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 :חברי ועדת ההיגוי
 

, ד יוסי מנדלסון"עו, ד גלית סנה לוריה"עו, ד אירית פרייס"עו, בר - חן קוטס ד"עו, ד ניר מלמד"עו

ד "עו ,שיורותי ' גב, ד קרי רכטר"עו, ירדק - ןירפלה רות' פרופ, ר פרץ סגל"ד, ד סוזן וייס"עו

 ד רונן סטי"עו,  שמואל מורן

 

 אמנת מתינות בסכסוכי משפחה

 

 עורכות ועורכי הדין המייצגים בני זוג וילדיהם בהתדיינות בסכסוכי משפחה , אנו

 ;במתינות ובכבוד הדדי, ביושר, מאמינים בצורך לקיים את ההתדיינויות בהגינות

ולמורכבותם ובהתאם לכך לתפקיד מודעים למשמעות האנושית של דיני המשפחה 

 ;המכריע שיש לעורך הדין באופן ניהול ההתדיינות

מודאגים מתרבות השיח הנוהגת בישראל בהקשר לסכסוכים בכלל ובסכסוכים בין 

 ;בני זוג בפרט

 ;מכירים בצורך להגן על שלומם של בני זוג וטובת ילדיהם בשעת משבר במשפחה

י להביא לניהול ההתדיינות  בהתאם לעקרונות מתחייבים לעשות כמיטב יכולתנו כד

 :הבאים

 

 חובת הסבר ויידוע אודות הדרכים האפשריות לניהול הסכסוך והשלכותיהן: סעיף א

 
כי תתכנה השלכות רגשיות  יידעו את בן הזוג הפונה אליהםעורכי הדין   ( 1)

על ילדיהם ועל , אשר ישפיעו עליהם וכלכליות לסכסוך ולאופן ניהולו

 .משפחותיהם

 

יפרטו בפני בן הזוג הפונה אליהם את היתרונות והחסרונות של עורכי הדין  ( 2)

הליכי הפירוד לניהול בערכאות המשפטיות הקיימות הדרכים השונות 

יעוץ זוגי , גישור -בהסכמה בפרט  ההליכים  ליישוב סכסוכים ועל, בכלל

 .ובוררות ( ENE)הסכסוך  הערכה מקדמית של

 

 (:א)הוראות מנחות 
 

, האישיים, לרבות בתחומים הרגשיים, השלכות משמעותיות בכל תחומי החיים לגירושין
מהניסיון בעולם עולה כי רבים המקרים בהם בוחרים בני זוג להיכנס להליך של . ב"הכלכליים וכיו

לפני כן את השימוש בכלים מתאימים ובלי למצות הפרידה בלי להיות מודעים להשלכות , גירושין
 ההשלכות הצפויות עורכי הדין יידעו את הפונים אליהם בדבר, כיוון שכך. לשיקום המשפחה
לפני , בפני בני הזוג ליישב את הסכסוך בהסכמה החלופות השונות העומדותמהפרידה ובדבר 

   .שהם מחליטים להיפרד או כשהם מחליטים להיפרד בדרכי שלום
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, פסיכולוגים)אנשי מקצוע אחרים במהלך תהליך הגירושין פנות להלקוח ל יחליטבכל מקרה בו 
לה עם אנשי מקצוע אלה ופע ,ישתפו עורכי הדין, (אנשי טיפול אחריםמגשרים ו, יועצי נישואין

 . ליישב את הסכסוך בהסכמה ויסייעו להם ככל האפשר
 :ההליכים הבאים עורכי הדין יציגו בפני הלקוח את, בין השאר

 
 גישור .א
 
על מנת להביאם , עם בני הזוג, בענייני משפחה ישוב מחלוקותיתמחה בשה, הליך בו נועד מגשר. 1

אם בני הזוג . עהבלי שיש בידי המגשר סמכות הכר ,זאת .הדדית ובדרכי שלום להסדר בהסכמה
של  יחליטו להיפרד יוגש הסדר הגישור לאחר עריכתו על ידי עורך הדין לקבלת אישור ותוקף 

 . דין בפני הערכאה המוסמכת
 
 
 :יתרונות ההליך .2

 מהיר.  

