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.ח,  
  

  3200/12ובג"צ  2630/09 בג"צ -הליכים חידוש הדון: 
  

) אשר עיין הסדרת תחום הגישור ומעמד 3200/12ובג"צ , 2630/09, הוגשו שתי עתירות (בג"צ 2012- ו 2009בשים  .1

  "). העתירותהמגשר (להלן: "

 , כדלקמן:בעתירות יתה החלטה ,2014ביולי  1ביום  .2

. לאחר ששמעו את טעות הצדדים ועייו בהודעות העדכון ובתגובות להן, החלטו כי 5"

 –ה במקור [הדגשה אי בכפוף לאמור להלןבשלב זה העתירות מיצו את עצמן ויש למחקן 

  י.ש.].

...  

...  
במתכותן הוכחית מיצו את . בשל כל הימוקים שלעיל באו לכלל מסקה כי העתירות 6

עצמן ויש למחקן. ודוק, ככל שלא תושלם מלאכת התקת התקות על ידי המשיבים עד תום 

ב או סבורים כי טו לפי העותרים. שה אזרחי תזו, תהיה פתוחה דלתו של בית משפט זה

יעשו המשיבים אם בתקופה זו יבואו בדין ודברים עם העותרים לצורך ליבון יתר המחלוקות 

על מת שכלל השיקולים הצרכים לעיין יעמדו לגד עייה של מחלקת יעוץ וחקיקה 

 ."במשרד המשפטים בטרם תוח הטיוטה הסופית על שולחה של שרת המשפטים

הח"מ לגורמים  יו הכתובות שלכלל פיות, לא הוסדר ,שבו" םילוטייפהעל כלל " ,תחום הגישור ,בחלוף השים .3

חוקי - המצב הלאאת  להעמיק ולעגןמוצהרת ישה כווה ואם לא די באמור, כיום ותרו ללא כל מעה,  ,השוים

 דון שית בכלל הושאים.לחזור לבית המשפט העליון הכבד, ל, באופן שלא מותיר כל מוס מבתחום הגישור

(להלן:  2016- (רשימת מגשרים), התשע"וטיוטת תקות בתי המשפט  ,ועדת חוק חוקה ומשפט עומדת בפי ,אלו בימים .4

המתייחסים ל"תוכית התסות מודרכת",  ,פרקים שלמיםהמגשרים כוללות בתוכן  תתקו .")תקות המגשרים"

 המכוה "פרקטיקום". 

על סתמכותה , הן בשל האיה חוקיתהתסות המודרכת" עלה באופן ברור כי "תוכית ה ,עתירותבמהלך בירור ה .5

לא יתן להוציא תובעות וכן מאחר ש יצור כלאים בלתי חוקי, שועד לעקוף את חוק חובת המכרזים ,"קול קורא"

לעמדה זו לא הייתה כל תשובה בתשובות שהגישה בזמו מחלקת מבתי המשפט לגישור ללא קבלת הסכמת הצדדים. 

 .לתוכית זו אין כל בסיס חוקיהפשוט כי מהטעם  ,בג"צים

בלתי , ידאגו כי תוכית שומרי הסף, ההלת בתי מהשפט ומשרד המשפטיםכי לאורך השים, קיוויתי כי העובדה  .6

חוקית זו תיפסק, איה יכולה עוד לעמוד כאשר בכוות אותם שומרי סף להטמיע את אי החוקיות בתקות חדשות 

 שבאות להסדיר את מעמד המגשר. 

 לפיכך, אבקש להוציא כבר בשלב זה כל התייחסות לתוכית ההתסות המודרכת בתקות המגשרים. .7

 בהול / דחוף
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, להגביל ולפגוע בחופש לא יתן להסדיר מקצועלגישתי כי  ,בשלב זה פגוע באמור לעיל הרי שראוי לציין כברמבלי ל .8

הוגשה למזכירות הכסת טיוטת הצעת קל וחומר, כאשר , תקותאמצעות ת מקצוע המגשר) ב(לרבות לא א העיסוק

 .בחקיקה ראשית עתידה להסדיר את מעמדו החוקי של מקצוע הגישור , אשרחוק המגשרים, על ידי ח"כ אורן חזן

יערך דיון בתקות לא יתכן שכי  ,והן במישור המשפטי פוליטי-, הן במישור הציבורימשוכע כי אין כל מחלוקת אי .9

חוק המסדיר בצורה רחבה כאשר קיימת חלופה בדמות  לאישור, תקות המגשריםובאו המגשרים ו/או חס וחלילה י

 .ומקצועית את מקצוע המגשר

זה כל אין בשלב  ,2014-תדייויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"החוק להסדר הלציין, כי גם בהקשר ל ראוי .10

אין שכן קיימת רשימה זמית המשרתת את החוק בצורה מלאה, כך שדחיפות להסדיר ולקדם את תקות המגשרים 

כל חיצות לפגוע בחופש העיסוק ולפגוע בציבור המסוכסכים בתקות חלקיות כאשר קיימת חלופה ראויה וכוה 

 .שפטית, מקצועית וציבוריתמ

זכור בתקות כל אלהן אשר אין  ,הפרות חוק רבותכי קיימות ראה בעתירות, שים ממועד מתן ההחלטה  3חלוף ב .11

 ה בית המשפט העליון הכבד, בהחלטתו,בכל תהליך חקיקתי אחר, באופן שמראה כי התאים שהתווהמגשרים ו/או 

 הדיון בעתירות.  בכוותי לעמוד על חידוש ,לא יוסדר העייןבמידה ו ,ובלית ברירה ,לא קוימו

  אודה.והתייחסותך הדחופים לטיפולך  .12

        , בב"ח וכבוד רב                  

  עו"ד ייב שוורצמן                            
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