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 :גשר על פני מים סוערים

 1החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

 , עו"ד ומגשרתפליאה כהן סעדון    

 דבר-פתח .1

חוק להסדר התדיינויות במשפחה )הוראת שעה(, התקבל בכנסת ה 4112118 תאריךב

יום יכנס לתוקפו ביהחוק ככל שלא תהיינה דחיות נוספות, . )להלן: החוק(  2118-התשע"ה

 .ה, כהוראת שעה שתוקפה יפה לשלוש שנים למן מועד תחולת1717111

השינוי אעמוד על במסגרת המאמר, ; לספק הצצה לחוק החדש, על נבכיומאמר זה מטרתו של 

. ן החוקואתייחס לקשיים אפשריים העולים מ ,המשפחה-הממשמש ובא בסדרי הדין בערכאות

חולש החוק להסדר התדיינויות, ויפרט את  המאמר יסקור את תחומי הסמכות העניינית עליהם

 סדרי הדין שיחולו מעת כניסת החוק לתוקפו.

 בהסדר להתמצאות ראשוני" נבוכים מורה"ו מדריך לשמש כדי זה במאמר יהיה כיהיא  תקוותי

 .החדש החקוק

 

 רקע כללי .2

הידברותי  בהליך להשתתף משפחה בענייני לסכסוך צדדים חיוב הנה החוק של הכותרת גולת

הזדקק ל שיוכלו טרם ביחידת הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים

 הליכים המשפטיים הקלאסיים המקובלים. ל

 סכסוך ליישב וילדיהם ולהורים זוג לבני לסייע: "והיא, מטרתו מוצהרת לחוק 1 בסעיף

, משפטית התדיינות בקיום הצורך את ולצמצם, שלום ובדרכי בהסכמה ביניהם משפחתי

 ".וילדה ילד כל של ובטובתם לסכסוך הנוגעים ההיבטים במכלול התחשבות מתוך

כה לתקנות -יט254כים המוסדרים בסעיפים ליה של הכלאהלמעשה  ההסדר הקבוע בחוק הוא 

 על ידי בית המשפט בהפניית מתדיינים בסכסוכי משפחה עוסקים חלקם, שסדר הדין האזרחי

לשם קבלת שירותי אבחון, ייעוץ או טיפול  המשפחה-הסמוכות לערכאות (יח"ס)  ליחידות הסיוע

, המאפשר לצד לסכסוך בהליך הבקשה ליישוב סכסוךעוסקים חלקם ו , בענייני משפחה

משפחה לקיים הליך הידברותי, גישורי, ובלתי אדוורסרי עם הצדדים האחרים לסכסוך בתיווך 

 ובסיוע עובדי יחידת הסיוע. 

מזה שנים  היא חזון נפרץההזדקקות ליחידות הסיוע הסמוכות לערכאות המשפחה ואמנם, 

 לענייני המשפט בית חוק מכוח הוקמושו, הרווחה למשרד הכפופות, אלה ביחידותרבות. 

טיפול משפחתי ל שהוכשרו סוציאליות עובדות מועסקות, הסיוע יחידות חוק ומכוח משפחה

 טיפוליים מרכיבים כולל הסיוע ביחידת הצדדים שעוברים התהליך. משפחה בסכסוכי גישורול

 לידי הצדדים הבאת הנה בו המקופלת כשהשאיפה, ומתן משא לניהול פלטפורמה ומהווה

 .המשפט בבית קלאסיים משפטיים הליכים בניהול הצורך ייתור תוך, הסכמות

. לסכסוך הצדדים כלל של בהסכמתםיח"ס ל ההפניה מותנית הייתה היום עד? מאי אלא

לעומת זאת, . הצדדים עלה לכפות היה ניתן ולאהשתתפות בהליך ביח"ס הייתה וולונטרית, ה

 תהליך לעבור אותם ומחייב, "כגיגית הר" הצדדים עלההליך ביח"ס  את כופה החדש החוק

                                                           
 הערותיהם על הסיוע יחידות שירות מנהלת ענבר ענת ס"ולעו סילמן ניצן השופט לכבוד נתונה תודתי

 .המחכימות
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למידע על דרכים אפשריות לליבון אמורים הצדדים להיחשף  . במסגרת התהליךהסיוע ביחידת

  בהסכמה ובדרכי שלום.ביניהם הסכסוך  בשיש בהן כדי לסייע להם לייש ,ביניהםהמחלוקות 

 של מהפיכהיוצר  החדש החוק דומה כיבכל הנוגע לסדרי הדין הנהוגים בערכאות השיפוטיות, 

לא עוד יגישו עורכי דין עבור לקוחותיהם המצויים בסכסוך משפחה עם בן זוגם או ילדם  . ממש

עה עתיר השמצות, אשר ייענה בתורו בכתב הגנה עתיר גידופים. כתב תבי'ראשית חכמה' 

יריית הפתיחה של סכסוך משפטי בענייני משפחה תחל דווקא ב'קול ענות חלושה' בדמות 

או בקשר  , אשר החוק אוסר לפרט בה טענות או עובדות בקשר לסכסוךבקשה ליישוב סכסוך

 . לסמכות השיפוט

 משפחה סכסוכילהבסיסית  בגישההתקווה הגלומה בחוק היא כי שינוי סדרי הדין יוביל לשינוי 

מתוך שלא תחום,  בבחינת: "ד המתדיינים והן מצד עורכי הדין העוסקים ב, הן מצבהם טיפוללו

דריסת רגל חופשית בערכאות המשפטיות, ובהיעדר בהיעדר ייתכן כי  ".לשמה ולשמה יבוא

לעודד את לקוחותיהם עורכי הדין ייטו  כבעבר,אדוורסרי לנהל הליך משפטי  מידיתיכולת 

תושג הרגיעה " ,כך על פי דברי ההסבר לחוק ,"בדרך זו" לחתור לפתרון הסכסוך בהסכמה.

