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מסלול לימודי טוענות
בית דין ויישוב סכסוכים
באישור בית הדין הרבני הגדול
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מי אנחנו
מרכז י.נ.ר מקיים מזה  18שנים תכניות להכשרת אנשי מקצוע בתחומי
ההנחיה ,הייעוץ והטיפול בקרב הציבור הדתי והחרדי על כל גווניו .זאת
מתוך מטרה להכשיר יועצים ומטפלים מתוך הקהילות השונות למתן
מענה הולם ומקצועי לכלל האוכלוסייה בישראל.
מרכז י.נ.ר חרת על דגלו לחזק את תחום הנישואין והמשפחה היהודיים
מתוך ידיעה שרק במערכת משפחה המבוססת על יציבות ותפקוד
נורמלי והולם מצויים המרכיבים הדרושים לצמיחה אישית ולריפוי
חברתי .משפחה המאפשרת אווירה תומכת העונה על צרכים פיזיים
ורגשיים של ילדיה ,תאפשר להם התפתחות בריאה ומאוזנת .וההפך,
התערערות המבנה המשפחתי והעדר אווירת בטחון ותמיכה משמשים
תרבית להצמחת תחלואה אישית וחברתית.
מרכז י.נ.ר פועל לחיזוק וביסוס תא הנישואין והמשפחה בישראל ,זאת
על ידי הקמת והפעלת מרכז לימודים למקצועות ההדרכה ,הנחיה ,ייעוץ
וטיפול לפרט ,לזוג ולמשפחה .בנוסף ,לפעול למניעת קשיים ובעיות
ומתן כלים והדרכה לבניית חיי משפחה יציבים.
ליצור מגוון רחב של יועצים ומטפלים מכל רחבי הארץ והעולם שיעניקו
את שירותיהם בקהילת השונות ,הן על ידי עבודה פרטנית והן על ידי
השתלבות במוסדות ובגופים רלבנטיים לתחומי הכשרתם.

מבוא
מסלול הלימודים להכשרת טוענות בית דין ויישוב סכסוכים הינה תכנית
שפותחה במרכז י.נ.ר ונבנתה על פי התבחינים שקבע בית הדין הרבני
הגדול מיום כ' בסיון תש"ע ( .)02.06.10מרכז י.נ.ר ,כגוף תורני ,רואה
צורך בהכשרת נשים ראויות ומתאימות בתחום זה ,שיעניקו מענה לנשים
בתחומים הקשורים לסמכותו של בית הדין הרבני כגון גירושין ,מזונות,
הסדרי ראיה ,תביעות ממוניות ,צוואות ,ירושות ,וכדומה .לימוד התחום
מהווה שמירת ההלכה וההשקפה היהודית באירועים אלו ,וכן חיזוק בתי
הדין הרבניים הפוסקים את פסיקותיהם בהתאם להלכה היהודית .כמו
כן מהווה המסלול הכשרה מקצועית ומעשית למעוניינות לעסוק בתחום
ערכי זה.

מרכז י.נ.ר
המרכז הוקם בשנת תש"ס ( )2000לצורך חיזוק מוסד הנישואין,
והגברת המודעות לתחום הנישואין והמשפחה בדרך היהדות .מתוך
המרכז הוקמה אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל ,שהינה
הגוף הראשון והיחיד מסוגו בארץ ובעולם המאגד בתוכו את כלל בעלי

המקצוע ,שומרי תורה ומצוות ,העוסקים בהדרכה ,הנחיה ,ייעוץ וטיפול
בתחומי הפרט ,הנישואין והמשפחה .מרכז י.נ.ר מקיים ומפעיל תכניות
להכשרה מקצועית בתחומי ההדרכה ,ייעוץ וטיפול בתחום האישי ,הזוגי
והמשפחתי.

מטרות התכנית
התכנית הנ"ל תכשיר נשים ללימודי יישוב סכסוכים וטוענות בית דין .זאת
במטרה להעניק מגוון רחב של כלים ואפשרויות ליישום החומר הנלמד.
התכנית תעניק ידע בהלכה היהודית ,בחומר הרלבנטי ,בהתאם לדרישות
הנהלת בתי הדין הרבניים .הקניית החומר תיעשה בשילוב לימודי
השקפה תורנית ופראקטית לצורך ייצוג הולם בבית הדין הרבני.
בנוסף תעניק התכנית ידע ,כלים והכשרה לביצוע תהליכי גישור ובוררות,
בתחום הכללי והמעמד האישי על פי ההשקפה וההלכה היהודית.

