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תקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי דין(, התשפ"א-2020

בתוקףסמכותילפיסעיף26)א(לחוקביתהמשפטלעניינימשפחה,התשנ"ה-11995 
)להלן-החוק(,ולפיסעיפים108ו־109לחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-

21984,אנימתקיןתקנותאלה:

פרק א': סדרי דין כלליים בבית המשפט לענייני משפחה

סימן א': כללי

תחולתתקנותסדר
הדיןהאזרחי

תקנותסדרהדיןהאזרחייחולועלהליכיםבביתמשפטלעניינימשפחהבשינויים1ב
המחויביםלפיהעניין,אלאאםכןנקבעאחרתבתקנותאלה;ביתהמשפטרשאילסטות
מהוראותסדרהדיןהאזרחיולנהוגבדרךהנראיתלוהטובהביותרלעשייתמשפטצדק

לפיסעיף8לחוקב

ביתהמשפטלעניינימשפחהאחראיעלניהולההליךהשיפוטיגםלשםצמצום2בעקרונותיסוד )א(
ההתדיינותהשיפוטיתביןבעלידיןשהםבנימשפחהבמטרהלהגיעלסיוםהסכסוך
ביניהםוכןליישובובדרכישלוםאםניתן,ותוךהתחשבותבמכלולההיבטיםהקשורים

לסכסוךהמשפחתיב

בלילגרועמהוראותכלדין,בהליכיםהמתנהליםביןבנימשפחה,טרםקבלת )ב(
החלטהבעניינושלילד,ישקולביתהמשפטאתטובתושלהילד,ובכללזהאתמכלול

זכויותיו,צרכיווהאינטרסיםשלו,וכןאתרצונובהתחשבבגילוובכשריוהמתפתחיםב

בתקנותאלה-3בהגדרותופרשנות

"ביתמשפט"-ביתמשפטלעניינימשפחהשהוקםלפיסעיף2לחוק,אוביתמשפט
שלוםכשהואדןתובענותלפיחוקלמניעתאלימותבמשפחה;

"חוקבריתהזוגיותלחסרידת"-חוקבריתהזוגיותלחסרידת,התש"ע-32010;

"חוקגילהנישואין"-חוקגילהנישואין,התש"י-41950;

"חוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות"-חוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,
התשכ"ב-51962;

"חוקהשמות"-חוקהשמות,התשט"ז-61956;

"החוקלהסדרהתדיינויות"-החוקלהסדרהתדיינויותבסכסוכימשפחה,התשע"ה-
;72014

"חוקלמניעתאלימותבמשפחה"-חוקלמניעתאלימותבמשפחה,התשנ"א-81991;

"חוקמרשםאוכלוסין"-חוקמרשםאוכלוסין,התשכ"ה-91965;

"חוקקביעתגיל"-חוקקביעתגיל,התשכ"ד-101963;

ס"חהתשנ"ה,עמ'393ב 1

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ב 2

ס"חהתש"ע,עמ'428ב 3

ס"חהתש"י,עמ'286ב 4

ס"חהתשכ"ב,עמ'120ב 5

ס"חהתשט"ז,עמ'94ב 6

ס"חהתשע"ה,עמ'116ב 7

ס"חהתשנ"א,עמ'138ב 8

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ב 9

ס"חהתשכ"ד,עמ'7ב 10
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"עובדיחידתהסיוע"לענייןפרקב'-עובדסוציאלימיחידתהסיועשלידביתהמשפט
לעניינימשפחה,שעברהכשרהלשמיעתילדיםבביתהמשפט;

"פסולדין"-כמשמעותובחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות;

"צוההקמה"-צוביתהמשפטלעניינימשפחה)הקמתיחידותסיוע,דרכיפעולתן
וסדריעבודתן(,התשנ"ו-111996;

"קטין"-כמשמעותובסעיף3לחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות;

"תביעהלמזונות"-תביעהלפיחוקלתיקוןדיניהמשפחה)מזונות(,התשי"ט-121959,
לרבותתביעהלפיסעיפים2)א(או3)א(שבו;

"תובענה"-לרבותבקשההמוגשתלביתמשפטכהליךעיקרי;

"תקנותהירושה"-תקנותהירושה,התשנ"ח-131998;

"תקנותסדרהדיןהאזרחי"-תקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-142018ב

תחולתהוראותעל
תובענותבענייני

משפחה

פרקזהיחולעלתובענותהנדונותבביתהמשפטאםאינןסותרותאתפרקיםב'עדי'4ב
אוחיקוקאחרב

סמכותכלליתשל
ביתהמשפט

נקבעבתקנותאלהאובסדרידיןאחרים,זמןלעשייתדבראולהימנעמעשיית5ב )א(
דבר,יחולהאמורכלעודביתהמשפטלאהורהאחרתמטעמיםמיוחדיםב

מועדשהורהעליוביתהמשפטלעשייתדברשבסדריהדיןאושבנוהג,רשאיהוא )ב(
לפישיקולדעתו,ובאיןהוראהאחרתבתקנותאלה,להאריכומזמןלזמןאומטעמים

מיוחדיםשירשמואףלקצרוב

סימן ב': סמכות מקומית

תובענהראשונהבעניינימשפחהשהצדדיםלההםבניזוגאוהוריםוילדיהם6במקוםשיפוט )א(
תוגשלביתהמשפטשבתחוםשיפוטומצוימקוםמגוריהםהמשותף,ואםאיןלהםמקום
מגוריםמשותף-מקוםמגוריהםהמשותףהאחרוןבישראל,ובלבדשאחדהצדדים
עדייןמתגוררבאותומקוםמגורים;ואולםאםהתובענהבעניינושלקטין,רשאיבית
המשפטלהורותעלהעברתהדיוןבתובענהובתיקיםנוספיםביןאותםצדדים,לבית

משפטבמקוםאחרב

תובענהאחרתבעניינימשפחה,לרבותתובענהשהצדדיםלההםבניזוגאו )ב(
הוריםוילדיהםשלאנקבעלהמקוםשיפוטלפיתקנתמשנה)א(,תוגשלביתהמשפט
שבתחוםשיפוטומצוימקוםמגוריהתובע;תובענההכוללתכמהתובעים,תוגשלבית

משפטשבתחוםשיפוטומצוימקוםמגוריאחדמהםב

אםמקוםמגוריםכאמורבתקנתמשנה)א(או)ב(באזורכמשמעותובתוספתלחוק )ג(
להארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרוןוחבלעזה-שיפוטבעבירות
ועזרהמשפטית(,התשכ"ז-151967,יראוכביתהמשפטשבתחוםשיפוטומצוימקום

המגורים,אתביתהמשפטשתחוםשיפוטוהואהקרובלאותומקוםמגוריםב

"עובדיחידתהסיוע"לענייןפרקב'-עובדסוציאלימיחידתהסיועשלידביתהמשפט
לעניינימשפחה,שעברהכשרהלשמיעתילדיםבביתהמשפט;

"פסולדין"-כמשמעותובחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות;

"צוההקמה"-צוביתהמשפטלעניינימשפחה)הקמתיחידותסיוע,דרכיפעולתן
וסדריעבודתן(,התשנ"ו-111996;

"קטין"-כמשמעותובסעיף3לחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות;

"תביעהלמזונות"-תביעהלפיחוקלתיקוןדיניהמשפחה)מזונות(,התשי"ט-121959,
לרבותתביעהלפיסעיפים2)א(או3)א(שבו;

"תובענה"-לרבותבקשההמוגשתלביתמשפטכהליךעיקרי;

"תקנותהירושה"-תקנותהירושה,התשנ"ח-131998;

"תקנותסדרהדיןהאזרחי"-תקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-142018ב

פרקזהיחולעלתובענותהנדונותבביתהמשפטאםאינןסותרותאתפרקיםב'עדי'4ב
אוחיקוקאחרב

תחולתהוראותעל
תובענותבענייני

משפחה

נקבעבתקנותאלהאובסדרידיןאחרים,זמןלעשייתדבראולהימנעמעשיית5ב )א(
דבר,יחולהאמורכלעודביתהמשפטלאהורהאחרתמטעמיםמיוחדיםב

סמכותכלליתשל
ביתהמשפט

מועדשהורהעליוביתהמשפטלעשייתדברשבסדריהדיןאושבנוהג,רשאיהוא )ב(
לפישיקולדעתו,ובאיןהוראהאחרתבתקנותאלה,להאריכומזמןלזמןאומטעמים

מיוחדיםשירשמואףלקצרוב

סימן ב': סמכות מקומית

תובענהראשונהבעניינימשפחהשהצדדיםלההםבניזוגאוהוריםוילדיהם6ב )א(
תוגשלביתהמשפטשבתחוםשיפוטומצוימקוםמגוריהםהמשותף,ואםאיןלהםמקום
מגוריםמשותף-מקוםמגוריהםהמשותףהאחרוןבישראל,ובלבדשאחדהצדדים
עדייןמתגוררבאותומקוםמגורים;ואולםאםהתובענהבעניינושלקטין,רשאיבית
המשפטלהורותעלהעברתהדיוןבתובענהובתיקיםנוספיםביןאותםצדדים,לבית

משפטבמקוםאחרב

מקוםשיפוט

תובענהאחרתבעניינימשפחה,לרבותתובענהשהצדדיםלההםבניזוגאו )ב(
הוריםוילדיהםשלאנקבעלהמקוםשיפוטלפיתקנתמשנה)א(,תוגשלביתהמשפט
שבתחוםשיפוטומצוימקוםמגוריהתובע;תובענההכוללתכמהתובעים,תוגשלבית

משפטשבתחוםשיפוטומצוימקוםמגוריאחדמהםב

אםמקוםמגוריםכאמורבתקנתמשנה)א(או)ב(באזורכמשמעותובתוספתלחוק )ג(
להארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרוןוחבלעזה-שיפוטבעבירות
ועזרהמשפטית(,התשכ"ז-151967,יראוכביתהמשפטשבתחוםשיפוטומצוימקום

המגורים,אתביתהמשפטשתחוםשיפוטוהואהקרובלאותומקוםמגוריםב

ק"תהתשנ"ו,עמ'1329;התשס"ה,עמ'5ב 11

ס"חהתשי"ט,עמ'72ב 12

ק"תהתשנ"ח,עמ'1256;התש"ף,עמ'1374ב 13

ק"תהתשע"ט,עמ'422ב 14

ס"חהתשכ"ז,עמ'20ב 15
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תובענהחדשהנוספתבעניינימשפחהתוגשלאותוביתמשפטלעניינימשפחה )ד(
כאמור אחרת המשפט בית הורה כן אם אלא הצדדים, בין קודמת בתובענה שדן

בסעיף6)ד(לחוק;החלביתמשפטלדוןבתובענהחדשהבעניינימשפחהבלאשניתנה
הוראהבענייןלפיסעיף6)ד(לחוק,ונוכחלדעתכיביתמשפטאחרדןבתובענהקודמת
בעניינם,ביןשהסתייםבההדיוןוביןשהיאעדייןתלויהועומדת,יעביראתהתובענה
לאותוביתמשפטשימשיךלדוןבהמהשלבשאליוהגיעביתהמשפטשהעבירה,אלא
אםכןמצא,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,כילשםבירורהתובענהעליולדוןבהכאילו

לכתחילההובאהלפניוב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,רשאיביתהמשפטלדוןבבקשהשהגישהאישה )ה(
השוההבמקלטאואדםשהוצאצוהגנהלהגנתו,אםראהלנכוןלעשותכןמטעמים
שיירשמו,אףאםמקוםהמגוריםהמשותףלאנמצאבאזורהשיפוט;בתקנתמשנהזו-

"מקלט"-מקלטלנשיםמוכותכהגדרתובסעיף7)ג()5(לחוקעבודתנשים,התשי"ד-
;161954

"צוהגנה"-צולפיחוקלמניעתאלימותבמשפחהב

מקוםשיפוט
במקומותאחרים

תובענהשאיןלהמקוםשיפוטמתאיםלפיתקנותאלהאולפיחיקוקאחר,תוגשלבית7ב
המשפטהמוסמךבתלאביבב

העברהלבית
משפט

להורות8ב רשאי משפחה, לענייני משפט בית נשיא סגן או שלום משפט בית נשיא
שתובענהתועברלביתמשפטאחר,אםסברשבנסיבותהענייןמוטבכיהדיוןיתקיים

בביתמשפטאחר,וזאתמטעמיםמיוחדיםשיירשמוב

סימן ג': כתבי טענות ומסמכים

הוגשהתובענהביןבניזוגאוהוריםוילדיהםוקיימתתובענהקודמתביניהם,9בפתיחתתיק )א(
יצויןמועדהגשתהויקושרהתיקלתובענההקודמת;התובענהתנותבלאותושופט

אלאאםכןהורהנשיאביתמשפטהשלוםאוסגןהנשיאלעניינימשפחה,אחרתב

הוגשוכמהתובענותביןאותםבעלידין,שאינםבנימשפחההנזכריםבתקנת )ב(
משנה)א(,יקושרואףהןלתובענותקודמותכאמורבתקנתמשנה)א(וינותבולאותו
שופטאלאאםכןהורהנשיאביתמשפטהשלוםאוסגןהנשיאלעניינימשפחה,אחרתב

בתובענהחדשהנוספתביןבעלידיןהאמוריםבתקנותמשנה)א(או)ב(,יציין )ג(
מביאההליךאתמספרםשלהתיקיםהאחריםבביתהמשפטשבונדונותהתובענות