הנדרשת להליך ליישוב סכסוך בהסכמה, בלי שהצדדים יהיו מוטרדים בעניינים משפטיים, 

 לרבות בענייני תפיסת סמכות".

אמץ למעשה את עיקרי ההמלצות של צוות ההיגוי לעניין הגישור בבתי המשפט לענייני החוק מ

, הידועה בכינויה נהבמשפחה ובבתי הדין הדתיים, בראשותו של כב' השופט )בדימוס( יצחק ש

 ."ועדת שנהב"

 בענייני המשפטית ההתדיינות שלהשונים  היבטיםב ועסקה 2115 בשנת פעלה שנהב ועדת

בסיום הוועדה  שערכה דוחהעולה מהאמור בתזכיר החוק שנוסח על יסוד הכפי . משפחה

 במנגנון השימוש הנהגת כי, מראה העולם ברחבי רבות במדינות המוכח הניסיוןעבודתה, 

 את מונעת, המשפחה סכסוכי של רובם ברוב, התביעה הגשת לפני סכסוכים יישוב של

 ייפתח משפחה בנושאי דיון כל כיהוועדה  הציעה, בשל כך .המשפט בבית בהתדיינות הצורך

 למרוץ ספציפי באופן התייחסה הוועדה. יוער כי הגם ש"סכסוך ליישוב בקשה"ב ורק אך

, משפטי במאבק ההתמקדות והאצתהצדדים  עמדות הקצנת על המשפיע כגורם הסמכויות

רחיב אהחוק החדש המתבסס על המלצותיה נותן מענה חלקי בלבד למרוץ הסמכויות, ועל כך 

 .בהמשך

נוספות דרכים אלטרנטיביות כמו גם  שורים האחרונים התרחבה ההכרה ביתרונות הגישורבע

לפתרון סכסוכים. התובנה כי הסעדים הניתנים בבית המשפט אינם עונים פעמים רבות על 

ת חלחלה בהדרגה לתודע ,הרחבים של הצדדים לסכסוךהממשיים והצרכים והאינטרסים 

כלול של ההסדר יכש בסיס לחקיקת החוק להסדר התדיינויות ,בין היתר ,, והיוותההמחוקק

בהליך יישוב סכסוך ביחידת הסיוע כאמור "א העוסקות לתקסד כא254-כ254הקיים בתקנות 

 .  בסכסוכי משפחה

 מקוםבדרך של הידברות יפה שבעתיים  קידום פתרון לסכסוךל ש רעיוןהלמותר לציין כי 

 לסכסוך הצדדים בין יחסים-מערכת, הדברים כשמטבע, המשפחה בתוך בסכסוך שמדובר

 כשכרוכים וכמה כמה אחת ועל, המשפטיים ההליכים סיום לאחר גם משיכה להתקייםמ

 . העלולים להינזק מהסלמת העימות בין הוריהם ילדים בסכסוך

אנשי מקצוע במבוקר, המלווה , מכבד ומתן משא לניהול כלי לצדדים מספק יישוב הסכסוך הליך

הליך ; , לא רק משפטייםאינטרסים של רחב למגווןהתייחסות  מתן תוךואנשי טיפול מיומנים, 

 הצדדים את להביא ועשוי; שליליים רגשות של מבוקר ושחרור עיבוד מאפשריישוב הסכסוך 

 כוחה יפה"ש עליה נאמר כבר אשר, ופשרה הסכמה של בדרך ביניהם המחלוקות סיום לידי

אולם יש  לציין במאמר מוסגר כי הגם שהגעה להסכמות היא שאיפה ברורה  ".הדין של מכוחו

, יש בהידברות תין היא חזות הכול, שכן, גם כשההליך אינו מסתיים בהסכמושל ההליך, עדיין א
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את הסכסוך, לצמצם את המחלוקות, ולהביא  הבלתי אמצעית והמבוקרת בין הצדדים כדי למתן

את הצדדים לידי פתיחות, גמישות מחשבתית, ונכונות להגיע להסכמות בשלב מאוחר יותר, 

 לעיתים בעידודו של בית המשפט.

חשוב להדגיש כי החוק אינו כופה אלטרנטיבה ספציפית ליישוב הסכסוך, כגון גישור. כל שכופה 

החוק הוא קיום תהליך במסגרתו יימסר לצדדים מידע על ידי אנשי מקצוע על ההשלכות השונות 

של ניהול הליכים משפטיים, ועל דרכים נוספות ליישוב סכסוכים במשפחה בהסכמה ובדרכי 

דות עם הקשיים העולים מהמשבר המשפחתי, כדוגמת ייעוץ, גישור, גירושין שלום ולהתמוד

ניתן לומר בפרפראזה על הליך הגישור, כי ההסדר . בשיתוף פעולה, טיפול משפחתי וזוגי, ועוד

באחת מן  לנקוט בסיום "הליך הגישוש"  הצדדיםעם בחירת . "הליך גישוששמחיל החוק הוא "

הסכסוך, או לחלופין שלא לנקוט בהליך כזה, בא לסיומו  יישובהדרכים האלטרנטיביות ל

 ההסדר הקבוע בחוק. 

