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קובץ התקנות  ,7805ל' בניסן התשע"ז26.4.2017 ,

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת
שעה) ,התשע"ה( 12014-להלן  -החוק) ,סעיף  26לחוק בתי המשפט לענייני משפחה,
3
התשנ"ה ,21995-סעיפים  107עד  109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
(להלן  -חוק בתי המשפט) ,סעיף  27לחוק הדיינים ,התשט"ו ,41955-ובהתייעצות עם ראש
בית הדין הדתי לעניין תקנה  ,)1(5אני מתקינה תקנות אלה:
הוספת תקנה 2א

.1

תיקון תקנה 3

.2

תיקון תקנה 16

.3

בתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) ,התשע"ו( 52016-להלן
 התקנות העיקריות) ,אחרי תקנה  2יבוא:"הוראות למזכירות 2א( .א) לא תקבל מזכירות ערכאה שיפוטית תובענה ,לרבות
הערכאה השיפוטית
בקשה לסעד זמני ,בלא שהוגשה תחילה בקשה ליישוב
סכסוך; ואולם בקשות לסעד דחוף לפי תקנה (12א)()2( ,)1
ו–( )4ובקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ של קטין תקבל
מזכירות הערכאה השיפוטית אף בלא הגשת בקשה
ליישוב סכסוך.
(ב) לא תקבל מזכירות ערכאה שיפוטית בקשה ליישוב
סכסוך אם כבר הוגשה בקשה ליישוב סכסוך בין הצדדים,
בין באותה ערכאה ובין בערכאה אחרת ,ולא חלפו
התקופות האמורות בסעיף (3ה) לחוק לעניין הבקשה
הראשונה.
(ג) הערכאה השיפוטית וכן רשם בערכאה השיפוטית
רשאים למחוק בקשה ליישוב סכסוך שהוגשה בעניינים
שהחוק לא חל בהם או שהתברר כי היא התקבלה בניגוד
להוראות תקנה זו".
		
בתקנה  3לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ד) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) ,בקשות ליישוב סכסוך המוגשות יחד עם
בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים לפי תקנה (16א)(6( ,)6( ,)5( ,)3א)8( ,)8( ,)7( ,א)
ו–( ,)9יומצאו למשיב בצירוף דברי ההסבר כאמור בתקנה  ,3בלא הזמנה לפגישת מהו"ת
ראשונה; דחתה הערכאה השיפוטית את הבקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים או
שקיבלה את הבקשה בעניין מסוים ,תומצא לצדדים הזמנה לפגישת מהו"ת הראשונה
מיד לאחר קבלת ההחלטה בבקשה ,כאמור בתקנות משנה (א) ו–(ב)".
		
בתקנה  16לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) -
(א) ברישה ,אחרי "הערכאה השיפוטית" יבוא "בעקבות בקשה שהוגשה לה על
ידי אחד הצדדים לפי תקנת משנה (ד) או בעקבות פנייה מיחידת הסיוע";

1
2
3
4
5

1004

ס"ח התשע"ה ,עמ' .116
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשט"ו ,עמ' .68
ק"ת התשע"ו ,עמ' .1580
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(ב) במקום פסקה ( )3יבוא:
"( )3לצורך תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם הוגשה בקשה חדשה
ליישוב סכסוך בתוך שנה מהגשת בקשה קודמת כאמור שלגביה חלפו התקופות
המנויות בסעיף (3ה) לחוק ,או אם מתקיימת בין הצדדים התדיינות שיפוטית
בעניין אחר של סכסוך משפחתי בערכאה שיפוטית כלשהי או שהתדיינות
כאמור הסתיימה בתוך השנה שקדמה להגשת הבקשה החדשה;";
(ג) בפסקה ( ,)6במקום "של צד" יבוא "בעניין של סכסוך משפחתי";
(ד) אחרי פסקה ( )6יבוא:
"(6א) לצורך הגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי ,אם אחד
הצדדים הוא אסיר או עצור עד תום ההליכים;";
( )2בתקנת משנה (ג) ,אחרי "של תקופת עיכוב ההליכים ",יבוא "בעניינים המנויים
בתקנת משנה (א)( )10( ,)4( ,)2( ,)1ובעניינים המנויים בתקנת משנה (ב)(;",)1
()3

אחרי תקנת משנה (ו) יבוא:
"(ז) החלטת הערכאה השיפוטית בעניין הארכה או קיצור ההליכים תועבר על
ידי מזכירות הערכאה השיפוטית ליחידת הסיוע".

.4

בתקנה  18לתקנות העיקריות ,אחרי "ולפי חוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב ",2001-תיקון תקנה 18

יבוא "וכן בהליכים לצורך אכיפה וביצוע של החלטות קודמות לרבות לפי פקודת
		
בזיון בית המשפט."6

.5

בתוספת לתקנות העיקריות -

תיקון התוספת

( )1בטופס  ,1אחרי "אני פונה לערכאה השיפוטית בבקשה ליישוב הסכסוך בלא
התדיינות משפטית ,ולהפניה ליחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית ".יבוא:
"□ למיטב ידעתי ,לא הוגשה בקשה ליישוב סכסוך ביני ובין המשיב אשר
עודנה תלויה ועומדת בערכאה זו או בכל ערכאה אחרת		;".

( )2במקום טופס  3יבוא:

"טופס 3
(תקנה )8
הודעת הצדדים על החלטתם בעניין הליך יישוב סכסוך בהסכמה
(אם הצדדים מגישים את הטופס בנפרד ,ישלחו העתק לצד שכנגד)
תאריך                 ...............................
מס' תיק                 ...........................
בעניין שבין המבקש.............................. :
לבין המשיב.............................................. :
(נא לסמן במקום המתאים)

□

א .אנו מודיעים כי אנו מעוניינים להמשיך בהליך ליישוב הסכסוך בהסכמה ומסכימים
להאריך את התקופה לעיכוב הליכים לפני הערכאה השיפוטית בתקופה נוספת ,עד
יום ( ........................................להלן  -תקופת ההארכה המוסכמת)
.1

6

ידוע לנו כי בתקופת ההארכה המוסכמת לא נוכל להגיש תובענות בעניין
של סכסוך משפחתי בינינו לכל ערכאה שיפוטית ,ולא תדון ערכאה שיפוטית
בתובענה בעניין של סכסוך משפחתי בינינו.

חוקי א"י ,כרך א ',עמ' .332
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.2

ידוע לנו כי אם יבקש מי מאתנו להפסיק את ההליך ליישוב הסכסוך לפני
תום תקופת ההארכה המוסכמת יודיע על כך בכתב לצד שכנגד עם העתקים
לערכאה השיפוטית וליחידת הסיוע ומי שהגיש את הבקשה ליישוב הסכסוך
יהיה רשאי להגיש כתב תביעה לערכאה שיפוטית מוסמכת לפי סעיף  4לחוק
בתוך  15ימים מיום מתן ההודעה האמורה.

□ ב .אנו מודיעים כי הגענו להסכם בעניין הסכסוך המשפחתי.
חתימת הצדדים
( .........................................המבקש)
( .........................................המשיב)
תאריך                 ......................................

(לעניין החלופות הקבועות בסעיפים א ו–ב לטופס ,לא ניתן להגיש את הטופס בלא חתימת
שני הצדדים)

□

ג .אנו מודיעים כי לא הגענו להסכמה על המשך ההליך ליישוב הסכסוך בהסכמה ,ועל
הארכת תקופת עיכוב ההליכים.

( .........................................המבקש)
( .........................................המשיב)
תאריך             ......................................
()3

		
בטופס - 7
(א) במקום "הגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם חלפה יותר משנה
מיום הגשת בקשה קודמת ליישוב סכסוך בין הצדדים ,אך מתקיימת בין הצדדים
התדיינות שיפוטית בעניין אחר של סכסוך משפחתי ,או שהתדיינות כאמור
הסתיימה בסמוך לפני הגשת הבקשה החדשה;"
יבוא:
"לצורך תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם הוגשה בקשה חדשה ליישוב
סכסוך בתוך שנה מהגשת בקשה קודמת כאמור שלגביה חלפו התקופות
המנויות בסעיף (3ה) לחוק ,או אם מתקיימת בין הצדדים התדיינות שיפוטית
בעניין אחר של סכסוך משפחתי בערכאה שיפוטית כלשהי ,או שהתדיינות
כאמור הסתיימה בתוך השנה שקדמה להגשת הבקשה החדשה;";
(ב) לפני "הגשת תובעה בעניין של סכסוך משפחתי אם נגד הצד השני הוגש
כתב אישום" יבוא "לצורך";
(ג) אחרי -

"□

לצורך הגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם נגד הצד השני הוגש
כתב אישום עקב עבירות אלימות או מין כנגד בן או בת הזוג או כנגד ילדם
של בני הזוג או של אחד מהם;"

יבוא:

"□

לצורך הגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי ,אם אחד הצדדים הוא
אסיר או עצור עד תום ההליכים;".

י"ג בניסן התשע"ז ( 9באפריל )2017
(חמ )3-5250
איילת שקד
שרת המשפטים
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