הקודמותב

תובענהשכנגדאוהודעתצדג'תוגשבתיקנפרדויצויןבהמספרהתובענה )ד(
שבשלהמוגשתהתובענהאוההודעה,והיאתקושרלתובענהזוב

כתביטענות-
כללי

עלכתביטענותהמוגשיםלביתהמשפט,יחולוהוראותסימןא'וסימןד'בפרקג'לחלק10ב
ב'לתקנותסדרהדיןהאזרחי,החלותעלכתביטענותהמוגשיםלביתמשפטשלום,

בשינוייםהמחויבים,אלאאםכןנקבעאחרתבסימןזהב

תובענהתיפתחבמסירתכתבתביעהלביתהמשפט;כתבהתביעהיכלולהזמנת11בכתבתביעה )א(
הנתבעלדיןערוכהלפיטופס1אוטופס2שבתוספתהראשונה,לפיהענייןב

נוסףעלהאמורבתקנה10- )ב(

אםהתובענהבענייןקטין,יצויןהדברבחלקוהראשוןשלכתבהתביעה, )1(
תוךציוןשםהקטיןושמותהוריוובעליהדיןהאחרים,כתובעיםאוכנתבעים,

לפיהעניין,תוךציוןמעמדםהמשפטיכלפיהקטין;

ס"חהתשי"ד,עמ'154;התשע"ט,עמ'142ב 16
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אםקטיןמגישתובענהלפיסעיף3)ד(לחוקביתהמשפטלעניינימשפחה, )2(
יצויןהדברבחלקוהראשוןשלכתבהתביעה,ויצוינונוסףעלהאמורבפסקה)1(

גםשמםשלידידקרובאואפוטרופוסלדין,אםהתובענההוגשהבאמצעותםב

אםהתביעההיאלמזונותבעדכמהתובעים,יפורטובכתבהתביעהצרכיו )3(
שלכלתובעבנפרדב

לתובענהביןבניזוגלרבותאישורהסכםביניהם,יצורףטופסהרצאתפרטיםלפי12בהרצאתפרטים )א(
טופס3שבתוספתהראשונה,אלאאםכןהתובענההוגשהיחדעםתובענהאחרת,

שלהצורףטופסכאמורב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,לכתבתביעהלמזונות- )ב(

תצורףהרצאתפרטיםלפיטופס4שבתוספתהראשונה,אםהדברמתאים )1(
לעניין;הגישהורהתביעהלמזונותקטין,יצרףההורהלהרצאתהפרטיםפירוט
שלהכנסותיובשניםעשרהחודשיםשקדמולהגשתהתביעה,וכןפירוטעל

השוויהכספיהמשוערשלנכסיו;

ידיעתו והפרטהואבתחום בהרצאתהפרטים דיןשלאמסרפרט בעל )2(
האישית,יראוהוכמישמודהבפרטשמסרבעלהדיןשכנגדבענייןהנדון,ולעניין

זהלאדיבהכחשהסתמית;

בעלדיןשלאצירףלהרצאתהפרטיםמסמךשהיהעליולצרפו,יראוהוכמי )3(
שלאמסרפרטיםהנוגעיםלתוכןהמסמך,והואלאיורשהלהביאראיותלפרטים
אלהאלאאםכןביתהמשפטהתירלו,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,לצרףאת

המסמךלאחרהגשתכתביטענותיו;

פרטיםשאינםבתחוםידיעתוהאישיתשלבעלדין,יצהירעליהםשהם )4(
נכוניםלפימיטבאמונתו,בציוןהיסודלאמונתו,ואםאיןבידולעשותכן-יציין

אתהסיבהלכך;

עלאףהאמורבתקנהזו,רשאיביתהמשפט,אםראהשבעלדיןאינומקיים )5(
הוראהמהוראותפרקזה,למחוקאתכתבהטענותשלואולצוותעליולקייםאת

ההוראהבתוךזמןשיורהב

כתבהגנהיוגשבתוך30ימיםלאחרהמצאתכתבהתביעהלידיהנתבעב13בהגשתכתבהגנה )א(

בתביעהלמזונות,לכתבההגנהתצורףהרצאתפרטיםלפיטופס4שבתוספת )ב(
הראשונהב

כתביטענות
נוספים

לאחרהגשתכתבהגנהלאיוגשכתבטענותנוסףאלאברשותביתהמשפטולפי14ב )א(
הוראותיוב

ג' בפרק ב' סימן יחול שכנגד, תביעה כתב להגשת משפט בית רשות ניתנה )ב(
לחלקב'בתקנותסדרהדיןהאזרחי,ואולםכתבהגנהשכנגדיוגשבתוך30ימיםב

ג' בפרק ג' סימן יחול שלישי, צד הודעת להגשת משפט בית רשות ניתנה )ג(
לחלקב'לתקנותסדרהדיןהאזרחי,ואולםצדשלישייגישכתבהגנהבתוך30ימים

מהיוםשההודעההומצאהלוב

אישרביתהמשפטלהגשתכתבטענותנוסףכאמורבתקנהזו,עלכתבטענותזה )ד(
יחולושארההוראותשבפרקזההחלותעלכתבטענותב

סעדיםבשל
תביעותשונות

תובענהבשלכלאחדמהענייניםהמפורטיםלהלןתוגשבתביעהנפרדת,יהיה15ב )א(
מספרהסעדיםבאותוענייןאשריהיה:

אםקטיןמגישתובענהלפיסעיף3)ד(לחוקביתהמשפטלעניינימשפחה, )2(
יצויןהדברבחלקוהראשוןשלכתבהתביעה,ויצוינונוסףעלהאמורבפסקה)1(

גםשמםשלידידקרובאואפוטרופוסלדין,אםהתובענההוגשהבאמצעותםב

אםהתביעההיאלמזונותבעדכמהתובעים,יפורטובכתבהתביעהצרכיו )3(
שלכלתובעבנפרדב

לתובענהביןבניזוגלרבותאישורהסכםביניהם,יצורףטופסהרצאתפרטיםלפי12ב )א(
טופס3שבתוספתהראשונה,אלאאםכןהתובענההוגשהיחדעםתובענהאחרת,

שלהצורףטופסכאמורב

הרצאתפרטים

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,לכתבתביעהלמזונות- )ב(

תצורףהרצאתפרטיםלפיטופס4שבתוספתהראשונה,אםהדברמתאים )1(
לעניין;הגישהורהתביעהלמזונותקטין,יצרףההורהלהרצאתהפרטיםפירוט
שלהכנסותיובשניםעשרהחודשיםשקדמולהגשתהתביעה,וכןפירוטעל

השוויהכספיהמשוערשלנכסיו;

ידיעתו הואבתחום והפרט בהרצאתהפרטים דיןשלאמסרפרט בעל )2(
האישית,יראוהוכמישמודהבפרטשמסרבעלהדיןשכנגדבענייןהנדון,ולעניין

זהלאדיבהכחשהסתמית;

בעלדיןשלאצירףלהרצאתהפרטיםמסמךשהיהעליולצרפו,יראוהוכמי )3(
שלאמסרפרטיםהנוגעיםלתוכןהמסמך,והואלאיורשהלהביאראיותלפרטים
אלהאלאאםכןביתהמשפטהתירלו,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,לצרףאת

המסמךלאחרהגשתכתביטענותיו;

פרטיםשאינםבתחוםידיעתוהאישיתשלבעלדין,יצהירעליהםשהם )4(
נכוניםלפימיטבאמונתו,בציוןהיסודלאמונתו,ואםאיןבידולעשותכן-יציין

אתהסיבהלכך;

עלאףהאמורבתקנהזו,רשאיביתהמשפט,אםראהשבעלדיןאינומקיים )5(
הוראהמהוראותפרקזה,למחוקאתכתבהטענותשלואולצוותעליולקייםאת

ההוראהבתוךזמןשיורהב

כתבהגנהיוגשבתוך30ימיםלאחרהמצאתכתבהתביעהלידיהנתבעב13ב הגשתכתבהגנה)א(

בתביעהלמזונות,לכתבההגנהתצורףהרצאתפרטיםלפיטופס4שבתוספת )ב(
הראשונהב

לאחרהגשתכתבהגנהלאיוגשכתבטענותנוסףאלאברשותביתהמשפטולפי14ב )א(
הוראותיוב

כתביטענות
נוספים

ג' בפרק ב' סימן יחול שכנגד, תביעה כתב להגשת משפט בית רשות ניתנה )ב(
לחלקב'בתקנותסדרהדיןהאזרחי,ואולםכתבהגנהשכנגדיוגשבתוך30ימיםב

ג' בפרק ג' סימן יחול שלישי, צד הודעת להגשת משפט בית רשות ניתנה )ג(
לחלקב'לתקנותסדרהדיןהאזרחי,ואולםצדשלישייגישכתבהגנהבתוך30ימים

מהיוםשההודעההומצאהלוב

אישרביתהמשפטלהגשתכתבטענותנוסףכאמורבתקנהזו,עלכתבטענותזה )ד(
יחולושארההוראותשבפרקזההחלותעלכתבטענותב

תובענהבשלכלאחדמהענייניםהמפורטיםלהלןתוגשבתביעהנפרדת,יהיה15ב )א(
מספרהסעדיםבאותוענייןאשריהיה:

סעדיםבשל
תביעותשונות
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תובענהכספיתאורכושית,לרבותסעדהצהרתי,פירוקשיתוףבנכסוסעד )1(
לפיחוקיחסיממוןביןבניזוג,התשל"ג-171973;התובעיאחדבתובענהזואת

כלעילותהתביעהוהסעדיםכלפיאותונתבעבשלאותהמסכתעובדתית;

תובענהלמזונותולמדור; )2(

תובענהבענייןקטיןלרבותבקשהלהסדרשנושאהזמנישהות,חינוך, )3(
הבטחתקשרביןקטיןלהורהואוקרובמשפחהאחר,יציאתקטיןמהארץ,וכל
המשפטית הכשרות חוק לפי הקטין, ילדם בעניין הורים בין אחרת תובענה

והאפוטרופסות;

תובענהאחרתלפיחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות; )4(

תובענהלאבהותאואימהותובקשהלצומידעגנטילפיפרקה1לחוקמידע )5(
גנטי,התשס"א-182000;

תובענהלהחזרתקטיןחטוף; )6(

תובענהלפיחוקלמניעתאלימותבמשפחה,התשנ"א-1991,ותובענהלפי )7(
חוקלמניעתהטרדהמאיימת,התשס"ב-192001;

תובענהבענייןהכרזהעלילדכבר־אימוץאולמתןצואימוץ; )8(

תובענהבענייןהתרתנישואין; )9(

תובענהלפיסעיפים2)7(ו־11לחוקבריתהזוגיותלחסרידת; )10(

תובענהלפיחוקגילהנישואין; )11(

תובענהלענייןקביעתגיל; )12(

תובענהלשינוישם,לפיחוקהשמות; )13(

תובענהבעניינימשפחהלפיחוקהבוררות,התשכ"ח-201968; )14(

תובענהלפיסעיף19ה)ב(לחוקמרשםאוכלוסין; )15(

תובענהלפיחוקהסכמיםלנשיאתעוברים)אישורהסכםומעמדהילוד(, )16(
התשנ"ו-211996;

תובענהלאכיפתפסקחוץבעניינימשפחה; )17(

ערעורעלהחלטתרשם; )18(

ערעורעלהחלטתרשםההוצאהלפועל; )19(

תובענהאחרתבעניינימשפחהב )20(

ביתהמשפטרשאי,לבקשתבעלדיןאומיוזמתו,לדוןבמאוחדבכמהתובענות )ב(
בענייניםהמפורטיםבתקנתמשנה)א(,אםסברכיישבכךכדילייעלאתההליכיםב

תובענהבענייניירושהתוגשלפיתקנה12לתקנותהירושהב )ג(

ס"חהתשל"ג,עמ'267ב 17

ס"חהתשס"א,עמ'62ב 18

ס"חהתשס"ב,עמ'6ב 19

ס"חהתשכ"ח,עמ'184ב 20

ס"חהתשנ"ו,עמ'176ב 21
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אימותכתבטענות
בתצהיר

לכתביהטענותשיוגשויצורףתצהירשלכלאחדמבעליהדין,שבויאמתבעל16ב )א(
הדיןאתהעובדותשבכתבהטענותהידועותלומידיעהאישית,אלאאםכןביקשבעל
הדיןלפטוראותומהגשתתצהירוביתהמשפטאישרזאתמטעמיםמיוחדיםשיירשמו;
תצהירכאמוריוגשלפיטופס5לתוספתהראשונהותקנה178)א(לתקנותסדרהדין

האזרחילאתחולעלתצהירזהב

בתביעהלמזונות,יצורףתצהירגםלהרצאתהפרטיםב )ב(

העובדות לאימות התצהיר את אפוטרופוסו ייתן דין, הואפסול בעלדין אם )ג(
הידועותלומידיעהאישית;אםבעלדיןהואאדםשמונהלואפוטרופוסוהואמסוגל
להביןאתמשמעותהתצהירותוצאותיו,בעלהדיןרשאילתתאתהתצהירבעצמואף
אםמונהלואפוטרופוס,וכןרשאיאפוטרופסולתתתצהירלאימותעובדותהידועות

לוכאפוטרופוסמידיעהאישית;

בתקנתמשנהזו,"אפוטרופוס"-לרבותמיופהכוחשמינהאדםבייפויכוחמתמשך
שנכנסלתוקפולפיחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסותב

אםבעלהדיןקטין,ייתןאתהתצהיראפוטרופסואוידידוהקרובאםהגישתובענה )ד(
בשםהקטין,לפיסעיף3)ד(לחוקב

תצהירשהוגשכאמורבתקנתמשנה)א(לאיבואבמקוםחקירהראשיתאלאאם )ה(
כןביתהמשפטהורהעלכך,מטעמיםשיירשמוב

ראהביתהמשפטשנבצרמבעלדיןלתתתצהיראולהיחקרעלתצהירו,רשאי )ו(
הוא,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להרשותלאדםאחרלתתתצהירבמקומו,ובלבד

שאותואדםיודעמתוךידיעתושלואתהפרטיםהנוגעיםלתובענהב

גילוימסמכים
מוקדם

לכתבטענותיצרףבעלדיןרשימהשלכלהמסמכיםהנוגעיםלענייניםהשנויים17ב )א(
במחלוקתביןהצדדים,ביןשהםברשותווביןשאינםברשותוב

בעלדיןהמגישכתבטענות,יצרףהעתקאותצלוםשלמסמךכאמורבתקנת )ב(
משנה)א(המצויברשותולכתבהטענות;אםמסמךכאמוראינומצויברשותו,יציין
בעלדיןכאמורבתצהירהמאמתאתכתבהטענותבידימי,למיטבידיעתו,הואמצויב

פרקט'לחלקב'לתקנותסדרהדיןהאזרחילאיחולעלתובענותבעניינימשפחה; )ג(
ואולםביתהמשפטרשאילהרשותלבעלדיןלשלוחשאלוןלבעלדיןאחרכאמור

בתקנה56לתקנותסדרהדיןהאזרחי;ביתהמשפטיורהאתהמועדיםלענייןזהותחול
התקנההאמורהב

לאצירףבעלדיןמסמךכאמורבתקנותמשנה)א(או)ב(,רשאיביתהמשפטלתת )ד(
צולגילוימסמכיםולפעוללפיתקנה60לתקנותסדרהדיןהאזרחי,בשינוייםהמחויביםב

תקנה49לתקנותסדרהדיןהאזרחיבענייןרשימתבקשות,תחולעלתובענה18בבקשותבהליך )א(
שהוגשהלפיתקנה15)א()1(או)ג(ב

בקשתבינייםשתוגשבמסגרתהליךמשפטי,תוגשלביתהמשפטבכתבובה )ב(
יצויןסוגהתובענהכמפורטבתקנה15שבמסגרתוהוגשה,ותאומתבתצהירכאמור

בתקנה16ב

בתוםהדיוןבכלבקשה,רשאיביתהמשפטלפסוקאתהוצאותהבקשהועלמי )ג(
הןחלות,בלאקשרלתוצאותההליךהעיקריב

בלילגרועמתקנה33לתקנותסדרהדיןהאזרחיבענייןהמזכירהמשפטי,מסמךהמנוי19בהוראותנוספות
עלרשימתהמסמכיםבתוספתהשנייהיועברלעיונושלשופטשיחליטגםבדברקבלתוב

לכתביהטענותשיוגשויצורףתצהירשלכלאחדמבעליהדין,שבויאמתבעל16ב )א(
הדיןאתהעובדותשבכתבהטענותהידועותלומידיעהאישית,אלאאםכןביקשבעל
הדיןלפטוראותומהגשתתצהירוביתהמשפטאישרזאתמטעמיםמיוחדיםשיירשמו;
תצהירכאמוריוגשלפיטופס5לתוספתהראשונהותקנה178)א(לתקנותסדרהדין

האזרחילאתחולעלתצהירזהב

אימותכתבטענות
בתצהיר

בתביעהלמזונות,יצורףתצהירגםלהרצאתהפרטיםב )ב(

העובדות לאימות התצהיר את אפוטרופוסו ייתן דין, הואפסול בעלדין אם )ג(
הידועותלומידיעהאישית;אםבעלדיןהואאדםשמונהלואפוטרופוסוהואמסוגל
להביןאתמשמעותהתצהירותוצאותיו,בעלהדיןרשאילתתאתהתצהירבעצמואף
אםמונהלואפוטרופוס,וכןרשאיאפוטרופסולתתתצהירלאימותעובדותהידועות

לוכאפוטרופוסמידיעהאישית;

בתקנתמשנהזו,"אפוטרופוס"-לרבותמיופהכוחשמינהאדםבייפויכוחמתמשך
שנכנסלתוקפולפיחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסותב

אםבעלהדיןקטין,ייתןאתהתצהיראפוטרופסואוידידוהקרובאםהגישתובענה )ד(
בשםהקטין,לפיסעיף3)ד(לחוקב

תצהירשהוגשכאמורבתקנתמשנה)א(לאיבואבמקוםחקירהראשיתאלאאם )ה(
כןביתהמשפטהורהעלכך,מטעמיםשיירשמוב

ראהביתהמשפטשנבצרמבעלדיןלתתתצהיראולהיחקרעלתצהירו,רשאי )ו(
הוא,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להרשותלאדםאחרלתתתצהירבמקומו,ובלבד

שאותואדםיודעמתוךידיעתושלואתהפרטיםהנוגעיםלתובענהב

לכתבטענותיצרףבעלדיןרשימהשלכלהמסמכיםהנוגעיםלענייניםהשנויים17ב )א(
במחלוקתביןהצדדים,ביןשהםברשותווביןשאינםברשותוב

גילוימסמכים
מוקדם

בעלדיןהמגישכתבטענות,יצרףהעתקאותצלוםשלמסמךכאמורבתקנת )ב(
משנה)א(המצויברשותולכתבהטענות;אםמסמךכאמוראינומצויברשותו,יציין
בעלדיןכאמורבתצהירהמאמתאתכתבהטענותבידימי,למיטבידיעתו,הואמצויב

פרקט'לחלקב'לתקנותסדרהדיןהאזרחילאיחולעלתובענותבעניינימשפחה; )ג(
ואולםביתהמשפטרשאילהרשותלבעלדיןלשלוחשאלוןלבעלדיןאחרכאמור

בתקנה56לתקנותסדרהדיןהאזרחי;ביתהמשפטיורהאתהמועדיםלענייןזהותחול
התקנההאמורהב

לאצירףבעלדיןמסמךכאמורבתקנותמשנה)א(או)ב(,רשאיביתהמשפטלתת )ד(
צולגילוימסמכיםולפעוללפיתקנה60לתקנותסדרהדיןהאזרחי,בשינוייםהמחויביםב

תקנה49לתקנותסדרהדיןהאזרחיבענייןרשימתבקשות,תחולעלתובענה18ב )א(
שהוגשהלפיתקנה15)א()1(או)ג(ב

בקשותבהליך

בקשתבינייםשתוגשבמסגרתהליךמשפטי,תוגשלביתהמשפטבכתבובה )ב(
יצויןסוגהתובענהכמפורטבתקנה15שבמסגרתוהוגשה,ותאומתבתצהירכאמור

בתקנה16ב

בתוםהדיוןבכלבקשה,רשאיביתהמשפטלפסוקאתהוצאותהבקשהועלמי )ג(
הןחלות,בלאקשרלתוצאותההליךהעיקריב

בלילגרועמתקנה33לתקנותסדרהדיןהאזרחיבענייןהמזכירהמשפטי,מסמךהמנוי19ב
עלרשימתהמסמכיםבתוספתהשנייהיועברלעיונושלשופטשיחליטגםבדברקבלתוב

הוראותנוספות
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סימן ד': ניהול ההליך - הוראות כלליות

דיוןמקדמי
בתובענהכספית

אורכושית

דיוןמקדמיביןבעליהדיןכאמורבתקנות34עד36לתקנותסדרהדיןהאזרחי,יחול20ב
בתובענהשהוגשהלפיתקנה15)א()1(או)ג(בכפוףלתקנות38ו־39לתקנותסדרהדין

האזרחיב

ישיבתמהו"ת
אזרחית

עלתובענהלפיתקנה15)ג(אולפיתקנה15)א()1(שהחוקלהסדרהתדיינויות21ב )א(
לאחלעליה,יחולותקנות37עד39לתקנותסדרהדיןהאזרחי,אלאאםכןהורהבית
המשפטשבנסיבותהענייןלאנדרשלקייםישיבתמהו"ת;תקנהזותחולבשינויים
המחויביםובשינויזה:הממונהכהגדרתובתקנה37)א(לתקנותסדרהדיןהאזרחי,ימנה
מגשרמהו"תמתוךרשימתהמגשריםבעניינימשפחהכמשמעותהבתקנותבתיהמשפט
)רשימתמגשרים(,התשע"ח-222017,זולתבמקריםחריגיםשבהםנדרשתמומחיות

מיוחדתשלהמגשרהקיימתרקברשימתהמגשריםשלאבעניינימשפחהב

תקנהזולאתחולעלהליךשהוגשבהסכמתבעליהדין,עלתובענהלאכיפת )ב(
הסכםאופסקדין,אועלהליכיביצועלפיסעיף7לחוקב

עלאףהאמורבתקנה61לתקנותסדרהדיןהאזרחי,רשאיביתהמשפטלהורותכיבהליך22בקדםמשפט
שלפניולאתתקייםישיבתקדםמשפט;הורהביתהמשפטכאמור,יורהעלסדרים

לניהולההליךלרבותלענייןהגשתרשימתעדיםואופןדיוןבבקשותבהליךב

התייצבותבעלי
דין

בדיוןבתובענהלרבותבקדםמשפט,יתייצבובעליהדיןזולתאםביתהמשפטהורה23ב
אחרת;דיןאי־התייצבותשלבעלדיןכדיןאי־התייצבותלפיתקנה75לתקנותסדר

הדיןהאזרחיב

175אלתקנותסדרהדיןהאזרחייחולובשינוייםהמחויבים,ובשינוישלהלן:24בשינוימועדדיון תקנה
טעמיםכגוןקיוםמשאומתןלפשרהאוהליךגישוריכוליםלהוות,בכפוףלשיקולדעת
ביתהמשפט,עילהמספקתלשינוימועדדיון;הוראהזולאתחולאםמצאביתהמשפט

שנעשהשימושלרעהבעילהזועלידימימבעליהדיןב

חוותדעתשל
מומחהבענייני

משפחה

ביתהמשפטרשאי,אףשלאבהסכמתבעליהדין,למנותמומחהמטעמו,שיגיש25ב )א(
לוחוותדעתבכתבבכלענייןהנוגעלענייניהמשפחה;המומחהייבחרמתוךרשימת
המומחים,כמשמעותהבסעיף4לצוההקמה;בבחירתהמומחהייוועץביתהמשפט
עםבעליהדין;לאהגיעובעליהדיןלידיהסכמהבדברמינוימומחהמסוים,יבחרבית
המשפטאתהמומחה;מידעםקבלתהמינוי,יצהירהמומחהעלזיקותאישיותהעשויות
להיותלובנוגעלהליך,לבעליהדיןאולביתהמשפט;ההצהרהתהיהערוכהלפי

טופס6שבתוספתהראשונהותומצאלביתהמשפטולבעליהדיןב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(ביתהמשפטרשאילמנותמומחהשלאמתוך )ב(
רשימתהמומחים,אםראהכיהמקצועהנדרששלהמומחהלאקייםברשימתהמומחיםב

הורהביתהמשפטעלמינוימומחהמטעמו,רשאיבעלדיןלהביאלפניוסוגי )ג(
מסמכיםהנוגעיםלענייןלפיהוראותביתהמשפט,בתוךארבעהעשרימיםמיוםמינויוב

המומחהיגישלביתהמשפט,בתוךארבעיםוחמישהימיםמיוםמינויו,אתחוות )ד(
דעתו,לפיהטופסשבתוספתהראשונהלפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-231971,
ובויצייןאתפרטיושלהמומחהשעמוהואהתייעץ,כאמורבסעיף4)ה(לצוההקמהב

בעלדיןרשאילהגישלמומחהשאלותהבהרה,בכתב,עלחוותדעתובתוך )ה(
ארבעהעשרימיםמיוםשקיבלאתחוותהדעת,והמומחהישיבעלהשאלות,בכתב,

בתוךארבעהעשרימיםמיוםשקיבלאתהשאלותב

ק"תהתשע"ח,עמ'194ב 22

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ב 23
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מומחהשמינהביתהמשפטלאיוזמןלהיחקרעלחוותדעתואלאברשותבית )ו(
המשפט,לאחרשהוגשהבקשהמנומקתלחקוראותובתוךארבעהעשרימיםמיום
קבלתהתשובותלשאלותההבהרה,למעטאםהורהביתהמשפטכיבעלהדיןיהיה

רשאילחקוראתהמומחהגםאםלאהגיששאלותהבהרהב

ביתהמשפטיורהמימבעליהדיןיישאבתשלוםשכרושלהמומחהשנבחרכאמור )ז(
בתקנתמשנה)א(,ורשאיהואלהורותכיאחדיםמבעליהדיןאוכולםיישאובתשלום

שכרוב

בעלדיןלאיגישחוותדעתשלמומחהמטעמואלאלאחרשביתהמשפטבחןאם )ח(
לתתהחלטהלפיסעיף8)ג(לחוקב

תקנהזותחולגםעלביתמשפטהדןבערעוראובבקשתרשותלערערב )ט(

שכרטרחהשל
מומחה

ברשימת26ב המצוין השכר יהיה המשפט בית שמינה מומחה של לשעה שכרו )א(
המומחיםלצדשמוב

השכרשיפסוקביתהמשפטלמומחהלאיעלהעלשכרולשעה,כאמורבתקנת )ב(
משנה)א(כפולבמספרהשעותהמרבישנקבעבצוההקמה,ולענייןפסיכיאטרורופא

אחר-השכרהכוללבעדחוותדעתהמצויןברשימתהמומחיםלצדשמוב

ביתהמשפטרשאי,בנסיבותמיוחדותולפיבקשהבכתבומראששלהמומחה, )ג(
להורותעלשכרהעולהעלהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,ובלבדשלאיעלהעל150%

שלהשכרהאמורבתקנתמשנה)ב(,אלאבהסכמתהצדדיםב

ביתהמשפטיחליטעלשכרבעדחוותדעתמיוחדתשלמומחה,שאינהמצוינת )ד(
בצוההקמהב

עלמינוימומחהלפיתקנותאלה,יחולוהוראותבדברהפקדתהערובהלהבטחת )ה(
תשלוםכאמורבתקנה92)ב(לתקנותסדרהדיןהאזרחיב

הזמנתעדמטעם
ביתהמשפט

נוסףעלהוראותפרקי"גלחלקב'בתקנותסדרהדיןהאזרחי,ביתהמשפטרשאי27ב )א(
להזמיןעדמטעמואםהואסבורשעדותודרושהלצורךבירורהמשפטב

ביתהמשפטרשאילחייבאתבעליהדיןאומימהםלשאתבתשלוםהוצאותיו )ב(
שלעדשהוזמןכאמורבתקנתמשנה)א(ב

ביתהמשפטרשאילקבלכראיהכלעדותשהובאהלפניו,אףאםאינהקבילה28בקבלתעדות )א(
בביתמשפטאחרב

ביתהמשפטיקבעאתממצאיולפיהראיותהמסתברותיותרב )ב(

תקנהזולאתחולעלתובענהלפיחוקהירושה,התשכ"ה-241965,שעילתהאינה )ג(
סכסוךבתוךהמשפחהב

קבלתמידע
ממרשםהאוכלוסין

בלילגרועמהוראותכלדין,מצאביתהמשפטכיהדברנדרשלצורךטיפול29ב )א(
בבקשה,הוארשאימיוזמתו,אולבקשתצד,לתתצוהמסמיךאתהמבקשלקבלמידע
עלכניסותויציאותשלבעלדיןלתקופותשיורהורשאיהואלהסמיךצדכאמורלצורך
קבלתמידעעלדברהימצאותושלאדםבישראלבמועדמסוים;ביתהמשפטיורהעל

קבלתמידעבאמצעותטופס7שבתוספתהראשונהב

מומחהשמינהביתהמשפטלאיוזמןלהיחקרעלחוותדעתואלאברשותבית )ו(
המשפט,לאחרשהוגשהבקשהמנומקתלחקוראותובתוךארבעהעשרימיםמיום
קבלתהתשובותלשאלותההבהרה,למעטאםהורהביתהמשפטכיבעלהדיןיהיה

רשאילחקוראתהמומחהגםאםלאהגיששאלותהבהרהב

ביתהמשפטיורהמימבעליהדיןיישאבתשלוםשכרושלהמומחהשנבחרכאמור )ז(
בתקנתמשנה)א(,ורשאיהואלהורותכיאחדיםמבעליהדיןאוכולםיישאובתשלום

שכרוב

בעלדיןלאיגישחוותדעתשלמומחהמטעמואלאלאחרשביתהמשפטבחןאם )ח(
לתתהחלטהלפיסעיף8)ג(לחוקב

תקנהזותחולגםעלביתמשפטהדןבערעוראובבקשתרשותלערערב )ט(

ברשימת26ב המצוין השכר יהיה המשפט בית שמינה מומחה של לשעה שכרו )א(
המומחיםלצדשמוב

שכרטרחהשל
מומחה

השכרשיפסוקביתהמשפטלמומחהלאיעלהעלשכרולשעה,כאמורבתקנת )ב(
משנה)א(כפולבמספרהשעותהמרבישנקבעבצוההקמה,ולענייןפסיכיאטרורופא

אחר-השכרהכוללבעדחוותדעתהמצויןברשימתהמומחיםלצדשמוב

ביתהמשפטרשאי,בנסיבותמיוחדותולפיבקשהבכתבומראששלהמומחה, )ג(
להורותעלשכרהעולהעלהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,ובלבדשלאיעלהעל150%

שלהשכרהאמורבתקנתמשנה)ב(,אלאבהסכמתהצדדיםב

ביתהמשפטיחליטעלשכרבעדחוותדעתמיוחדתשלמומחה,שאינהמצוינת )ד(
בצוההקמהב

עלמינוימומחהלפיתקנותאלה,יחולוהוראותבדברהפקדתהערובהלהבטחת )ה(
תשלוםכאמורבתקנה92)ב(לתקנותסדרהדיןהאזרחיב

נוסףעלהוראותפרקי"גלחלקב'בתקנותסדרהדיןהאזרחי,ביתהמשפטרשאי27ב )א(
להזמיןעדמטעמואםהואסבורשעדותודרושהלצורךבירורהמשפטב

הזמנתעדמטעם
ביתהמשפט

ביתהמשפטרשאילחייבאתבעליהדיןאומימהםלשאתבתשלוםהוצאותיו )ב(
שלעדשהוזמןכאמורבתקנתמשנה)א(ב

ביתהמשפטרשאילקבלכראיהכלעדותשהובאהלפניו,אףאםאינהקבילה28ב )א(
בביתמשפטאחרב

קבלתעדות

ביתהמשפטיקבעאתממצאיולפיהראיותהמסתברותיותרב )ב(

תקנהזולאתחולעלתובענהלפיחוקהירושה,התשכ"ה-241965,שעילתהאינה )ג(
סכסוךבתוךהמשפחהב

בלילגרועמהוראותכלדין,מצאביתהמשפטכיהדברנדרשלצורךטיפול29ב )א(
בבקשה,הוארשאימיוזמתו,אולבקשתצד,לתתצוהמסמיךאתהמבקשלקבלמידע
עלכניסותויציאותשלבעלדיןלתקופותשיורהורשאיהואלהסמיךצדכאמורלצורך
קבלתמידעעלדברהימצאותושלאדםבישראלבמועדמסוים;ביתהמשפטיורהעל

קבלתמידעבאמצעותטופס7שבתוספתהראשונהב

קבלתמידע
ממרשםהאוכלוסין

ס"חהתשכ"ה,עמ'63ב 24
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29ו־30לחוקמרשםהאוכלוסיןובתקנותמרשם בלילפגועבאמורבסעיפים )ב(
האוכלוסין)קבלתפרטירישוםשלנרשם(,התשל"ה-251975,מצאביתהמשפטכיהדבר
נדרשלצורךטיפולבבקשה,הוארשאימיוזמתו,אולבקשתצד,לתתצוהמסמיךאת
המבקשלקבלמפקידהרישוםידיעהבנוגעלרישוםנוכחיבמרשםהאוכלוסיןלגבימי
מהצדדים,וכןתעודתלידה,תעודתפטירה,אותמציתמןהמרשםלגבימימהצדדיםב

סימן ה': סעדים זמניים והוראות נוספות

פרקט"ולחלקב'לתקנותסדרהדיןהאזרחייחולעלתובענותבעניינימשפחה30בתחולה )א(
אםאינןסותרותסימןזה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםשלהלןב

תקנותאלהיחולוגםעלהליכיםלפיחוקלהסדרהתדיינויות,כלעודלאנקבעו )ב(
הוראותאחרותבעניינםבחוקהאמוראובתקנותלפיוב

מטרתהסעדהזמנייהיהכאמורבתקנה94לתקנותסדרהדיןהאזרחי;ואולםמטרתושל31במטרתהסעדהזמני
סעדזמנילפיתקנה15)א()2(שעניינומזונותזמנייםלקטין,אוסעדזמנילפיתקנה15)3(
שעניינוזמנישהותזמניים,אוסעדזמניאחרבענייןקטיןלפיחוקהכשרותהמשפטית
והאפוטרופסותהיאלהבטיחאתטובתושלהקטין,אתצרכיוואתמימושהאחריות
ההוריתבתקופההזמנית;סעדזמנישעניינומזונותזמנייםלאדםבגיר-מטרתולהבטיח

אתצרכיושלאותואדם,לפיהדיןהחלבענייןב

התחייבותעצמית
וערובה

עלסעדיםזמנייםתחולתקנה96לתקנותסדרהדיןהאזרחיב32ב )א(

ביתמשפטהדןבבקשהלפיתקנה15)א()2(שעניינומזונותזמנייםלקטין,אוסעד )ב(
זמנילפיתקנה15)3(שעניינוזמנישהותזמניים,אוסעדזמניאחרבענייןקטיןלפיחוק
הכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,רשאילהורותעלהגשתהתחייבותעצמיתאו

הפקדתערובה,אםסברשהדברצודקוראויבנסיבותהענייןב

המבקשבקשהלצועיכוביציאהמהארץבמעמדצדאחדבתביעהלמזונותאו )ג(
בקשהלצועיכוביציאהמהארץנגדקטיןלפיתקנה35)ב(,פטורמהפקדתערובה,זולת

אםביתהמשפטהורהאחרתמטעמיםשיירשמוב

בעלדיןשהגישתביעהלמזונותומבקששיפסקולומזונותזמנייםיגישבקשה33במזונותזמניים )א(
לפסיקתמזונותזמניים)להלןבתקנהזו-הבקשה(;בבקשהיפרטהמבקשאתטיעוניו,

ויצרףתצהירשבויאמתאתהעובדותשביסודהבקשהוכןהאסמכתאותלבקשהב

בקשהלמזונותזמנייםתוגשכבקשהלסעדביניים,תצורףלתובענהשלגביה )ב(
הוגשה,ותחולעליהתקנה18)ב(ו–)ג(ב

החליטביתהמשפטשהבקשהמצריכהתשובה,המשיברשאילהשיבלהבתוך )ג(
ארבעהעשרימיםמיוםשהומצאהלו,אובתוךמועדאחרשהורהעליוביתהמשפט;
לאימות תצהיר לה ויצרף אסמכתאות, כולל טיעוניו את המשיב יפרט בתשובתו

העובדותשביסודהתשובהב

הורהביתהמשפטכיבקשהתידוןבעלפהאושישלחקוראתהמצהיריםעל )ד(
תצהיריהם,יורהעלמועדלדיוןשיהיהלאיאוחרמשלושיםימיםמיוםקבלתתשובת
המשיבלבקשה;ביתהמשפטרשאילתתסעדזמניחלקיעדלמועדהדיוןבבקשה,על

יסודהבקשהוהתשובהב

החלטתביתהמשפטבבקשהתינתןמוקדםככלהאפשרב )ה(

ק"תהתשל"ה,עמ'2415ב 25
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צועיקולבתביעת
מזונות

צועיקולבתביעתמזונותלאיעלהעלסכוםמזונותהנתבעלתקופהשלשנתיים,34ב )א(
זולתאםהורהביתהמשפטאחרת,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו;ביתהמשפטרשאי

להאריךצוזהמזמןלזמן,אםראהשהנסיבותמצדיקותלעשותכןב

ניתןצועיקולבתביעתמזונותוזכההתובעבתביעתו,יפקעהצובתוםחמששנים )ב(
מיוםמתןפסקהדין,זולתאםהורהביתהמשפטאחרתמטעמיםמיוחדיםשיירשמוב

הוראותשונות
בדברצועיכוב

יציאהמהארץ

בתביעתמזונות,רשאיביתהמשפטלתתצועיכוביציאהמןהארץאםהשתכנע35ב )א(
כיקייםחששסבירשהיעדרושלהמשיבמןהארץעלוללהכבידעלביצועפסקהדיןב

הוגשהבקשהלצועיכוביציאהמןהארץלקטין,רשאיביתהמשפטלתתצו )ב(
כאמור,אםשוכנעשקייםחששסבירשהיעדרושלהקטיןמןהארץעלוללפגועבשלומו
שלהקטיןובטובתו,לרבותבזכותולשמירתקשרעםהורהו,אועלוללהכבידאולסכל

ביצועהחלטהשיפוטיתב

עםמתןצועיכוביציאהמןהארץנגדקטין,יורהביתהמשפטעלתוקפו;לאהורה )ג(
ביתהמשפטעלתוקףכאמור,יעמודהצובתוקפועדמלאתלקטיןשמונהעשרהשניםב

כונסהנכסיםירשוםהערתאזהרהבדברמינויועלכלנכסשלגביומתנהלפנקס36בכונסנכסים )א(
לפידיןב

4 ביתהמשפטיפסוקאתשכרושלכונסנכסים;השכרשיפסוקלאיעלהעל )ב(
אחוזיםמתקבולימימושבדרךשלמכירה,ולגביניהולנכסאחר,שאינוכרוךבמכירה,

לאיעלהעל2אחוזיםמתקבוליהכנסהב

סימן ו' - יישוב סכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט והפניה ליחידות הסיוע שלצד 
בית המשפט לענייני משפחה

הפניהליחידת
סיוע

ביתהמשפטרשאילהפנותאתבעליהדיןליחידתהסיוע,כדישתיתןלהם,37ב )א(
בעצמהאובאמצעותאחרים,שירותיאבחון,ייעוץ,גישור,אוטיפולבעניינימשפחה