על פי רוב נוצרת גלישה טבעית  ,מניסיוני כמגשרת ביחידת הסיועכי במאמר מוסגר יוער  ברם

מו"מ בין הגישור וניהול השלב בין וקשה לתיחום מדויק בין שלב ההערכה ומתן המידע ל

מסתיים בהסכם המובא לאישורה של הערכאה השיפוטית. הצדדים, שבחלק גדול מהמקרים 

יש להניח כי החוק החדש לא ישנה מציאות זו, ולכן, אחת השאלות העולות מהחוק הנה מה 

יהיו שיקולי יחידות הסיוע בהחלטה האם להמשיך ולקיים גישור של ממש בתיקים המטופלים 

להבחנה הנ"ל משמעות כלכלית  אצלם, או להפנותם להמשך טיפול חיצוני כפי שמאפשר החוק.

עבור הצדדים, שכן הגישור ביחידות הסיוע ניתן ללא עלות נוספת, זאת להבדיל מגישורים 

חיצוניים. יש להניח כי בעתיד ייקבעו קריטריונים להבחנה בין תיקים בהם יתבצע גישור ביח"ס, 

הרלוונטיים יופנו לגישור לבין תיקים שיופנו לגישור חיצוני. אפשרות נוספת היא כי כלל התיקים 

 הלשכה לסיוע משפטי.חיצוני, כאשר צדדים מיעוטי יכולת יופנו לגישור באמצעות 

 מחייב הוא ראשית. לכת מרחיקות מעשיות השלכות לעיל הנזכר המושגי לשינוימכל מקום, 

, שנית. הליך מהו"תל תיקים של יותר נרחב היקף לקליטת השונות הסיוע יחידות של היערכות

 ובא הממשמש השינוי אתולהכיר  ללמוד משפחה בדיני העוסקים הדין עורכי את מחייב הוא

 ייעוץ להעניק שיוכלו מנת על, בבית המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הדתיים הדין בסדרי

 לשינויים בהתאם יהםלקוחות צעדי לכלכל שיוכלו מנת ועל, ללקוחותיהם עדכני משפטי

חכמה יהא עליהם להבדיל בין תיקים שניתן להגיש בהם הליכים -כשראשית, המחויבים

ובהם תקום  , לבין תיקים שנתפסים במסננת החוק להסדר התדיינויותכבקדמא דנא משפטיים

 עמוד בהמשך. א. על הבדלים אלה חובה לפתוח בקשה ליישוב סכסוך

ות כי לשינוי שמחיל החוק אין לפסול את האפשרגם במישור העסקי, ראוי להוסיף ולציין כי 

החדש תהיה השפעה על היקף התיקים והלקוחות הנזקקים לשירותי עורכי דין בתחום, וגם 

לכך צריכים עורכי הדין להיערך, בין היתר באמצעות פיתוח תחום הגישור במשרדיהם, שכן יש 

 .חיצוניים דיםלצפות שמפאת העומס שייווצר על יחידות הסיוע, ינותבו תיקי גישור רבים למשר

מתווה החוק החדש ביחס להתנהלות שהייתה נהוגה עד ש השינויים על בקצרה אעמוד להלן

  .ובבתי הדין הדתיים משפחה לענייני המשפט בבית כה

 

 סמכותשאלות של  .3

 . משפחהה ערכאות את רבות מעסיקה העניינית הסמכות סוגייתאין זה סוד כי 

לדון  בעלת סמכות ענייניתמעבר לצורך של כל ערכאה, אזרחית או דתית, לבחון האם היא 

הבעיה מחריפה לנוכח הרי שהלכות הרלוונטיים, לבהתאם לחוקים ו בסכסוך הבא בשעריה

 בסכסוך צד כל מנסה במסגרתהתופעה זו,  ".סמכויותה מרוץכ"קיומה של התופעה המוכרת 
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 תעבנו, )אזרחית או דתית(בעיניו  העדיפה בערכאה סמכות שיתפוס הראשון להיותמשפחה 

הן ית המשפט לענייני משפחה והן לבבנושאים רבים  סמכות מקבילהשל מעובדת קיומה 

 . והדברים ידועים ;תוהדתי ותלערכא

הנושא בשתי  תובענות באותו על ידי צדדים לסכסוך שתיבמקביל  לעיתים מוגשותשכך יוצא 

קם הצורך לקבוע איזו היא הערכאה אשר "תזכה" בתיק. על רקע זה  אזערכאות שונות. או 

מך, לאור "עיקרון כיבוד התפתחו הלכות שונות, שקבעו את מנגנון ברירת הפורום המוס

 (. 110( 2) נזפייג פלמן נ' פלמן,  00/7988בג"ץ ב ועייןהערכאות" )

הליכים ות בפתיחת ההיחפזהסמכויות היא -אחת הרעות החולות הנובעת מקיומו של מרוץ

פתיחת שהם כשלעצמם גורם המחריף את הסכסוך, כשהמניע למשפטיים על ידי בני הזוג, 

לתפוס סמכות בערכאה להקדים ואלא הרצון ההליכים אינו ההזדקקות לסעדים משפטיים, 

מסוימת. כך קורה שהסכסוך בין בני הזוג עובר באחת מפסים של מדרון מתון ל"צניחה 

המלווה בעורכי דין, פקידי סעד, כתבי מאבק כי תהום המאבק המשפטי, חופשית" אל תוכ

ההסלמה מתבטאת לא טענות רוויי השמצות הדדיות, ודיונים סוערים בערכאות המשפטיות. 

