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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

 הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(
)תיקון מס' 2( )דחיית תחילה(, התשע"ה-2015

בחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014 1 )להלן - 1  תיקון סעיף 7
החוק העיקרי(, בסעיף 7, במקום "תשעה חודשים" יבוא "שנה ושבעה חודשים"  

בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "החל מספטמבר 2016" יבוא "החל מיולי 2017" 2  תיקון סעיף 8

משפחה  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  החוק   סעיף 1 
)הוראת שעה(, התשע"ה-2014 )להלן - החוק(,   
  )2014 בדצמבר   17( התשע"ה  בכסלו  כ"ה  ביום  פורסם 
בהתאם לסעיף 7 לחוק, כניסתו לתוקף של החוק אמורה 
להיות תשעה חודשים מיום פרסומו, כלומר ביום ד' בתשרי 
התשע"ו )17 בספטמבר 2015(, למעט בתי דין דתיים שלא 
הוקמה לידם יחידת סיוע עד מועד פרסומו של החוק, שאז 
הוראות החוק יחולו לגביהם במועד שיקבע שר המשפטים, 

בצו, בהתייעצות עם ראש בית הדין הדתי הנוגע בדבר  

לנוכח תקופת הבחירות שחלה בסמוך לאחר חקיקתו 
של החוק והעובדה שמאז חקיקת החוק לא אושר תקציב 
תקציב  לאישור  המועד  דחיית  בשל  וכן  חדש,  מדינה 
המדינה והצפי כי במועד כניסתו של החוק לתוקף עדיין 
לא יהיה תקציב מאושר, לא יהיה ניתן להפעיל את החוק 

בערכאות השיפוטיות שבהן הוא אמור להיכנס לתוקף   

של  לתוקף  כניסתו  מועד  את  לדחות  מוצע  לפיכך, 
החוק בעשרה חודשים  דחייה זו נועדה כאמור לאפשר את 

ההיערכות התקציבית והמינהלית הנדרשת לצורך יישומו 
של החוק, לרבות ניהול מכרזים לאיוש התקנים המשלימים 

הנדרשים ביחידות הסיוע שליד הערכאות השיפוטיות  

סעיף 8 לחוק מטיל על שר המשפטים ועל שר  סעיף 2 
אחת  לדווח  החברתיים  והשירותים  הרווחה   
לשנה לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על מספר 
המהו"ת  פגישות  על  שהוגשו,  סכסוך  ליישוב  הבקשות 
שהתקיימו ביחידות הסיוע ועל מספר הבקשות ליישוב 
סכסוך שהסתיימו בהסכמה ביחידות הסיוע, וכן על מספר 
התובענות שהוגשו לערכאות השיפוטיות על אף הניסיון 

ליישוב הסכסוך בהסכמה 

תום  שהוא   ,2016 לספטמבר  נקבע  הראשון  הדיווח 
שנה מתחילת החוק לפי נוסחו של החוק כיום  לאור דחיית 
הראשון,  הדיווח  מועד  בדחיית  גם  צורך  יש  התחילה, 
לחודש יולי 2017, שאז תחלוף שנה מתחילתו של החוק 

לאחר הדחייה 
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