קהל היעד
בהתאם לדרישות הנהלת בתי הדין הרבניים ,התכנית מיועדת לנשים
בנות  20ומעלה ,שומרות תורה ומצוות ומנהלות אורח חיים תורני.
הקבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.

תכנית הלימודים
התכנית כוללת לימודים המתפרסים על פני שלוש  /שלוש וחצי שנים.
הלימודים יתקיימו בהיקף של  35שעות שבועיות המתפרסים על  5ימי
לימוד בשבוע:
לימודי הלכה :חושן משפט  /אבן העזר:
אחת לשבוע למשך  10שעות שבועיות במרכז י.נ.ר
פעמיים בשבוע למשך  5שעות שבועיות בכל פעם בלימודים מתוקשבים
אחת לשבוע לימודי השלמה לטוענות בית דין בהיקף של  7שעות
שבועיות
אחת לשבוע לימודי "חברותות" למשך  8שעות שבועיות.

נושאי הלימוד
לימודי הלכתי >>
שולחן ערוך אבן העזר חלק א':
>סימן א' – עילות גירושין מפני חוסר ילדים .נשיאת אשה שניה ,חדר"ג,
מנהג ,וחוקי הביגמיה והפוליגמיה.
>סימן ד' – אנשים הפסולים לנישואין .ממזר/ממזרת ודיניהם.

>סימן י"א (וסימן קע"ח) – עילות גירושין מפני חשדות על בגידה.
>סימן י"ג – נישואי אשה שהיתה נשואה בעבר ,דינים וכללים
>סימן מ"ב – פגמים בקידושין המפקיעים את הקידושין
>סימן ס"ט – חובות כלליות של בעל לאשתו
>סימן ע' – חובת מזונות של בעל אשתו
>סימן ע"א – חובת מזונות של אב לילדיו
>סימן ע"ג – חובות כסות ומדור של בעל לאשתו
>סימן ע"ה – יציאה לחוץ לארץ ,נגד רצון הבן זוג
>סימן ע"ז – איזה בעל הוא 'מורד' ,וכן איזו אשה היא 'מורדת' ,ומה דיניהם

שולחן ערוך אבן העזר חלק ב':
>סימן פ' – חובות האשה לבעלה
>סימן פ"ב – מזונות לגרושתו
>סימן פ"ה – מעמד נכסי האשה אצל בעלה
>סימן צ' – דיני ירושה במות האיש או האשה
>סימן צ"ג – מזונות לאלמנתו
>סימן קט"ו – הפסדת זכות הכתובה בגלל התנהגות לא ראויה של האשה
>סימן קי"ז – הפסדת זכות הכתובה בגלל מומים שיש באשה
>סימן קל"ד (ותחילת סימן מא) – קידושין או גט שנעשו בכפיית האיש או
האשה
>סימן קנ"ד (עד סדר הגט) – מתי כופין את האיש לתת גט ,או את האשה
לקבל גט.
>סימן קע"ח – סיכום מעמד אשה 'סוטה' ,וגירושין במקרה חשדות על
בגידה.

שולחן ערוך חושן משפט חלק א':
>סימן י"א – הזמנה לדין .ההלכה ,ותקנות ביה"ד הגדול
>סימן י"ב – פשרה
>סימן י"ג – מקום הדיון ,ההלכה ,ותקנות ביה"ד הגדול
>סימן י"ד – ערעור לביה"ד הגדול ,ההלכה ,ותקנות ביה"ד הגדול
>סימן כ – הגשת ערעורים וסתירות הדין
>סימן כ"ו – הליכה לערכאות ,בתי משפט אזרחיים לסוגיהם
>סימן כח – דיני עדות וקבלת העדים
>סימן כ"ט – עדים החוזרים בהם .סתירות בדברי העדים
>סימן ל' – דרישה וחקירה של עדים ,איזה כיצד
>סימן ל"ג – עדים הפסולים מחמת קירבה
>סימן ל"ד – עדים הפסולים מחמת עבירה
>סימן ל"ז – עדים הפסולים מחמת נגיעה בדבר
שולחן ערוך חושן משפט חלק ב':
>סימן ע”ה – טענת ברי ושמא ,סתירות בטענות
>סימן פ' – חזרה מטענות
>סימן פ"ז – מתי חייבים שבועה .דין תשלומים כשאין שבועה
>סימן קכ"ג – כוחו של מורשה ,טוען רבני ,ועורך הדין.
>סימן ר"ז – טענות וקניינים הנקראים 'אסמכתא' ואינם חלים.
תקנות הדיון ,חקיקה אזרחית ופראקטיקה בבתי הדין >>
>חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) ,התשי"ג – 3591