, טענות הדדיות לחוסר מסוגלות הורית, והרחקה אחת בטענות לאלימות, בקשות לצווי הגנה

 ועוד. 

, אך יש בו כדי להקהות פוטר מעונשו של מרוץ הסמכויות אינואמנם החוק להסדר התדיינויות 

להגיש מבמהלכה מנועים הצדדים את עוקצו, בכך שהוא "מקפיא את הזמן" לתקופה מוגדרת, 

, וניתן בידם סיפק לגבש את רצונם האמתי, מבלי להידחף תביעות משפטיות בקשר לסכסוך

עיכוב ההליכים שכופה החוק,  להליכים משפטיים שאינם בהכרח משאת נפשם. במהלך תקופת

מאולצים הצדדים לקחת חלק בתהליך, במסגרתו ייחשפו לדרכים שונות להתמודדות 

ולהתנהלות בתוך הסכסוך והמשבר שהם חווים. ברי כי עבור חלק מהצדדים לא יהיה בתהליך 

לערכאות המשפטיות )עיכוב שאין למעט "המיוחלת" הגעה לעד  בלבדטכני זה אלא עיכוב 

, אולם הציפייה היא כי עבור החלק האחר יהווה התהליך ו כשלעצמו, כפי שציינו לעיל(בערכ

תוך הימנעות מפנייה דרך של הסכמה, פלטפורמה משמעותית להסדרת המחלוקות הקיימות ב

 המשפחה. -בכך גם יוקל העומס המוטל על ערכאות להליכים משפטיים.

 משפחה חוסה בצל החוק להסדר התדיינויות.  לא כל סכסוך בעניינימכל מקום, חשוב לזכור כי 

 

 הערכאות בהן יחול החוק 3.1

הן בית המשפט  -החוק יחול בכלל הערכאות השיפוטיות המוסמכות לדון בענייני משפחה 

עם  לענייני משפחה, והן בתי הדין הדתיים )הרבני, הדרוזי, השרעי, וזה של העדה הנוצרית(.

רק  בבית דין דתי שלא הוקמה עדיין לידו יחידת סיוע יחול החוקובהר כי מלחוק  7בסעיף זאת, 

 .  ה כאמורלאחר שתוקם לידו יחידבמועד שיקבע שר המשפטים בצו 

 

 בעלי הדין עליהם יחול החוק 3.2

, בלבד "לילדיהם הורים בין או הורים בין, זוג בני ביןהתובענות עליהן יחול החוק הן תובענות "

. המשפחתי המצומצם ביותר, ואת הגרעין הקשה של סכסוכי המשפחההמהווים את המעגל 

כפי מעגל המשפחתי הרחב יותר, נוספים המשתייכים לבני משפחה להוציא סכסוכים בין  זאת,

סדרי הדין ( לחוק בית המשפט לענייני משפחה. על האחרונים ימשיכו לחול 2)1המוגדר בסעיף 

  .רגיליםה
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 החוקהנושאים לגביהם יחול  3.3

 לפי שיפוטית ערכאה לפני דין בעל שמביא אחר הליך או בקשה, תביעה"  על עצמו מחיל החוק

תחולתו הנושאית של , כלומר"; ערעור רשות ובקשת ערעור, הסכם לאישור בקשה למעט, דין

החוק היא רחבה ביותר, וחולשת על רוב רובם של ההליכים הנדונים בערכאות המשפחה. עם 

)ואין צורך להסביר מדוע(, וכך גם  הסכם אישור הליכי מפורש באופן מגדרו מוציא החוקזאת, 

 .כיום הנהוגים הדין סדרי לחול ימשיכו עליהם, ערעוריים הליכים

 הנושאים בהם יחול החוק להסדר התדיינויות הנם:ובייתר פירוט, 

בביה"ד הדתי, או גיש תביעת גירושין כלומר, לא ניתן יהיה לה; וגירושין נישואין ענייני .א

תביעה להתרת נישואים בביהמ"ש לענייני משפחה, בלא נקיטת הליך מוקדם ליישוב 

 סכסוך.

 הזוג בני בין מהקשר הנובעת רכושית או כספית תובענה לרבות, זוג בני בין ממון יחסי .ב

 ;ירושה בענייני תובענה למעטו

)א( 3)ראה סעיף  זמניים לרבות מזונות, ילד או ילדה של או זוג בן של מדור או מזונות .ג

 ;לחוק(

–ב"התשכ, והאפוטרופסות המשפטית הכשרות חוק לפי לילד או לילדה הנוגע עניין כל .ד

–א"התשנ(, חטופים ילדים החזרת) האג אמנת חוק לפי תובענה למעט,  1612

1661. 

 .ילד או ילדה לגבי אמהות או אבהות .ה

טרם  הגיש תובענה,מל ,כניסת החוק לתוקףמועד מ, מנועצד אפוא בנושאים המנויים לעיל יהא 

  נקיטה בהליך ליישוב סכסוך.

