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חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, 
התש"ף-2020*

בחוקלהסדרהתדיינויותבסכסוכימשפחה)הוראתשעה(,התשע"ה-12014)להלן-1פתיקוןשםהחוק
החוקהעיקרי(,בשםהחוק,המילים")הוראתשעה("-יימחקופ

בסעיף2לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף2

בהגדרה"תובענה",במקוםהסיפההחלבמילה"למעט"יבוא"ובכללזהבקשה )1(
למתןסעדזמני,ולמעטכלאחדמאלה:

בקשהלאישורהסכם; )1(

ערעורובקשתרשותערעור; )2(

תובענהלאכיפהולביצועשלהחלטהשיפוטית,לרבותלפיפקודתבזיון )3(
ביתמשפט2;

בקשהלאכיפתפסקחוץלפיחוקאכיפתפסקיחוץ,התשי"ח-31958;"; )4(

בהגדרה"תובענהבענייןשלסכסוךמשפחתי"- )2(

נישואין להתרת או לגירושין תובענה "למעט יבוא בסופה ,)1( בפסקה )א(
שהוגשהבהסכמתהצדדים";

בפסקה)4(,בסופהיבוא"אובקשהלצועיכוביציאהמןהארץהמוגשת )ב(
בקשרלתובענהכאמור";

בפסקה)5(,בסופהיבוא"למעטתובענהבענייןכאמורשהוגשהבהסכמת )ג(
הצדדים";

אחריפסקה)5(יבוא: )ד(

מזונותאומדורשלצעיראוצעירהאוסכסוךביןהורהאוהורים )6("
לבתםאובנםהצעירים;לענייןזה,"צעיר"-בגירשטרםמלאולו21שניםפ"

בסעיף3לחוקהעיקרי-3פתיקוןסעיף3

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ופגישותמהו"ת"; )1(

בסעיףקטן)א(,המילים"לרבותבענייןמזונותזמניים,"-יימחקו; )2(

בסעיףקטן)ב()2(,בסופויבוא"הממונההארציעליחידותהסיועיקבעבנוהל )3(
אמותמידה,נסיבותושיקוליםלענייןהשתתפותםשלילדיםבישיבותמהו"תשבהן
יובאו ותיקונו הנוהל השתתפותם; דרכי ואת אליהם הנוגעים הסדרים מתגבשים

לידיעתועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת;";

בסעיףקטן)ג(- )4(

)2(,אחרי"גישור"יבוא"גירושיןבשיתוףפעולה"ובסופהיבוא בפסקה )א(
"לענייןזה,"גירושיןבשיתוףפעולה"-משאומתןלפירודביןבניזוגשבוכל
אחדמהצדדיםמיוצגעלידיעורךדיןבשיתוףפעולהעםאנשימקצוענוספים
אםהדברנדרש,ובלבדשאותםעורכידיןלאיוכלולייצגאתהצדדיםבהליך

המשפטישיתנהלביניהם,אםהמשאומתןייכשל;";

התקבלבכנסתביוםי"חבאלולהתש"ף)7בספטמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1313,מיוםט"זבסיווןהתש"ף)8ביוני2020(,עמ'188פ

ס"חהתשע"ה,עמ'116;התש"ף,עמ'92פ 1

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(332,)א(356פ 2

ס"חהתשי"ח,עמ'68פ 3

הערות
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"קביעת יבוא )ה(" קטן "בסעיף המילים עד הרישה במקום ,)4( בפסקה )ב(
הסדריםבהסכמהביןהוריםלרבותבענייןמזונות,החזקתילדים,חלוקתזמני

שהותביןהוריםוכלענייןאחרבעניינושלילדם;";

בסעיףקטן)ד(,במקום"עשרה"יבוא"חמישה"; )5(

בסעיףקטן)ה(,במקוםהרישהעדהמילים"לפיסעיף5)א()5("יבוא"בתקופהשל )6(
60ימיםמיוםהגשתבקשהליישובסכסוך,ואםהתקופההוארכהכאמורבסעיףקטן)ב(

