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צו בתי דין דתיים )יחידות סיוע( )הקמת יחידות סיוע בבתי הדין השרעיים, 
דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2)א( לחוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(, התשע"א-12011, 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

לענייני  המשפט  בתי  ליד  הסיוע  יחידות  על  שממונה  מי   - ארצי"  "ממונה  זה,  בצו   .1
משפחה ובתי הדין הדתיים.

מוקמות בזה יחידות סיוע ליד בתי הדין השרעיים: נצרת, יפו, עכו, באקה אל–גרביה,   .2
שירותי  אחרים,  באמצעות  או  בעצמן  ייתנו  סיוע  יחידות  ירושלים;  חיפה,  טייבה, 

ייעוץ, אבחון, טיפול וגישור בענייני משפחה )להלן - ייעוץ בענייני משפחה(. 

הכישורים המקצועיים של עובדי יחידות הסיוע והפיקוח המקצועי עליהם, יהיו  )א(   .3
כפי שנקבע בצו בית המשפט לענייני משפחה )יחידת הסיוע - כישורים מקצועיים 

ופיקוח מקצועי(, התשנ"ו-21996.

יפחת  לא  הדין  בית  שליד  סיוע  ביחידת  הסוציאליים  העובדים  משרות  מספר  )ב( 
ממספר הקאדים המכהנים בו, ומספר הפסיכולוגים לא יפחת מאחד לכל יחידת סיוע; 
רופא פסיכיאטר או מומחה אחר יועסק או ייתן שירותי ייעוץ בענייני משפחה ביחידת 

הסיוע לפי הצורך.

יחידת הסיוע תיתן לבית הדין ייעוץ, המלצות, או חוות דעת בענייני משפחה, בכפוף   .4
לאמור בסעיף 2)ג( לחוק, לרבות בנושאים אלה:

טיפול במקרי חירום;  )1(

יישוב סכסוך בדרך של טיפול או ייעוץ משפחתי או גישור;  )2(

הסכמים בעניין משמורת ילדים והבטחת קשר בין ילד להורהו, לרבות הסדרים   )3(
זמניים;

הסדרי הגירה ויציאת קטין מהארץ;  )4(

טיפול בענייני אלימות במשפחה;  )5(

ייעוץ לגבי תסקיר של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין או חוות דעת של מומחה;     )6(

מינוי מומחה בידי בית הדין.    )7(

לפי  תיערך  הדין,  בבית  שנדונה  לתובענה  בקשר  הסיוע  ליחידת  הדין  בית  הפניית   .5
מ–30  יאוחר  לא  הדין,  לבית  בכתב  תימסר  הסיוע  יחידת  תשובת  שבתוספת;  הטופס 

ימים מיום ההפניה, זולת אם קבע בית הדין מועד אחר.

רשימות המומחים לפי סעיף 4 לצו בית המשפט לענייני משפחה )הקמת יחידות  )א(   .6
סיוע דרכי פעולתן וסדרי עבודתן(, התשנ"ו-31996 )להלן  - רשימות המומחים( יעמדו 

לרשות הציבור ולרשות בתי הדין השרעיים ויחידות הסיוע.

הממונה הארצי יכלול ברשימות המומחים, מיוזמתו או לפי הצעת מנהל בתי הדין  )ב( 
השרעיים, מומחים שיבקשו זאת, בעלי כישורים וניסיון בהתאם לאמות המידה שנקבעו 
לפי סעיף 4 לצו בית המשפט לענייני משפחה )הקמת יחידות סיוע דרכי פעולתן וסדרי 

עבודתן(, התשנ"ו-1996, ואשר התחייבו לקיים את הוראות הסעיף האמור. 

הגדרה

הקמת יחידות סיוע

בעלי מקצוע 
ביחידת הסיוע

ייעוץ לבית הדין

הפניה ליחידת 
הסיוע

רשימות מומחים

ס"ח התשע"א, עמ' 918.  1

2  ק"ת התשנ"ו, עמ' 983.