החוק מסייג עצמו וקובע כי לא יחול על צדדים אשר הוגשה כבר בקשה ליישוב סכסוך בעניינם 

קודמת . כלומר, צד שטרם חלפה שנה ממועד הגשת בקשת יישוב סכסוך בשנה הקודמת

בכל אחד מהנושאים שהחוק חל עליהם,  שיפוטיתהישירה בערכאה בעניינו, יוכל להגיש תביעה 

)י( לחוק(. מכל מקום, הסייג הוא דיספוזיטיבי, 3מבלי לנקוט הליך נוסף ליישוב סכסוך )סעיף 

יוכל  בטווח אותה השנה, וככל שצד מעוניין בכל זאת לנקוט בבקשה נוספת ליישוב סכסוך

 .קסד"א)כ( לת254תקנה הקיים בלעשות זאת בהתאם להסדר הוותיק, 

 בערכאה בה הוגשה הבקשה לישוב סכסוך במקרה של תביעה עתידית תפיסת סמכות 3.0

סמכות לערכאה  הקנתהאכן  סכסוך ליישוב בקשה, כה עד שהתקיים המשפטי למצב בהתאם

יום ממועד סיום הליך יישוב הסכסוך הוגשה תביעה על ידי הצד  31בתנאי שבתוך , בה הוגשה

כא)ב( 254תקנה שפתח את הליך יישוב הסכסוך. בעבר נטושה הייתה מחלוקת בשאלה האם 

כי בקשה ליישוב סכסוך תיחשב כהגשת תובענה במקרה של כישלון הליך  לתקסד"א )הקובעת

 זו הוכרעה מחלוקת .לערכאה בה הוגשהעניינית מכות ומקנה ס תוקף-בתאכן  (יישוב הסכסוך

 ,7/10987 בבג"ץבית המשפט העליון  יפסק דין בהרכב מורחב של שופטב 2311116ביום 

בערכאה בה  "תופס סמכות"אשר קבע כי התקנה תקפה, וכי מגיש בקשת יישוב הסכסוך 

 ימים ממועד סיום הליך יישוב הסכסוך 31בתוך  מוגשותשתביעותיו  בתנאי, הוגשה הבקשה

 .כמצוות התקנות

האם החוק להסדר התדיינויות יוצר שינוי נורמטיבי בעניין הסמכויות? דומה כי התשובה לכך 

מביא לביטול תופעת מרוץ אינו גם החוק  .אדרת שינוישלילית, וכי נותרנו עם אותה גברת ב

 פעה ישירה לצמצום התופעה. ייתכן כי תהיה לו השם כי הסמכויות, א

על שאלת הסמכות העניינית  ישפיעלא היר כי ניהול הליך יישוב הסכסוך החוק מבמחד גיסא, 

לא תכלול טענות " בקשה ליישוב סכסוךכי  מטעיםהחוק סכסוך. תובענות הקשורות ללדון ב

; (לחוק)א( סיפא 3" )סעיף או עובדות.... בקשר לסמכות השיפוט של הערכאה השיפוטית
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אין בדיון בסעד דחוף או זמני או במתן סעד כאמור כדי לקבוע בשאלת הסמכות לדון וכי: "

"הוראות לו, ברחל בתך הקטנה, כי:  1מדגיש החוק בסעיף וכן )ח( לחוק(; 3)סעיף  "בתובענה

 ".חוק זה... אינן באות להוסיף על סמכויות השיפוט של הערכאות השיפוטיות או לגרוע מהן

, וככל שמגיש עיכוב ההליכים בה מתנהל הליך יישוב הסכסוךתקופת לאחר סיום לכך, בהתאם 

סלולה הדרך   -בקשר לסכסוך תביעות  ימים נוספים 15הבקשה ליישוב סכסוך לא הגיש בתוך 

העניינית והמקומית  על פי כללי הסמכות, בכל ערכאה בה יבחרבפני כל צד להגיש תביעותיו 

כדי  ההליך יישוב הסכסוך יהא בהתנהל  הערכאה במסגרתה זהותשנקבעו בדין, בלא ש

ערכאה בעניין אותה אף אם ניתנו החלטות של זאת כאמור להשפיע על הסמכות העתידית, 

 סעדים זמניים, במהלך תקופת עיכוב ההליכים.

הימים, שמקנה החוק לצד שהגיש  15מאידך גיסא, אין להמעיט בחשיבות "זכות הקדימה" בת 

. זכות קדימה זו מאפשרת למגיש שת יישוב הסכסוך, לאחר סיום תקופת עיכוב ההליכיםאת בק

בפרק זמן זה מנוע הצד  הבקשה לברור את הערכאה שתדון בתובענות אותן יבחר להגיש.

הסדר זה יביא בהכרח לצמצום מסוים במרוץ לחוק(.  8להגיש תביעה כלשהי )סעיף מהשני 

שהליך יישוב הסכסוך בעניינם לא הבשיל לכדי כלל הצדדים בו שלו יצויר תרחיש  הסמכויות.

בכלל הנושאים  ימים 15תוך תובענות ב ומגישיםאת "זכות הקדימה"  יםנצלהסכמות מ

ייסתם הגולל על תופעת מרוץ הסמכויות ....  ... בתרחיש כזה, תיאורטית,הרלוונטיים לסכסוך

 ואשרי המאמין.

