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תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

)הוראת  משפחה  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משפחה,  לענייני  המשפט  בתי  לחוק   26 סעיף  החוק(,   - )להלן  התשע"ה-12014  שעה(, 
התשמ"ד-31984  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   109 עד   107 סעיפים  התשנ"ה-21995, 
)להלן - חוק בתי המשפט(, סעיף 27 לחוק הדיינים, התשט"ו-41955, באישור ועדת החוקה 

חוק ומשפט של הכנסת, ובהתייעצות עם ראש בית הדין הדתי, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו-52016 )להלן   .1
- התקנות העיקריות(, בתקנה 3, אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:

")ה( הוגשה בקשה ליישוב סכסוך עם בקשה לסעד דחוף לפי תקנה 12)א()1(, )2( ו–)4(, 
יודיע המבקש למזכירות הערכאה השיפוטית וליחידת הסיוע, לאחר קבלת ההחלטה 
לא  ליישב;  מבקש  הוא  שאותם  נוספים  עניינים  יש  אם  לכך,  ובסמוך  הדחוף  בסעד 
ליישוב  הבקשה  תימחק  המהו"ת,  לישיבת  המבקש  הגיע  ולא  כאמור  הודעה  ניתנה 

סכסוך בתוך 60 ימים מיום מתן ההחלטה בסעד הדחוף."

2.  בתקנה 10)א(, במקום "תיערך לפי טופס 5 שבתוספת ותוגש לערכאה השיפוטית לפי 
הקבוע בתקנה 15" יבוא "תיערך לפי טופס 5 שבתוספת; מזכירות הערכאה השיפוטית 

לא תקבל בקשה שאינה ערוכה לפי טופס זה".   

בתקנה 12 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:    .3
")ד( הגיש צד בקשה לסעד דחוף בעניינים המפורטים בתקנת משנה )א()1(, )2( ו–)4( 
או לצו עיכוב יציאה מן הארץ של קטין, יציין בטופס 6 אם הוא מעוניין ליישב את 
הסכסוך עם הצד האחר בעניינים נוספים ובמקרה כאמור יגיש לערכאה השיפוטית 

בקשה ליישוב סכסוך."

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בטופס 6 -   .4
אחרי "בעניין שבין המבקש:" יבוא: "מס' זהות ..............................";   )1(

אחרי "לבין המשיב:" יבוא: "מס' זהות ..............................";  )2(

אחרי "מוגשת בזה בקשה לסעד דחוף בלא בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3)ז()1(   )3(
לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014 )להלן - 

התקנות(" יבוא:

קיימים עניינים נוספים ביני ובין המשיב מלבד אלה המפורטים בבקשה זו    □"
לסעד דחוף שברצוני ליישבם עם המשיב וידוע לי כי לשם כך עלי להגיש 
גם בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה 2 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי 

משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו-2016.

□ ידוע לי כי לאחר הדיון בסעד הדחוף עלי להודיע ליחידת הסיוע אם יש צורך 
בבקשה ליישוב סכסוך.";

במקום "פרטים אישיים:" יבוא: "פרטי המבקש:";  )4(

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 12

ס"ח התשע"ה, עמ' 116.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.  2
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  3

ס"ח התשט"ו, עמ' 68.  4
ק"ת התשע"ו, עמ' 1580.  5

תיקון התוספת
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במקום "בן/בת הזוג" יבוא: "פרטי המשיב";  )5(

אחרי "ילדים אם הסעד הדחוף נוגע להם:  )6(

שם: ..............................." יבוא: "מס' זהות ..............................."

כ"ח בטבת התשע"ח )15 בינואר 2018(
)חמ 3-5250(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - נתניה-מתחם חבצלת(, התשע"ח-2018

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם נתניה - מתחם חבצלת המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

גודלו של המתחם הוא כ–800 דונם. מיקומו בתחום מחוז המרכז; המתחם מצוי בתחום   .2
השיפוט של הרשות המקומית עמק חפר, צפונית לנתניה, מזרחית לשושנת העמקים, 
כמסומן  הם  גבולותיו  ים;  וצוקי  השרון  לחבצלת  ודרומית  חבצלת  למחלף  מערבית 
במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים 
לדיור במשרד האוצר, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז מרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

8322296 ,288 ,283 ,264 ,48 ,47 ,30-23 ,6-1

832349 ,46-44 ,42 ,41 ,37-28 ,23-8 ,4-1

8324116 ,93 ,92 ,83 ,46 ,12

8327149 ,100 ,99 ,30 ,14

831529

83254

י"ב בשבט התשע"ח )28 בינואר 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

מתחם מועדף לדיור

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - אכסאל מערב(, התשע"ח-2018

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם אכסאל מערב המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם מועדף   .1
לדיור.

מצוי  המתחם  הצפון;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–440  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בתחום השיפוט של הרשות המקומית מבוא העמקים, צפונית לתל עדשים, מזרחית 
לכפר יפיע, מערבית לדבורייה ודרומית לנצרת עילית; גבולותיו הם כמסומן במפה 
שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,22 נשרים  כנפי  רחוב  האוצר,  במשרד 

ולבניה מחוז צפון ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

1690012 - 10 ,7 ,62

1690521 ,20 ,219 ,1

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף   .4
לדיור - אכסאל מערב(, התשע"ז-22016 - בטל. 

י"ב בשבט התשע"ח )28 בינואר 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  
  

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ביטול

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

2  ק"ת התשע"ז, עמ' 176.

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו




