמן קצר לההחלטה הסופית בעניין תינתן  ,רור בעיה קשהיבהן קיימת בבש
צד לסכסוך ועובדי יחידות  שבמהלכו יוכלונוסף של עיכוב הליכים במהלך המשא ומתן, 

הסיוע לשקול בכובד ראש אם בכל זאת אפשרי שהצדדים לסכסוך ישתתפו בהליך של 
בה מיישב הסכסוך ינסה לפעול למען שוחדת, יישוב הסכסוך בהסכמה, במתכונת מי

  איזון פערי הכוח בו.
הליך יישוב הסכסוך, ערכאת  מו שלבמהלך המשא ומתן בקשה לסיו אחר שהוגשהל

אליה הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך, צריכה לקבל חוות דעת שהשיפוט המוסמכת, 
ובה  ת הסיוע,או ממיישב הסכסוך בהסכמה מחוץ לכותלי יחידמנומקת מיחידת הסיוע,

להתחשב, בין היתר, ים צריכ ם הםהמלצה לקבל בקשה זו או לדחותה. בהמלצותיה
, או עובד יחידות הסיוע, או מיישב הסכסוך בעובדה שקיימת התנגדות של צד מסוים

הליך יישוב הסכסוך בהסכמה, וייתכן שהיא תורה שאין המשך קיומו של לבהסכמה, 
ראוי שתקבל בקשה זו, בין היתר כשקיים חשש ת בנסיבות המתאימו. ם הליך זהלקיי

שמא התנהגות צד חלש במשא ומתן תוביל לפגיעה בו, כגון לאלימות כלפיו, או כשקיים 
חשש שאם ייכרת הסכם במשפחה, בנסיבות הקיימות, הוא לא יהיה הוגן וצודק. קבלת 

נקטים בו ונדרשת הוכחה כנדרש שקיומו של משא ומתן, אף כשנ ,הבקשה היא צעד חריג
אמצעי זהירות, כגון משא ומתן נפרד עם כל אחד מן הצדדים לסכסוך, עלול להוביל 

בכל שלב במשא להסכמה של בני משפחה שיחולו עקרונות הסכם שאינו טוב ורצוי. 
ומתן צריך לאפשר לכל אחד מן הצדדים להמציא למיישבי הסכסוך בהסכמה ראיות 

מציאות קשה במשפחה, כגון אלימות טובות, המוכיחות באופן משכנע שקיימת 
ם משאין אפשרות לצמצ ,בין הצדדים לסכסוך ניכריםבמשפחה, או קיימים פערי כוח 

אחד מהצדדים למשא ומתן לא יסכים לעקרונות הסכם נם וקיים חשש של ממש שבגי
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אליה הוגשה בקשה שבנסיבות אלה, רצוי שערכאת השיפוט  554במשפחה מרצון חופשי.
מעובדי יחידות  מנומקתאחר קבלת המלצה ל – היה מוסמכת להורותליישוב סכסוך ת

 אינןהנסיבות כי  – נסיבות העניין אתשבחנו  ,הסיוע או מיישבי סכסוך בהסכמה
תמה כי מאפשרות קיום הליך הוגן ותקין של הליך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה ו

יתנה זכות טיעון אחר שנלקביעה זו תהיה  555ההקפאה הכפויה של הליכי ההתדיינות.
בו נשמעו טענות שוהמצאת מסמכים וראיות לכל הצדדים הנוגעים בדבר, והתקיים דיון 

והומצאו ראיות של כל הצדדים. בהחלטתה תנמק ערכאת שיפוט זו מדוע לדעתה הוכח 
בעדות מוצקה שקיימות נסיבות שקיומן מוביל למסקנה שלא רצוי מאמץ להשגת הסכם 

 כסוך בהסכמה. במשפחה בהליך יישוב הס
המחוקק סבור שיישוב הסכסוך בהסכמה רצוי בדרך כלל למען פתרון הסכסוך כיוון ש

 במשפחה הנמקה מיוחדת זו נחוצה במקרה זה דוחים בקשה ליישוב הסכסוך בהסכמה.
בקשות אלה, כדבר  תקיים חשש שאם מדיניות הגוף המכריע בעניין זה תהיה קבל

ין ידריכו צדדים לסכסוך להתנגד ליישוב הסכסוך שבשגרה, עורכי דין החפצים להתדי
או מיישבי הסכסוך בהסכמה,ימליצו  ,יחידת הסיועשבהסכמה במועד המתאים, בתקווה 

פערי  שקיימיםאף כ אולם,שתמה תקופת עיכוב ההליכים.  להורות לגוף המכריע מייד
אלה לא ובמקרים אפשר לתקנם באמצעות איזון מתאים,במקרים רבים כוח בין הצדדים 

עורכי דין החפצים בכך יוכלו לסכל את מטרת המחוקק ליישב במידת האפשר ש רצוי
 ,נדרשת זהירות רבה של ערכאת השיפוט הדנה בעניין 556סכסוכים במשפחה בהסכמה.

שקיים חשש שמא ההסכמות בהליך  חזקהוהיא צריכה להשתכנע באמצעות הוכחה 
תית בין בני הזוג, שבגינה עדיף ימערכת יחסים בעי ה שליישוב הסכסוך יהיו תולד

 אין פתרון אפשריש עליה להשתכנע . כמו כן,שפתרון הסכסוך במשפחה יהיה בהתדיינות
כגון ניסיון לאזן את פערי הכוח בין הצדדים לסכסוך במהלך יישוב הסכסוך  ,אחר

מה הן הראיות המשכנעות  בהחלטתה בהסכמה. ערכאת השיפוט המוסמכת צריכה לפרט
שמונעים כל אפשרות של  ,משמעותיים בין הצדדיםהיומם של פערי הכוח בנוגע לק

גם באמצעות נקיטת אמצעי  ,ניהול משא ומתן שיוביל לכריתת הסכם שעקרונותיו הוגנים
_____________________________________ 

 564–558להלן, הערות  בנוגע ליישוב הסכסוך בהסכמה כשקיימת אלימות במשפחה ראו: 554
 והטקסט שלידן.

במשפחה אפשר  ( היא שבמקרים שבהם קיימת אלימותMaxwellהמסקנה של מאקסוול ) 555
לנהל משא ומתן למען יישוב הסכסוך בהסכמה, שתוצאותיו טובות, כשמיישב הסכסוך 
יכול לפעול בדרך יעילה למען איזון פערי הכוח בין הצדדים. ואולם כשאין כל סיכוי לפעול 
באופן יעיל למען איזון פערי הכוח בין הצדדים, יישוב הסכסוך בהסכמה, במתכונת כגון 

 David Maxwell, “Genderהדרך הרצויה לפתרון הסכסוך בין הצדדים. ראו: גישור, אינו

Differences in Mediation Style and Their Impact on Mediation Effectivenessˮ, 9 

Mediation Quarterly (1992) pp. 353–364. 
לה זו הדעה הרווחת של מנהלות ביחידות הסיוע. לאור הנאמר בפגישה עם מנהלות א 556

 (.9)לעיל, הערה 
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החלטה זו של ערכאת השיפוט על זהירות ופעולות למען איזון פערי הכוח בין הצדדים. 
ת הערעור, והקפדה שההליך שהוביל הדנה בעניין יחולו הכללים הרגילים, כולל זכו

באופן הוגן ובהתחשב בנדרש על פי כללי הצדק  ,צודקת להחלטה התקיים במתכונת
  557הטבעי.

קיימים יתרונות חשובים לכל בני המשפחה כשפתרון הסכסוך במשפחה הוא 
ולכן צריך להיזהר מפני מסקנה חפוזה וגורפת שבכל , באמצעות הסכם בתום משא ומתן

בהם קיימים פערי כוח בין שיישוב הסכסוך בהסכמה אינו אפשרי במצבים  מקרה הליך
במידה כזאת שאין אפשרות  גדוליםהצדדים תמיד פערי הכוח בין בני המשפחה. לא 

פערי כוח מסוכנים, כגון אלו  קיימיםבהם שלנסות לאזנם. אף במקרים הבעייתיים יותר, 
לטה להימנע מיישוב הסכסוך עדות לקיומה של אלימות במשפחה, כל הח יששבהם 

בדבר כללים ברורים  ישבמשפחה בהסכמה טעונה עיון ודיון. ביחידות הסיוע בישראל 
אמצעי זהירות שצריך לנקוט בנוגע ליישוב הסכסוך בהסכמה כשקיימת אלימות 

בהם קיימים פערי שוקיים בהם מודל התערבות, למען הצד החלש, במצבים  ,במשפחה
מיישב הסכסוך צריך  558ך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה.כוח בין הצדדים להלי

צד  559להיבט המגדרי, הנזכר לעיל. המודעות , בין היתר,לפעול בהקשר זה כשלנגד עיניו
קשיים החלש יותר במשא ומתן, אשה או גבר, פועל בו לעיתים בתחושה שקיימים 

אינם הוגנים  עלולים להסכים שיחול הסכם שעקרונותיו ואההיא או וסכנות, שבגינם 
ומאוזנים במידה מספקת. לעיתים הצדדים החלשים במשא ומתן, כגון אלו שנפגעו 

_____________________________________ 

 Lisa G. Lerman, “Mediation of Wife Abuse Cases: The Adverse Impact of ראו: 557

Informal Dispute Resolution on Womenˮ, 7 Harvard Women's Law Journal (1984) 

 :Dianna R. Stallone, “Decriminalization of Violence in the Home; ראו גם: 57

Mediation in Wife Battering Casesˮ, 2 Law & Ineq. (1984) 493, pp. 506, 509–511. 
( הדגישה ד"ר חנה לאופר שקיים הליך 9בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה  558

ישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה במצבים שבהם קיימת אלימות במשפחה. מיוחד בנוגע לי
לעובדי יחידות הסיוע יש כללים ברורים בנוגע לטיפול במקרים שבהם קיימים פערי כוח 
בין הצדדים לסכסוך במשפחה, והם בנו מודל להתערבות, למניעת תוצאות לא טובות של 

אפשרי, בנסיבות מתאימות  פערי כוח במהלך יישוב הסכסוך במשפחה. לדעתה הוא
מסוימות, אך צריך לנקוט אמצעי זהירות. אף כשאלו הן הנסיבות, אין להתעלם מהיתרונות 
של הגישור, שעדיף מהתדיינות. כשסבורים שיש פערי כוח אפשר למצוא פתרונות לבעיה 
די כגון קיום פגישות נפרדות עם כל אחד מבני הזוג, או צירוף אנשים נוספים למשא ומתן כ

להעצים את הצד החלש. כמו כן, לפני קבלת החלטה שיאומצו עקרונות הסכם שיהיה 
פתרון הסכסוך במשפחה צריך להתחשב בפערי הכוח ולבחון היטב כמה לחץ הופעל על 
צד לסכסוך כדי שיסכים לקבל עקרונות אלה. כמו כן, לכתחילה, כשהייתה אלימות 

ר שההסכמה לקיומו של הליך הגישור ניתנה במשפחה יינקטו אמצעי זהירות, ורק אם התבר
מתוך רצון חופשי של כל הצדדים לסכסוך, יפנו אותם למסלול של ניסיון לפתור את 

 הסכסוך במשפחה באמצעות גישור. 
 והטקסט שלידן. 564–558ראו הדיון על היבט זה: להלן, הערות  559
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להתנגד ולטעון שההסכמה  מפחדיםמאלימות במשפחה או חוששים שייפגעו ממנה, 
שלהם להסכם מקפח היא פועל יוצא של נסיבות לא רצויות. רצוי שעובדי יחידות הסיוע 

זמתם שהפתרון לסכסוך לא יהיה באמצעות יישוב ובי או מיישבי הסכסוך יוכלו להמליץ
בו קיים חשש מבוסס שמא בגין פערי כוח בין הצדדים שהסכסוך בהסכמה, בכל מקרה 

שה לעקרונות הסכם מקפח, שאינו הוגן. בנסיבות אלה, ערכאת יהסכמה של גבר או א יש
ונת הוגנת, אליה הוגשה בקשה ליישוב סכסוך יכולה לקבוע, בתום דיון במתכששיפוט 
יישוב הסכסוך בהסכמה. לחלופין, בנסיבות המתאימות, מיישבי של הליך השתם 

שה יהאבין הסכסוך במשפחה צריכים לנקוט צעדים כדי לאזן את פערי הכוח בין הגבר ו
 במשא ומתן.

שקיימים פערי כאשר בהקשר זה, צריך לפעול גם לאור ממצאי מחקרים המורים ש
. עם כשחפצים להשיג הסכם הוגן ומאוזן בגישוררבים יותר קשיים  יש ,כוחות במשפחה

גם צדדים חלשים יותר במשא ומתן, ואף  ,בדרך כלל כשהושג הסכם בנסיבות אלה זאת,
בו נפתר הסכסוך באמצעות יישוב שמתהליך  יםנשים שסבלו מאלימות, היו מרוצ

וגם  ,הסכסוך בהסכמה וסברו שעקרונות ההסכם שאומץ טובים לכל בני המשפחה
. , ממצאי מחקרים מלמדים שהצד החלש ביישוב הסכסוך כמו כן 560לילדים בה

במשפחה הפיק תועלת מהשתתפותו בהליך יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה, שהיה 
חוויה מעצימה עבורו, והיה שבע רצון בדרך כלל מיישום הסכמים שהיו תולדת הליך 

בהם הייתה שבישראל במקרים  יחידות הסיועשל גם ממצאי מחקר בנוגע לטיפול  561זה.
יישוב הסכסוך של השתתפות הצד החלש בהליך  ,אלימות במשפחה מורים שככלל

והושגו בו  ,במשפחה בהסכמה בנסיבות אלה הייתה חוויה טובה ומעצימה עבורו
_____________________________________ 

 :Ellis Desmond and Laurie Wight, “Theorizing Power in Divorce Negotiationsראו: 560

Implications for Practiceˮ, 15 Mediation Quarterly(1998) 228;Barbara Davies and 

Stephen Ralph, “Client and Counselor Perception of Process and Outcomes of Family 

Court Counseling in Cases involving Domestic Violenceˮ, 36 Fam.& Concil. Cts. Rev. 

(, ד"ר חנה לאופר, 9; בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל, הערה 227 (1998)
הממונה על יחידות הסיוע באזור המרכז, הסבירה שלא בנקל יוותרו על הפקת תועלת 

עתה, אף במצבים בעייתיים, מיתרונותיו של יישוב הסכסוך בהסכמה בסכסוכי משפחה. לד
כגון אלה שבהם קיימת אלימות במשפחה, אפשר להתגבר על הקשיים כשמתאפשר שימוש 
בכלים שקיימים בגישור ואינם קיימים בהתדיינות. בין היתר, אפשרי קיום גישור בפגישות 
עם כל צד בנפרד, או לצרף אנשים נוספים לגישור כדי להעצים צד חלש למשא ומתן. אף 