3  ק"ת התשנ"ו, עמ' 1329; התשס"ה, עמ' 5.
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בית הדין רשאי לפנות ליחידת הסיוע בבקשה שתמליץ לפניו על מומחה למתן  )א(   .7
חוות דעת בכתב בענייני משפחה; יחידת הסיוע תמליץ על מומחה מבין המומחים 

המנויים ברשימות המומחים.

דעת,  חוות  שיכין  למומחה  בהסכמתם,  הדין,  בעלי  את  הסיוע  יחידת  הפנתה  )ב( 
מומחה  ידי  על  ניתנה  כאילו  המומחה  של  הדעת  חוות  את  לראות  הדין  בית  רשאי 

שהוא מינה.

כמשמעותו  בגישור  והחלו  הסיוע,  יחידת  הצעת  לפי  למגשר,  הדין  בעלי  פנו  )א(   .8
בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-41984, תודיע על כך יחידת 

הסיוע לבית הדין. 

הפסיק בעל דין את הגישור ימסור הודעה על כך בכתב לצד השני, למגשר ולבית  )ב( 
הדין.

ההסכם  את  לאשר  הדין  בית  רשאי  בגישור,  הסכסוך  להסדר  הדין  בעלי  הגיעו  )ג( 
ולתת לו תוקף של פסק דין, בעניינים שבין בעלי הדין המצויים בסמכותו.

של  בעניינו  תניות  בהסכם  ונקבעו  בגישור,  הסכסוך  להסדר  הדין  בעלי  הגיעו  )ד( 
קטין, חייב המגשר להודיע לבית הדין אם תניות אלה אינן מנוגדות לטובת הקטין; בית 

הדין רשאי לבקש את עמדת יחידת הסיוע בעניין זה.

תוספת
)תקנה 5(

בבית הדין ה ...................... ב ............................

תיק ראשי .....................................

תיק משנה ...................................

לפני כב' הקאדי/הקאדים ...............................

תאריך .................................

התובע/מבקש ............................................

נ ג ד

הנתבע/המשיב .......................................... 

הפניה ליחידת הסיוע

]  [  אני מפנה את בעלי הדין ליחידת הסיוע. 

]  [  אני מפנה ליחידת הסיוע גם את בן/בני המשפחה  .................................. ................................... 
)ציין את קרבת המשפחה למי מבעלי הדין(.

מטרת ההפניה )סמן X במשבצת המתאימה(:

לבעלי  והוסבר  ייעוץ(,   - )להלן  גישור  או  טיפול  ייעוץ  אבחון,  לצורך  היא  ההפניה   ]  [
הדין טרם ההפניה כי על דברים שייאמרו ועל מידע שיימסר ליחידת הסיוע יחולו 
)יחידות  דתיים  דין  בתי  בחוק  הקבועים  ואי–קבילות  החיסיון  הפרסום,  איסור  כללי 
 סיוע(, התשע"א-2011, וכי הייעוץ ביחידת הסיוע או הפסקתו לא ישפיעו על הדיון

בבית הדין.

העמדת מומחה 
לבית הדין

העברת עניין לגישור

ק"ת התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68; התשס"א, עמ' 498.  4
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ההפניה היא לקבלת חוות דעת, והוסבר לבעלי הדין טרם ההפניה כי לא יחול חיסיון   ] [
כלפי בית הדין על דברים שייאמרו או על מידע שיימסר ליחידת הסיוע לצורך מתן 

חוות הדעת. 

פירוט: 
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

הערות והנחיות:
..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

....................................                 ................................
תאריך                                     קאדי     

כ"ה בחשוון התשע"ח )14 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5011(

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ץ כ ם  י י ח
שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים
 

צו בתי דין דתיים )יחידות סיוע( )הקמת יחידת סיוע בבית הדין הדתי 
הדרוזי, דרכי הפעלתה וסדרי עבודתה(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2)א( לחוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(, התשע"א-12011, 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

בצו זה, "ממונה ארצי"  - מי שממונה על יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני   .1
משפחה ובתי הדין הדתיים.

