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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(
)תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

בחוקלהסדרהתדיינויותבסכסוכימשפחה)הוראתשעה(,התשע"ה-12014)להלן-1צתיקוןשםהחוק
החוקהעיקרי(,בשםהחוק,המילים")הוראתשעה("-יימחקוצ

משפחה בסכסוכי התדיינויות להסדר חוק  כללי
)הוראהשעה(,התשע"ה-2014)להלן-החוק(, 
נחקקכהוראתשעהלתקופהשלשלוששנים,החלמיום
י"אבתמוזהתשע"ו)17ביוליע201()להלן-תקופתהוראת
השעה(צבהתאםלסעיף1לחוק,הואנועד"לסייעלבניזוג
ולהוריםוילדיהם,ליישבסכסוךמשפחתיביניהםבהסכמה
התדיינות בקיום הצורך את ולצמצם שלום, ובדרכי
הנוגעים ההיבטים במכלול התחשבות מתוך משפטית,
לסכסוךובטובתםשלכלילדהוילד"צהחוקנועדלחול
בסכסוכי הדנות השיפוטיות הערכאות כל על בהדרגה
הדין ובתי משפחה לענייני המשפט בתי קרי משפחה,
הדתייםהשונים)יצויןכיבשלבזההחוקחלרקעלבתי

המשפטלעניינימשפחהובתיהדיןהרבניים(צ

משפחתימתאפיין הליךמשפטיבענייןשלסכסוך
בכךשלסכסוךהמשפטיקדםסכסוךאישיורגשיהמשפיע
באופןממשיעלההליךהמשפטיומושפעממנוצהצדדים
לסכסוךיצטרכולהמשיךולקייםמערכתיחסיםביניהם
גםלאחרסיוםההליךהמשפטי,אםכבנימשפחההגרים
יחד,ואם,במקרהשלפרידה,כשותפיםלגידולםולדאגה
של התנהלותה ילדיםצ של והנפשית הפיזית לרווחתם
הגשת הכוללת משפחתי, בסכסוך משפטית התדיינות
כתביתביעהשבהםמטיחיםהצדדיםהאשמותזהכנגד
זה,הבאתעדיםוקיוםחקירותוחקירותנגדיותביןכותלי
הערכאותהשיפוטיות,יוצרתמחסומיםומכשוליםחדשים
בקשריהמשפחה,מביאהלהקצנהבעמדותהצדדיםובכך

מקשהאתיישובושלהסכסוךהאישי-רגשיצ

ההכרעה לאחר גם כי מלמד הניסיון כן, על יתר
השיפוטית,פעמיםרבותחוזריםצדדיםשניהלוביניהם
השונות, השיפוטיות הערכאות אל משפטיים מאבקים
בשלהפרתהסדריםשנקבעובניגודלרצוןאחדהצדדיםצ
המחקריםגםמראיםבאופןמובהקשלהליכיגירושיןוכן
השפעות יש הגירושין, לאחר ההורים בין להתדיינויות
ככל מצבםהרגשישלילדים,אשרמחריפות על קשות
שההליכיםמתארכיםומתנהליםבאופןלוחמניצהניסיון
במדינותרבותברחביהעולםמראהכיהנהגתהשימוש
Alternative( בהסכמה סכסוכים יישוב של במנגנון
התביעה, הגשת לפני )Dispute Resolution - ADR
מצמצמתאתהצורךבהתדיינותבביתהמשפטומאפשרת
והאינטרסים לצדדיםלממשבאופןמיטביאתהרצונות
שלהםבנושאיםשבתובענהלשביעותרצונם,באמצעות

גישור,ייעוץ,גירושיןבשיתוףפעולהאומנגנוןאחרליישוב
סכסוךצ

)ונחקק האמורים הדברים בעקבות שנחקק החוק
כאמורכהוראתשעהלשלוששנים(,קובעכיעלצדדים
משפחתי סכסוך של בעניין תובענה להגיש המבקשים
לביתמשפטלעניינימשפחהאולביתדיןדתי,להקדים
סכסוך, ליישוב בקשה כאמור לערכאה תחילה ולהגיש
ולאכתבתביעהמפורטצלאחרהגשתהבקשה,מוזמנים
הצדדיםלפגישתמידע,היכרותותיאוםביחידתהסיוע
שלידהערכאההשיפוטית)להלן-פגישתמהו"ת(,ובה
הםמקבליםמידעעלההשלכותהמשפטיות,הרגשיות,
החברתיותוהכלכליותשלהגירושיןעליהםועלילדיהם,
וכןמידעעלהדרכיםשישבהןכדילסייעלהםבניסיון
ליישבאתהסכסוךביניהםבהסכמה,בתוךיחידותהסיוע,
בלשכותהרווחהבקהילהובגופיםבמגזרהפרטי,באמצעות
גישור,גירושיןבשיתוףפעולהאוכלדרךאחרתצנוסףעל
כך,עובדייחידתהסיועעורכיםהיכרותעםהצדדיםועם
צורכיהם,ולבסוףנעשהניסיוןלקביעתהסדריםזמניים

שיאפשרוניסיוןליישבאתהסכסוךבהסכמהצ

פגישותאלהנערכותכיוםבתוךתקופהבת45עד
תובענות מלהגיש מנועים הצדדים ובמהלכה ימים, 0ע
למעט שביניהם, הסכסוך בעניין שיפוטיות לערכאות
בקשותדחופותמסוימותוסעדיםזמנייםלשמירתהמצב
בסכסוכי התדיינויות להסדר בתקנות שהוגדרו הקיים
משפחה)הוראתשעה(,התשע"ו-ע201)להלן-התקנות(צ
בתוםתקופתעיכובההליכיםהמתוארתלעיל,אםהצדדים
מחליטיםשאינםיכוליםלפתוראתהסכסוךבדרכישלום,
הםרשאיםלהגישתובענות,בהתאםלהוראותשנקבעו
בחוק,וניתנתזכותקדימהלהגישתובענהלצדשהגישאת

הבקשהליישובסכסוךצ

יצויןכימדוברבהסדרחדשניבישראל,ועלכןהוא
נקבעתחילהכהוראתשעהבמטרהלבחוןאתהשפעת
יישומוצבמהלךתקופתהוראתהשעהנאסףמידערבבנוגע
לחוק,ליישומוולהצלחתוצעדכהנערכולמעלהמ־000,צ5
פגישותמהו"ת,ונמצאכיהחוקמצליחלממשאתמטרותיוצ
חוק החוקה לוועדת שנמסרו השנתיים הדיווחים בשני
ניכרת ירידה החוק,דווחעל הכנסת,מכוח של ומשפט
שלכ־50%בהיקףהתובענותבעניינימשפחההמוגשות
לביתהמשפטלעניינימשפחהולבתיהדיןהדתייםצכך,
ז'בתמוזהתשע"ז)1ביולי2017(עדיום בתקופהשמיום

ס"חהתשע"ה,עמ'ע11;התשע"ו,עמ'4צצצ 1
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בסעיף2לחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף2

בהגדרה"תובענה",במקוםהסיפההחלבמילה"למעט"יבוא"ובכללזהבקשה )1(
למתןסעדזמני,ולמעטכלאחדמאלה:

בקשהלאישורהסכם; )1(

ערעורובקשתרשותערעור; )2(

תובענהלאכיפהולביצועשלהחלטהשיפוטית,לרבותלפיפקודתבזיון )צ(
ביתמשפט2;

בקשהלאכיפתפסקחוץלפיחוקאכיפתפסקיחוץ,התשי"ח-1958צ;"; )4(

בהגדרה"תובענהבענייןשלסכסוךמשפחתי"- )2(

נישואין להתרת או לגירושין תובענה "למעט יבוא בסופה ,)1( בפסקה )א(
שהוגשהבהסכמתהצדדים";

בפסקה)4(,בסופהיבוא"אובקשהלצועיכוביציאהמןהארץהמוגשת )ב(
בקשרלתובענהכאמור";

בפסקה)5(,בסופהיבוא"למעטתובענהבענייןכאמורשהוגשהבהסכמת )ג(
הצדדים"צ

בסעיףצלחוקהעיקרי-צצתיקוןסעיףצ

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ופגישותמהו"ת"; )1(

בסעיףקטן)א(,המילים"לרבותבענייןמזונותזמניים"-יימחקו; )2(

תיקוןסעיף2בסעיף2לחוקהעיקרי-2צ

בהגדרה"תובענה",במקוםהסיפההחלבמילה"למעט"יבוא"ובכללזהבקשה )1(
למתןסעדזמני,ולמעטכלאחדמאלה:

בקשהלאישורהסכם; )1(

ערעורובקשתרשותערעור; )2(

תובענהלאכיפהולביצועשלהחלטהשיפוטית,לרבותלפיפקודתבזיון )צ(
ביתמשפט2;

בקשהלאכיפתפסקחוץלפיחוקאכיפתפסקיחוץ,התשי"ח-1958צ;"; )4(

בהגדרה"תובענהבענייןשלסכסוךמשפחתי"- )2(

נישואין להתרת או לגירושין תובענה "למעט יבוא בסופה ,)1( בפסקה )א(
שהוגשהבהסכמתהצדדים";

בפסקה)4(,בסופהיבוא"אובקשהלצועיכוביציאהמןהארץהמוגשת )ב(
בקשרלתובענהכאמור";

בפסקה)5(,בסופהיבוא"למעטתובענהבענייןכאמורשהוגשהבהסכמת )ג(
הצדדים"צ

תיקוןסעיףצבסעיףצלחוקהעיקרי-צצ

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ופגישותמהו"ת"; )1(

בסעיףקטן)א(,המילים"לרבותבענייןמזונותזמניים"-יימחקו; )2(

י"חבתמוזהתשע"ח)1ביולי2018(,הוגשולמזכירויותבתי
המשפטלעניינימשפחה14,408תובענות,ואילובתקופה
המקבילהבשנהקודםלכן,לפניחקיקתהחוק,עמדהכמות
התובענותשהוגשולמזכירויותבתיהמשפטהאמוריםעל
29,970צמספרזהמבטאירידהשלכ־52%בכמותהתובענות
המוגשותלאחרחקיקתהחוקצנתוניםדומיםנאספוגםלגבי
בתיהדיןהרבנייםצכך,הוגשובתקופההמתוארתלעיל,
לאחרחקיקתהחוק,למזכירויותבתיהדיןהרבניים7,918
החוק, חקיקת טרם המקבילה, בתקופה ואילו תובענות,
הוגשולאותןמזכירויות0צצ,18תובענותצמספרזהמבטא

ירידהשלכ־57%בכמותהתובענותהמוגשותכאמורצ

כמוכן,מחקרשביצעמכוןמאיירס-ג'וינטברוקדייל
החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה משרד מטעם
הצביעעלההשפעותהחיוביותשלפגישותהמהו"תעל
לדוח קישור )ראו פתרונם ועל המשפחתיים הסכסוכים
https://עלהמחקרבאתרהאינטרנטשלהמכוןבכתובת
brookdaleצjdcצorgצil/publication/promoting-family-

dispute-resolutions(צ

מוצע,בעקבותהמתוארלעיללענייןהשלכותיישום
החוקבתקופתהוראתהשעה,להפוךאתהחוקמהוראת
תיקונים לערוך מוצע כן, וכמו קבעצ של להוראה שעה
מצומצמיםבנוסחהחוקצתיקוניםאלהמבוססיםעלהניסיון

שגיבשה המלצות ועל השעה, הוראת בתקופת שנצבר
ועדתההיגוישמינתהשרתהמשפטיםדאז,איילתשקד,
בתקופת החוק יישום אחר למעקב ,2017 מאי בחודש
ההליכים, את לפשט נועדו התיקונים השעהצ הוראת
להוסיףהבהרותבענייניםמסוימיםולפתורקשייםביישום
ההסדריםשבחוק,שהתעוררומאזנכנסהחוקלתוקפוצכמו
כןמוצעלעגןכמהמןהענייניםשהוסדרובתקנותמכוח

החוק,בחוקעצמו,הכולכמפורטלהלןצ

כאמור,מוצעמהטעמיםהנזכריםלעיל,בחלק  סעיפים
ההסדר את להפוך ההסבר, דברי של הכללי  1 ו־7

קבעצ של להוראה שעה מהוראת בו הקבוע 
בהתאםלכך,מוצעלבטלאתסעיף9לחוקאשרמגבילאת
תוקפו,ולתקןאתשםהחוקצוזהנוסחושלסעיף9לחוק

שמוצעלבטלו:

הוראותחוקזהיעמדובתוקפןעדתוםשלוששנים "9צ
מיוםהתחילהצ"

סעיפים 2 ו־3)2(

בקשה להגיש בחובה עניינו לחוק צ)א( סעיף
ליישובסכסוךלפניכלהגשתתובענהבענייןשלסכסוך
של בעניין תובענה - )להלן בחוק כהגדרתה משפחתי
סכסוךמשפחתי(,לרבותבענייןמזונותזמנייםצ"תובענה"
כהגדרתהבחוקכוללתגםבקשה,ומוצעלהבהירכיבגדר

חוקיא"י,כרךא',)ע(2צצ,)א(ע5צצ 2

ס"חהתשי"ח,עמ'8עצ צ
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בסעיףקטן)ב()צ(,במקום"45ימים"יבוא"0עימים"והסיפההחלבמילה"ואולם" )צ(
-תימחק;

בסעיףקטן)ג(- )4(

בפסקה)2(,אחרי"גישור"יבוא"גירושיןבשיתוףפעולה"; )א(

בפסקה)4(,המילה"זמניים"-תימחקואחרי"ילדים"יבוא"חלוקתזמני )ב(
שהות";

זאתנכללותכללהבקשותלמתןסעדזמנילסוגיוצבהתאם,
מוצעלמחוקמסעיףצ)א(לחוקאתההתייחסותהנפרדת

לתובענהבענייןמזונותזמנייםצ

נוסףעלכך,מוצעלקבועכיתובענהלאכיפהולביצוע
שלהחלטהשיפוטית,לרבותהחלטהכאמורלפיפקודת
בזיוןביתמשפט,וכןבקשהלאכיפתפסקחוץלפיחוק
אכיפתפסקיחוץ,התשי"ח-1958,לאייחשבולתובענות
בין התקיים כבר אלה שבמקרים מכיוון החוק, לעניין

הצדדיםהליךמשפטישהסתייםבפסקדיןצ

תובענה מגדר מוחרגת הסכם לאישור בקשה 
שהגיעו בצדדים שמדובר משום וזאת בחוק, כהגדרתה
לכךצ להביאם כדי שבחוק בהסדר צורך ואין להסכמה
למרותזאת,המונח"תובענהבענייןשלסכסוךמשפחתי"
התפרשלאאחתבפסיקהככוללגםתובענותלגירושין
נדרש, שבהם במקרים זאת הצדדיםצ בהסכמת שהוגשו
מעברלהגשתהסכםהגירושיןלאישור,גםאקטשיפוטישל
התרתנישואיןצלכן,מוצעלהבהירכיתובענהלגירושיןאו
להתרתנישואיןשהוגשהבהסכמתהצדדים,אינהנכללת
בגדרתובענהבענייןשלסכסוךמשפחתיוהחוקלאיחול

לגביהצ

תובענהלפיחוקאמנתהאג)החזרתילדיםחטופים(,
של בעניין "תובענה מההגדרה מוחרגת התשנ"א-1991,
סכסוךמשפחתי",כךשההסדרשבחוקלאחלעלתובענות
כאמורצמעברלכךשהגשתתובענהכאמורמשקפתמצב
שלסכסוךחריףביןהצדדים,הרישמדוברבמצבשבואחד
הצדדיםממילאמצוימחוץלישראלועלכןלאניתןלקיים
הליךמהו"תצמאחרשלעתיםמתעוררצורךלהגישבקשה
שמונעתאתהוצאתהילד)שמתנהללגביוהליךלפיהחוק
האמור(מהארץ,כדישלאיאבדהקשרעמוויהיהניתן
לנהלהליכיםבעניינולפיהחוקהאמורבמדינהאחרת,
מוצעלמעטמההגדרההנזכרתלעיל,מאותוטעםשבשלו
לצועיכוב לפיאותוחוק,גםבקשה התובענה מוחרגת

יציאהמןהארץהמוגשתבקשרלתובענהכאמורצ

לבסוף,מוצעלקבועכיתובענותבענייןאבהותאו
אמהותאשרהוגשובהסכמתהצדדים)להבדילמתובענות
כאמורשהוגשובלאהסכמה(,לאייכללובגדרתובענה
בענייןשלסכסוךמשפחתיצויובהרכיעלאףהתיקוןהמוצע
בסעיף4להצעתהחוקשלפיו,ככלל,החוקלאיחולעל
הליכיםשהמדינהצדלהם,הרישההסדרשבחוקיחולעל
תובענהבענייןאבהותאואמהות)שהוגשהבלאהסכמת

על אף עצמם, לתובענה לצדדים הנוגע בכל הצדדים(
פישהמדינההיאצדלהליכיםבענייןאבהותואמהותצ
זאתמאחרשבהליכיםמסוגזה,עשוייםהצדדיםלהפיק
תועלתרבהמהמידע,מההיכרותומהתיאוםשיוצעולהם

בפגישותביחידותהסיועצ

סעיפים 3)1( ו–)3( עד )10(, 5)2(, 8 ו־9

לפסקה )3(

עםהגשתהשלבקשהליישובסכסוךלפיסעיףצ)א(
לחוק,נפתחתתקופהשבמהלכהמנועיםהצדדיםמלהגיש
תובענהבענייןשלסכסוךמשפחתיצסעיףצ)ב(לחוקקובע
לוחזמניםלקיוםפגישותמהו"תביחידתהסיועבמהלך
אותהתקופהצכיום,נדרשכיפגישותאלהיתקיימובתוך45
ימיםמיוםהגשתהבקשה,ויחידתהסיועמוסמכתלהאריך
החוק של יישומו במהלך נוספיםצ ימים ב־15 זו תקופה
התברר,שמבחינהמעשית,לאבכלהמקריםניתןלקיים
פגישתמהו"תבתוךפרקזמןקצרמ־0עימים,ועלכןמוצע
לתקןאתסעיףצ)ב(האמור,כךשפגישותהמהו"תיתקיימו
בתוך0עימיםמיוםהגשתהבקשהליישובסכסוךצתיקון
זהמשתלבעםהתיקוןהמוצעבסעיףצ)ה(לחוק)ראופסקה

)ע((,המפשטאתמנייןהתקופות,וכמפורטלהלןצ

לפסקה )4( ולסעיף 5)2(

סעיףצ)ג(לחוקמסדיראתתוכנןשלפגישותהמהו"תצ
בפסקה)2(שלאותוסעיףמפורטמידעשיימסרלצדדים
באותןפגישותושעניינובדרכיםעשויותלסייעלהםליישב
הדרכים שאר בין למנות, מוצע בהסכמהצ הסכסוך את
ליישובסכסוךבהסכמה,גםאתהדרךשלגירושיןבשיתוף
פעולה-משאומתןשבוכלאחדמהצדדיםמיוצגעלידי
עורךדין,בשיתוףפעולהעםאנשימקצוענוספים,אם
ישצורך,ובלבדשאותםעורכידיןלאייצגואתהצדדים
בהליךהמשפטישיתנהלביניהם,אםהמשאומתןייכשלצ

כיוםאפשרותזונזכרתבתקנותצ

הסדרים מפורטים לחוק צ)ג( סעיף של )4( בפסקה
שניתןלקבועבמסגרתפגישותהמהו"תצכדיליצוראחידות
עםהוראותסעיףצ)ט(לחוק,שלפיומוסמכתיחידתהסיוע
לסייעלצדדיםלהגיעלהסדרקבועבהסכמה,מוצעלמחוק
פגישות שבמסגרת שיובהר כך "זמניים", המילה את
המהו"תניתןלקבועבהסכמההןהסדריםבעליאופיקבוע
והןהסדריםבעליאופיזמני,בענייניםהמפורטיםבוצכמוכן
מוצעלהוסיףלענייניםשבהםניתןלקבועהסדריםכאמור,
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בסעיףקטן)ד(,במקום"עשרה"יבוא"חמישה"; )5(

בסעיףקטן)ה(,במקוםהרישהעדהמילים"לפיסעיף5)א()5("יבוא"בתקופהשל )ע(
0עימיםמיוםהגשתבקשהליישובסכסוךאובתקופהקצרהאוארוכהמזואםהחליטה
עלכךערכאהשיפוטיתלפיסעיף5)א()5()להלן-תקופתעיכובההליכים(,ובכלתקופה

נוספתשהצדדיםהסכימולהבכתב";

סעיףקטן)ו(-בטל; )7(

בסעיףקטן)ז(- )8(

בסעיףקטן)ד(,במקום"עשרה"יבוא"חמישה"; )5(

בסעיףקטן)ה(,במקוםהרישהעדהמילים"לפיסעיף5)א()5("יבוא"בתקופהשל )ע(
0עימיםמיוםהגשתבקשהליישובסכסוךאובתקופהקצרהאוארוכהמזואםהחליטה
עלכךערכאהשיפוטיתלפיסעיף5)א()5()להלן-תקופתעיכובההליכים(,ובכלתקופה

נוספתשהצדדיםהסכימולהבכתב";

סעיףקטן)ו(-בטל; )7(

בסעיףקטן)ז(- )8(

זמני חלוקת גם קשר, וסדרי ילדים החזקת מזונות, לצד
שהותשלהילדיםאצלהוריהםצ

לפסקאות )5( ו–)6(

הליכים עיכוב תקופת קובע לחוק צ)ה( סעיף
שבמהלכההצדדיםמנועיםמלהגישתובענהבענייןשל
סכסוךמשפחתילערכאהשיפוטיתצתקופהזוכוללתכיום
אתהתקופהלקיוםפגישותמהו"תלפיסעיףצ)ב()צ(לחוק,
שעומדתהיוםעל45ימים,ויחידתהסיוערשאיתלהאריכה
ל־0עימיםצלפיסעיףצ)ד(לחוק,בתוך10ימיםמיוםקיומה
בכל להתקיים )שעשויה האחרונה המהו"ת פגישת של
להודיע הצדדים על האמורה(, התקופה במהלך שלב
כדי ההליכים עיכוב תקופת את להאריך בכוונתם אם
להמשיךבהליךחלופיליישובהסכסוךצבחלוף10הימים
עיכוב תקופת לבין בינם חפיפה יש )שלעתים הנזכרים
ההליכים,ולעתיםהםנוספיםעליה(,נמניםכיום15ימים
נוספים)תקופתצינון(,שמטרתםלאפשררגיעהביןהצדדים
בתקופתהניסיונותליישובהסכסוךבהסכמה,כךשניסיונות
להגשת במקביל מתכוננים שהצדדים יתנהלובלי אלה
10הימיםהנזכרים תביעותמשפטיותצרקלאחרשחלפו
לעיל,וכןתקופתהצינוןהאמורה,ניתןלהגישתובענות,
כאשרישקדימותלצדשהגישתחילהאתהבקשהליישוב
סכסוך,ועומדיםלרשותו15ימיםנוספים)ראוסעיף4לחוק(

שבמהלכםהואיכוללבחורלאיזוערכאהלהגישתביעהצ

והמתואר לחוק, ו־4 צ)ה( בסעיפים הקבוע ההסדר
התקופה משך לעניין רבה לאי–בהירות הביא לעיל,
את לפשט כדי תובענותצ להגיש ניתן לא שבמהלכה
ההסדרבנקודהזו,מוצעלקבועשיהיהניתןלהגישתביעה
סכסוך, ליישוב הבקשה הגשת מיום ימים 0ע משחלפו
בלאקשרלמועדפגישותהמהו"תאולקיומןצעלפירוב,
הפגישותמתקיימותבתוך45ימיםמיוםהגשתהבקשה
ליישובסכסוךצכך,במקרההרגיל,תתקייםבפועלתקופת
צינוןשל15ימיםכפישקבועהיום,וכןיהיולצדדים5ימים
לפחות)במקום10הימיםהקבועיםכיום(שבמהלכםיוכלו
לקבלהחלטהולהודיעאםהםמעונייניםלהמשיךבהליך

חלופיליישובהסכסוךצ

ניכר באופן משנה אינו זה בעניין המוצע ההסדר
אתהתקופהשבמהלכהעליחידותהסיועלקייםפגישות
שבסיומה התקופה מניין את לפשט נועד אלא מהו"ת,
שמעתהזהיהיה הצדדיםלהגישתובענות,כך יכולים
הצינון" ש"תקופת מאחר אחרות, במילים יותרצ ברור

שהיתהקבועהבסעיףצ)ה(לחוקבוטלה,הרישהתקופה
הוארכה לערכאותלא גישה שבמהלכהנמנעתמפונים
והתקופההמרביתכאמוראףהתקצרה:כיום,כוללתתקופה
זו45ימים)עםאפשרותלהארכהב־15ימים(וכןתקופת
צינוןנוספתשל15ימים,כךשתקופהזועשויהלהגיעעד
75ימים,אםיחידתהסיועמצאהלנכוןלעשותשימוש
בזכותהלהאריךאתהתקופההבסיסיתב־15ימיםנוספים,
ואילולפיהתיקוןהמוצע,תגיעתקופתעיכובההליכים
ל־0עימים,בלאשיחידתהסיועתוכללהאריכהמעברלכךצ

יודגשכיבכלמקרהאיןצורךבהחלטהשיפוטיתעל
המועדיםהאמורים ובחלוף ליישובסכסוך, סגירתהליך

ייסגרהתיקצ

לפסקה )7(

היום הקבועה הצינון תקופת את לבטל משמוצע
לאפשרות מעשית משמעות עוד אין לחוק, צ)ה( בסעיף
להגישבקשותלהסדריםזמנייםשיחולולאחרתוםתקופת
עיכובההליכים,ועלכןמוצעלבטלאתסעיףקטן)ו(של

סעיףצלחוק,וזהנוסחו:

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(,לאקבעוהצדדיםעד ")ו(
בהסכמה זמניים הסדרים ההליכים עיכוב תקופת תום
בענייןמזונותאוהחזקתילדים,רשאיםהםלהגישבקשה

בענייןלערכאההמוסמכתלפידיןצ"

לפסקה )8(

סעיףצ)ז(לחוקמאפשרלצדלבקשהליישובסכסוך
להגיש,בכלעת,בקשהלסעדדחוףבשורהשלעניינים
שנקבעובתקנות,בקשהלסעדזמנילשמירתהמצבהקיים
של )4( פסקה לפי הארץצ מן יציאה עיכוב לצו ובקשה
אותוסעיף,צולסעדזמנייעמודבתוקפועדלמתןהחלטה
בעניינועלידיהערכאההשיפוטיתשנקבעהכמוסמכת
לדוןבתובענההעיקריתלאחרהגשתכתביביתדיןלפי
כי התברר הוראתהשעה לחוקצבמהלךתקופת 4 סעיף
הוראהזומעוררתקושי,מאחרשלאתמידמוגשתתובענה
בסופושלדבר,ואזהסעדהזמנינעשהקבועהלכהלמעשהצ
)4(האמורהולקבועכי עלכן,מוצעלהחליףאתפסקה
תוקפםשלסעדיםזמנייםודחופיםיפקעבתוךחמישה
חודשיםמיוםמתןהצו,אלאאםכןהערכאהשנתנהאת
הצוקבעהתקופהאחרתצעםזאת,מוצעכיאםהוגשה
תובענהעיקרית,והערכאההשיפוטיתשנקבעהכמוסמכת
לדוןבהנתנההחלטהבענייןהצו,לפנימועדפקיעתושל
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בפסקה)2(,במקום"לסעדזמני"יבוא"לסעדדחוףאוזמני"ואחרי"בסעד" )א(
יבוא"הדחוףאו";

בפסקה)צ(,במקום"לסעדזמני"יבוא"לסעדדחוףאוזמני"; )ב(

במקוםפסקה)4(יבוא: )ג(

צולסעדדחוףאוזמנישניתןלפיסעיףקטןזה,יעמודבתוקפולמשך )4("
חמישהחודשיםמיוםמתןהצו,ואםקבעההערכאההשיפוטיתשנתנה
אתהצותקופהאחרת-למשךהתקופהשקבעה;ואולםנתנההערכאה
השיפוטיתשנקבעהכמוסמכתלדוןבתובענההעיקרית,לאחרשהוגשו
כתביבי־דיןלפיסעיף4,החלטהבענייןהצו,לפניתוםהתקופהכאמור,

יעמודהצובתוקףעדלמתןההחלטהצ";

אחריסעיףקטן)ח(יבוא: )9(

אי־")ח1( או התייצבות על שיפוטית לערכאה תדווח הסיוע יחידת )1(
התייצבותשלהצדדיםלפגישותהמהו"ת,והערכאההשיפוטיתרשאית

להביאבחשבוןטענותבדברהתייצבותאואי־התייצבותכאמורצ

סברעובדיחידתהסיוע,בתוםפגישתמהו"ת,כיבשלחששלפגיעה )2(
בשלומוהגופניאוהנפשישלילדאולשםמניעתהחמרהבמצבוהגופני
אוהנפשי,ישצורךלנקוטאמצעיםלשםמניעתפגיעהאוהחמרהכאמור,
ובכללזהעריכתתסקירעובדסוציאלילפיחוקהסעד)סדרידיןבענייני
קטינים,חולינפשונעדרים(,התשט"ו-41955,אומינויאפוטרופוסלדין
לקטיןלפיחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-2ע519,רשאי
כאמור, אמצעים נקיטת על להורות השיפוטית לערכאה להמליץ הוא
מיוזמתהבהתאםלסמכותהלפיכלדין,אואםתוגשלהתובענהלפי
סעיף4;המלצהכאמורתהיהתמציתיתומנומקתותכלולפרטיםעלהילד

ומשפחתובהיקףהנדרשלשםמתןההמלצה,בלבדצ

הצו,יעמודהצובתוקףעדלמתןאותההחלטהצוזהנוסחה
שלפסקה)4(שלסעיףצ)ז(לחוקשמוצעכאמורלהחליפה:

צולסעדזמנישניתןלפיסעיףזהיעמודבתוקפועד )4("
למתןהחלטהבעניינועלידיהערכאההשיפוטיתשנקבעה
כמוסמכתלדוןבתובענההעיקרית,לאחרשהוגשוכתבי

בי־דיןלפיסעיף4צ"

כמוכןמוצעלהבהירשהוראותפסקאות)2(ו–)צ(של
סעיףצ)ז(לחוקחלותגםלענייןבקשהלסעדדחוףצ

לפסקה )9( ולסעיפים 8 ו־9

מוצעלהוסיףלסעיףצלחוקאתסעיףקטן)ח1(בנוסחו
המוצע,ולהסדירבוענייניםהנוגעיםלדיווחבידייחידת

הסיועלגורמיםשוניםצ

בפסקה)1(מוצעלקבועכיעליחידתהסיועלדווח
לערכאההשיפוטיתעלהתייצבותאואי–התייצבותשל
הצדדיםלפגישותהמהו"ת,וכיהערכאההשיפוטיתתוכל
קבועה דומה להביאבחשבוןטענותבנושאזהצהוראה

היוםבתקנותומוצעלעגנהבחוקצ

בפסקה)2(מוצעלקבועכיעלאףהוראותהחיסיון
הקבועותבחוקביתהמשפטלעניינימשפחה,התשנ"ה-1995
)להלן-חוקביתהמשפטלעניינימשפחה(,ובחוקבתידין
דתיים)יחידותסיוע(,התשע"א-2011)להלן-חוקיחידות
הסיוע(,יוכלויחידותהסיועלהמליץלערכאההשיפוטית
עלנקיטתאמצעיםכגוןמינויאפוטרופוסלדיןאועריכת
תסקירעובדסוציאלילפיחוקהסעד)סדרידיןבענייני
קטינים,חולינפשונעדרים(,התשט"ו-1955,וזאתבמקרים
מהו"ת, פגישת בתום סבור, הסיוע יחידת עובד שבהם
כיישצורךבכךבשלחששלפגיעהבשלומוהגופניאו
הנפשישלילדאולשםמניעתהחמרהבמצבוהגופניאו
בהתאם מיוזמתה - תוכל השיפוטית הערכאה הנפשיצ
הכשרות לחוק 8ע סעיף )למשל דין כל לפי לסמכותה
המשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ח-8ע19(אואםתוגש
להתובענהלפיסעיף4לחוק-לפעולבהתאםלהמלצה
כאמורצמשיקוליםשלהגנתהפרטיות,מוצעכיההמלצה
תכלולפרטיםעלהילדומשפחתובהיקףהנדרשלשםמתן
המלצהבלבדצהוראהזומאזנתביןהצורךלשמרככלהניתן
אתחיסיוןהמידעהנמסרבפגישותהמהו"תכדילממשאת

תכליתן,לביןהצורךלהגןעלקטיןצ

ס"חהתשט"ו,עמ'ע12צ 4

ס"חהתשכ"ב,עמ'120צ 5
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בתי לחוק 5א סעיף הוראות אף על יחולו זה קטן סעיף הוראות )צ(
המשפטלעניינימשפחהוסעיףצלחוקיחידותהסיועצ";

במקוםסעיףקטן)י(יבוא: )10(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיאדםלהגישתובענהבענייןשלסכסוך ")י(
משפחתיבלאשהגישתחילהבקשהליישובסכסוך,אםמתקייםאחדמאלה:

בשנהשקדמהלהגשתהתובענהכברהוגשהבקשהליישובסכסוך )1(
ביןאותםצדדיםוהמבקשלהגישאתהתובענההגיעלפגישותהמהו"ת,
)ה( קטן בסעיף כאמור התקופות חלפו התובענה הגשת שבעת ובלבד

ותקופת15הימיםשבסעיף4;

הוגשהבקשהליישובסכסוךביןאותםצדדיםלפנייותרמשנה, )2(
ובעתהגשתהתובענהתלויהועומדתבערכאהשיפוטיתתובענהבעניין
שלסכסוךמשפחתיביןהצדדים,אושההליכיםבתובענהכאמורהסתיימו

בשנהשקדמהלהגשתהתובענהצ"

אחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:4צהוספתסעיף4א

הוראותחוקזהלאיחולועלההליכיםהאלה:4אצ"סייגלתחולה

הליךשצדלואינותושבישראל; )1(

הליךשהמדינהצדלו,למעטתובענהבענייןכאמור )2(
בפסקה)5(להגדרה"תובענהבענייןשלסכסוךמשפחתי";

הליךלפיחוקלמניעתאלימותבמשפחה,התשנ"א-1991ע; )צ(

הליךלפיחוקמניעתהטרדהמאיימת,התשס"ב-72001צ" )4(

בתי לחוק 5א סעיף הוראות אף על יחולו זה קטן סעיף הוראות )צ(
המשפטלעניינימשפחהוסעיףצלחוקיחידותהסיועצ";

במקוםסעיףקטן)י(יבוא: )10(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיאדםלהגישתובענהבענייןשלסכסוך ")י(
משפחתיבלאשהגישתחילהבקשהליישובסכסוך,אםמתקייםאחדמאלה:

בשנהשקדמהלהגשתהתובענהכברהוגשהבקשהליישובסכסוך )1(
ביןאותםצדדיםוהמבקשלהגישאתהתובענההגיעלפגישותהמהו"ת,
)ה( קטן בסעיף כאמור התקופות חלפו התובענה הגשת שבעת ובלבד

ותקופת15הימיםשבסעיף4;

