


 1024-התשע"ד, )רשימת מגשרים(בתי המשפט תקנות 

 סעיפים לפי סמכותי ו97בתוקף משולב[,907-ד)א( ]נוסח המשפט בתי לחוק

97911-התשמ"ד –)להלן סעיף משפחה,62החוק(, לענייני המשפט בית לחוק )א(

תקנותנהובאישורועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,אנימתקי97712-התשנ"ה

אלה:

–בתקנותאלה.9 הגדרות

גלחוק;97כמשמעותובסעיף–"גישור"

הגישור;כמשמעותובתקנות–"מגשר"

;6שהוקמהלפיתקנהמייעצתועדה–"הוועדה"

 גישור" הגישורכהגדרתו–"הסדר לובתקנות ניתן לא אם אף

;תוקףשלפסקדין

תקנותשרהמשפטיםאומישהשרהסמיךלצורךביצוע–"השר"

אלה;

המגשרים"רשימ ת –" מגשרים רשימת סעיף ב(6ד)א()97לפי

;1בתקנהכאמור,לחוק

אקדמי" –"תואר ידי על שניתן אקדמי לפיתואר שהוכר מוסד

אועלידי9719-,התשי"חלחוקהמועצהלהשכלהגבוהה7סעיף

סעיף לחוק69מוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפי וכןזה)א(

להערכתהגףקיבלאתאישורושלאשרדינתחוץמאקדמימתואר

שבמשרדודיפלומותתארים החינוך אקדמי לתואר מאתכשקול

;מוסדלהשכלהגבוההבישראל

.97713-בתיהמשפט)גישור(,התשנ"גתקנות–"תקנותהגישור"

ועדה 
 מייעצת

תקנותאלה,שחבריהיהיו:לענייןמייעצתועדהימנההשר6

והוא (9) אדםהכשירלהתמנותשופטביתמשפטמחוזי,

                                                           

.102;התשס"ד,עמ'979ס"חהתשמ"ד,עמ'1

.171ס"חהתשנ"ה,עמ'6
.9016ק"תהתשנ"ג,עמ'3



 ;יהיהיושבראשהוועדה

 משפטןבעלחמששנותנסיוןבגישור,לפחות; (6)

שנים (1) חמש בגישור, בסיסית בהכשרה שעוסק מגשר

 ;תלפחו

בגישורבמגשרשעוסקבהכשרה (1) חמשענייני משפחה,

 שניםלפחות;

נציגציבור. (1)

כשירות 
להיכלל 
 ברשימה

:ברשימתהמגשריםללהיכלמישנתקיימובוכלאלהכשיר)א(.1

שנותניסיוןחמשבעלשהואבוגראקדמיבעלתואר (9) 

 לפחותבתחוםעיסוקו;

ב (6) קורלמד של בגישור ומעשי עיוני ששיםסהכשרה

 לפחות לימוד שעות בסיומובבחינהועמד ,שנערכה

 שאישר המייעצתהשרכפי עםהועדה בהתייעצות

 ;"הכשרהבסיסיתבגישור"(–)להלן

 (1) מודרכת התנסות בתכנית עמדהשבסיומהשתתף

השרכפישאישרבגישור,להערכתמיומנותבבחינה

 בהתייעצותעםהועדההמייעצת "התנסות–)להלן

 ;מודרכתבגישור"(

שניםהאחרונות,הניהלעשריםהליכיגישורבשלוש (1)

 גישוריםשניהל.מוצירףעשרההסדריגישור



לה)ב(  יכשיר כלל מגשריהברשימת בענייני ם מימשפחה

אלה:וכלהאמורבתקנתמשנה)א(בותקייםמש

 (9)  בעל תואר עבודהמוסמךאקדמי בפסיכולוגיה,

שקבעהשרסוציאלית,ייעוץחינוכיאותחוםאחר

המייעצת הועדה עם בהתייעצות בחמשעסקו, ,

חבר,בתחוםלימודיואולפחות,השניםהאחרונות



 הדין עורכי 9790לשכת השניםעסקש, בחמש ,

;ימשפחהעניינבלפחות,האחרונות

ב (6) עיונלמד משפחהקורס בענייני בגישור ומעשי י

ארבעים לפחותשל לימוד בבחינהושעות עמד

בהתייעצותעםהשרכפישאישר,שנערכהבסיומו

"הכשרהבגישורבענייני–)להלןהועדההמייעצת

 משפחה"(;