מוקמות בזה יחידות סיוע ליד בית הדין הדתי הדרוזי בעכו; יחידת סיוע תיתן בעצמה   .2
או באמצעות אחרים, שירותי ייעוץ, אבחון, טיפול וגישור בענייני משפחה )להלן -  

ייעוץ בענייני משפחה(. 

הכישורים המקצועיים של עובדי יחידות הסיוע והפיקוח המקצועי עליהם, יהיו  )א(   .3
כפי שנקבע בצו בית המשפט לענייני משפחה )יחידת הסיוע - כישורים מקצועיים 

ופיקוח מקצועי(, התשנ"ו-21996.

יפחת  לא  הדין  בית  שליד  סיוע  ביחידת  הסוציאליים  העובדים  משרות  מספר  )ב( 
ממספר הרכבי הקאדים מד'הב המכהנים בו, ומספר הפסיכולוגים לא יפחת מאחד; 
רופא פסיכיאטר או מומחה אחר יועסק או ייתן שירותי ייעוץ בענייני משפחה ביחידת 

הסיוע לפי הצורך.

יחידת הסיוע תיתן לבית הדין ייעוץ, המלצות, או חוות דעת בענייני משפחה, בכפוף   .4
לאמור בסעיף 2)ג( לחוק, לרבות בנושאים אלה:

הגדרה

בעלי מקצוע 
ביחידת הסיוע

ייעוץ לבית הדין

ס"ח התשע"א, עמ' 918.  1

2  ק"ת התשנ"ו, עמ' 983.
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טיפול במקרי חירום;  )1(

יישוב סכסוך בדרך של טיפול או ייעוץ משפחתי או גישור;  )2(

הסכמים בעניין משמורת ילדים והבטחת קשר בין ילד להורהו, לרבות הסדרים   )3(
זמניים;

הסדרי הגירה ויציאת קטין מהארץ;  )4(

טיפול בענייני אלימות במשפחה;  )5(

ייעוץ לגבי תסקיר של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין או חוות דעת של מומחה;     )6(

מינוי מומחה בידי בית הדין.    )7(

לפי  תיערך  הדין,  בבית  שנדונה  לתובענה  בקשר  הסיוע  ליחידת  הדין  בית  הפניית   .5
מ–30  יאוחר  לא  הדין,  לבית  בכתב  תימסר  הסיוע  יחידת  תשובת  שבתוספת;  הטופס 

ימים מיום ההפניה, זולת אם קבע בית הדין מועד אחר.

רשימות המומחים לפי סעיף 4 לצו בית המשפט לענייני משפחה )הקמת יחידות  )א(   .6
המומחים(,  רשימות   - )להלן   התשנ"ו-31996  עבודתן(,  וסדרי  פעולתן  דרכי  סיוע 

יעמדו לרשות הציבור ולרשות בית הדין הדתי הדרוזי ויחידת הסיוע.

בתי  מנהל  הצעת  לפי  או  מיוזמתו  המומחים,  ברשימות  יכלול  הארצי  הממונה  )ב( 
הדין הדתיים הדרוזיים, מומחים שיבקשו זאת, בעלי כישורים וניסיון בהתאם לאמות 
סיוע  יחידות  )הקמת  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לצו   4 סעיף  לפי  שנקבעו  המידה 
דרכי פעולתן וסדרי עבודתן(, התשנ"ו-1996, ואשר התחייבו לקיים את הוראות הסעיף 

האמור. 

בית הדין רשאי לפנות ליחידת הסיוע בבקשה שתמליץ לפניו על מומחה למתן  )א(   .7
חוות דעת בכתב בענייני משפחה; יחידת הסיוע תמליץ על מומחה מבין המומחים 

המנויים ברשימות המומחים.