רים שבהם קיימים פערי כוחות בין הצדדים, המגשר יכול לבחון כמה לחץ הופעל על במק
הצד החלש לפני ההסכמה שלו שיחולו במשפחה הסדרים מסוימים, ולא בכל מקרה צריך 
לשלול אפשרות של קבלת החלטות בנסיבות אלה. כמו כן, לכתחילה רק אם עובדי יחידות 

החלטות מרצון חופשי, הם יפעלו למען יישוב  הסיוע יתרשמו שהנסיבות מאפשרות קבלת
הסכסוך בהסכמה או יפנו את הצדדים להליך יישוב סכסוך בהסכמה מחוץ לכותלי יחידות 

 הסיוע.
 Richard D. Matthis, Zoe Tanner, “Effects of Unscreened Spouse Violence onראו:  561

Mediation Agreementsˮ, 26 The American Journal of Family Therapy (1998) 251. 
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אף במקרים  562הסכמים שלדעת גורמים טיפוליים ביחידות הסיוע היו הוגנים וצודקים.
חה, אך מיישב הסכסוך בהסכמה פעל כנדרש לצמצום פערי בהם הייתה אלימות במשפש

עיצבו את עקרונות ההסכם ביניהם הם ששהצדדים לסכסוך  כיווןהכוחות בין הצדדים, 
, גדל הסיכוי שההסדר החל במשפחה יחול במשך פרק התהליך שיישמו אותו בהמשךו

ודת המבט של , צריך לבחון כל מקרה לגופו ולהתחשב גם בנקעם זאת 563זמן ארוך יותר.
מבקרי ממצאים אלה, שטוענים שייתכן שנשים שחוו אלימות וניסו לוותר בעבר כדי 
לאפשר חיי משפחה תקינים, נטו להיות הצד שוויתר יותר גם במשא ומתן בגישור בנוגע 

שהיו להן ציפיות נמוכות יותר בנוגע להישגים במשא  כיווןלסכסוך במשפחה. לדעתם, 
 564לא סברו שוויתרו יותר מדי. הן שב את הסכסוך במשפחהכשהושג הסכם שיי, ומתן

להיות מענה הולם לטיעוני מבקרים של  הבחינה מיוחדת זו של ההיבט המגדרי יכול
יישום של מנגנונים מסורתיים של יישוב הסכסוך בהסכמה, כגון המנגנון של סולחה, 

שבחברה  כיווןי לדעתם, קיומה של הסולחה אינו רצו 565שטענו שככלל אינו טוב לנשים.
פעולת צד חזק יותר, עלול להיפגע כתוצאה של שה, יהמסורתית צד חלש, בדרך כלל הא

 ףא עם זאת,כשהחברה ונכבדיה מפעילים עליו לחץ להסכים לסולחה למען השלום. 
 בחן בהםשבעבר, לפני קביעת ההנחיות בנוגע ליישוב הסכסוך במשפחה, היו מקרים 

שלדעתו ההליך  מאחרהסכם הסולחה והתערב  ו שלנסיבות כריתת אתבית המשפט 
 566שהפעילו על הצד החלש. כבדלחץ  בשלהיה פסול וההסכמה ניתנה  ושהוביל לכריתת

לגופו. ייבחן כל מקרה יש תועלת כשהסכם זה נכרת בנסיבות המתאימות, ורצוי ש
 במקרים המתאימים, כשהסכם הסולחה מניב תועלת רבה לחברה, משכין שלום ומונע את

, הוא יכול להיות אפיק ראוי של יישוב נגדיתהמשך מעגל האלימות, של נקמה ונקמה 
הסכם שהוא תוצר של  יפהסכסוכים בהסכמה. בית המשפט ובית הדין הדתי יראו בעין 

ממנו מפיקים תועלת רבה כל בני אשר דרכי יישוב סכסוך הנוהגות בחברה מסורתית, 
תן מיישבי הסכסוך במשפחה הקפידו המשפחה. אין בו פסול כשבמהלך המשא ומ

בו הייתה שאחר משא ומתן לשההסכמה לעקרונות שגובשו הייתה במתכונת הנכונה, 
 יוםכ הקיימותחזק, בדומה להקפדה ובקרה למודעות לצורך באיזון בין הצד החלש 

צדדים הוגנים וטובים כשמדובר בשיחולו עקרונות בהסכמים במשפחה,בנוגע להסכמה 
כשגורל ילדים נקבע בעקרונות הסכם סולחה  567הילדים במשפחה. – חלשים אחרים

_____________________________________ 

 . 47בעמ'  )435)לעיל, הערה  Lauferראו: 562
 .364–353( בעמ' 555)לעיל, הערה  Maxwell ראו: 563
 .189–188, 186( בעמ' 548)לעיל, הערה  Germane, Johnson and Lemonראו:  564
 והטקסט שלידה.  382בנוגע לביקורת זו, ראו: לעיל, הערה  565
פאנדי )"אבו -מדינת ישראל נ' אל 378/98ם( -ראו פסק דין פליליים בעניין זה: ת"פ )י 566

(; ראו 1.3.1999לפסק דינו של השופט יעקב צבן )פורסם בנבו,  13–12 , פסקאותמוסעב"(
 .98–96( בעמ' 288)לעיל, הערה  Tsafrirגם: 