 יעיל. 
  נתונה ללקוח - וחוסר שליטה משברזכות הבחירה וההחלטה בתקופה של. 
 בני הזוג אפשרות לשימור ושיפור מערכת היחסים בין. 

 מאפשר תקשורת ישירה ויעילה בין בני הזוג. 

 חסוי כלפי בית המשפטו, הליך סודי. 

 ילדים ובני הזוג, נותן מענה ממוקד ויצירתי לצרכים הייחודיים של כל המעורבים. 
 מאפשר העצמה של כל אחד מבני הזוג בתקופה של משבר. 

 
     

       הערכה ניטראלית מוקדמת ENE .ב
 
מעריך את תוצאות ההליך המשפטי ונותן לבעלי , מומחה בנושא המחלוקת, הליך בו צד שלישי .1

זאת לצורך קירוב עמדות הצדדים , לגבי הסוגיות השנויות במחלוקתניטראלית הדין חוות דעת 
הצדדים יכול המעריך  בהסכמת. בלי שהצדדים מחויבים לקבל את חוות דעתו, מ"וכבסיס למו

ד על ידי "אשר יובא לאישור ולמתן תוקף של פס, מ ולהביאם להסדר"לקיים ביניהם מו
 . הערכאה המוסמכת

 

 :יתרונות ההליך  .2

 מהיר. 

 סודי. 

 ניטראלית של הסכסוך על ידי מומחה אחד המובאת בפני שני הצדדים  חוות דעת
 .יחד

 שנבחר על ידי שני הצדדים, הערכה מקצועית על ידי איש מקצוע מיומן. 

  נשמרת ללקוחות והם לא מחויבים לקבל את דעת המומחהזכות ההחלטה. 

 חוות הדעת חסויה כלפי בית המשפט . 
 
 
 בוררות .ג
 
 צד שלישי ונטול פניות, הליך להכרעת סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט באמצעות בורר. 1

 ח"התשכ, הבוררות מוסדרת בחוק הבוררות. של ערכאה שיפוטית שיש לה מעמד כשל פסק דין
להסדיר את כללי הדיון , המתקשרים בהסכם בוררות, על פיו רשאים הצדדיםו 1968  –

ואופן ההכרעה בסכסוך על פי הדין או  המתאימים להם ובכלל זאת את דרך מינוי הבורר וזהותו
לצורך הוצאה לפועל פסק הבוררות הניתן בסיום הליך הבוררות ניתן לאישור . בדרך אחרת

 .טבית המשפשל פסק דין כ
 
 
 :יתרונות הליך הבוררות. 2

  נםבהתאם לנסיבות המקרה ורצומקצועי שנאמן על הצדדים אפשרות בחירת בורר; 

  פסק הבוררות ניתן לאישור כפסק דין –סיום מלא של הסכסוך; 
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  מתנהל בפני הבורר בנוכחות הגורמים הרלוונטיים בלבד –דיסקרטי; 

  בלוח זמנים יעילקיום ישיבות בוררות והכרעת הסכסוך  –מהיר; 

  בבית המשפט םכלליהלעומת ואופן ההכרעה לפי מה שהצדדים יראו לנכון כללי דיון 
 ;שהם קבועים

 .ואפשרויות הערעור לגביו מתוחמות בחוק פסק הבוררות מכריע בסכסוך –סופי 
 
 

 ייעוץ זוגי .ד
 

כי יש בסיס להמשך , התנהלותו ומעשיו, עורכי הדין על סמך דברי הלקוח במקרים בהם סוברים
או , משבר בלי שנעשה ניסיון לטפל במשברהכי ההחלטה להתגרש היא פזיזה על רקע , הנישואין

יידעו את הלקוח וייעצו , כי ניתן לשפר את התקשורת בין בני הזוג כדי שהם ייפרדו בדרכי שלום
 .ולייעוץ נישואין לו לפנות לגורמים מטפלים

 

 