דעת,  חוות  שיכין  למומחה  בהסכמתם,  הדין,  בעלי  את  הסיוע  יחידת  הפנתה  )ב( 
מומחה  ידי  על  ניתנה  כאילו  המומחה  של  הדעת  חוות  את  לראות  הדין  בית  רשאי 

שהוא מינה.

כמשמעותו  בגישור  והחלו  הסיוע,  יחידת  הצעת  לפי  למגשר,  הדין  בעלי  פנו  )א(   .8
בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-41984, תודיע על כך יחידת 

הסיוע לבית הדין. 

הפסיק בעל דין את הגישור ימסור הודעה על כך בכתב לצד השני, למגשר ולבית  )ב( 
הדין.

ההסכם  את  לאשר  הדין  בית  רשאי  בגישור,  הסכסוך  להסדר  הדין  בעלי  הגיעו  )ג( 
ולתת לו תוקף של פסק דין, בעניינים שבין בעלי הדין המצויים בסמכותו.

של  בעניינו  תניות  בהסכם  ונקבעו  בגישור,  הסכסוך  להסדר  הדין  בעלי  הגיעו  )ד( 
קטין, חייב המגשר להודיע לבית הדין אם תניות אלה אינן מנוגדות לטובת הקטין; בית 

הדין רשאי לבקש את עמדת יחידת הסיוע בעניין זה.

הפניה ליחידת 
הסיוע

רשימות מומחים

העמדת מומחה 
לבית הדין

העברת עניין לגישור

3  ק"ת התשנ"ו, עמ' 1329; התשס"ה, עמ' 5.

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68; התשס"א, עמ' 498.  4
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תוספת
)תקנה 5(

בבית הדין ה ...................... ב ............................

תיק ראשי .....................................

תיק משנה ...................................

לפני כב' הקאדי/הקאדים מד'הב ...............................

תאריך .................................

התובע/מבקש ............................................

נ ג ד

הנתבע/המשיב .......................................... 

הפניה ליחידת הסיוע

]  [ אני מפנה את בעלי הדין ליחידת הסיוע. 

]  [ אני מפנה ליחידת הסיוע גם את בן/בני המשפחה  .................................. ................................ 
)ציין את קרבת המשפחה למי מבעלי הדין(.

מטרת ההפניה )סמן X במשבצת המתאימה(:

לבעלי  והוסבר  ייעוץ(,   - )להלן  גישור  או  טיפול  ייעוץ  אבחון,  לצורך  היא  [ ההפניה   [
הדין טרם ההפניה כי על דברים שייאמרו ועל מידע שיימסר ליחידת הסיוע יחולו 
)יחידות  דתיים  דין  בתי  בחוק  הקבועים  ואי–קבילות  החיסיון  הפרסום,  איסור  כללי 
 סיוע(, התשע"א-2011, וכי הייעוץ ביחידת הסיוע או הפסקתו לא ישפיעו על הדיון

בבית הדין.

] [ ההפניה היא לקבלת חוות דעת, והוסבר לבעלי הדין טרם ההפניה כי לא יחול חיסיון 
כלפי בית הדין על דברים שייאמרו או על מידע שיימסר ליחידת הסיוע לצורך מתן 

חוות הדעת. 

פירוט: 
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

הערות והנחיות:
..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

....................................                 ................................
 תאריך                                      קאדי מד'הב    

כ"ה בחשוון התשע"ח )14 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5012(

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ץ כ ם  י י ח
שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים
 



319 קובץ התקנות 7896, כ"ה בכסלו התשע"ח, 13.12.2017 

תקנות שירות המילואים )חובות חיילי המילואים( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-12008, ובאישור ועדת 
החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  

בתקנה 3 לתקנות שירות המילואים )חובות אנשי המילואים(, התשט"ז-21956, בתקנת   .1
משנה )א()8(, המילים "  - אם חפץ בכך" - יימחקו.  