דרבן בעלי ריב בסכסוך משפחה להגיש בקשה עלול למבקרי החוק טוענים כי החוק דא עקא, 

רק וזאת, , דרכי שלוםליישוב סכסוך, על אף שאינם מעוניינים באמת ביישוב הסכסוך ב

בערכאה הנוחה להם, לאחר סגירת עתידית "זכות הקדימה" להגיש תובענה  השגתל טקטיקהכ

מרוץ הסמכויות לא ייעלם אלא רק ישנה פניו, תוך כך, טוענים המבקרים, הליך יישוב הסכסוך. 

שימוש ציני בבקשה לישוב סכסוך, כפי שגם נעשה לעיתים כיום. אך דומה כי התשובה לביקורת 

תהליך שעוברים הצדדים במסגרת הליך יישוב הסכסוך גלומים יתרונות בזו היא התפיסה כי 

מענה וכן כי ה ;("שלא לשמה יבואו לשמהגם עבור מתדיינים ציניים )וכפי שציינו ייתכן ש"מתוך 

גיע שניתן היה לההנו הפשרה הטובה ביותר לתופעת מרוץ הסמכויות חוק החלקי שניתן ב

 שהחוק יעבור בכנסת.... על מנת אליה

כטקטיקה ונוהל  סכסוך ננקטכל שתעלינה טענות כי הליך יישוב עם זאת, ראוי להדגיש כי כ

במטרה לזכות ב"זכות  שימוש לרעה בהליכי משפטתוך ודיוני  בחוסר תום לבבלבד 

רשאית הערכאה השיפוטית לקבוע בנסיבות הקדימה" להגשת תביעות בערכאה מסוימת, 

, שם נדונה בהרחבה סוגיית תום 5614117)ועיין בבג"ץ בטלה  "תפיסת הסמכותמסוימות כי "

בהתייחס לתקנות , הגם שיש להדגיש כי הדברים נאמרו הלב בהגשת בקשה ליישוב סכסוך

העוסקות בהגשה וולונטרית של בקשה ליישוב סכסוך, בשונה מהחוק  כה לתקסד"א-כ254

 .להסדר התדיינויות המחייב הגשת בקשה זו(

 

 סדר הדין על פי החוק להסדר התדיינויות: .0

 אך ייפתחלעיל(  כמוגדר) משפחה ענייניבהליך  כלחוק קובע כי ל 3סעיף  -ומהלכה למעשה 

 עובדות או טענות של ירוטהבקשה לא תכלול פ. החוק מורה כי "סכסוך ליישוב בקשה"ב ורק

יוצא אפוא כי על הבקשה . בקשר לסכסוך או בקשר לסמכות השיפוט של הערכאה השיפוטית

 לכלול הודעה לקונית בלבד על עצם קיומו של סכסוך משפחתי בין הצדדים. 

)מידע, היכרות מהו"ת  פגישות ארבערצף של עד ל הצדדיםלאחר הגשת הבקשה יוזמנו 

 . ביחידת הסיועותיאום( 
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 דין עורך בשיתוףו, מהצדדים אחד כל עם ביחידות חלקן את לקיים ניתן אשר, אלה בפגישות

 – על מידע לצדדים יינתן, הסיוע יחידת עובד

, רגשיות, משפטיות) ההשלכות; משפחתי לסכסוך הרלוונטיים המשפטיים ההליכים

 דרכיםו; וילדיהם הצדדים על בכלל הסכסוך ושל גירושין של( וכלליות חברתיות

 ; וגישור, ייעוץ, זוגי או משפחתי טיפול, לרבות, הסכסוך ליישוב אלטרנטיביות

 ילדי טובת של הערכה ,הסכסוך מהות, צרכיהם, הצדדים עם היכרות תיערך, במקביל

ייעוץ, גישור, טיפול , לרבות התהליך להמשך תכנית לצדדים להתאים וניסיון, הצדדים

  לתרום ליישוב הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום., אשר יהיה בהם משפחתי או זוגי

 או מזונות בעניין בהסכמה זמניים הסדרים לקבוע ניסיון ייערך, לצורך בהתאם, כן כמו

 .הסיוע ביחידת התהליך קיום לתקופת קשר וסדרי ילדים החזקת

 (.לחוק( 1()ב)3 סעיף) המשפט לבית הזמנה כדין הסיוע ליחידת הזמנה דין

פגישות המהו"ת. תקופה זו מוגדרת בחוק כלל לסיום  ימים 07-08החוק קבע סד זמנים של 

כ"תקופת עיכוב ההליכים" בשל העובדה כי הצדדים מנועים מלפתוח הליך משפטי אחר בכל 

חופים(. להלן יובהר כי ערכאה שהיא בעניין הסכסוך ביניהם )למעט לצורך סעדים זמניים ד

-מכפי שמגדיר החוק, ומסתיימת רק בחלוף כבפועל תקופת עיכוב ההליכים היא ארוכה יותר 

  ימים מפגישת המהו"ת האחרונה. 25

בתום פגישת המהו"ת האחרונה, תמליץ יחידת הסיוע לצדדים על הליך מתאים מכל מקום, 

נהל הליך לאם הם מסכימים  ימים 18להמשך ניהול הסכסוך, ועל הצדדים יהא להודיע בתוך 

בהיעדר ו"ימי התשובה"  עשרתעם תום . חלופי ליישוב סכסוך, או שמא הם מסרבים לכך

 רצונו על צד הודעת עם לכן קודם או, להמשך ההליך ליישוב הסכסוך הסכמת מי מהצדדים

נוספים במהלכם הם מנועים עדיין  ימים 17דים ד, עומדים לרשות הצהתהליך בהפסקת

מהגשת תובענות. פרק זמן זה מיועד ככל הנראה לאפשר לצדדים המעוניינים בהמשך הליך 

במסגרת ההליך החלופי רשאים הצדדים להסכים  .חלופי להתחיל הליך זה, כדוגמת גישור

יעו ימים אלה לא הג 15ככל שבחלוף בכתב על הארכה נוספת של תקופת עיכוב ההליכים. 