המיישבים את הסכסוך  בנוגע להקפדה שהסכם והכרעת ערכאת שיפוט בענייני משפחה 567
 והטקסט שלידן. 522-520עיל, הערות במשפחה יקדמו את טובת הילד ראו: ל
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נדרש בחוק שההסכם, הקובע הסדרים החלים  568שגיבשו בוררים בחברה המוסלמית,
עקרונות את ה אם לאשר תבנוגע לילדים, יוצג לאישור ערכאת השיפוט המוסמכת. החלט

דים חלשים אחר שמומשה זכות הייצוג והטיעון של צדלההסכם צריכה להיות רק 
אימוץ עקרונות של הם ייפגעו כתוצאה מא החשש שיפחת כך  569בסכסוך, כגון ילדים.

  הסכם שתוכנו אינו ראוי.

 טובתו, הילד אינטרס את הנדרשת במידה יקדם לא הסכם שמא חשש 6.7.1

 וזכויותיו

ילדים הם צד  נחוצה פעולה יזומה למען הילדים בכל ההסכמים בענייני משפחה. ככלל,
ופגיע בסכסוך במשפחה ורצוי שייקבעו כללים למען קידום טובתם וזכויותיהם.  חלש

בעבר הובע בישראל חשש שמא בהסכם בין ההורים בסכסוך הגירושין הם יעדיפו את 
האינטרסים שלהם ויקפחו את האינטרסים של ילדיהם ולא יפעלו לטובתם במסירות 

בין הורים ביחס למזונות  חשש זה קיים, בין היתר, בנוגע להסכמים 570הנדרשת.
שיש להם השפעה על גורל ילדיהם.  ,בנוגע להסכמים אחרים בין הוריםכן ו 571ילדיהם,

מאמץ של מיישבי הסכסוך בהסכמה, הלהוטים  היעדרשניכר  היו שטענובארצות הברית 
לגבש עקרונות הסכם, לדאוג שעקרונות אלה יקדמו את טובת הילדים במשפחה 

בין היתר, שמגשרים בארצות הברית נוטים לפעול קרים טענו, אולם מבוזכויותיהם. 
שהם סבורים  כיוון זאת למען אימוץ הסדר של משמורת משותפת. אומנם הם עושים

המבקרים טענו שנטייה זו גורפת מדי אך  572את טובת הילד, ככלל שהסדר זה מקדם
. אב יכול זה להסכמה שיחול הסדרמניעי ההורים  אתוהמגשרים לא בחנו במידה מספקת 

להסכים במשא ומתן לקיומו של הסדר זה לא למען קידום טובת ילדו, או זכותו להיות 
שיעור חובתו לשלם מזונות  כדי להפחיתאלא  573במידת האפשר בקשר עם שני הוריו,

בחנה הנחוצה המחשבה לאפוא מיישב סכסוך בהסכמה לייחד על  574.לבטלּהלילדיו או 
משמורת של לעיתים אינו צריך לעודד אימוץ הסדר ו ,בין מקרה למקרה בהקשר זה

_____________________________________ 

 381ראו: בנוגע לפעילות בוררים בוועדת סולחה למען הסכם סולחה, לעיל, הערה  568
  והטקסט שלידה.

ראו: בנוגע לשיתוף הילד בהכרעות הנוגעות אליו, כיוון ששיתוף זה מקדם את זכויותיו  569
 והטקסט שלידן. 206-204יל, הערות וטובתו, לע

 17בנוגע לחובה של הורים לפעול בהורים מסורים לטובת ילדיהם הקטינים ראו: סעיף  570
 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 (.205ראו: קפלן "מטובת הילד לזכויות הילד" )לעיל, הערה  571
 Haynesה שבדרך כלל הסדר של משמורת משותפת מקדם את טובת הילד ראו: בנוגע להנח 572

 .134–133( בעמ' 89)לעיל, הערה 
 (.20לאמנה בדבר זכויות הילד )לעיל, הערה  8בנוגע לזכות זו ראו: סעיף  573
 Richard Neely, “The Primary Caretaker Parent Rule: Child Custody and theאו:ר 574

Dynamics of Greedˮ, 3 Yale L. & Policy Rev. (1984) 168. 
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הוא מקדם שבה מידה ה אתמידת ההוגנות של ההסדר, ובעיקר  עליו לבחון אתמשותפת. 
. , ולפעול לאור בחינה זורכי בן הזוג או בת הזוגואת טובת הילדים ולא רק משרת את צ

 ,ד נאלץ להסכים לו, רצוי שלא יעודד אימוץ הסדר בין הורים כשניכר שהורה אחכמו כן
  575אך בסתר ליבו אינו חפץ בו.