כ"ה בחשוון התשע"ח )14 בנובמבר 2017(
)חמ 3-4190(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

צו שירות המילואים )מטרות הקריאה לשירות המילואים( )הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)4( לחוק שירות המילואים, התשס"ח-12008, לאחר ששוכנעתי 
כי אין חלופה סבירה  אחרת לשם השגת המטרות שלהלן, אלא אם כן ייקרא חייל מילואים 

לשירות מילואים, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

שעה(,  )הוראת  המילואים(  לשירות  הקריאה  )מטרות  המילואים  שירות  בצו   .1
התשע"ה-22015, בסעיף 1, אחרי פסקה )12( יבוא: 

")13( שירות במחלקת הגנה יישובית )כיתת כוננות(."

כ"ה בחשוון התשע"ח )14 בנובמבר 2017(
)חמ 3-3856(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

תקנות איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה )סימון כלב 
בתהליך הכשרה(, התשע"ח-2017

המלווים  עיוורון  עם  אנשים  הפליית  איסור  לחוק  3)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בכלבי נחייה, התשנ"ג-11993, אני מתקין תקנות אלה: 

שאליה  רתמה  באמצעות  יסומן  הכשרה,  בתהליך  כלב  מאמן  ידי  על  המובל  כלב   .1
מחוברת ידית אחיזה. 

כלב המובל על ידי אומן לכלב בתהליך הכשרה, יסומן באמצעות אפודה המזהה את   .2
ייעודו לנחייה ואת מרכז ההכשרה וההדרכה שאליו הוא משתייך.

ט"ו בכסלו התשע"ח )3 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5504(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

תיקון סעיף 1

תיקון תקנה 3

ס"ח התשס"ח, עמ' 502.  1

2  ס"ח התשט"ז, עמ' 358; התשע"ה, עמ' 1046.

ס"ח התשס"ח, עמ' 502.  1

2  ס"ח התשע"ה, עמ' 1316.

ס"ח התשנ"ג, עמ' 48, התשע"ו, עמ' 1058.  1

סימון כלב המובל 
על ידי מאמן כלב 

בתהליך הכשרה

סימון כלב המובל 
על ידי אומן לכלב 

בתהליך הכשרה
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תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

לישראל(,  ארצי  )כביש  אגרה  כביש  לחוק  ו–16  12)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי1  בתוקף 
התשנ"ה-21995, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים(, התשנ"ט-21999   .1
)להלן - התקנות העיקריות(, בהגדרה "חשבון נוסף" -

)1( בפסקה )2(, אחרי "שתי תקופות חיוב קודמות" יבוא "או יותר";

)2( פסקה )3( - תימחק.

בתקנה 14 לתקנות העיקריות -   .2
)1( במקום תקנות משנה )א( ו–)ב( יבוא:

הפיצוי  סכומי  לשינוי  המלצות  לשר  להגיש  רשאית  הממונה  ")א( הרשות 
והחזר ההוצאות שבתוספת הראשונה, באופן שסכומי הפיצוי והחזר ההוצאות 
באכיפת  הכרוכות  ההוצאות  של  הכולל  סכומן  את  תואמים  יהיו  שייקבעו, 

הגביה של האגרה, אכיפת התשלומים ופיצוי בשל נזק שנגרם.

הנתונים  מלוא  את  דרישתה,  לפי  הממונה,  לרשות  יגיש  הזיכיון  )ב( בעל 
והתחזיות לעניין פעילויות האכיפה, לרבות עלויות האכיפה, ההכנסות מאכיפה 

והיקף סרבנות התשלום, וזאת לא יאוחר מ–21 ימים ממועד הדרישה כאמור.";

)2(  תקנת משנה )ג( - תימחק. 

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, פרט )1()ד( - יימחק.  .3

התוספת השנייה לתקנות העיקריות - בטלה.   .4
ח' בכסלו התשע"ח )26 בנובמבר 2017(

)חמ 3-2914-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 14

תיקון התוספת 
הראשונה

ביטול התוספת 
השנייה

י"פ התש"ס, עמ' 1088.  1

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 490.

3  ק"ת התשנ"ט, עמ' 1074.