)3(-75ימים,אובתקופהקצרהאוארוכהמזואםהחליטהעלכךערכאהשיפוטיתלפי
סעיף5)א()5()להלן-תקופתעיכובההליכים(,ובכלתקופהנוספתשהצדדיםהסכימו

להבכתב";

סעיףקטן)ו(-בטל; )7(

בסעיףקטן)ז(- )8(

בפסקה)2(,במקום"לסעדזמני"יבוא"לסעדדחוףאוזמני"ואחרי"בסעד" )א(
יבוא"הדחוףאו";

בפסקה)3(,במקום"לסעדזמני"יבוא"לסעדדחוףאוזמני"; )ב(

במקוםפסקה)4(יבוא: )ג(

צולסעדדחוףאוזמנישניתןלפיסעיףקטןזהיעמודבתוקפוחמישה )4("
חודשיםמיוםמתןהצו,ואםקבעההערכאההשיפוטיתשנתנהאתהצו
השיפוטית הערכאה נתנה ואולם, שקבעה; לתקופה - אחרת תקופה
שנקבעהכמוסמכתלדוןבתובענההעיקרית,לאחרשהוגשוכתביבי־דין
לפיסעיף4,החלטהבענייןהצו,לפניתוםהתקופהכאמור,יעמודהצו

בתוקףעדלמתןההחלטהפ";

אחריסעיףקטן)ח(יבוא: )9(

אי־")ח1( או התייצבות על שיפוטית לערכאה תדווח הסיוע יחידת )1(
התייצבותשלהצדדיםלפגישותהמהו"ת,והערכאההשיפוטיתרשאית

להביאבחשבוןטענותבדברהתייצבותאואי־התייצבותכאמורפ

סברעובדיחידתהסיוע,בתוםפגישתמהו"ת,כיבשלחששלפגיעה )2(
בשלומוהגופניאוהנפשישלילדאולשםמניעתהחמרהבמצבוהגופני
אוהנפשי,ישלנקוטאמצעיםלשםמניעתפגיעהאוהחמרהכאמור,ובכלל
זהעריכתתסקירעובדסוציאלילפיחוקהסעד)סדרידיןבענייניקטינים,
לקטין לדין אפוטרופוס מינוי או התשט"ו-41955, ונעדרים(, נפש חולי
לפיחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-51962,רשאיהוא
להמליץלערכאההשיפוטיתלהורותעלנקיטתאמצעיםכאמור,מיוזמתה
;4 לפיסעיף תובענה לה אואםתוגש דין, כל לפי בהתאםלסמכותה
ההמלצהתהיהתמציתיתומנומקתותכלולפרטיםעלהילדומשפחתו

בהיקףהנדרשלשםמתןההמלצה,בלבדפ

בית לחוק 5א סעיף הוראות אף על יחולו זה קטן סעיף הוראות )3(
המשפטלעניינימשפחהוסעיף3לחוקיחידותהסיועפ";

"קביעת יבוא )ה(" קטן "בסעיף המילים עד הרישה במקום ,)4( בפסקה )ב(
הסדריםבהסכמהביןהוריםלרבותבענייןמזונות,החזקתילדים,חלוקתזמני

שהותביןהוריםוכלענייןאחרבעניינושלילדם;";

בסעיףקטן)ד(,במקום"עשרה"יבוא"חמישה"; )5(

בסעיףקטן)ה(,במקוםהרישהעדהמילים"לפיסעיף5)א()5("יבוא"בתקופהשל )6(
60ימיםמיוםהגשתבקשהליישובסכסוך,ואםהתקופההוארכהכאמורבסעיףקטן)ב(

)3(-75ימים,אובתקופהקצרהאוארוכהמזואםהחליטהעלכךערכאהשיפוטיתלפי
סעיף5)א()5()להלן-תקופתעיכובההליכים(,ובכלתקופהנוספתשהצדדיםהסכימו