רווחת, הראוי שמיישב סכסוך בהסכמה ימליץ לצדדים להתחשב בדעה  כמו כן,
תי בנסיבות מסוימות, כגון במצבים יהסדר של משמורת משותפת יכול להיות בעילפיה ש
 576בהם הוכח כנדרש שהיה בעבר עימות משמעותי בין ההורים, או אלימות במשפחה,ש

 578או, לפי דעה אחרת, עד גיל ארבע שנים. 577עד גיל שנתיים, –או כשהילדים בגיל רך 
נטייה גורפת מדי לאמץ את שקיימת  את גישת המבקרות,צריך להציג להורים גם את 

שהמגשר יעודד את הצדדים לאמץ הסדר  , מוטבההסדר של משמורת משותפת. לדעתן
. אף אם אחרייה בהיקף מתאים להורה השל משמורת יחיד של הורה אחד עם הסדרי רא

לפיה ככלל עדיף שבגין יתרונות המשמורת המשותפת אין לקבל עמדה מרחיקת לכת, 
לפיו שהשוקלים אימוץ הסכם אלה הסדר של משמורת משמורן יחיד, צריך להציג בפני 

המבקרים אימוץ  יהם של אלהיחול בעניינם הסדר של משמורת משותפת גם את טענות
יציבות  היעדרתחושת היו שטענו ש לא רצויה של משמורת משותפת. בין היתר,מתכונת 

בו שעלולה להיות חריפה יותר עבור ילדים שהוריהם אימצו הסדר משמורת משותפת, 
הם עוברים מבית משמורן אחד לבית משמורן אחר בזמנים שאינם קבועים, והסדר זה 

  579עלול לסכן את התפתחותם המיטבית.
_____________________________________ 

 .Richard Aבנוגע לסיכויי הצלחה נמוכים של הסדר משמורת משותפת בנסיבות אלה ראו:  575

Here's how to Spot Whether It Will  “Joint Custody is Not for Everyone:, Gardner

Work for Your Clientˮ, 5 Fam. Advoc. (1982) 6, pp. 8–9. 
 .184–183( בעמ' 574)לעיל, הערה  Neelyראו:  576
מיישב הסכסוך במשפחה צריך להיות מודע, בין היתר, לממצאי מחקר, שממצאיו  577

 ,Jennifer McIntosh, Bruce Smythיים, שנערך באוסטרליה. ראו בנוגע למחקר:רלוונט

Margaret Kelaher, Yvonne Wells and Caroline Long, Post-separation Parenting 

Arrangements: Patterns and Developmental Outcomes: Studies of Two Risk Groups, 

Family Matters No. 86 - March 2011  .  
היו שסברו שממצאי מחקר זה מעידים כי ביחס לילדים עד גיל ארבע שנים ההסדר של  578

משמורת משותפת עלול לגרום לפגיעה אנושה בהתפתחות שלהם, וזאת כיוון שלילדים 
אלו אין ממד של חלוקת זמן מתוכננת שבה הם שוהים חלק מהזמן בבית הורה אחד וחלק 

, כל לינה מחוץ לבית יכולה להיות עבורם חוויה של נטישה מהזמן בבית הורה אחר. על כן
התפתחות הפסיקה ובחינת –ולגרום להם לחרדות רבות. ראו: עדי רז, "משמורת משותפת 

 )תשע"ב(. 2 עת סיועהמצוי והרצוי", 
 Julie E. Artis and Andrew V.Krebs, “Family Law and Social Change: Judicialראו: 579

Views of Joint Custody, 1998–2011ˮ, 40 Law and Social Inquiry (2015) 737 . פגם זה
עלול להצטרף לפגם הקיים ממילא, לדעת מבקרי המשמורת המשותפת, הטוענים 
שכשקיים הסדר משמורת זה ייתכן שהילד יתקשה לקיים קשר עם שני הוריו במקביל, 

 H. Miller, “Can Joint Custody Glennבאופן זהה לזה שהיה קיים לפני הגירושין. ראו: 

. (1981) 210Bulletin of the AAPLServe the Best Interests of the Child?ˮ, 9 . 
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 הסדר המאפשר לילד לממש את זכותו להישמע בכל עניין הנוגע אליוה נחוץ יישום
ובכלל זה קביעה של הסדרים בהסכם הנוגע אליו בסוגיות כגון משמורת, אחריות הורית -

מצב בבמהלך המשא ומתן בהליך המהו"ת.  – משותפת, הסכם הורות או מזונות ילדים
 המשפט הדן בתובענה...בו מוגשת תובענה קיים הסדר של המחוקק שקבע: "בית ש

הנוגעת לילד, ייתן לילד הזדמנות להביע את רגשותיו, דעותיו ורצונותיו בעניין הנדון 
 580לפניו וייתן להם משקל ראוי בהחלטתו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד".

כמו כן קבע המחוקק: "הילד ישמיע את דבריו לפני השופט הדן בעניין או עובד יחידת 
התקנות קובעות שהילד יכול לבחור להשמיע  581תאם להוראות תקנות אלה".הסיוע בה

ובנסיבות אלה רשאי השופט להחליט לשמוע את הילד בנוכחות  ,את דבריו בפני שופט
 ,, לילד יש זכות להשמיע דברים בפני עובד יחידת הסיועכמו כן 582עובד יחידות הסיוע.