משנה (1) בתקנת כאמור שניהל גישור הליכי מתוך

צירףלפחותעניינימשפחהובלפחותעשרה(,1)א()

.ינימשפחהיהסדריגישורשניהלבענחמישה

))ג(  משנה בתקנת האמור אף עם,(אעל בהתייעצות השר

המייעצת הועדה רשאי בתנאילכלול עמד שלא מגשר

,אםהואבעלהמגשריםברשימת(9)א()שבפסקההכשירות

 מקצועי בעיסוק לפחות ניסיון שנות לתרוםשחמש עשוי

 .לעבודתובתחוםהגישור



)ד(  )א(, משנה בתקנת האמור אף עםעל בהתייעצות השר

 המייעצת הועדה רשאי בתנאילכלול עמד שלא מגשר

התקייםאם(ברשימתהמגשרים,6הכשירותשבפסקה)א()

 בואחדמאלה:

 ;בעלתואראקדמימוסמךביישובסכסוכים (9)

למדבמדינתחוץבקורסהכשרהעיוניומעשיבגישור (6)

שלששיםשעותלימודלפחותועמדבבחינהשנערכה

 .בסיומו



השרבהתייעצות)ב(,-עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(ו)ה( 

מגשרשלאעמדבתנאילכלולרשאיעםהועדההמייעצת

שבפסקה ו9)א()הכשירות המגשרים9)ב()-( ברשימת )

משפחה או,בענייני רבני טוען לשמש הוסמך הוא אם

ו האחרונותעסקשרעי, השנים בענייניבחמש לפחות



משפחה.

השרבהתייעצותעםעלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,רשאי(ו) 

 המייעצת הועדה הכשירותלכלול בתנאי עמד שלא מגשר

)ב() ברשימת6שבפסקה במדינת,המגשרים( אםהואלמד

חוץבקורסעיוניומעשיבגישורבעניינימשפחהשלארבעים

שעותלימודלפחותועמדבבחינהשנערכהבסיומו.

סייגים 
מלהיכלל 
 ברשימה

מישהתקייםבואחדאויותרמאלה:ברשימתמגשריםלייכללא.1

נסיבותיה (9)  או מהותה חומרתה, שמפאת בעבירה הורשע

ביתהמשפטקבעלגביוכיואאיןהואראוילשמשמגשר

 עברעבירהכאמוראףשלאהרשיעובה;

ורשעבעבירתמשמעתלפיכלדיןאשרמפאתחומרתה,ה (6)

 מהותהאונסיבותיה,איןהואראוילשמשמגשר;

(,לרבות9בפסקה)הוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור (1)

) אשרמפאת6קובלנהבעבירתמשמעתכאמורבפסקה ,)

חומרתה,מהותהאונסיבותיהאםיורשעבהאואםיקבע

לשמש לאיהיהראוי שעבראותהאףאםלאיורשעבה,

 כמגשר;

אושהואהוכרזכפושטרגל.מונהלואפוטרופוס (1)

רשימת 
 מגשרים 

)א(.1 ברשימת להיכלל בקשה מגשריםהמגשרים ברשימת או

 משפחה  תבענייני הרישום לחידוש או הפרטיםכלול את

 מבקשלהנוגעים 1-ו1שבתקנה "הבקשה"(–)להלן

.ראשונהבסכוםשבתוספתהאגרהבגינהםולתשו

שלו)ב(  המרבי הטרחה שכר את בבקשה לפרט רשאי מגשר

שעת ולכל שעתיים, עד שתהיה ראשונה גישור לישיבת

הטרחה שכר את בבקשה מגשר פרט לא נוספת; גישור

.מרבישלויהיהלפיהתוספתהשניהה

לתקופהשלחמששנים,כלמגשריכללברשימתהמגשרים)ג( 

.פעם



 
 