)להלןבסימןזה-ייעוץ(ב

הפנהביתהמשפטאתבעליהדיןליחידתהסיוע,יעכבאתההליכיםלתקופה )ב(
שלשלושיםימיםב

חיסיוןביחידת
סיוע

ביתהמשפטיסבירלבעליהדיןכייחולועלהדבריםשיימסרועלידםליחידת38ב )א(
הסיועכלליהחיסיוןהקבועיםבסעיף5אלחוקב

הפנהביתהמשפטליחידתהסיועלשםמתןחוותדעתעלבעליהדיןאומימהם, )ב(
יסבירלהםכילאיחולחיסיוןכלפיביתהמשפטעלדבריםשיימסרוליחידתהסיוע,

לצורךמתןחוותהדעתב

בקשהליישוב
סכסוךבעניין

קביעתדרכיקשר
ביןהוריהורה

לביןקטין

בענייןקביעתדרכיקשרביןהורההורהושלקטיןלביןהקטין,לפיסעיפים28א39ב )א(
לפי סכסוך ליישוב בקשה תוגש והאפוטרופסות, המשפטית הכשרות לחוק ו־28ב
טופס8בתוספתהראשונהוביתהמשפטיפנהאתהצדדיםליחידתהסיועלפיתקנה37ב

הודיעהיחידתהסיועשאליההופנתהבקשהלפיתקנתמשנה)א(,לביתהמשפט )ב(
כיהצדדיםלאהגיעוליישובהסכסוךבהסכמה,רשאימגישהבקשהלהגישתובענה

בענייןב

צועיקולבתביעתמזונותלאיעלהעלסכוםמזונותהנתבעלתקופהשלשנתיים,34ב )א(
זולתאםהורהביתהמשפטאחרת,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו;ביתהמשפטרשאי

להאריךצוזהמזמןלזמן,אםראהשהנסיבותמצדיקותלעשותכןב

צועיקולבתביעת
מזונות

ניתןצועיקולבתביעתמזונותוזכההתובעבתביעתו,יפקעהצובתוםחמששנים )ב(
מיוםמתןפסקהדין,זולתאםהורהביתהמשפטאחרתמטעמיםמיוחדיםשיירשמוב

בתביעתמזונות,רשאיביתהמשפטלתתצועיכוביציאהמןהארץאםהשתכנע35ב )א(
כיקייםחששסבירשהיעדרושלהמשיבמןהארץעלוללהכבידעלביצועפסקהדיןב

הוראותשונות
בדברצועיכוב

יציאהמהארץ

הוגשהבקשהלצועיכוביציאהמןהארץלקטין,רשאיביתהמשפטלתתצו )ב(
כאמור,אםשוכנעשקייםחששסבירשהיעדרושלהקטיןמןהארץעלוללפגועבשלומו
שלהקטיןובטובתו,לרבותבזכותולשמירתקשרעםהורהו,אועלוללהכבידאולסכל

ביצועהחלטהשיפוטיתב

עםמתןצועיכוביציאהמןהארץנגדקטין,יורהביתהמשפטעלתוקפו;לאהורה )ג(
ביתהמשפטעלתוקףכאמור,יעמודהצובתוקפועדמלאתלקטיןשמונהעשרהשניםב

כונסהנכסיםירשוםהערתאזהרהבדברמינויועלכלנכסשלגביומתנהלפנקס36ב )א(
לפידיןב

כונסנכסים

ביתהמשפטיפסוקאתשכרושלכונסנכסים;השכרשיפסוקלאיעלהעל4 )ב(
אחוזיםמתקבולימימושבדרךשלמכירה,ולגביניהולנכסאחר,שאינוכרוךבמכירה,

לאיעלהעל2אחוזיםמתקבוליהכנסהב

סימן ו' - יישוב סכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט והפניה ליחידות הסיוע שלצד 
בית המשפט לענייני משפחה

ביתהמשפטרשאילהפנותאתבעליהדיןליחידתהסיוע,כדישתיתןלהם,37ב )א(
בעצמהאובאמצעותאחרים,שירותיאבחון,ייעוץ,גישור,אוטיפולבעניינימשפחה

)להלןבסימןזה-ייעוץ(ב

הפניהליחידת
סיוע

הפנהביתהמשפטאתבעליהדיןליחידתהסיוע,יעכבאתההליכיםלתקופה )ב(
שלשלושיםימיםב

ביתהמשפטיסבירלבעליהדיןכייחולועלהדבריםשיימסרועלידםליחידת38ב )א(
הסיועכלליהחיסיוןהקבועיםבסעיף5אלחוקב

חיסיוןביחידת
סיוע

הפנהביתהמשפטליחידתהסיועלשםמתןחוותדעתעלבעליהדיןאומימהם, )ב(
יסבירלהםכילאיחולחיסיוןכלפיביתהמשפטעלדבריםשיימסרוליחידתהסיוע,

לצורךמתןחוותהדעתב

בענייןקביעתדרכיקשרביןהורההורהושלקטיןלביןהקטין,לפיסעיפים28א39ב )א(
לפי סכסוך ליישוב בקשה תוגש והאפוטרופסות, המשפטית הכשרות לחוק ו־28ב
טופס8בתוספתהראשונהוביתהמשפטיפנהאתהצדדיםליחידתהסיועלפיתקנה37ב

בקשהליישוב
סכסוךבעניין

קביעתדרכיקשר
ביןהוריהורה

לביןקטין
הודיעהיחידתהסיועשאליההופנתהבקשהלפיתקנתמשנה)א(,לביתהמשפט )ב(
כיהצדדיםלאהגיעוליישובהסכסוךבהסכמה,רשאימגישהבקשהלהגישתובענה

בענייןב
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)א(,רשאילהגיש הורההורהושלקטיןשהגישבקשהכאמורבתקנתמשנה )ג(
תובענהבענייןקביעתדרכיקשרבינולביןהקטיןבלאשהגישתחילהבקשהליישוב
סכסוךאםבשנהשקדמהלהגשתהתובענה,הוגשהכברבקשהליישובסכסוךכאמור

ביןאותםצדדיםב

העברתעניין
לייעוץאולגישור

כהגדרתו40ב לגישור או לייעוץ לפנות הסיוע, יחידת הצעת לפי הדין, בעלי הסכימו
בסעיף79גלחוקבתיהמשפט,תודיעעלכךיחידתהסיועלביתהמשפט,והואיורהעל

עיכובההליכיםשלפניולתקופהשיורהב

הפסקתהייעוץ
אוהגישור

הפסיקבעלדיןאתהייעוץאוהגישורכאמורבתקנה37,ונמסרהעלכךהודעהבכתב41ב
לביתהמשפט,יורהביתהמשפטעלחידושההליכיםלפניוב

הגיעובעליהדיןלהסכםבדברהסדרהסכסוך,רשאיביתהמשפטלאשראתההסכם42בהסדרסכסוך
ולתתלותוקףשלפסקדין,בכפוףלהוראותהדיןב

אישורהסכם
בעניינימשפחה

הוגשהתובענהלאישורהסכםאולשינויהסכםבעניינימשפחהלפיסעיף3)ג(43ב )א(
לחוק,יסבירביתהמשפטלבעליהדין,לפניאישורההסכם,אתמשמעותהוראות
ההסכם,ויבררשהםמביניםאתהוראותיוואתתוצאותיווערכואותובהסכמהחופשית;
אםההסכםבעניינושלקטיןיאשרוביתהמשפטלאחרשנוכחכיההסכםהואלטובת

הקטיןב

את לערוך הוא רשאי לפניו, להתייצב דין מבעל נבצר כי המשפט בית ראה )ב(
הבירורהאמורבתקנתמשנה)א(באמצעותבאכוחואובדרךאחרת,מטעמיםמיוחדים

שיירשמוב

סימן ז' - הערעור

פרקי"זלחלקב'לתקנותסדרהדיןהאזרחייחולעלכתבערעורבעניינימשפחהאם44בתחולה
הוראותיואינןסותרותסימןזה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםשלהלןב

המועדלהגשתערעורעלפסקדיןשניתןבביתהמשפטלעניינימשפחההוא45במועדים )א(
ארבעיםוחמישהימיםמיוםשהומצאפסקהדיןב

המועדלהגשתבקשתרשותלערערעלהחלטתביתהמשפטלעניינימשפחההוא )ב(
שלושיםימיםמיוםשההחלטהנושאהערעורהומצאהלמבקשב

המועדלהגשתערעורעלהחלטתרשםביתהמשפטאוהחלטתרשםההוצאה )ג(
לפועלהואחמישהעשרימיםמהיוםשהומצאהההחלטהב

תקנה137)א(לתקנותסדרהדיןהאזרחילאתחולב )ד(

תשובהבכתב
לערעור

הורהביתהמשפטשלערעוראוביתמשפטלעניינימשפחהלפיהעניין,עלהגשת46ב )א(
תשובהבכתבלערעורכאמורבתקנה138לתקנותסדרהדיןהאזרחי,תחולתקנה140

בדברתשובהבכתבוהשלמהלסיכומיםבכתבבשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

תשובהלערעורעלפסקדיןשהוגשלפיתקנה45)א(,תוגשבתוךארבעים )1(
וחמישהימים;

תשובהלבקשתרשותלערערשהוגשהלפיתקנה45)ב(,תוגשבתוךשלושים )2(
ימים;

תשובהלערעורשהוגשלפיתקנה45)ג(,תוגשבתוךחמישהעשרימים )3(
מיוםהמצאתהחלטתביתהמשפטב
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הבטחתהוצאות
המשיב

כלעודלאנקבעאחרתבכלדין,עםהגשתערעוריפקידהמערערערובהלהבטחת47ב )א(
הוצאותהמשיביםבסכוםהנקובבתוספתהשלישיתלתקנותסדרהדיןהאזרחיוימציא

להםהודעהעלכךב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,ביתהמשפטרשאילהורותעלפטורממתןערובה )ב(
אועלשינויסכומהב

לאקייםהמערערהוראהבדברהערובה,רשאיביתהמשפטלהורותעלמחיקת )ג(
הערעוראועלדחייתהמועדלהפקדתהב

עלדיוןבערעורתחולתקנה138לתקנותסדרהדיןהאזרחי,ואולםהורהביתהמשפט48בהדיוןבערעור
עלקיוםדיוןבעלפהבערעור,בעתהדיוןרשאיביתהמשפטלאפשרלצדלהשלים

אתטיעוניובעלפהב

פרק ב': השתתפות ילדים
זכותהילד

להישמע
)11(ו–)13(הנוגעתלילד,ייתן49ב ,)6( ביתמשפטהדןבתובענהכאמורבתקנה15)א()3(,

לילדהזדמנותלהביעאתרגשותיו,אתדעותיוואתרצונותיובענייןהנדוןלפניו)להלן
בפרקזה-שמיעתהילד(וייתןלהםמשקלראויבהחלטתו,לפיגילוולמידתבגרותו
שלהילד,אלאאםכןהחליטביתהמשפט,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,שהילדלא
יישמע,לאחרששוכנעכימימושזכותושלהילדלהישמעיגרוםלילדפגיעההעולה

עלהפגיעהשתיגרםלומשלילתהב

החלטהעלשמיעת
הילד

ביתהמשפטיורהבקדםהמשפטעלשמיעתהילדויפנהאתהוריוליחידתהסיוע50ב )א(
באמצעותטופס9שבתוספתהראשונה,אלאאםכןהחליטכאמורבתקנה49כיהילד
לאיישמע;לטופסיצורפודבריהסברהמיועדיםלילדולהוריועלהליךשמיעתהילד

ומטרתוב

בלילגרועמהוראתתקנתמשנה)א(,רשאיביתהמשפטלהחליטעלשמיעתהילד )ב(
בכלשלבשלהדיוןב

אופןשמיעת
הילדוגילו

הילדישמיעאתדבריולפניהשופטהדןבענייןאולפניעובדיחידתהסיועלפי51ב )א(
תקנותאלהב

ביתהמשפטישמעילדשגילושששניםלפחות,וכןילדשטרםמלאולושששנים )ב(
אםראהביתהמשפטלנכוןלעשותכן,במקרהשבואחיוהגדוליםשלהילדהוזמנו

להשמיעאתדברםאומטעםאחרב

ילדיישמעבלאנוכחותהוריואובאיכוחםב )ג(

ילדיישמע,ככלהאפשר,בנפרדמאחיו,ורשאיביתהמשפטאועובדיחידתהסיוע, )ד(
לפיהעניין,להחליטעלשמיעתכמהאחיםיחדיוב

פגישתהילד
ביחידתהסיוע

בפגישהעםעובדיחידתהסיועיסבירהעובדלילד,באופןהמותאםלגילוולמידת52ב
בגרותו,עלזכותולהישמעלפניהשופטהדןבתיקאולפניעובדיחידתהסיועלפי
בחירתושלהילד,עלמטרתהשמיעה,אופןהתנהלותהועלכלליהחיסיוןוהגילוי
שיחולועלהפגישהועלהשמיעה,לרבותלפיתקנה56;כמוכןיסבירהעובדלילד
כיהוארשאילוותרעלזכותולהישמעאולבחורלהעביראתדבריולשופטבכתבאו

באופןאחרבאמצעותעובדיחידתהסיועב

שמיעתהילד
עלידישופט

בחרהילדלהשמיעאתדבריולפנישופט,רשאיהשופטלהחליטלשמועאתהילד53ב
בנוכחותעובדיחידתהסיועאואפוטרופוסלדין;תיערךתרשומתשלעיקרידבריו

שלהילדב

כלעודלאנקבעאחרתבכלדין,עםהגשתערעוריפקידהמערערערובהלהבטחת47ב )א(
הוצאותהמשיביםבסכוםהנקובבתוספתהשלישיתלתקנותסדרהדיןהאזרחיוימציא