 .ניהול משא ומתן בתום לב וחובת גילוי מלאה: סעיף ב

משתף ולא תחרותי בין בני משא ומתן יעשו כמיטב יכולתם לעודד עורכי הדין  (1)

 .הזוג

בתום , יעשו כמיטב יכולתם להבטיח שהמשא ומתן יתנהל בכבודעורכי הדין  (2)

 .ובהוגנות לב

 .בגילוי בתום לב ועל פי דיןינחו את הלקוחות לנהוג עורכי הדין  (3)

 

 :(ב) הוראות מנחות

וכל בני ילדיהם , נמצאים בסכסוךהזוג המשבר הקשה הפוקד את בני לעורכי הדין מודעים . 1
בין משתף ולא תחרותי משפחתם ועל כן הם מתחייבים לעשות ככל יכולתם לעודד משא ומתן 

 .בני הזוג
 
יעילה  בחשיבות המשא ומתן ליישוב הסכסוך בדרך מהירהעורכי הדין החברים באמנה מכירים . 2

בהגינות , ועל כן יבטיחו שהמשא ומתן יתנהל בכבוד ,יוצרת קשר ישיר בין בני הזוגה ,והוגנת
 .ובתום לב

 
, בהקשר זה, בין השאר. על פי דין, לגלוי נכסים מלא עורכי הדין ינחו את הלקוח בדבר חובתו. 3

שתף פעולה עם העברות שונות ברכוש ללא ידיעת הצד השני יסרבו עורכי הדין לסייע ול
 .ב"ליזום ולשתף פעולה עם הליכים של הברחת רכוש וכיו, להמליץ, יסרבו לייעץו

 

 

 עקרון טובת הילד : סעיף ג

אשר עיקרון טובת הילד יהיה שיקול ראשון במעלה  ,בכל עניין הנוגע לילדים ( 1)

 .התדיינות בין בני הזוגינחה את עורכי הדין בניהול 

להשגת הטבה מיקוח או אמצעי לחץ  לא יהוו קלףעניינים הנוגעים לילדים  ( 2)

 .זוגעבור בן 

בסכסוך  שילדים לא יהיו מעורבים םכמיטב יכולת והדין יפעל עורכי  (3)

 .למעט במצבים בהם הדין מחייב את שמיעתם ,בהתדיינות בין בני  הזוגו
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הילדים לבין בני קשר מיטבי בין כמיטב יכולתם להבטיח עורכי הדין  יפעלו   (4)

הזוג וידגישו בפני בני הזוג את מחויבותם לשמירת הקשר עם בן הזוג האחר 

 .חרף הסכסוך

בנושא עורכי הדין יעשו כמיטב יכולתם  להביא את בני הזוג להסכמה הוגנת (  5)

 .בנפרד מכל נושא אחר, פשרוזאת בשלב מוקדם ככל הא, הורותההסדרי 

 

 :(ג) הוראות מנחות
 

ההורה הפגוע מתקשה לעיתים . למשבר הפוקד את הוריהם, שלא בטובתם, ילדי גירושין נחשפים
ינחה את הלקוח בדבר דין העורך . צרכי ילדיובין טובת ילדו ובין צרכיו לבין להפריד בין טובתו ל

, יעיל, מ כן"באמצעות מו, מחויבותו של ההורה לפעול לטובת הילד בדרך המיטבית עבור הילד
 . במשותףקידום טובת הילדים עם בן הזוג על מנת להבטיח את  מהיר והוגן

 
ילדים לא יהיו אמצעי במאבקי הכוח של הוריהם ולא יעשה בהם שימוש על מנת להשיג הישגים 

, עורכי דין יסרבו לעזור ולשתף פעולה עם טקטיקות של בקשת זכויות משמרות. גירושיןבמאבק ה
נקמה , הטבות כלכליות, קבלת גטשמטרתן האמיתית לשמש מנוף ל, ת הילדיםוומזונ הסדרי ראיה