הצדדים להסכם כולל או הסדר מוסכם אחר, רשאי הצד שהגיש תחילה את הבקשה ליישוב 

תובענה בעניין של סכסוך משפחתי לכל ערכאה בעלת  נוספים ימים 17בתוך סכסוך להגיש 

בתקופת זמן זו יהא הצד השני מנוע מלהגיש תובענה כלשהי בעניין הסכסוך . ענייניתסמכות 

 .המשפחתי

ממועד . ם הסדר ההתדיינות הקבוע בחוקמסתייפוקעת "זכות הקדימה" ו הימים הללו 15לאחר 

. ככל שהצד שהגיש תחילה את הבקשה ליישוב וט בכל הליך משפטי שהואזה רשאי כל צד לנק

או שהגיש רק לגבי חלק ימי "זכות הקדימה",  15בכלל בתוך הסכסוך לא הגיש תובענה 

הצד האחר להגיש תובענה בעניין לגביו לא הוגשה  מהעניינים שבסכסוך המשפחתי, רשאי

 .עדיין תובענה

יינתן להסכם תוקף של פסק סכסוך, הלהסדר מוסכם בהליך יישוב  מגיעיםבמקרה שהצדדים 

דין על ידי אחת הערכאות המוסמכות. באשר לשאלה האם עצם אישור ההסכם יקנה סמכות 

להסכם, הרי שהמדובר בסוגיה בתובענה הקשורה לדון בעתיד לערכאה מאשרת ההסכם 

ימשיכו, לעניות דעתי, לעמוד על מכונן גם סבוכה בפני עצמה, שההלכות המשפטיות בעניינה 

 ש "ברמג. לוין את פסה"ד של כב' השופטת בהקשר זה מעניין לציין  .לאחר תחילת החוק

 לענייני המשפט בבית ואישורוביח"ס  הסכם גיבוש הליך, בו נקבע כי ס.ב' נ.ס.ב 0100-18-17

)פלוני נ' בית הדין הגדול  0087912 ץ"בג פי על" המהותי המבחן" דרישת את מקיים משפחה

מאשרת לערכאה הבעניין מזונות הקטינים באופן שעשוי לבסס "סמכות נמשכת"  ,לערעורים(

 את ההסכם.
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0.1 תרשים זרימה להמחשת סדרי הדין בבקשה ליישוב סכסוך עפ"י החוק להסדר התדיינויות 

 בסכסוכי משפחה )הוראה שעה(, התשע"ה - 2810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

הגשת בקשה ליישוב סכסוך 

לביהמ"ש לענייני משפחה או 

 לביה"ד הדתי

 

הצדדים יוזמנו ע"י יחידת 

פגישות מהו"ת  8-הסיוע ל

 )מידע, היכרות ותיאום(

 

 סיום פגישות המהו"ת

 הסכסוך והמלצת יח"ס להמשך ניהול

 

 ימים 15בת  זכות קדימה

להגשת תובענה לערכאה 

השיפוטית המוסמכת ע"י הצד 

שהגיש את הבקשה ליישוב 

 הסכסוך

 15 אורכה של ימים + 85בתוך 
 תקופת עיכוב ההליכים - ימים

 "תקו

 

 

הודעת הצדדים על רצונם 

יישוב לקת הליך בהפס

 בהסכמה סכסוךה

הודעת הצדדים על רצונם בהמשך ניהול 

הליך חלופי ליישוב סכסוך )גישור, טיפול, 

, ופניה (גירושין בשיתוף פעולה וכיוצ"ב

 להליכים אלה

 האיסור על הגשתעל אף 

הליכים, ניתן להגיש 

 הסמכת בקשלערכאה מו

לסעד דחוף, סעד זמני 

לשמירת המצב הקיים או 

לעיכוב יציאה מן הארץ. 

סעד זמני בקשה לדיון ב

 סמכות מקנה האינ

 !לערכאה המבררת

כמו כן, לאחר 

שהסתיימה תקופת 

עיכוב ההליכים, ניתן 

להגיש בקשות בערכאה 

שיפוטית בעניין מזונות 

זמניים וסדרי קשר 

זמניים, ככל שלא 

בהסכמה בין הוסדרו 

הצדדים בתקופת עיכוב 

 ההליכים.

 

ההליכים -עיכובתקופת 

במהלכה לא ניתן להגיש 

תובענה בעניין סכסוך 

משפחתי בערכאה 

מתחילה בהגשת  שיפוטית

הבקשה ליישוב סכסוך, 

ימים  15ומסתיימת בחלוף 

ממתן הודעת הצדדים על 

סיום ההליך ליישוב סכסוך.  