להםהודעהעלכךב

הבטחתהוצאות
המשיב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,ביתהמשפטרשאילהורותעלפטורממתןערובה )ב(
אועלשינויסכומהב

לאקייםהמערערהוראהבדברהערובה,רשאיביתהמשפטלהורותעלמחיקת )ג(
הערעוראועלדחייתהמועדלהפקדתהב

עלדיוןבערעורתחולתקנה138לתקנותסדרהדיןהאזרחי,ואולםהורהביתהמשפט48ב
עלקיוםדיוןבעלפהבערעור,בעתהדיוןרשאיביתהמשפטלאפשרלצדלהשלים

אתטיעוניובעלפהב

הדיוןבערעור

פרק ב': השתתפות ילדים

)11(ו–)13(הנוגעתלילד,ייתן49ב ,)6( ביתמשפטהדןבתובענהכאמורבתקנה15)א()3(,
לילדהזדמנותלהביעאתרגשותיו,אתדעותיוואתרצונותיובענייןהנדוןלפניו)להלן
בפרקזה-שמיעתהילד(וייתןלהםמשקלראויבהחלטתו,לפיגילוולמידתבגרותו
שלהילד,אלאאםכןהחליטביתהמשפט,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,שהילדלא
יישמע,לאחרששוכנעכימימושזכותושלהילדלהישמעיגרוםלילדפגיעההעולה

עלהפגיעהשתיגרםלומשלילתהב

זכותהילד
להישמע

ביתהמשפטיורהבקדםהמשפטעלשמיעתהילדויפנהאתהוריוליחידתהסיוע50ב )א(
באמצעותטופס9שבתוספתהראשונה,אלאאםכןהחליטכאמורבתקנה49כיהילד
לאיישמע;לטופסיצורפודבריהסברהמיועדיםלילדולהוריועלהליךשמיעתהילד

ומטרתוב

החלטהעלשמיעת
הילד

בלילגרועמהוראתתקנתמשנה)א(,רשאיביתהמשפטלהחליטעלשמיעתהילד )ב(
בכלשלבשלהדיוןב

הילדישמיעאתדבריולפניהשופטהדןבענייןאולפניעובדיחידתהסיועלפי51ב )א(
תקנותאלהב

אופןשמיעת
הילדוגילו

ביתהמשפטישמעילדשגילושששניםלפחות,וכןילדשטרםמלאולושששנים )ב(
אםראהביתהמשפטלנכוןלעשותכן,במקרהשבואחיוהגדוליםשלהילדהוזמנו

להשמיעאתדברםאומטעםאחרב

ילדיישמעבלאנוכחותהוריואובאיכוחםב )ג(

ילדיישמע,ככלהאפשר,בנפרדמאחיו,ורשאיביתהמשפטאועובדיחידתהסיוע, )ד(
לפיהעניין,להחליטעלשמיעתכמהאחיםיחדיוב

בפגישהעםעובדיחידתהסיועיסבירהעובדלילד,באופןהמותאםלגילוולמידת52ב
בגרותו,עלזכותולהישמעלפניהשופטהדןבתיקאולפניעובדיחידתהסיועלפי
בחירתושלהילד,עלמטרתהשמיעה,אופןהתנהלותהועלכלליהחיסיוןוהגילוי
שיחולועלהפגישהועלהשמיעה,לרבותלפיתקנה56;כמוכןיסבירהעובדלילד
כיהוארשאילוותרעלזכותולהישמעאולבחורלהעביראתדבריולשופטבכתבאו

באופןאחרבאמצעותעובדיחידתהסיועב

פגישתהילד
ביחידתהסיוע

בחרהילדלהשמיעאתדבריולפנישופט,רשאיהשופטלהחליטלשמועאתהילד53ב
בנוכחותעובדיחידתהסיועאואפוטרופוסלדין;תיערךתרשומתשלעיקרידבריו

שלהילדב

שמיעתהילד
עלידישופט
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שמיעתהילד
באמצעותעובד

יחידתהסיוע

בחרהילדלהשמיעאתדבריולפניעובדיחידתהסיוע,יעבירהעובדלביתהמשפט54ב
תרשומתשלהדבריםשהילדביקשלמסורלביתהמשפט,בצירוףהתרשמותוהמקצועית

שלהעובדלגביהתנהגותוומצבושלהילדבעתהשמעתהדבריםב

התרשומתשלביתהמשפטאושלעובדיחידתהסיועוכןדבריםשהילדמסריישמרו55בחיסיוןדבריהילד
בכספתביתהמשפטאובאופןמאובטחאחר,ויהיוחסוייםבפניכלאדם,למעטבית
המשפטשלערעור;ביתהמשפטששמעאתהילדלאיפרטבהחלטתואתדבריהילד,
אלאאםכןהסכיםהילדלגילויהדברים,כולםאוחלקם,וביתהמשפטמצאכייהיה

בגילויכדילקדםאתטובתהילדב

מתןהחלטה
בנוגעלילד

השופטימסוראתעיקריההחלטההנוגעיםלילדליחידתהסיועוהיאתמסוראותם56ב
לילד,באופןהמותאםלגילוולמידתבגרותו,ובכללזהזימוןהילדוהוריוליחידתהסיועב

בחינתטובתהילד
ושמיעתובאישור

הסכם

במעמדאישורההסכם,יבררביתהמשפטאםנשמעהילד,ואםראהביתהמשפטכי57ב
ישצורךבשמיעתהילד,רשאיביתהמשפטלהפנותאתהוריהילדליחידתהסיועכדי
שתיתןלהוריםמידעוהדרכהלגבישמיעתהילדוהדרכיםלממשה,ובכללזההזמנת

הילדליחידתהסיועב

שמיעתהילד
בבקשהליישוב

סכסוךאובהפניה
ליחידותהסיוע

הפנהביתהמשפטאתבעליהדיןליחידתהסיועמיוזמתולפיתקנה37אותקנה582ב
לתקנותלהסדרהתדיינויותבסכסוכימשפחה)הוראתשעה(,התשע"ו-262016,רשאית
יחידתהסיועבהסכמתשניהוריושלהילדלהזמיןאותולהישמעלפניה;עלדברי
הילדיחולוהוראותהחיסיוןהחלותעלדבריםהנאמריםביחידתהסיוע,בכפוףלאמור

בתקנה38ובסעיף3אלצוההקמהב

שמיעתילדים
בהליכיםאחרים

איןבאמורבתקנותאלהכדילגרועמסמכותביתהמשפטלשמועילדיםבכלהליךאחר59ב
המתנהללפניהם,לפיכלדיןב

פרק ג': אימוץ 

סימן א': הגדרות כלליות

בפרקזה-60בהגדרותלפרקג'

"חוקהאימוץ"-חוקאימוץילדים,התשמ"א-271981;

"ילד","מאומץ"-מאומץאומועמדלהיותמאומץ,לפיהעניין;

"מאמץ"-מאמץאומועמדלהיותמאמץ,לפיהעניין;

"עמותהמוכרת"-כמשמעותהבסעיף28גלחוקהאימוץ;

"עובדסוציאלילחוק"-מיששרהעבודהוהרווחההסמיכולהיותעובדסוציאליראשי
אועובדסוציאלילענייןחוקהאימוץ;

"רשותמוסמכתשלמדינתחוץ"-כהגדרתהבסעיף28יאלחוקהאימוץ;

"רשותמרכזית"-כמשמעותהבסעיף28בלחוקהאימוץב

בקשהלהכרזת
ילדכבר–אימוץ

בקשהלהכרזתילדכבר־אימוץובקשהלמתןצואימוץיוגשו,והדיוןבהןיתנהל,61ב )א(
לפיפרקזהב

ק"תהתשע"ו,עמ'1580ב 26

ס"חהתשמ"א,עמ'293ב 27
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כתביבי־דיןומסמכיםלענייןהסכמתהורהלאימוץאוהכרזתילדכבר־אימוץ )ב(
יתויקובתיקאחד,ולענייןהבקשהלמתןצואימוץ-בתיקשני;שניהתיקיםיהיונפרדים
וכלאחדמהםיישאמספררישוםנפרד,הקשרביניהםיסומןבפנקסהאימוציםבידיהרשם
האמורבסעיף29לחוקהאימוץ;לאיעייןצדשאינוהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחו

באחדהתיקיםהאמוריםאלאאםכןקיבלרשותעלכךמביתהמשפטב

ביתהמשפטרשאי,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להורותשהדיוןבשניהתיקים )ג(
יאוחדב

לאייתןביתמשפטצולפיחוקהאימוץאוהחלטהבערעורעלצוכאמור,אלא62בחקירהותסקיר )א(
לאחרשקיבלתסקירבכתבמאתעובדסוציאלילחוקב

ביתהמשפטרשאילהורותלעובדסוציאלילחוקלערוךחקירהבכלנושאהנוגע )ב(
לאימוץילדיםשייראהלביתהמשפטולהגישלותסקירבדברממצאיהחקירהב

מינוימומחהלענייןפרקזהלפיתקנה25)א(ייעשהבתוךחמישהעשרימיםמיום63במינוימומחה )א(
מתןההחלטהעלמינויהמומחה,ביןאםהגיעובעליהדיןלידיהסכמהבדברמינוי

המומחהוביןאםלאוב

ביתהמשפטרשאי,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להאריךאתהמועדלהגשתחוות )ב(
דעתמומחהכאמורבתקנתמשנה)א(לפיתקנה25)ד(לתקופהשלאתעלהעלחמישה

עשרימיםב

תקופתפגרהתובא
במנייןהימים

בהליכיםהמתנהליםלפיפרקזה,תובאגםתקופתפגרהשלביתהמשפטבמנייןהימים64ב
שנקבעובתקנותאלה,אושנקבעובידיביתהמשפט,אלאאםכןהורהביתהמשפט,

לפיהעניין,הוראהאחרתב

סימן ב': הכרזת בר–אימוץ

בקשהלהכרזתילדכבר־אימוץתוגשלביתהמשפטלעניינימשפחהשבאזור65במקוםשיפוט )א(
שיפוטומצויהילדאומקוםמגוריהםשלהוריו,ואולםאםקייםחשששבנסיבותהעניין
עלולההגשהכאמורלהביאלגילויפרטשאסורלגלותולפיסעיף34לחוקהאימוץ,
יכולשהבקשהתוגשלביתהמשפטלעניינימשפחהבירושלים,ואםהגשתבקשהלבית
משפטבירושליםעלולהלהביאלגילויפרטכאמור,יכולשהבקשהתוגשלביתמשפט

לעניינימשפחהבתלאביבב

תקנתמשנה)א(תחולגםעלכלבקשהאחרתלפיחוקהאימוץב )ב(

הגשתבקשה
ותסקיר

בקשהלהכרזתילדכבר־אימוץתוגשבידיהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחו,66ב )א(
במספרעתקיםמספיקבשבילביתהמשפטולשםהמצאהלמשיביםב

אפשרי, הדבר אם - הוריו של ומענם שמם הילד, של שמו יפורשו בבקשה )ב(
הנימוקיםלהכרזתהקטיןכבר–אימוץוכןנימוקיםבדברצמצוםאואי–צמצוםתוצאי

האימוץב

לבקשהיצורףתסקירמאתעובדסוציאלילחוקהכוללידיעותמלאות,ככלהאפשר, )ג(
לענייןהפרטיםהנקוביםבטופס10לתוספתהראשונהוהמראותכיהתמלאוהתנאים
הדרושיםלהכרזה;כמוכןיצורפולבקשההמסמכיםהדרושיםלשםהוכחתהעובדות

המצוינותבתסקיר;איןצורךלצרףלבקשהתצהירלשםאימותהעובדותהאמורותב

ביתהמשפטרשאילהורותעלהגשתתגובתהמשיבבכתבלבקשהב )ד(

כלהורהשלאהסכיםלאימוץיהיהמשיבלבקשהב67בהמשיבים )א(

כתביבי־דיןומסמכיםלענייןהסכמתהורהלאימוץאוהכרזתילדכבר־אימוץ )ב(
יתויקובתיקאחד,ולענייןהבקשהלמתןצואימוץ-בתיקשני;שניהתיקיםיהיונפרדים
וכלאחדמהםיישאמספררישוםנפרד,הקשרביניהםיסומןבפנקסהאימוציםבידיהרשם
האמורבסעיף29לחוקהאימוץ;לאיעייןצדשאינוהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחו

באחדהתיקיםהאמוריםאלאאםכןקיבלרשותעלכךמביתהמשפטב

ביתהמשפטרשאי,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להורותשהדיוןבשניהתיקים )ג(
יאוחדב

לאייתןביתמשפטצולפיחוקהאימוץאוהחלטהבערעורעלצוכאמור,אלא62ב )א(
לאחרשקיבלתסקירבכתבמאתעובדסוציאלילחוקב

חקירהותסקיר

ביתהמשפטרשאילהורותלעובדסוציאלילחוקלערוךחקירהבכלנושאהנוגע )ב(
לאימוץילדיםשייראהלביתהמשפטולהגישלותסקירבדברממצאיהחקירהב

מינוימומחהלענייןפרקזהלפיתקנה25)א(ייעשהבתוךחמישהעשרימיםמיום63ב )א(
מתןההחלטהעלמינויהמומחה,ביןאםהגיעובעליהדיןלידיהסכמהבדברמינוי