 .אחרת האו מטר  בבן זוג
  

א זיקה בל, עורכי הדין החברים באמנה מכירים בחשיבות קיום קשר סדיר בין הילד להוריו
הוריו מסייע להתפתחותו הטובה  לביןהילד  ביןקשר תקין . זוגהובמנותק מהסכסוך הקיים בין בני 

, בחוות דעת של אנשי מקצוע תותוך התחשבו, למטרה זו. לשלמות נפשוחיוני והתקינה של הילד ו
 :יבטיחו עורכי הדין כי, אם ישנן

 
 
נוצל בידי מי מההורים לצורך הפעלת הסדרי ראיה לא יהוו קלף מיקוח ולא ישמשו כלי שי .1

על בסיס הסכמה בין , ככל האפשר, עניינים אלה יקבעו .השפעה ולחץ על ההורה השני
 . מחוץ לשערי בית המשפט וכתלי בית הדין, בדרך של משא ומתן, ההורים

 
כבר בתחילת ניהול . נושא המשמורת והסדרי הראייה של ילדים יוסדרו מהר ככל האפשר .2

שתאפשר הסדרי ראייה של הילדים ', תכנית הורית'למען בניית  עורכי הדיןההליכים יפעלו 
ובלי קשר או הגט זאת במנותק מהמתרחש בכל הנוגע להסדרי הרכוש , עם שני הוריהם

 .לכשיהיו, להסדרים עתידיים

  

של הילדים העומדים במוקד אירוע  ,שימור הקשרליפעלו ככל יכולתם לשיפור ו עורכי הדין .3
ולקיום קשר מיטבי בין , על שני צדדיה, עם שני הוריהם ועם משפחתם המורחבת ,הגירושין

 .ולאחריהם הגירושיןבעת  םההורים בכל הנוגע לילדי

 
נדרש בהתאם , או שניהם הדברים האמורים לא חלים במקרים בהם פירוד של ילד מאחד מהוריו

זאת , שר עם מי מההורים עלול לפגוע ברווחתו של הילד ובשלומוכאשר ק, לטובת הילד
 . בהתייעצות ועל פי חוות דעת בכתב של איש מקצוע מוסמך

 
ובלי כל , מ"בהסכמה על דרך המו, עניינים הנוגעים לילדים בתוך תהליך הגירושין יוסדרו במהירות

כשטובת הילדים , בני הזוג או עניינים אחרים שבמחלוקת בין הגט קשר וזיקה לענייני הרכוש 
 . לבדה עומדת לנגד עיניהם

 
 

בלי להפכם כלי משחק וקלף מיקוח בידי , הסדרי מזונות הנוגעים לילדים יוסדרו מהר ככל האפשר
. מי מההורים במאבק הגירושין ובידיעה כי רווחתו הכלכלית של הילד היא חלק מטובתו הכללית

 . נשוא ההסכם, על פי צרכיו של הילד המסוים ,במדויק ככל האפשר, נושא המזונות יקבע
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יפעלו בכל דרך אפשרית על מנת להגן על הילדים מפני חשיפה לקונפליקט המתנהל  עורכי הדין
, שאינה הכרחית, ישירה או עקיפה, ולא לייעץ כל עצה שתוצאתה פגיעה אפשרית, בין הוריהם

 .ברגשות ילדי הגירושין
 

הנובעות מיחסיו עם ילדו ושאין בהן אלא בכדי לנגח אותו , ריםלא יוגשו תלונות נגד מי מההו
 . הורה ולהשפיע על מאבק הגירושין המתנהל

כחלק מהליך הגירושין וכאמצעי , על ידי ההורה האחר, לא תעשה הסתה של ילד כנגד הורה אחד
 .במסגרת מאבקי הכוח

 
זוג להתייעצות עם האת בני  עורכי הדיןיפנו , במקרה של מחלוקת בין ההורים סביב טובת הילד

 .איש מקצוע מוסמך, גורם מטפל
 

את ההורים לגורם  עורכי הדיןיפנו , היה והילדים מביעים רצון כלשהו הנוגע להסדר בעניינם
 . כך שגם קולם של הילדים יישמע, רצונםיביעו את הילדים על מנת ש, מטפל