לאחר סיום תקופת עיכוב 

ההליכים קיימת למגיש 

הבקשה זכות קדימה בת 

ימים להגיש תובענות  15

 .בערכאה בה יבחר

 ימים 11בתוך 

 

 ימים 11בתוך 

ימים, או תקופה ארוכה יותר שהצדדים  15המשך עיכוב הליכים הדדי לתקופה של  

 הסכימו עליה בכתב

 הסכם
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 בתקופת עיכוב ההליכים זמניים סעדים .7

 ליישוב סכסוך לא יוכלו הצדדים להגיש תובענותהכלל הוא כאמור כי בתקופת קיומו של ההליך 

אות השיפוטיות. עם זאת, המחוקק נתן דעתו גם לאפשרות קיומו של צורך דוחק, המחייב בערכ

)ו( לחוק כי כל צד להליך יישוב הסכסוך רשאי 3מתן סעד משפטי דחוף, ולפיכך, נקבע בסעיף 

או  י לשמירת המצב הקייםבקשה לסעד זמנלהגיש בכל עת לערכאה השיפוטית המוסמכת 

 . לעיכוב יציאה מן הארץ

בדברי ההסבר לחוק צוין כי הסעדים הזמניים נועדו להבטיח את קיומו התקין של ההליך 

המשפטי, ביצועו של פסק הדין, ומניעת נזק בלתי הפיך לצד להליך בזמן קיום ההליך ליישוב 

גט בבית הדין הרבני או צווי מניעה  סכסוך, כגון צו עיכוב יציאה מן הארץ שנועד להבטיח מתן

 ועיקולים זמניים למניעת הברחת רכוש.

( לחוק 3)א()5בחוק, כאשר סעיף  יםמוגדר םאינ העניינים בהם ניתן יהיה לעתור לסעד דחוף

  מסמיך את שר המשפטים להגדירם בתקנות.

דחוף שניתן מכל מקום, החוק מבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי אין בסעד זמני או 

)ח( לחוק(, וקביעה זו 3בערכאה שיפוטית כדי לקבוע בשאלת הסמכות לדון בתובענה )סעיף 

 יפה גם ביחס למזונות זמניים, כפי שיבואר להלן.

 

 בתקופת עיכוב ההליכים מזונות זמניים 7.1

הצדדים בעניין  ביןזמניות ( לו לנסות לקדם הסכמות 8)ג()3החוק מנחה את יח"ס בסעיף 

עד תום תקופת בהסכמה )ו( לחוק קובע כי אם הצדדים לא קבעו 3. סעיף מזונות וסדרי קשר

עיכוב ההליכים הסדרים בעניין מזונות או החזקת הקטינים, רשאים הם להגיש בקשה בעניין 

לערכאה המוסמכת לפי דין. דא עקא, שתקופת עיכוב ההליכים אינה תקופה קצרה כל ועיקר, 

ימים, כפי שמודגם בתרשים הזרימה. המדובר בפרק זמן ממושך  45א יכולה לארוך אף והי

עבור משפחה הנזקקת לפסיקת דמי מזונות. בשל כך הסמיך החוק את שר המשפטים בסעיף 

סדרי ראיה, ויש לקוות כי אכן ייקבע בתקנות ה( לקצר את סדרי הדיון במזונות זמניים ו8)א()5

גם יצמצם האפשרות כי בקשה ליישוב  במקרה הצורך. הסדר כזה הסדר מקוצר לנושאים אלה

 ס"יח כי ראוי, לדעתיהליך פסיקת מזונות זמניים. ב סכסוך תשמש טקטיקה בלבד לסחבת

 ועדת י"ע שהוצע לזה בדומה אולי) ופשוט אחיד במנגנון להשתמש האפשרות את תשקול

 שיוסכם שהסכום מבלי וזאת, הליךהת את לייעל כדי, בהסכמה זמניים מזונות לקביעת( שיפמן

 .השיפוטיות הערכאות אתו חייבי חישובו דרך או

 

 סיכום .0

בקרוב מאוד ייכנס לתוקפו החוק להסדר התדיינויות, ועמו מהפיכה בסדרי הדין המוכרים לנו 

בתחום ענייני המשפחה. יש הטוענים כי החסרונות הגלומים בחוק עולים על יתרונותיו. 

שהושמעה הועלו טענות ביחס לפגיעה בזכות הגישה לערכאות; היעדר פתרון ממשי בביקורת 

לתופעת מרוץ הסמכויות; עיכוב במתן סעדים משפטיים לצדדים לסכסוך בשל אורכו של הליך 

והעומס שיוטל על מערכת יחידות הסיוע; שימוש לרעה בהליכי משפט וניצול  יישוב הסכסוך

מגיש הבקשה ליישוב סכסוך; היעדרם של קריטריונים לברירת ציני של זכות הקדימה הניתנת ל

 סעדים דחופיםצורך במענה לתיקים בהם ינוהל הגישור ביחידות הסיוע; חשש מהיעדר 
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להשפעת החוק על עורכי הדין העוסקים בתחום ענייני שאלות הנוגעות טענות לאלימות; ולו

 .המשפחה לרבות בענייני אתיקה מקצועית

אין מאמר זה ניתנה נבואה לשוטים, וכיוון שכך,  כי מיום שחרב בית המקדש ידוע מאמר חז"ל

. אסתפק בהבעת תקוותי כי ציבור המתדיינים, כמו גם מתיימר להעריך מה יהא באחרית החוק

עורכי הדין העוסקים בתחום, ישכילו לעשות שימוש אופטימלי בכלי שמספק החוק להסדר 

 הם הסוערים של סכסוכים במשפחה.התדיינויות כגשר מאחה על פני מימי

 
 