המומחהוביןאםלאוב

מינוימומחה

ביתהמשפטרשאי,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להאריךאתהמועדלהגשתחוות )ב(
דעתמומחהכאמורבתקנתמשנה)א(לפיתקנה25)ד(לתקופהשלאתעלהעלחמישה

עשרימיםב

בהליכיםהמתנהליםלפיפרקזה,תובאגםתקופתפגרהשלביתהמשפטבמנייןהימים64ב
שנקבעובתקנותאלה,אושנקבעובידיביתהמשפט,אלאאםכןהורהביתהמשפט,

לפיהעניין,הוראהאחרתב

תקופתפגרהתובא
במנייןהימים

סימן ב': הכרזת בר–אימוץ

בקשהלהכרזתילדכבר־אימוץתוגשלביתהמשפטלעניינימשפחהשבאזור65ב )א(
שיפוטומצויהילדאומקוםמגוריהםשלהוריו,ואולםאםקייםחשששבנסיבותהעניין
עלולההגשהכאמורלהביאלגילויפרטשאסורלגלותולפיסעיף34לחוקהאימוץ,
יכולשהבקשהתוגשלביתהמשפטלעניינימשפחהבירושלים,ואםהגשתבקשהלבית
משפטבירושליםעלולהלהביאלגילויפרטכאמור,יכולשהבקשהתוגשלביתמשפט

לעניינימשפחהבתלאביבב

מקוםשיפוט

תקנתמשנה)א(תחולגםעלכלבקשהאחרתלפיחוקהאימוץב )ב(

בקשהלהכרזתילדכבר־אימוץתוגשבידיהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחו,66ב )א(
במספרעתקיםמספיקבשבילביתהמשפטולשםהמצאהלמשיביםב

הגשתבקשה
ותסקיר

אפשרי, הדבר אם - הוריו של ומענם שמם הילד, של שמו יפורשו בבקשה )ב(
הנימוקיםלהכרזתהקטיןכבר–אימוץוכןנימוקיםבדברצמצוםאואי–צמצוםתוצאי

האימוץב

לבקשהיצורףתסקירמאתעובדסוציאלילחוקהכוללידיעותמלאות,ככלהאפשר, )ג(
לענייןהפרטיםהנקוביםבטופס10לתוספתהראשונהוהמראותכיהתמלאוהתנאים
הדרושיםלהכרזה;כמוכןיצורפולבקשההמסמכיםהדרושיםלשםהוכחתהעובדות

המצוינותבתסקיר;איןצורךלצרףלבקשהתצהירלשםאימותהעובדותהאמורותב

ביתהמשפטרשאילהורותעלהגשתתגובתהמשיבבכתבלבקשהב )ד(

כלהורהשלאהסכיםלאימוץיהיהמשיבלבקשהב67ב המשיבים)א(
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הורהשנפטראושאיןאפשרותסבירהלזהותואולמצאו,איןצורךלציינובכתב )ב(
הבקשהכמשיב,ורשאיביתהמשפטלהורות,לפיבקשתהמבקש,אםיהיהמשיבבמקום

ההורההאמורומייהיהמשיבזהב

המצאהאלמחוץ
לתחוםהמדינה

התירביתהמשפטלהמציאאלמחוץלתחוםהמדינהבקשהלהכרזתילדכבר־68ב )א(
לשפת תרגומה בצירוף הודעה, למשיב תומצא כאמור, בבקשה החלטה או אימוץ
המשיב,עלדברהגשתהבקשהאוההחלטה,לפיהעניין,ויצויןבהודעהמעןשבויכול
המשיבלקבלהעתקשלהבקשהאוההחלטהלפיהענייןעםתרגומהלשפתהמשיב,

והכולאלאאםכןהורהביתהמשפטעלתחליףהמצאהב

התירביתהמשפטלהמציאהחלטהעלהכרזתילדכבר־אימוץרשאיביתהמשפט )ב(
להורותכיאיןבכךכדילעכבאתביצועהב

סייגלפרסום
הודעהברבים

לאתפורסםהודעהברביםהנוגעתלבקשהלהכרזתילדכבר־אימוץ,אלאאםכןהורה69ב
עלכךביתהמשפט,ולאיורהביתהמשפטעלפרסוםכאמוראלאאםכןראהשיש
צורךבכךכדילגלותאתעקבותיושלהורהאוכדילתתהזדמנותלהורהלהביעאת
דעתובדברהאימוץ;בהודעהכאמורלאיפורששמושלהילדאלאאםכןהורהעל

כךביתהמשפטב

קביעתמועדידיון
ומתןהחלטות

עםהגשתבקשהלהכרזתילדכבר־אימוץייקבעמועדלשמיעתהשיהיהבתוך70ב )א(
שלושיםימיםמיוםהגשתהב

עםהגשתערעורעלהחלטהבבקשהלהכרזתילדכבר־אימוץאועלהחלטה )ב(
בערעור,ייקבעמועדלשמיעתושיהיהבתוךשלושיםימיםמיוםהגשתו;הוגשהבקשת
רשותלערערעלהחלטהבערעור,תינתןהחלטהאוייקבעמועדלשמיעתהבתוך

שלושיםימיםמיוםהגשתהב

בתוםהדיוןבערעורעלהחלטהבבקשהלהכרזתילדכבר־אימוץאועלההחלטה )ג(
בערעורייתןביתהמשפטאתהחלטתו;לאהחליטביתהמשפטבתוםהדיוןכאמור
תינתןהחלטתובהקדםהאפשריולאיאוחרמתוםשלושהחודשיםמיוםהגשתהערעורב

ביתהמשפטרשאילדחותמועדיםלפיתקנהזוולחזורולדחותם,ובלבדשתקופת )ד(
הדחייהלאתעלהעלשבעהימים,אלאמנימוקיםמיוחדיםשיירשמוב

שמיעתאפוטרופוס
והוריהורים

נפטראחדמהוריהילדאושניהם,יזמיןביתהמשפטאתהוריהנפטרכדילשמועאת71ב
דעתםלענייןהאימוץב

דיוןבצמצום
תוצאיאימוץ

לבקשתהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחואוהמשיב,ידוןביתהמשפט72ב )א(
בשאלהאםטובתהקטין,בנסיבותהמקרה,מצדיקהצמצוםשלתוצאיהאימוץ,ויורה
בצולהכרזתושלהקטיןכבר–אימוץאםטובתהקטיןמצדיקהצמצוםשלתוצאיהאימוץ

אםלאו,ואםכן-באילודרכיםב

לאייתןביתהמשפטצוכאמורבתקנתמשנה)א(אלאלאחרשנתןליועץהמשפטי )ב(
לממשלהולאפוטרופוסלדיןאםהתמנה,הזדמנותלהביעאתדעתםעלהצמצוםולא
יורהעלהמשךקיומהשלחובה,זכותאוסמכותביןהקטיןלביןהורואוקרובו,אלא

לאחרשנתןלהורהאולקרובהזדמנותלהביעאתדעתועלכךב

שכרעורךדין
ממונהועדים

לענייןשכרוהוצאותשלעורךדיןשמינהביתהמשפטלפיסעיף24)ב(לחוקהאימוץ73ב
המשפטי, הסיוע לתקנות והשנייה הראשונה התוספות הוראות יחולו עדים, ושל

התשל"ג-281973ב

ק"תהתשל"ג,עמ'2048;התש"ף,עמ'426ב 28
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סימן ג': מסירת ילד

בקשהלאישור
פעולהדחופה

בקשהלמתןצוהמאשרפעולתעובדסוציאלילחוקלפיסעיף12)ג(לחוקהאימוץ74ב )א(
יכולשתוגשבידיהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחואובידיעובדסוציאלילחוקב

בבקשהיפורשושמושלהילדופרטיהנסיבותשחייבואתהפעולה,ויצורףלה )ב(
תצהירמאתעובדסוציאלילחוקלאימותהעובדותהמשמשותיסודלבקשהב

סימן ד': צו אימוץ

בקשהלמתןצואימוץתוגשלביתהמשפטלעניינימשפחהשבאזורשיפוטומצוימקום75במקוםהשיפוט
מגוריושלהמאמץב

בקשהלמתן
צואימוץ

בקשהלמתןצואימוץתוגשבידיהמאמץלפיטופס11לתוספתהראשונהאו76ב )א(
בדומהלו,כשהיאחתומהבידהמאמץומאושרתבתצהירב

הבקשהתוגשבשלושהעותקיםורשאיביתהמשפטלצוותעלהמאמץלהגיש )ב(
עותקיםנוספיםב

היועץהמשפטילממשלהאובאכוחויהיההמשיבלבקשתצואימוץב77בהמשיב

למייומצאועותקי
הבקשה

ביתהמשפטימציאעותקיםשלהבקשה-78ב

ליועץהמשפטילממשלהאובאכוחו; )1(

בית של שיפוטו באזור מחוזי סוציאלי לעובד שמונה לחוק סוציאלי לעובד )2(
המשפטב

תסקירעובד
סוציאלילחוק

כתשובהלבקשה

78,ימסורהעובדהסוציאלי79ב הומצאהלעובדסוציאלילחוקבקשהלפיתקנה )א(
לחוקלביתהמשפטתסקירהכוללידיעותמלאותככלהאפשרלענייןהפרטיםהנקובים

בטופס12בתוספתהראשונה,ורשאיהעובדהסוציאלילחוקלכלולבוגםפרטיםנוספים,
אםנראהלושישבהםענייןלהחלטהעלהאימוץב

היועץהמשפטילממשלהאובאכוחוימציאתסקירכאמורבסעיףקטן)א(,לבית )ב(
8לחוק המשפטבצירוףמסמכיםהמעידיםעלהתקיימותהתנאיםהמנוייםבסעיף

האימוץב

ביתהמשפטרשאילהורותלעובדסוציאלילחוקלחקורחקירהנוספת,ביןלגביהפרטים80בתסקירנוסף
הנקוביםבטופס12לתוספתהראשונהוביןעליהם,ולהגישתסקירנוסףבתוךהמועד

שיורהב

מסירתהעתק
תסקיר

העתקתסקירשהוגשלפיתקנות79ו־80יימסרליועץהמשפטילממשלהאולבאכוחו81ב
ולעובדסוציאליראשילפיסעיף36)ב(לחוקהאימוץב

חזרהמבקשת
אימוץ

ביתהמשפטרשאילהרשותלמאמץלחזורבומבקשתולצואימוץ,כלעודלאניתן82ב
הצו,ובתנאיםשיורהב

הוראהבדבר
משמורתושל

המאומץ

חזרבוהמאמץמבקשתואונדחתההבקשהאובוטלצוהאימוץ,צוהמסירהאוצו83ב
הביניים,יורהביתהמשפטשהמבקשימסוראתהמאומץלמשמורתםשלרשות,מוסד

אואדםהנקוביםבהחלטתוב

צמצוםתוצאי
האימוץ

לאיצמצםביתהמשפטאתתוצאיהאימוץ,אלאאםכןהורהביתהמשפטבצו84ב )א(
להכרזתהקטיןכבר–אימוץ,כאמורבתקנה72,כילטובתהקטיןישלצמצםאתתוצאי

האימוץבדרכיםשהורהבצוב

סימן ג': מסירת ילד

בקשהלמתןצוהמאשרפעולתעובדסוציאלילחוקלפיסעיף12)ג(לחוקהאימוץ74ב )א(
יכולשתוגשבידיהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחואובידיעובדסוציאלילחוקב

בקשהלאישור
פעולהדחופה

בבקשהיפורשושמושלהילדופרטיהנסיבותשחייבואתהפעולה,ויצורףלה )ב(
תצהירמאתעובדסוציאלילחוקלאימותהעובדותהמשמשותיסודלבקשהב

סימן ד': צו אימוץ

בקשהלמתןצואימוץתוגשלביתהמשפטלעניינימשפחהשבאזורשיפוטומצוימקום75ב
מגוריושלהמאמץב

מקוםהשיפוט

בקשהלמתןצואימוץתוגשבידיהמאמץלפיטופס11לתוספתהראשונהאו76ב )א(
בדומהלו,כשהיאחתומהבידהמאמץומאושרתבתצהירב

בקשהלמתן
צואימוץ

הבקשהתוגשבשלושהעותקיםורשאיביתהמשפטלצוותעלהמאמץלהגיש )ב(
עותקיםנוספיםב

המשיבהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחויהיההמשיבלבקשתצואימוץב77ב

למייומצאועותקיביתהמשפטימציאעותקיםשלהבקשה-78ב
הבקשה

ליועץהמשפטילממשלהאובאכוחו; )1(

בית של שיפוטו באזור מחוזי סוציאלי לעובד שמונה לחוק סוציאלי לעובד )2(
המשפטב

78,ימסורהעובדהסוציאלי79ב הומצאהלעובדסוציאלילחוקבקשהלפיתקנה )א(
לחוקלביתהמשפטתסקירהכוללידיעותמלאותככלהאפשרלענייןהפרטיםהנקובים

בטופס12בתוספתהראשונה,ורשאיהעובדהסוציאלילחוקלכלולבוגםפרטיםנוספים,
אםנראהלושישבהםענייןלהחלטהעלהאימוץב

תסקירעובד
סוציאלילחוק

כתשובהלבקשה

היועץהמשפטילממשלהאובאכוחוימציאתסקירכאמורבסעיףקטן)א(,לבית )ב(
8לחוק המשפטבצירוףמסמכיםהמעידיםעלהתקיימותהתנאיםהמנוייםבסעיף