 
בעריכת הסדרים הנוגעים לחייהם של עורכי הדין מודעים לאחריות הגדולה המוטלת על כתפיהם 

 .ילדים לגורלם ולעתידם
 

, שלא בטובתו, שמי מההורים המתגרשים חושף את הילד עורכי הדיןבמקרים בהם רואים 
כל שביכולתם על מנת להבטיח הגנה  עורכי הדיןיעשו , או נפשיים/ גופניים ו, למצבים קיצוניים

 .על ידי גורם מטפל מוסמך, וטיפול לילדים המעורבים
 

עורכי הדין יעשו כל שביכולתם למנוע חטיפה של ילדי הגירושין כחלק ממאבק הגירושין והפרידה 
 .ולא יתלו את מתן הגט או קבלתו בהסדר הנוגע לילדים של הוריהם

 
מתוך אחריות וידיעה כי עליהם להגן יפעלו , ן או הסדרי גירושיןבנסחם הסכמי גירושי, עורכי הדין

שו את המצב הטבעי והרצוי לפיו מידאגו כי ההסכמים או ההסדרים ימו, םילדיהככל האפשר על 
ודאגתם המשותפת לילדיהם תמשיך , הרי הורותם, על אף שזוגיות ההורים חדלה להתקיים

 . להתקיים
 

 

 אלימות במשפחה: סעיף ד

עורכי הדין , במקרים בהם קיים חשש לאלימות גופנית או נפשית במשפחה (1)

נפגע העל  ןלהגיעשו כמיטב יכולתם יקפידו לפעול על פי הוראות כל דין ו

 .האלימותלסיום א יולהב

עורכי הדין יבטיחו כי משא ומתן או הליך ליישוב סכסוך בהסכמה במקום  (2)

 .  הגנה מספקת לצד הנפגעשיש חשש לאלימות לא ייערך אלא אם כן ניתנה 

 

 (ד)הוראות מנחות 
עורכי הדין נחשפים לא אחת למקרים של אלימות במשפחה ומצבים קיצוניים אחרים שמימדיהם 

מתוך הבנה שאלימות מכל סוג שהוא היא פסולה ומתוך רצון . הולכים וגדלים בשנים האחרונות
לא ימנעו מלנקוט  עורכי הדין ,ודאגה לבני המשפחה החשופים לאלימות ולמצבים הקיצוניים

 בצעדים שיש בהם כדי להגן על הצד הנפגע ולהביא להפסקת האלימות והמצבים הקיצוניים
כמו כן לא יעשו עורכי הדין שימוש מניפולטיבי בטענת  .ובכלל זה הסתייעות באנשי מקצוע

 .אלימות במשפחה כאשר לא הייתה אלימות גופנית או נפשית
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 קשר נישואין פורמאליבבן הזוג כאמצעי לעיגון  מתן או קבלת גט  :סעיף  ה

עורכי הדין לא ייעצו לעשות שימוש באי הסכמה למתן או לקבלת גט או למניעת 

פרוד לפי דין דתי אחר ככלי להפעלת לחצים להשגת הישגים שאינם עולים בקנה 

 .אחד עם הדין או כאמצעי לנקום בבן הזוג האחר

 
 (:ה) ראות מנחותהו

  
שאינם עולים , כלי להפעלת לחץ להשגת הישגיםבידי עורכי הדין לא יהוו   או קבלת הגטמתן 

  .בקנה אחד עם הדין ולגרום לעיגון של בן זוג כדי לקבל טובת הנאה שלא כדין
 עורכי הדין יעשו כל שביכולתם על מנת שבני הזוג ישתפו פעולה ביניהם ויופיעו 

, למועדים אשר יקבעו על ידי בית הדין הדתי או בית המשפט לצורך מתן פסק הדין לגירושין
 . לצורך סידור הגט או התרת הנישואין ולצורך כל עניין אחר

 

 

 ניסוח כתבי טענות:  סעיף ו

תוך שמירת , הוגנת ולא פוגענית, טענות בצורה ענייניתהכתבי את עורכי הדין ינסחו 

 .האחר כבודו של בן הזוג

 