>חוק הדיינים ,התשט"ו – 5591
>תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד) ,התש"ן – 0991
>תקנות הדיינים (אגרות) ,תשי"ז – 7591
>חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון) ,התשט"ז – 6591
>חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה) ,התשכ"ה – 5691
>פקודת בזיון בית משפט ,סעיפים 7 – 6
>חוק יחסי ממון בין בני-זוג ,התשל"ג – 3791
>חוק בתי דין רבניים(קיום פסקי דין של גירושין) ,התשנ"ה – 5991
>תקנות בתי דין רבניים(קיום פסקי דין של גירושין) ,התשנ"ט – 9991
>תקנות הטוענים הרבניים ,התשס"א – 1002
>כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו – 6891
>חוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א – 1991
>תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי בתידין רבניים) ,התשנ"ט9991 -
>כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין) ,התשס"ג3002 -
>חוק מידע גנטי ,התשס"א ,0002 -פרק א' ופרק ה1

לימודי בוררות כהלכה >>
>יסודות הבוררות
>פסק הבוררות
>בוררות בהלכה היהודית
>עקרונות במשפט העברי
>שיטת המשפט האזרחי בישראל
>ניהול הבוררות והסיוע של בית המשפט
>שכירות פועלים ,נזיקין ,קניינים ,הסכמי עבודה

לימוד גישור בסיסי >>
>ניהול משא ומתן
>מבוא ליישוב סכסוכים ולגישור
>כניסה לגישור
>הכרות הסכסוך
>מיומנויות יצירת קשר בגישור
>חשיפת הסכסוך
>המגשר כשותף בהליך
>חיפוש אחר פתרונות
>סוגיות בגישור
>סיום הגישור
לימודי גישור משפחתי >>
>הכרת תהליך הגישור ,מבנה המשפחה ורקע רלבנטי
>הורות וסכסוכי משמורת
>היבטים משפטיים בגישור משפחתי
>מזונות ילדים ומזונות אישה בראי המשפט ובראי הגישור
>חלוקת רכוש :היבטים משפטיים והיבטים גישוריים
>פנסיות והסכמים וחלוקתם בהסכם גירושין
>אתיקה מקצועית וסוגיות אתיות בגישור משפחתי

דרישות התכנית
השתתפות של  85%בכל השיעורים
לימוד בחברותות לצורך חזרה והכנת החומר הנלמד בהיקף שלא יפחת
מ 8-שעות שבועיות.
עמידה במטלות הקורסים המתוקשבים.
קריאה מודרכת להעמקת הידע וההבעה בנושאים רלבנטיים בתחום
ההלכתי ,התורני והמקצועי.

תעודות
שכר הלימוד באופן מלא יהיו הבוגרות זכאיות לקבלת:
אישור סיום לימודי טוענות בית דין שיאפשר לכל תלמידה לגשת לבחינות
הנערכות בהנהלת בתי הדין הרבניים.
תעודת טוענת בית דין ע"י מרכז י.נ.ר ובית הדין ובית ההוראה "שערי
הלכה ומשפט".
תעודת גישור כללי וגישור משפחתי בתכנית המוכרת על ידי ועדת גדות
במשרד המשפטים.
תעודת בוררות כהלכה מטעם "שערי הלכה ומשפט".

תקנון לימודים וועדה רוחנית
הלימודים במרכז י.נ.ר כפופים לתקנון הלימודים שגובש על ידי הועדה
הרוחנית של המרכז ,ועל ידי הצוות האקדמי .כל תלמידה תחתום עם
הרשמתה על קבלת כללי ההתנהגות של המרכז ונספח לטופס רישום.

שכר לימוד
אבן העזר חלק א' ,חושן משפט חלק א' | ₪ 9300
אבן העזר חלק ב' ,חושן משפט חלק ב' | ₪ 9300
תקנות הדיון ,בוררות כהלכה | ₪ 9300
לימודי גישור כללי ומשפחתי
(ניתן לשלב במהלך שלוש השנים או לאחריהן) | ₪ 6,600
ניתן לחלק ולפרוש לתשלומים.
לפרטים נוספים והרשמה:

073-2345802
יעקב | yaacov@shoam.org.il

מרכז י.נ.ר | המרכז המקצועי והמוביל
ללימודי טיפול ,ייעוץ והנחייה

לפרטים והרשמה:

073-2345802

rishum@ynrcollege.org