(ד) המגשרים משפחהרשימת בענייני המגשרים ורשימת

המשפטובאתר הנהלתבתי האינטרנטשל תפורסםבאתר

אתפרטיהתכלולרשימההמשפטים;האינטרנטשלמשרד

-(ו1(,)ב()1)א()1ותלמעטפרטיםלפיתקנשבבקשה,המגשר

.1

רשימתהמגשריםתפורסםבאתרהאינטרנטשלהנהלתבתי )א(
 המשפטובאתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטים;

עיכוב או 
התליה 

של רישום 
ברשימת 

 המגשרים

.2 בתקנה האמור אף 1על להתלות, או לעכב רשאי השר

המגשרים ברשימת מגשר של רישום לולאחר, שניתנה

אם המייעצת, הוועדה בפני טענותיו את לטעון הזדמנות

עבירה לביצוע חשד בשל חקירה נגדו כאמורמתנהלת

(.6(או)9)1בתקנה

מחיקה 
מרשימת 
 המגשרים

.9 תקנה מהוראות לגרוע 1בלי למחוקשמו רשאי השר של,

לאחרשניתנהלמגשר מרשימתהמגשריםאםסבר, מגשר

המייעצת, הוועדה בפני טענותיו את לטעון הזדמנות

שהתקייםאחדמאלה:

לשמש (9) ראוי הוא אין שבשלהן נסיבות קיימות

תקנות הוראות קיום על עמידה אי לרבות כמגשר,

 הגישור;

התנהגותהמגשראינההולמתמיממלאתפקידשל (6)

 מגשר.



הפרשי 
 הצמדה 

והשלישית (א).9 השניה בתוספת הנקובים הסכומים

ב המדד9-יתעדכנו שינוי לפי שנה, כל של בינואר

המדד לעומת לו, שקדם נובמבר בחודש שפורסם

שפורסםבחודשנובמברשקדםליוםהעדכוןהקודם,

י ולעניין השתנה, האם העדכון שלאחרום ראשון

 אלה תקנות של שפורסם–תחילתן המדד לעומת

םלו.דשנובמברשקדבחו

סכוםמעודכןכאמורבתקנתמשנה)א(,יעוגללשקל (ב)

החדשהשלםהקרוב,וסכוםשלחצישקליעוגלכלפי

מעלה.





תחילה 
והוראות 

 מעבר

רסומן.ימיםמיוםפ70תחילתןשלתקנותאלה)א(.7

(לאיחולועלמישעבר6)ב()1-(ו1)-(ו6)א()1הוראותתקנה)ב( 

בעניינימשפחהבגישורהכשרהבסיסיתבגישוראוהכשרה

אוהתנסותמודרכתבגישורלפניתחילתןשלתקנותאלה.

 
 

 תוספת ראשונה
((א)1)תקנה

 
 משפחה ם בענייני/ מגשרילהיכלל ברשימת המגשרים בקשה

 
 

 

שקליםחדשים100אגרתרישוםברשימה(9)

שקליםחדשים610אגרהלחידושרישוםברשימה(6)

 

 שלישיתתוספת 

()ב(1תקנה)

(9) טרחה שנערכהבעדשכר ראשונה גישור ישיבת

להשתתף הסכמתם את נתנו הדין שבעלי לאחר

בהליךגישור)עדשעתיים(

שקליםחדשים+200

מע"מ

שקליםחדשים+100כלשעתגישורנוספתבעדשכרטרחה(6)

מע"מ



-מסערךמוסף,כמשמעותובחוקמסערךמוסף,התשל"ו–בתוספתזו,מע"מ

.97914

התשע"ד_________

(6091)________

_____________(1-1609)חמ

ציפילבני

 שרתהמשפטים

                                                           

.16ס"חהתשל"ו,עמ'4