 (:ו)הוראות מנחות 
 

עריכת כתבי טענות נעשית פעמים רבות בשיאו של . מיסודו הוא הליך קשה ומורכב, הליך גירושין
, כשבני הזוג מבקשים לא אחת להפוך את כתבי הטענות לכלי פוגעני בבן הזוג השני, משבר

 .לאמצעי להטחת האשמות שווא ולחלק ממאבק הכוח בהליך הגירושין
 

 .ישמרו על כבוד שני בני הזוג בניסוח כתבי הטענות הדיןעורכי 
לא תסלים את מאבק הכוח ולא , כתבי הטענות יהיו מנוסחים בצורה שלא תעצים את השטנה

 .לאיתרחיק את הרחוקים ממ
בתיאורים מוגזמים או , השימוש בשפה קשה. בניסוח כתבי הטענות יעשה שימוש בשפה מתונה

 . רק על מנת להטיל דופי במי מבני הזוג או להכתימו פסול מעיקרו, קיצוניים
 
 

 קיום  התדיינות משפטית בצורה הוגנת : סעיף ז

שמטרתה נקמה יוזמה או נקיטת פעולה , ימנעו לחלוטין מכל עצהעורכי הדין (  1)

 .או פגיעה בבן הזוג האחר

לרבות ייעוץ להגשת תלונת , ימנעו משימוש לרעה בהליך משפטי עורכי הדין(  2)

לסיים את ההתדיינות בין  בדרך שאינה מכוונת שווא או ניהול ההליך המשפטי

ובכלל זה לקיים את חובת הגילוי , האפשרי בני הזוג בצורה הוגנת ובהקדם

 .דיןבתום לב ועל פי 
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 (:ז)הוראות מנחות 
 

כבוד האדם  :כפי שעוגן גם בחוק יסוד ,עורכי הדין מכירים בערך כבוד האדם באשר הוא אדם
 :ויפעלו כדלקמן , וחירותו

 
לא ייטלו חלק ולא ישתפו פעולה בהגשת תלונות שווא או בהלשנות נגד , לא ימליצו, לא יעוצו. 1

אשר אינו מן העניין ושמגמתו העיקרית , בכל הקשר שהוא, ועל מי מבני הזוג או מי מקורביו
 . נקמה וגרימת נזק לבן הזוג האחר או לקרוביו

 
 (.3ראה דברי הסבר סעיף ב)על פי דין , בתום לב ינחו לגילוי נכסים מלא. 2
  
ישתפו פעולה או ייקחו חלק בהליכים שמטרתם העיקרית פגיעה , יצרו, ייזמו, ימליצו, לא ייעצו. 3

 לא, ם ושאין בהם דבר לטובת ההליךישאינם ענייני, הםהזוג או מי מקורבי ניבכבוד מי מב
הישגים בתהליך  תלונות שווא רק על מנת להשיגלהגיש מעשי הלשנה ו ייעצו ללקוח לבצע

באמירה , בעצה, את ההליך המתקיים בין בני הזוגייעצו ללקוח להסלים הגירושין המתנהל ולא 
 . או במעשה

  
יפעלו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות , לא ינקטו הליכים שיש בהם פגיעה בחוק הגנת הפרטיות. 4

שאינם מן , מקורביומבמהלך כל ההתדיינות ולא יחשפו פרטים מביכים על בן הזוג  או מי 
 .ההקשר ושאין בהם אלא כדי לפגוע באחר

 

 

 התנהגות בכבוד כלפי  עורך דין אחר: סעיף ח

כלפי עורך הדין שמייצג את הצד השני אף אם איננו נמנה כבוד ב ינהגועורכי הדין 

המשפטי הייצוג ויעשו כמיטב יכולתם  ש, על עורכי הדין החתומים על אמנה זו

ולא יושפע בשום מקרה  לשיקולים מקצועיים ועניינים בלבדבהתאם יעשה 

 . אישית בין עורכי הדיןהיחסים המערכת מ

 

 (:ח)הוראות מנחות 
 

ההתנהלות בין  .כלפי עמיתיהם למקצוע, עורכי הדין ישמרו על נורמות התנהגות ברמה גבוהה
 . עורכי הדין מהווה חלון ראווה להליך המתנהל

, התנהלות עורך הדין. שואב ממנו כוח ורואה בו דוגמא, דינו על עורך הלקוח הנמצא במשבר נשען
.  אופיו והרוח על פיה הוא מתנהל, על ההליך כולו בהכרח תשפיע על התנהלות לקוחו ומכאן

 . בשפה מתונה, בינם לבין עצמם, עורכי הדין ינקטו
י קשר לאופי מערכת היחסים בל, ינהגו האחד בשני בכבוד, בייצגם בני זוג באותו הליך ,עורכי הדין

אלה לא ישפיעו על אופן ניהול ההליך ולא ימנעו  .האישית ביניהם ולהליכים קודמים שניהלו יחד
 . מהם מלנהל משא ומתן

לא יטעו האחד את השני בכוונה ולא יעשו דבר שיש בו כדי להונות את עורך הדין של  עורכי הדין
 . הצד שכנגד בכוונה תחילה

שו כל שביכולתם על מנת לשתף פעולה ביניהם לקידום המשא ומתן בין בני הזוג עורכי הדין יע
 . ולהבאת ההליך לכדי סיום

 צעדים באמירה או במעשה שאינם מן העניין ואשר עלולים לפגוע ,עורכי הדיןלא יינקטו בידי 
 .בניהול ההליך ובטובת לקוחותיהם

בליווי עורך דין ישתפו פעולה , ליישוב סכסוךבמקרים בהם יבחרו בני הזוג לפנות להליכים אחרים 
 .לטובת בני הזוג ולטובת ההליך, עורכי הדין ככל האפשר להבאת הדברים לידי סיום
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 שכר טרחה :  סעיף ט

שהם גובים ביחס שכר הטרחה  את כל פרטי  המלאמראש ובצורה יגלו  עורכי הדין

 . שכר הטרחהות לתשלום את האפשרויות השונו של הייצוג כל שלבלכל הליך וב

 

 (:ט)הוראות מנחות 
 

יגלו כי על מנת לשמור על יוקרתו של המקצוע ועל מוניטין העוסקים בו מתחייבים עורכי הדין 
יידעו אותם לגבי כל אופציות שכר הטרחה הקיימות , גילוי מלא של שכר הטרחה ללקוחותיהם

מתוך , תוך תקופה קצרה ככל הניתן, בכפוף לנסיבות, ויפעלו לפתרון הסכסוך בדרך יעילה והוגנת
 .  ראיית טובת הלקוח ומשפחתו

 

 

 הסברת האמנה : סעיף י

הוראות אמנה זו ויעשו ככל שביכולתם על עורכי הדין יידעו את לקוחותיהם  (1)

 . יהעל מנת להביאם לפעול בדרך העולה בקנה אחד עם הוראות

עורכי הדין יידעו את בית המשפט ועורכי דין שמייצגים בני זוג בסכסוכי  (2)

על מחויבותם לפעול בהתאם להוראות האמנה וככל האפשר כדי , משפחה

 . להביא ליישוב הסכסוך בין בני הזוג בהסכמה

 

 (:י)הוראות מנחות 
 

יידרשו עורכי הדין ליידע את לקוחותיהם , ככל האפשר, על מנת לפעול על פי הוראות האמנה  
, להסביר להם את הרעיון הכללי העומד מאחורי הדברים, ולהביא בפניהם את עקרונות האמנה

ביהם ולחברה לקרו, לילדיהם, להם, להבהיר להם את היתרונות שבמתינות הייצוג בהליכי גירושין
 .ואת היעדר הפגיעה באינטרסים שלהם כלקוחות, בכלל
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  ניהול האמנה :לק ב ח

