
 לכבוד

 /קאדי/דייןכבוד השופט

 תסקיר משמורת/זמני שהות/תסקיר משלים

 מספר תיק ___________      ערכאה שיפוטית ___________  

 תאריך הגשה ___________     מענה לצו מתאריך ___________ 

 מהות הבקשה של בית המשפט ___________

 מבנה המשפחה

 פרטי האם פרטי האב 

   שם פרטי

   משפחהשם 

   מספר זהות

   תאריך לידה/גיל

   תאריך עליה

   ארץ לידה

   השכלה

   מקצוע ועיסוק

   מקום מגורים

 

 פרטי הילדים

 מין שנת לידה/גיל שם

   

   

   

   

   

 

 מצב נוכחי –משמורת וזמני שהות  .1

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 מקורות איסוף המידע וגורמי טיפול נוספים מעורבים שטיפלו במשפחה  .2

 תאריכי פגישות עם)שמות אנשי מקצוע, תאריך פגישה משותפת ראשונה עם ההורים, 

 צווי הגנה ואבחונים(חות, "דו ,ככל שעולה הצורך – הילדים, ביקור בית, רישום פלילי



______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 מאפיינים משפחתיים  –רקע  .3

יש  –)תיאור כללי, היכרות והיסטוריה משותפת של ההורים, מצב משפחתי של ההורים 

לרבות  /אםלציין תאריך פרידה אם קיים, מערכות יחסים קודמות/חדשות אחרות של האב

 (הקשר עם הילדים ממערכות אלו

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 או עלהילדים כל  זיהוי גורמי סיכון במשפחה בעת המשבר היכולים להשפיע על  .4

  - חלקם

חשיפה ]קונפליקט נאמנויות של הילדים  ,)קונפליקט זוגי לא פתור המשפיע על ההורות

התערבות המשפחה המורחבת בקונפליקט וכו'[, אי  /האשמות/האשמות שווא,להכפשות

קי משמורת יותר משנה, שינוי אפשרי של מקום לאורך זמן ]מאב –ודאות משמעותית 

חשיפה לאלימות  ,על הילדים יוהשלכותרחק גיאוגרפי בין מגורי ההורים ולימודים וכו'[, מ

ניכור הורי ו/או סרבנות הסתות, ילד )-כשלים בקשר הורה, כלפי הקטין מצד ההורים

 הזנחה ]פיזית, חינוכית, רפואית ו/או רגשית[( (קשר

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 

 ימולא לכל ילד בנפרד – הערכת מצב הילדים וטובתם .5

 _________   גיל ___________  מסגרת החינוך  ___________שם __

, כיצד רואים /חינוכייםתמצית אבחונים פסיכו סוציאליים/רפואיים -  בסיכוןמצבים בהם הילד 

המידע וכולל ביקור בית ושיחות  לכהמבוססת על סך , והתרשמות העו"ס ההורים את מצבו

 ו, כוחות הילד, צרכי(רגשית, לימודית ותית, התנהגותית,התפתח)תפקוד הילד  עימו: 

חוות דעת מומחה לגבי דיכאון/חרדה, הערכה עצמית נמוכה, בעיות משמעת, , ייחודיםה

ביטויי ניתוק קיצוניים מול אחד ההורים, פגיעה בהתקשרות, מופנמות יתר, הסתגרות, צמצום 

ביטויי והימנעות מפעילות, תגובות רגשיות קיצוניות, חוסר רוגע קיצוני, בעיות חברתיות, 

התמכרות, התנהגויות מיניות לא מתואמות, הפרעות תחלואת יתר, ביטויי  ,אלימות

גמגום, טיקים, תלישת שיערות, פגיעה ברמת הלימודים, נשירה,  ,אכילה/שינה, הרטבות

)כוונות/ניסיונות אובדנות, פגיעה  מצבי סכנהוהתנהגויות הוריות, , גניבות/התנהגות עבריינית

במידה וישנה סכנה מידית  (יינותעצמית, פגיעה מינית, התקפים פסיכוטיים, אלימות, עבר

או שילוב מצבי סיכון, יש לפנות לעו"ס חוק נוער או לוועדת תכנון טיפול )ראה 

Checklist .)הפניה לעו"ס חוק ונוער 

 



הקשר  כולל) קשר של הילד עם כל אחד מן ההורים ועם המשפחהתיאור והערכת ה .6

( הקשר עם המשפחה המורחבתו עם בני זוג ואחים ממערכות יחסים נוספות של ההורים

יש לפרט את תנאי המגורים בבית  ילד וביקור בית.-מבוסס על מפגשי אינטראקציה הורה

 כל הורה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ימולא לכל הורה בנפרד – תמונת מצב הורית .7

נתונים מאובחנים הקשורים במחלות נפש, הפרעות נוירולוגיות, ו/או הפרעות אישיות של 

 ,מודעות לקשיים בהורות ומוכנות לקבל הדרכההמשפיעים על התפקוד ההורי,  ההורים

התארגנות לצרכי הילדים, עירוב הילדים ות, גמישות יוכחות הורנ, מכוונות לצרכי הילדים

חשיבות עידוד הקשר  עם ההורה  ,וחשיפתם לסכסוך, יציבות, מוגנות, עקביות וקביעות

ה בקיומו של לצורך קבלת החלטות, הכר ה השנייכולת לשתף פעולה עם ההורהאחר, 

 .ההורה השני

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ת וחלוקת זמני שהות ורחלופות למשמ .8

והתקיימה ועדת תסקירים יש לציין את מועד קיומה וכי החלופות נבדקו במסגרת )במידה 

 (. במידה ויש הסכמה עם ההורים על משמורת וזמני שהות, יש לציין חלופה אחתהעדהו

 תיאור – 1חלופה 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 עמדת ההורים

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ניתוח החלופה 

 חיים מיטביים לילד ל)יתרונות מרכזיים, חסרונות/סיכונים אם קיימים לילדים, התייחסות 

. קשר עם ההורים 3. תחושת ביטחון ויציבות 2. שמירת שלומו של הילד ובריאותו 1 -

 (. הזכות לחוויית ילדות5ות הורית . רגיש4ונוספים 

 תיאור – 2חלופה 

______________________________________________________________

______________________________________________________________



______________________________________________________________

__________________ 

 עמדת ההורים

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 

חיים לניתוח החלופה )יתרונות מרכזיים, חסרונות/סיכונים אם קיימים לילדים, התייחסות 

. קשר עם 3. תחושת ביטחון ויציבות 2. שמירת שלומו של הילד ובריאותו 1 -לד מיטביים לי

 (. הזכות לחוויית ילדות5ת הורית . רגישו4ההורים ונוספים 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 

)אחת מהחלופות שההורים  , כולל החלופה המומלצתהערכה מסכמת של עו"ס סדרי דין .9

 (שנידונה עם ההורים ועמדתם לגביה העלו או חלופה שלישית חדשה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________ 

 המלצות .11

: משמורת

______________________________________________________________ 

 יש לפרט מי ההורה האוסף, מקום ושעת האיסוף –אצל כל הורה  זמני שהות

 אמצע השבוע

 ה ד ג ב א יום

      אב

      אם

 

 סוף שבוע 

 –אם 



  -אב 

 חגים 

החלוקה  תאריך עברי חג עברי

 המומלצת

 אחראי איסוף מקום איסוף שעת איסוף

 -כ"ט אלול  ראש השנה

 ב' תשרי

    

     י' תשרי-ט' יום כיפור

     ט"ו תשרי-י"ד ערב סוכות

חול המועד 

 סוכות

     כ' תשרי -ט"ז

כ"א כ"ב  שמחת תורה

 תשרי

    

 -כ"ד כסלו  חנוכה

 ב' טבת

    

ט"ו  –י"ג  פורים

 אדר

    

ט"ו  –י"ד  פסח 

 ניסן

    

חול המועד 

 פסח

י"ט'  –ט"ז 

 ניסן

    

שביעי של 

 פסח

     כ"א ניסן -כ' 

יום 

 העצמאות

 ה' באייר-ד'

)לעיתים 

 נדחה ביום(

    

     ו' סיון –ה  שבועות

 

 חופשות

 אחראי איסוף מקום איסוף שעת איסוףהחלוקה  תאריך  חופשה



 המומלצת

החופש 

 הגדול 

21.16 – 

31.18 

    

 

 המלצות טיפוליות

 

______________________________________________________________ 

 פרטי העו"ס )ממלא התסקיר(:

 שם + שם משפחה _____________    מספר פרסום ברשומות  _____________

 )משרד( _____________   מספר פקס )משרד( _____________ מספר טלפון

 

____________________ 

 חתימת עו"ס