הוגשהבקשהליישובסכסוךביןאותםצדדיםלפנייותרמשנה, )2(
ובעתהגשתהתובענהתלויהועומדתבערכאהשיפוטיתתובענהבעניין
שלסכסוךמשפחתיביןהצדדים,אושההליכיםבתובענהכאמורהסתיימו

בשנהשקדמהלהגשתהתובענהצ"

הוספתסעיף4אאחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:4צ

הוראותחוקזהלאיחולועלההליכיםהאלה:4אצ"סייגלתחולה

הליךשצדלואינותושבישראל; )1(

הליךשהמדינהצדלו,למעטתובענהבענייןכאמור )2(
בפסקה)5(להגדרה"תובענהבענייןשלסכסוךמשפחתי";

הליךלפיחוקלמניעתאלימותבמשפחה,התשנ"א-1991ע; )צ(

הליךלפיחוקמניעתהטרדהמאיימת,התשס"ב-72001צ" )4(

בסעיפים8ו־9להצעתהחוק,מוצעלתקןבאופןדומה
אתסעיף5א)ה(לחוקביתהמשפטלעניינימשפחהואת
סעיףצ)ה(לחוקיחידותהסיוע,ולקבועבהםחריגלהוראות
שנמסר מידע העברת מאפשר אשר והסודיות, החיסיון
ליחידתהסיועבמקרהשבועולהחששלפגיעהבשלומו
הנפשיאוהגופנישלהקטיןומסירתהמידעהאמורדרושה
לשםמניעתפגיעה,לשםמניעתהחמרתהשלפגיעהאו
הישנותהאולשםטיפולבקטיןבקשרלאותהפגיעהצהוראה

דומהקבועההיוםבתקנהעלתקנותומוצעלעגנהבחוקצ

לפסקה )10(

כיום,אםצדלסכסוךמבקשלהגישתובענהכאשר
צדדים, אותם בין סכסוך ליישוב בקשה הוגשה כבר
וחלפהתקופתעיכובההליכים,במהלךהשנההקודמת,
הואאינונדרשלהגישבקשהחדשהליישובסכסוךויכול
להגישתובענהמיד,שכןניתןלהניחשהצדדיםכברניסו
בתוךתקופהסמוכהיחסית,ליישבאתהסכסוךביניהם

בהסתייעותבהליךהמהו"תצ

בקשה מהגשת פטור להיות כדי כי להבהיר מוצע
ליישובסכסוך,לאדיבכךשהמבקשהגישבקשהכאמור
במהלךהשנההקודמת,אלאנדרשכיבמהלךאותהשנה
נדרש כן כמו בפועלצ המהו"ת בפגישות השתתף הוא
שבעתהגשתהתובענהחלפההתקופהשבמהלכהמנועים

הצדדיםמלהגישתובענה-תקופתעיכובההליכיםוכל
צ)ה( סעיף הצדדים)ראו הסכימו שעליה נוספת תקופה
15 )ע((,וכןחלפהתקופת לחוקכתיקונוהמוצעבפסקה
הימיםשבסעיף4לחוק)התקופהשבמהלכהניתנתקדימות
בהגשתתובענהלצדשהגישאתהבקשהליישובסכסוך(צ
התיקוןהמוצענועדלמנועמצבשבוצדאינומשתתף
בפגישותהמהו"תבמודע,ובכךנמנעתהאפשרותליישוב

הסכסוךבלאהתדיינותמשפטיתצ

בקשה מהגשת שהפטור לקבוע מוצע כך, על נוסף
ליישובסכסוך)ובהמשךלכך-מתקופתעיכובההליכים(
יחולבשנימקריםנוספים:האחד-אםבעתהגשתתובענה
חדשהכברמתקיימיםהליכיםביןהצדדים,וזאתגםאם
חלפהיותרמשנהממועדהגשתהבקשהליישובסכסוך;
והשני-אםההליכיםביןהצדדיםהסתיימובשנהשקדמה
להגשתהתובענהצהטעםלכךהואשאםהצדדיםמצויים
לפני כאמור התדיינות סיימו או משפטית, בהתדיינות
ובקיום הליכים בעיכוב לחייבם טעם אין משנה, פחות
הליךמהו"תבמקבילאובסמוךלהתדיינות,שכןהערכאה
השיפוטיתממילאתוכללהפנותםליחידתהסיועבמסגרת

ניהולהתובענהביניהם,אםתראהצורךבכךצ

מוצעכיהוראותהחוקלאיחולובכמהמקרים סעיף 4
הקבועיםכיוםבתקנות,ומוצעכעתלעגנםבחוקצ

ס"חהתשנ"ה,עמ'8צ1צ ע
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בסעיף5)א(לחוקהעיקרי-5צתיקוןסעיף5

ברישה,אחרי"לביצועו"יבוא"וביןהשארתקנות"; )1(

)4(,במקום"והסדריהראייההזמניים"יבוא"והסדריםזמנייםבעניין בפסקה )2(
חלוקתזמנישהות"צ

אחריסעיףעלחוקהעיקרייבוא:עצהוספתסעיףעא

הימיםוהתקופותהמנוייםלהלןלאיבואובמנייןהימיםעאצ"תקופות )א(
לפיחוקזה:

בתי שליד הסיוע יחידות לפני הליכים לעניין )1(
המשפטלעניינימשפחהובתיהדיןהרבניים-שניימי
ראשהשנה,יוםהכיפורים,התקופהשמיוםי"דבתשרי
עדיוםכ"בבתשריוהתקופהשמיוםי"דבניסןעדכ"א

בניסן;

לענייןהליכיםלפנייחידותהסיועשלידבתיהדין )2(
השרעיים-ימיחגאלפיטרמהיוםהראשוןעדהיום
השלישיבחודששוואל,וערבהחג,וימיחגאלאדחא
ד'ו בחודש עשר הארבעה היום עד העשירי מהיום

אל־חג'ה,וערבהחגצ

השררשאילקבועמועדיםותקופותנוספיםעלאלה )ב(
המנוייםבסעיףקטן)א(,שלאיבואובמנייןהימיםלפיחוקזהצ