 
עורכי דין החברים באמנה מקבלים על עצמם להביא את עקרונות האמנה והוראותיה לידיעת 

בין השאר לפרסם עותק , באמצעים מתאימים ויעילים, בפרט קוחותיהםללו, בכלל  הרחב הציבור
 . ממנה במקום גלוי בולט ונגיש במשרדם

 
בלשכת עורכי , במשרד המשפטים, בכלי התקשורת............................. האמנה תפורסם החל מיום 

. בהתאמה, בלשכות הסיוע ובאתרי האינטרנט של הגופים האמורים, בבתי המשפט למשפחה, הדין
 . עורכי הדין החותמים על האמנה יקבלו עותק ממנה

 
 על מנת לבחון את יחסם והתנהלותם של עורכי הדין החברים בכל הנוגע למילוי ההתחייבויות

 ,המפורטות באמנה תוקם ועדת אתיקה שתורכב מחמישה מומחים בתחומים של עריכת דין
 . אתיקה ומדעי ההתנהגות, גישור

 
בבחירות חשאיות שיתקיימו מתוך , רו על ידי עורכי הדין החבריםייבח ועדת האתיקהחברי 

   .הנהלת האמנהרשימת מועמדים מוצעים על ידי 
 

 . לתקופה של שנתיים עם אפשרות הארכה, בראש הוועדה יעמוד שופט בדימוס
או / יוכלו להגיש עורכי דין ו, או קיום הכללים כפי שנקבעו באמנה/ תלונות על אי כיבוד ו

 . התלונות תוגשנה לועדת האתיקה בדרך שתפורסם החל מיום פרסום האמנה. תיהםלקוחו
  .הנהלת האמנהכללי הדיון יובאו לאישור . תיקה תקבע את כללי הדיון בפניהאועדת ה

 .דיוני הועדה יהיו חסוייםהתלונות ו
לצורך השמעת תזמן את המתלונן ואת הנילון לדיון , החליטה ועדת האתיקה לדון בתלונה 

ועדת האתיקה תבחן האם ניתן  .הועדה תכריע ברוב קולות על קבלת התלונה או דחייתה .עמדתם
 .לישב את המחלוקת בהסכמה

 
 :לרבות על, תכריע הועדה על פי שיקול דעתה, נתקבלה התלונה

 
 .התראה לנילון .1

 .באופן זמני או לצמיתות, השעיה של הנילון מחברותו באמנה .2
 

וזאת אם לא מצאה  יום 60זמן את עורך הדין החבר באמנה לברור בפניה תוך תועדת האתיקה 
לכלל עורכי  הכרעת הועדה בתלונה כאמור תפורסם ותדווח. שיש לדחות את התלונה על הסף

 .ללא ציון שמות המתלונן והנילון, הדין החברים באמנה
 

  .הנהלת האמנהלעורך דין חבר באמנה רשאי להסתלק מן האמנה על ידי הודעה בכתב 
 

עורך דין המייצג בן זוג וילדיהם בסכסוכי משפחה לא ישמש חבר בהנהלת האמנה אלא אם הינו 
 .חבר באמנה

 .להנהלת האמנה םלאמנה ולהגיש ניםרשאים להציע תיקואו הנהלת האמנה /וחברים באמנה 
, מנהחברי הנהלת הא 7שינוי באמנה יתקבל רק לאחר שתתקיים ישיבה בה ישתתפו לפחות 

קולות של המשתתפים התומכים  5 -וההחלטה התקבלה ברוב דעות ובכל מקרה לא פחות  מ
 .התיקון יובא לידיעת עורכי הדין החברים באמנה. בשינוי

 
יופקד בידי , אמהרי ורוסי מהימנים במידה שווה, אנגלי , ערבי, שנוסחיו עברי, מקור של אמנה זו

י ועדת "ע ורגומיו השונים באמצעי הפרסום שיבחרועדת ההיגוי וועדת האתיקה ויפורסם בת
 .ההיגוי

 
 .על אמנה זו מוזמנים לחתום גם מייצגים על פי דין שאינם עורכי דין

 _____אמנה זו תכנס לתוקף החל מיום

 :ולראיה באנו על החתום

 

 :חתימות המצטרפים 
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