להבכתב";

סעיףקטן)ו(-בטל; )7(

בסעיףקטן)ז(- )8(

בפסקה)2(,במקום"לסעדזמני"יבוא"לסעדדחוףאוזמני"ואחרי"בסעד" )א(
יבוא"הדחוףאו";

בפסקה)3(,במקום"לסעדזמני"יבוא"לסעדדחוףאוזמני"; )ב(

במקוםפסקה)4(יבוא: )ג(

צולסעדדחוףאוזמנישניתןלפיסעיףקטןזהיעמודבתוקפוחמישה )4("
חודשיםמיוםמתןהצו,ואםקבעההערכאההשיפוטיתשנתנהאתהצו
השיפוטית הערכאה נתנה ואולם, שקבעה; לתקופה - אחרת תקופה
שנקבעהכמוסמכתלדוןבתובענההעיקרית,לאחרשהוגשוכתביבי־דין
לפיסעיף4,החלטהבענייןהצו,לפניתוםהתקופהכאמור,יעמודהצו

בתוקףעדלמתןההחלטהפ";

אחריסעיףקטן)ח(יבוא: )9(

אי־")ח1( או התייצבות על שיפוטית לערכאה תדווח הסיוע יחידת )1(
התייצבותשלהצדדיםלפגישותהמהו"ת,והערכאההשיפוטיתרשאית

להביאבחשבוןטענותבדברהתייצבותאואי־התייצבותכאמורפ

סברעובדיחידתהסיוע,בתוםפגישתמהו"ת,כיבשלחששלפגיעה )2(
בשלומוהגופניאוהנפשישלילדאולשםמניעתהחמרהבמצבוהגופני
אוהנפשי,ישלנקוטאמצעיםלשםמניעתפגיעהאוהחמרהכאמור,ובכלל
זהעריכתתסקירעובדסוציאלילפיחוקהסעד)סדרידיןבענייניקטינים,
לקטין לדין אפוטרופוס מינוי או התשט"ו-41955, ונעדרים(, נפש חולי
לפיחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-51962,רשאיהוא
להמליץלערכאההשיפוטיתלהורותעלנקיטתאמצעיםכאמור,מיוזמתה
;4 לפיסעיף תובענה לה אואםתוגש דין, כל לפי בהתאםלסמכותה
ההמלצהתהיהתמציתיתומנומקתותכלולפרטיםעלהילדומשפחתו

בהיקףהנדרשלשםמתןההמלצה,בלבדפ

בית לחוק 5א סעיף הוראות אף על יחולו זה קטן סעיף הוראות )3(
המשפטלעניינימשפחהוסעיף3לחוקיחידותהסיועפ";

ס"חהתשט"ו,עמ'126פ 4

ס"חהתשכ"ב,עמ'120פ 5

הערות
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במקוםסעיףקטן)י(יבוא: )10(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אדםרשאילהגישתובענהבענייןשלסכסוך ")י(
משפחתיבלאשהגישתחילהבקשהליישובסכסוך,אםמתקייםאחדמאלה:

בשנהשקדמהלהגשתהתובענהכברהוגשהבקשהליישובסכסוך )1(
ביןאותםצדדיםוהמבקשלהגישאתהתובענההגיעלפגישותהמהו"ת,
)ה( קטן בסעיף כאמור התקופות חלפו התובענה הגשת שבעת ובלבד

ותקופת15הימיםשבסעיף4לענייןהבקשה;

הוגשהבקשהליישובסכסוךביןאותםצדדיםלפנייותרמשנה, )2(
ובעתהגשתהתובענהתלויהועומדתבערכאהשיפוטיתתובענהבעניין
שלסכסוךמשפחתיביןהצדדיםאושההליכיםבתובענהכאמורהסתיימו

בשנהשקדמהלהגשתהתובענהפ"

אחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:4פהוספתסעיף4א

הוראותחוקזהלאיחולועלהליכיםאלה:4אפ"סייגלתחולה

הליךשמקוםמושבושלצדלואינובישראל; )1(

הליךשהמדינהצדלו,למעטתובענהבענייןאבהותאו )2(
אימהותלגביילדהאוילד,שהוגשהשלאבהסכמתהצדדים;

הליךלפיחוקלמניעתאלימותבמשפחה,התשנ"א- )3(
;61991

הליךלפיחוקמניעתהטרדהמאיימת,התשס"ב-72001פ" )4(

בסעיף5לחוקהעיקרי-5פתיקוןסעיף5

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,אחרי"לביצועו"יבוא"ביןהשאר"; )א(

בפסקה)4(,במקום"והסדריהראייההזמנייםהמוגשיםלפיסעיף3)ו("יבוא )ב(
"והסדריםזמנייםבענייןחלוקתזמנישהותביןהורים";

בסעיףקטן)ג(,במקום"עד)4("יבוא"עד)5("פ )2(

אחריסעיף6לחוקהעיקרייבוא:6פהוספתסעיף6א

"מנייןימים
ותקופות

הימיםוהתקופותהמנוייםלהלןלאיבואובמנייןהימים6אפ )א(
לפיחוקזה:

לבתי המוגשות סכסוך ליישוב בקשות לעניין )1(
-שני הרבניים ובתיהדין משפחה לענייני המשפט
ימיראשהשנה,יוםהכיפורים,התקופהשמיוםי"ד
בתשריעדיוםכ"בבתשריוהתקופהשמיוםי"דבניסן

עדכ"אבניסן;

ס"חהתשנ"א,עמ'138פ 6

ס"חהתשס"ב,עמ'6פ 7

הערות
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לענייןבקשותליישובסכסוךהמוגשותלבתיהדין )2(
השרעיים-ימיחגאלפיטרמהיוםהראשוןעדהיום
השלישיבחודששוואל,וערבהחג,וימיחגאלאדחא
ד'ו בחודש עשר הארבעה היום עד העשירי מהיום

אל־חג'ה,וערבהחגפ

שרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשל )ב(
אלה על נוספים ותקופות מועדים לקבוע רשאי הכנסת,
המנוייםבסעיףקטן)א(,שלאיבואובמנייןהימיםלפיחוקזהפ

עלאףההוראותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,במניין15 )ג(
הימיםלהגשתתובענהבענייןשלסכסוךמשפחתיכאמור
בסעיף4יבואוגםהמועדיםוהתקופותלפיאותםסעיפים
קטנים,אלאאםכןהיוםהאחרוןלהגשתהתובענהחלבמועד

אובתקופהכאמורפ"

סעיף9לחוקהעיקרי-בטלפ7פביטולסעיף9

תיקוןחוקבית
המשפטלענייני

משפחה-מס'12

בחוקביתהמשפטלעניינימשפחה,התשנ"ה-81995,בסעיף5א)ה(,במקום"אושמהם8פ
עולה"יבוא"שמהםעולה"ובסופויבוא"אושמהםעולהחששלפגיעהבשלומוהנפשי
אוהגופנישלהקטיןומסירתהמידעדרושהלשםמניעתפגיעהכאמור,לשםמניעת

החמרתהאוהישנותהאולשםטיפולבקטיןבקשרלפגיעהכאמור"פ

תיקוןחוקבתידין
דתיים)יחידות

סיוע(

בחוקבתידיןדתיים)יחידותסיוע(,התשע"א-92011,בסעיף3)ה(,במקום"אושמהם9פ
עולה"יבוא"שמהםעולה"ובסופויבוא"אושמהםעולהחששלפגיעהבשלומוהנפשי
אוהגופנישלהקטיןומסירתהמידעדרושהלשםמניעתפגיעהכאמור,לשםמניעת

החמרתהאוהישנותהאולשםטיפולבקטיןבקשרלפגיעהכאמור"פ

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומופ10פתחילהותחולה )א(

סעיפים3)ד(,)ה(ו־6אלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,יחולולענייןתובענהבעניין )ב(
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