הליך החוק מתחולת להחריג מוצע השאר בין
שהמדינהצדלוצהליךהמהו"תנועדלקדםהסכמותבין
סכסוך, ביניהם שיש וילדיהם הורים או הורים זוג, בני
ולאביןצדדיםלביןהמדינהכבעלדיןצעםזאת,מוצע
להחריגמהסייגהמוצעתובענותלאבהותאואמהותלגבי
ילדהאוילד,שבהןהמדינה)באמצעותהיועץהמשפטי
לממשלה(היאבעלדיןצזאתמאחרשליחידותהסיועיש
כליםהעשוייםלסייעלצדדיםלהביןטוביותראתהמצב
ולהגיעלהסכמותביניהםלטובתהקטיןצאמנםבפגישות
המהו"תישתתפורקהצדדיםלסכסוך,אךמובןכיהסכמות
אלהיהיונתונותבכלמקרהלבחינתושלהיועץהמשפטי

לממשלהכצדלהליךצ

כמוכןמוצעלהחריגמתחולתהחוקהליכיםלפיחוק
למניעתאלימותבמשפחה,התשנ"א-1991,ולפיחוקמניעת
הטרדהמאיימת,התשס"ב-2001,מאחרשמדוברבהליכים

דחופיםבמהותםהדורשיםסעדמיידיצ

מוצעלהבהירכירשימתהענייניםשבהםרשאי  סעיף
החוק לביצוע תקנות להתקין המשפטים שר  )1(5 

להתקין רשאי הוא וכי סגורה, רשימה אינה 
ככל החוק, לביצוע הנוגעים נוספים בעניינים תקנות

שיידרשצ

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיףעאבנוסחוהמוצע  סעיף 6
ולקבועבוהוראהלענייןאופןמנייןהתקופות 
הקבועותבחוק-תקופתעיכובההליכיםהקבועהבסעיף
צ)ה(לחוקכתיקונוהמוצעבסעיףצ)ע(להצעתהחוק)0ע

ימים(,והתקופהלהגשתתובענהלפיסעיף4לחוקצ

בחקיקהקיימותהוראותשונותבענייןמנייןמועדים
למשל כך תובענותצ להגשת מועדים ובהם חיקוק, לפי
סעיף10)ג(לחוקהפרשנות,התשמ"א-1981,קובעכי"במנין
שעל גםימימנוחה,פגרהאושבתון ימיתקופהיבואו
שבתקופה"צ האחרונים הימים הם אם זולת חיקוק, פי
לעומתזאת,נקבעבתקנה529לתקנותסדרהדיןהאזרחי,
לא המשפט בית של פגרה "תקופת כי התשמ"ד-1984,
תובאבמניןהימיםשנקבעובתקנותאלהאושנקבעובידי
ביתהמשפטאוהרשם,אלאאםכןהורהביתהמשפטאו

הרשם,לפיהענין,הוראהאחרת"צ

ומוצעלקבוע נקבעההוראהלענייןזה, בחוקלא
לצדק הנגישות עקרון על אחד, מצד שתשמור, הוראה
ומצדאחרתאפשרהתחשבותבימיחגוחופשהשלעובדי
להבטיח נועד המוצע התיקון והצדדיםצ הסיוע יחידות
השיפוטיות הערכאות ליד הפועלות הסיוע שיחידות
השונותיוכלולעמודבהוראותהחוקבענייןקיוםפגישות

ס"חהתשס"ב,עמ'עצ 7
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עלאףההוראותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,במניין15 )ג(
הימיםלהגשתתובענהבענייןשלסכסוךמשפחתיכאמור
בסעיף4יבואוגםהמועדיםוהתקופותלפיאותםסעיפים
קטנים,אלאאםכןהיוםהאחרוןלהגשתהתובענהחלבמועד

אובתקופהכאמורצ"

סעיף9לחוקהעיקרי-בטלצ7צביטולסעיף9

תיקוןחוקבית
המשפטלענייני

משפחה

בחוקביתהמשפטלעניינימשפחה,התשנ"ה-81995,בסעיף5א)ה(,במקום"אושמהם8צ
עולה"יבוא"שמהםעולה"ובסופויבוא"אושמהםעולהחששלפגיעהבשלומוהנפשי
אוהגופנישלהקטיןומסירתהמידעדרושהלשםמניעתפגיעהכאמור,לשםמניעת

החמרתהאוהישנותהאולשםטיפולבקטיןבקשרלפגיעהכאמור"צ

תיקוןחוקבתידין
דתיים)יחידות

סיוע(

בחוקבתידיןדתיים)יחידותסיוע(,התשע"א-92011,בסעיףצ)ה(,במקום"אושמהם9צ
עולה"יבוא"שמהםעולה"ובסופויבוא"אושמהםעולהחששלפגיעהבשלומוהנפשי
אוהגופנישלהקטיןומסירתהמידעדרושהלשםמניעתפגיעהכאמור,לשםמניעת

החמרתהאוהישנותהאולשםטיפולבקטיןבקשרלפגיעהכאמור"צ

סעיפיםצ)ב()צ(,)ד(ו–)ה(ו־עאלחוקהעיקריכנוסחםבסעיפיםצ)2(,)5(ו–)ע(ו־עלחוקזה,10צתחולה
יחולולענייןתובענהבענייןשלסכסוךמשפחתיאושלבקשהליישובסכסוךשהוגשה

ביוםהתחילהאולאחריוצ

עלאףההוראותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,במניין15 )ג(
הימיםלהגשתתובענהבענייןשלסכסוךמשפחתיכאמור
בסעיף4יבואוגםהמועדיםוהתקופותלפיאותםסעיפים
קטנים,אלאאםכןהיוםהאחרוןלהגשתהתובענהחלבמועד

אובתקופהכאמורצ"

ביטולסעיף9סעיף9לחוקהעיקרי-בטלצ7צ

בחוקביתהמשפטלעניינימשפחה,התשנ"ה-81995,בסעיף5א)ה(,במקום"אושמהם8צ
עולה"יבוא"שמהםעולה"ובסופויבוא"אושמהםעולהחששלפגיעהבשלומוהנפשי
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