ד ביקש למסור לבית המשפט, והוא יעביר לבית המשפט תרשומת של הדברים שהיל
 583התנהגות הילד ומצבו בעת השמעת הדברים.באשר לבצירוף התרשמותו המקצועית 

לאחר מכן, העובד צריך להעביר לבית המשפט את תרשומת דבריו של הילד, ולצרף 
דברי על עם זאת,  584ומצבו. התנהגותו של הילדבנוגע לאליה את התרשמותו המקצועית 

רשומת שהיא תולדת הליך השמיעה של הילד, על ידי בית המשפט . התחל חיסיון הילד
 585או עובד יחידת הסיוע, תישמר חסויה "בפני כל אדם למעט בית המשפט שלערעור".

בו הילדים נשמעים ועובדי יחידות הסיוע שקרון זה נובע קושי. אף אם קיים הליך ימע
הצדדים למשא ומתן,  אסור להם לחשוף מידע זה בפני יהם,יכולים להתחשב בהעדפות

רצוי שמחוקק המשנה ינסה לקבוע הסדר מאוזן ורגיש, שיאפשר  586שהוא חסוי. כיוון
והוא יהיה קיים גם כשיחידות  587,סיוןיהעברת מידע כלשהו במתכונת שאינה פוגעת בח

סיון, יהסיוע מפנות את הצדדים ליישוב הסכסוך בהסכמה מחוץ ליחידות הסיוע. קיים ח
בעקבות  המצוינגנון מתאים ומאובטח של העברת מידע בהיקף מוגבל, אך צריך לקבוע מ

המנהלים משא ומתן למען יישוב הסכסוך אלה הליך השמיעה של הילדים, לידיעת 
במתכונת מאובטחת,  תובמשפחה. ייתכן שנחוצה בקרה על היקף המידע המועבר, והעבר

י יחידות הסיוע, המוסרים עובד ם שלגורם מתאים, כגון שופט, שיפקח על פעילות על ידי

_____________________________________ 

 לתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(. 2לג258תקנה  580
 )א( לתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(.4לג258תקנה  581
 לתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(. 6לג258ראו: תקנה  582
לתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(. בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע  7לג258או: תקנה ר 583

(, הן הדגישו שהעובד הסוציאלי השומע את הילד כעת ביחידות הסיוע 9)לעיל, הערה 
 הוכשר במיוחד לשמוע את עמדת ילדים במיומנות וברגישות.

 לתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(. 7לג258 תקנה 584
 לתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(. 8לג258תקנה  585
על קושי זה עמדו מנהלות ביחידות הסיוע, בפגישה עם מנהלות ביחידות הסיוע )לעיל,  586

 (.9הערה 
והטקסט  168–167ידות הסיוע ראו: לעיל, הערות על חיסיון החל בנוגע לפעילות עובדי יח 587

 שלידן.
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מידע נחוץ לפועלים בהליך המהו"ת או למיישבי הסכסוך בהסכמה מחוץ ליחידות 
 .הסיוע, שעוסקים ביישוב הסכסוך בהסכמה בשלב מאוחר יותר

רצון לשמוע את קולם של הילדים בנוגע לעניינים הנוגעים להם,  עלהתקנות מעידות 
נה". ראוי שהן יחולו, בדרך מתאימה, גם אך הן חלות ביחס ל"בית משפט הדן בתובע

לקבוע  לפיכך ביחס ליישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה, בשלב של עיכוב ההליכים. רצוי
כל יחידות הסיוע, וגם אלו הפועלות לצד בתי הדין  ן שלפעילותעל שתחול  – בחקיקה
 .יםעמדת הילדים בתקופת עיכוב ההליכ לשמוע אתשיאפשרו  ,כללים ברורים – הדתיים

הם יוכלו לחוות דעה בנוגע להסדרים הנוגעים להם, שחפצים לאמץ  ,בהליך מסודר
למשמורת קטינים, אחריות הורית משותפת או  יםנוגעהרושין, כגון אלו יבהסכם הג

הסכם שקובע הסדרים בנוגע לילדים, שהושג בתום המשא ומתן גם על מזונות ילדים. 
לחול ההסדרים הקיימים בתקנות הנזכרות ליישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה, צריכים 
 תהליך של בחינת טובת הילד ושמיענחוץ לעיל. לפני שהצדדים יחתמו על הסכם זה 

 588בו הוא נחוץ לדעת מיישבי הסכסוך בהסכמה.שעמדתו, בכל מקרה 

 סיכום .7

משפחה והוצגו  במאמר נדונו עקרונות ההסדר בחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי
אימוצו, כגון תיקון פגמים שהיו קיימים בעבר, של המשפחה כתוצאה  היתרונות לבני

ת בדיני משפחה. דפוס זה עלול לגרום נזק אדוורסריכשרווח דפוס פעולה של התדיינות 
 בתחומים חשובים: הרגשי, האנושי והמשפטי. 

אפשרי בהם ש ,כמו כן, הוצגו בו כמה מודלים של יישוב הסכסוך במשפחה בהסכמה
דר שנקבע בחוק זה, מאפייניהם, יתרונותיהם וחסרונותיהם. אלו כוללים שימוש בהס

יישוב סכסוכים בהסכמה, ל ים מסורתיותגישור, גירושין בשיתוף פעולה וגם דרכ
בבתי הדין הדתיים, שמטרתם השכנת שלום בין בני הזוג ומניעת  ןשנוהגים ליישם אות

שימוש -איוצריך למנוע  ,ים אלה רביישום נכון של מודלבעקבות היתרון הצפוי  גירושין.
חשש מופרז בגין קיומם של חסרונות אפשריים. צריך לנקוט אמצעי זהירות עקב בהם 

ונחוץ יישום נכון וחכם של מודלים  ,כדי למנוע נזק כשהם מיושמים בנסיבות מסוימות
אלה, שיכול להוביל לפתרון הסכסוך במשפחה במתכונת שיש בה רגישות אנושית 

בנסיבות המתאימות, השימוש  אולם,רבה לכל בני המשפחה, להורים ולילדים. ותועלת 
יכול להיות טוב ומועיל. השימוש בכולם הוא יישום חלופה  בכל אחד מן המודלים הללו

בה מייחסים חשיבות לנקודת שהמונעת נזק אפשרי של התדיינות בסכסוך במשפחה, 
 המשפטי גרידא. המבט המשפטית הצרה, של טיעונים ועימות במישור

_____________________________________ 

הליך זה קיים כעת רק בשלב של הגשת תובענה לבית המשפט לאישור הסכם זה, ראו:  588
 לתקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(. 10לג258תקנה 
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הוצגו במאמר הסדרים שונים וחדשים שהוצע שיאומצו. הצגתם היא חלק מתפיסה 
נחוצה השלמה בעתיד של דיני המשפחה בישראל, באמצעות אימוץ לפיה כוללת ש

ליישום  יםנוגע אלו הסדריםהם. אחרילוגם  ןהגירושיהסדרים נוספים, שחלים לקראת 
וק להסדר התדיינויות. למען הגשמת מטרה זו נחוץ נכון ורגיש של העקרונות שנקבעו בח

אימוץ של עקרונות נוספים, בתחומים שונים. קבלתם תשפר את יישום ההסדר הקיים 
בחוק זה ותועיל גם בתחומים כגון היחסים המשפטיים בין הורים וילדיהם. עקרונות אלו 

שראל כוללים אחריות הורית משותפת ומשמורת משותפת. צריך להחיל אותם בי
קליטת הסדרים אלו  לעכל בני המשפחה. נוסף  ם שלבנסיבות המתאימות, למען רווחת

צריך לקלוט גם עקרונות יסוד נוספים המקדמים שיתוף פעולה בין ההורים, בתחומים 
כגון הסדרי ראייה ומשמורת, כגון אלו הקובעים דפוס פעולה נכון של הורים, בתחומים 

ה של פעילותם כהורים במתווה של הורות משותפת כגון תכנון נכון וחלוקה ראוי
 ואחריות הורית משותפת.

הסיוע ומיישבי כשערכאות השיפוט הדנות בענייני משפחה בישראל, עובדי יחידות 
הקיימים בחוק כעת, ועקרונות  הסכסוך בהסכמה מחוץ ליחידות אלו יחילו את העקרונות

מומחים העובדים בשיתוף פעולה לעורכי דין והם, כמו גם לרצויים נוספים, תהיה ל
קיומו של דפוס פעולה נכון ומסודר שלהם כשיעסקו את תשתית טובה, שתאפשר  ,עימם

 בהיבטים שונים של הליך של יישוב סכסוכי משפחה בהסכמה. 
נדונו במאמר גם חסרונות אפשריים של ההסדר שנקבע בחוק להסדר התדיינויות 

. הוצע שהמחוקק םנעויקף תחולתם או למוהדרכים שבאמצעותן אפשר לצמצם את ה
 למרות, אולםיקבע הנחיות מתאימות כדי למנוע תופעות לא רצויות אפשריות. 

לעיתים בזהירות כדי למנוע תקלות, כגון פגיעה  ולהחילהצורך הסדר זה ו לש יוחסרונות
ככלל, דפוס הפעולה החדש בחוק זה טוב הרי שאפשרית בבני המשפחה החלשים, 

 בכל הנוגעכל בני המשפחה ובמיוחד הילדים בה, בראש ובראשונה  םטובת ומקדם את
ברכה גדולה תצמח מהפעלה רחבת אם כן, רווחתם הנפשית, בטווח הקצר והארוך. ל

יישוב הסכסוך במשפחה בישראל בהסכמה ודרכי שלום את היקף של הסדר המעודד 
ה בעיצומו של בני המשפח הם שלרכיוומאפשר במקרים רבים מתן מענה הולם לצ

הסכסוך במשפחה, בתחומים הרגשי והמשפטי. פתרון הסכסוך במשפחה בדרכי שלום 
ת. מאימוץ ההסדר אדוורסריעימות משפטי ובהתדיינות עדיף מפתרונו בובשיתוף פעולה 

והוא חלק ממגמה  ,בחוק להסדר התדיינויות נובעת ברכה רבה לחברה ולמשפט בישראל
לרגישות אנושית בהסדרים קיימים, או מוצעים, בשנים רצויה של ייחוס יתר חשיבות 

 האחרונות בדיני המשפחה בישראל. 