האימוץב

ביתהמשפטרשאילהורותלעובדסוציאלילחוקלחקורחקירהנוספת,ביןלגביהפרטים80ב
הנקוביםבטופס12לתוספתהראשונהוביןעליהם,ולהגישתסקירנוסףבתוךהמועד

שיורהב

תסקירנוסף

העתקתסקירשהוגשלפיתקנות79ו־80יימסרליועץהמשפטילממשלהאולבאכוחו81ב
ולעובדסוציאליראשילפיסעיף36)ב(לחוקהאימוץב

מסירתהעתק
תסקיר

ביתהמשפטרשאילהרשותלמאמץלחזורבומבקשתולצואימוץ,כלעודלאניתן82ב
הצו,ובתנאיםשיורהב

חזרהמבקשת
אימוץ

חזרבוהמאמץמבקשתואונדחתההבקשהאובוטלצוהאימוץ,צוהמסירהאוצו83ב
הביניים,יורהביתהמשפטשהמבקשימסוראתהמאומץלמשמורתםשלרשות,מוסד

אואדםהנקוביםבהחלטתוב

הוראהבדבר
משמורתושל

המאומץ

לאיצמצםביתהמשפטאתתוצאיהאימוץ,אלאאםכןהורהביתהמשפטבצו84ב )א(
להכרזתהקטיןכבר–אימוץ,כאמורבתקנה72,כילטובתהקטיןישלצמצםאתתוצאי

האימוץבדרכיםשהורהבצוב

צמצוםתוצאי
האימוץ

קובץהתקנות9028,י"דבטבתהתשפ"א,2020ב12ב29

29/12/2011:04



קובץהתקנות9028,י"דבטבתהתשפ"א,2020ב12ב29 1154

הורהביתהמשפטבצולהכרזתושלהקטיןכבר–אימוץכילטובתהקטיןיש )ב(
לצמצםאתתוצאיהאימוץ,רשאיביתהמשפטהדןבצוהאימוץלדוןמחדשבצמצום
תוצאיהאימוץובדרכיםלביצועו,אםראה,בעצמואולבקשתהיועץהמשפטילממשלה

אובאכוחו,כיבשלנסיבותחריגותשיירשמו,טובתהקטיןמחייבתלעשותזאתב

)ב(ולאיורהעל לאייתןביתהמשפטהחלטהבדיוןמחדשלפיתקנתמשנה )ג(
המשךקיומהאועלביטולהשלחובה,זכותאוסמכות,ביןהקטיןלביןהורואוקרובו,
אלאלאחרשנתןליועץהמשפטילממשלהאולבאכוחו,למאמץ,לאפוטרופוסלדין,

אםהתמנה,להורהאולקרוב,הזדמנותלהביעאתדעתםעלכךב

צוהאימוץייערךלפיטופס13לתוספתהראשונהאובדומהלוככלהאפשר,ולפי85בנוסחצוהאימוץ
סעיף5לחוקהשמות;ואולםאםראהביתהמשפטלצמצםאתתוצאיהאימוץאו
להורותעלהמשךקיומהשלחובה,זכותאוסמכותביןהמאומץלביןהורואוקרובו,

ייווספולנוסחשבטופסהוראותביתהמשפטלענייניםהאמוריםב

סימן ה': אימוץ בין–ארצי

הגדרותלסימןה'
בפרקג'

בסימןזה-86ב

"עמותהמוכרת"-העמותההמוכרתשטיפלהבאימוץהבין־ארצי;

"צואימוץ"-צואימוץשלילדממדינתחוץב

בקשהלמתן
צואימוץ

בקשהלמתןצולאימוץ,תוגשבידימאמץלביתהמשפטלעניינימשפחהשבאזור87ב )א(
שיפוטומצוימקוםמגוריושלהמאמץ,כשהיאערוכהלפיטופס14לתוספתהראשונה,

חתומהבידהמאמץונתמכתבתצהירב

הבקשהתוגשבארבעהעותקים,ורשאיביתהמשפטלצוותעלהמאמץלהגיש )ב(
עותקיםנוספיםב

העמותההמוכרתוהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחויהיוהמשיביםלבקשהב88בהמשיב

למייומצאועותקי
הבקשה

עותקיהבקשהיומצאו-89ב

ליועץהמשפטילממשלהאובאכוחו; )1(

לעמותההמוכרת; )2(

לעובדסוציאליראשילחוקהאימוץב )3(

תסקירוחוותדעת
כתשובהלבקשה

הומצאהלעמותהמוכרתבקשהלפיתקנה89)2(,תמסורהעמותהלביתהמשפט-90ב )א(

האימוץ, לחוק ו־28יד 28יא סעיפים לפי שהוכנהמטעמה הדעת חוות )1(
בצירוףאישורהכיהתמלאוכלהדרישותלפיסעיף28יב)א(לחוקהאמורוכן
המסמכיםהמנוייםבאותוסעיף,כשהםמאומתיםבידנציגדיפלומטיאוקונסולרי

שלמדינתהחוץבישראלומתורגמיםלעברית,והתרגוםמאושרבידנוטריון;

חוותדעתעלקליטתהילדבביתהמאמץ,שבהיפורטאםאימוצושלהילד )2(
אינונוגדאתטובתהילדב

הומצאהלעובדסוציאלילחוקבקשהלפיתקנה89)3(,ימסורהעובדהסוציאלי )ב(
לביתהמשפטתסקירשבוחוותדעתעלקליטתהילדבביתהמאמץ,ויפורטאםאימוצו

שלהילד,אינונוגדאתטובתהילדב

ביתהמשפטרשאילהורותלעובדהסוציאלילחוקלחקורחקירהנוספת,לגביהפרטים91בתסקירנוסף
המנוייםבתקנה90ולהגישתסקירנוסףבתוךמועדשיורהב
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מסירתהעתק
תסקירוחוותדעת

לפי92ב הדעת חוות של והעתקים 91 תקנה ולפי 90)ב( תקנה לפי תסקיר העתק )א(
תקנה90)א(,יימסרוליועץהמשפטילממשלהאולבאכוחוב

העתקתסקירלפיתקנה90)ב(ולפיתקנה91,יימסרלעובדהסוציאליהראשיב )ב(

סייגלמתן
צואימוץ

לאייתןביתהמשפטצואימוץאלאלאחרשראהכיהילדסמוךעלשולחןהמאמץ,93ב
שישהחודשיםלפחותלפנימתןהצו;מנייןתקופהזויחלביוםשהמאמץקיבלאת

הילדלביתוב

פקיעת
אפוטרופסות

נתןביתהמשפטצואימוץ,יורהעלפקיעתהאפוטרופסותשלהעמותההמוכרתעל94ב
הילד,אלאאםכןהחליטאחרת,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוב

צוהאימוץייערךלפיטופס13לתוספתהראשונהאובדומהלוככלהאפשרב95בנוסחצואימוץ

אמצעיםלהגנה
עלשלוםהילד

בקשהלמתןצוהמאשרלרשותהמרכזיתלפעוללפיסעיף28כא)א(לחוקהאימוץ,96ב )א(
יכולשתוגשבידיהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחואובידיעובדסוציאלילחוקב

בבקשהיפורטושמושלהילדופרטיהנסיבותשחייבואתהפעולה,ויצורףלה )ב(
תצהירשלעובדסוציאלילחוקלאימותהעובדותהמשמשותיסודלבקשהב

לאתוגשבקשהלפיתקנתמשנה)א(,אלאלאחרהתייעצותעםהעמותההמוכרתב )ג(

פרק ד': החזרת ילדים חטופים לחוץ לארץ
בפרקזה-97בהגדרותלפרקד'

"חוקאמנתהאג"-חוקאמנתהאג)החזרתילדיםחטופים(,התשנ"א-291991;

"חוקהסעד"-חוקהסעד)סדרידיןבענייניקטינים,חולינפשונעדרים(,התשט"ו-
;301955

"ערעורעלפסקדין"-ערעורעלפסקדיןבתביעהאובערעור;

"תביעה"-תובענהלהחזרתילדמחוץלישראללפיחוקאמנתהאגב

ביתהמשפט
שאליותוגש

התובענה

תביעהתוגשלביתהמשפטשבתחוםשיפוטומצויהילד;אםהמקוםלאידועלתובע98ב
יחולותקנות6עד8ב

מעןלהמצאה
למדינה

המעןלהמצאתכתביבי־דיןלפיפרקזהלרשותהמרכזיתיהיההמחלקההבין־לאומית99ב
בפרקליטותהמדינהב

התביעהתוגשבתצהירלפיטופס15שבתוספתהראשונהב100בכתבהתביעה )א(

לתביעהיצורפו- )ב(

החלטהאוהסכםמאומתים,בדברזכותושלהתובעשהילדיהיהבמשמורתו )1(
אוהעתקמאומתשלהם;

כלמסמךאחרלביסוסהתביעה,לרבותתעודהבדברהדיןהנוהגבמקום )2(
מגוריוהרגילשלהילד;

תצהירמאתכלאדםשהואעדנדרשלדעתהתובעב )3(

תקנה16תחולעלתצהירשיוגשלפיתקנהזוב )ג(

לאהגישהתובעאיזהמןהמסמכיםהאמוריםבתקנתמשנה)ב(,לרבותהעדר )ד(
אימותכאמור,ידוןביתהמשפטבתביעה,ואולםרשאיהואלתתלכךמשקלבהחלטתוב

לפי92ב הדעת חוות של והעתקים 91 תקנה ולפי 90)ב( תקנה לפי תסקיר העתק )א(
תקנה90)א(,יימסרוליועץהמשפטילממשלהאולבאכוחוב

מסירתהעתק
תסקירוחוותדעת

העתקתסקירלפיתקנה90)ב(ולפיתקנה91,יימסרלעובדהסוציאליהראשיב )ב(

לאייתןביתהמשפטצואימוץאלאלאחרשראהכיהילדסמוךעלשולחןהמאמץ,93ב
שישהחודשיםלפחותלפנימתןהצו;מנייןתקופהזויחלביוםשהמאמץקיבלאת

הילדלביתוב

סייגלמתן
צואימוץ

נתןביתהמשפטצואימוץ,יורהעלפקיעתהאפוטרופסותשלהעמותההמוכרתעל94ב
הילד,אלאאםכןהחליטאחרת,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוב

פקיעת
אפוטרופסות

נוסחצואימוץצוהאימוץייערךלפיטופס13לתוספתהראשונהאובדומהלוככלהאפשרב95ב

בקשהלמתןצוהמאשרלרשותהמרכזיתלפעוללפיסעיף28כא)א(לחוקהאימוץ,96ב )א(
יכולשתוגשבידיהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחואובידיעובדסוציאלילחוקב

אמצעיםלהגנה
עלשלוםהילד

בבקשהיפורטושמושלהילדופרטיהנסיבותשחייבואתהפעולה,ויצורףלה )ב(
תצהירשלעובדסוציאלילחוקלאימותהעובדותהמשמשותיסודלבקשהב

לאתוגשבקשהלפיתקנתמשנה)א(,אלאלאחרהתייעצותעםהעמותההמוכרתב )ג(

פרק ד': החזרת ילדים חטופים לחוץ לארץ

הגדרותלפרקד'בפרקזה-97ב

"חוקאמנתהאג"-חוקאמנתהאג)החזרתילדיםחטופים(,התשנ"א-291991;

"חוקהסעד"-חוקהסעד)סדרידיןבענייניקטינים,חולינפשונעדרים(,התשט"ו-
;301955

"ערעורעלפסקדין"-ערעורעלפסקדיןבתביעהאובערעור;

"תביעה"-תובענהלהחזרתילדמחוץלישראללפיחוקאמנתהאגב

תביעהתוגשלביתהמשפטשבתחוםשיפוטומצויהילד;אםהמקוםלאידועלתובע98ב
יחולותקנות6עד8ב

ביתהמשפט
שאליותוגש

התובענה

המעןלהמצאתכתביבי־דיןלפיפרקזהלרשותהמרכזיתיהיההמחלקההבין־לאומית99ב
בפרקליטותהמדינהב

מעןלהמצאה
למדינה

התביעהתוגשבתצהירלפיטופס15שבתוספתהראשונהב100ב כתבהתביעה)א(

לתביעהיצורפו- )ב(

החלטהאוהסכםמאומתים,בדברזכותושלהתובעשהילדיהיהבמשמורתו )1(
אוהעתקמאומתשלהם;

כלמסמךאחרלביסוסהתביעה,לרבותתעודהבדברהדיןהנוהגבמקום )2(
מגוריוהרגילשלהילד;

תצהירמאתכלאדםשהואעדנדרשלדעתהתובעב )3(

תקנה16תחולעלתצהירשיוגשלפיתקנהזוב )ג(

לאהגישהתובעאיזהמןהמסמכיםהאמוריםבתקנתמשנה)ב(,לרבותהעדר )ד(
אימותכאמור,ידוןביתהמשפטבתביעה,ואולםרשאיהואלתתלכךמשקלבהחלטתוב

ס"חהתשנ"א,עמ'148ב 29

ס"חהתשט"ו,עמ'126ב 30
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בכתבהתביעהיצויןכמשיבלתביעה,מישלדעתושלהתובעמחזיקבילדומישהוא101בהמשיבלתביעה
צדמעונייןב

בקשהלסעד
ביניים

עםהגשתהתביעה,יכולהתובעלהגישכלבקשהלסעדבינייםב102ב )א(

ביתהמשפטיחליטבבקשהלסעדבינייםעםהגשתהבמעמדצדאחד,בעניינים )ב(
המפורטיםלהלן:

צועיכוביציאהמןהארץנגדהילדאונגדמישמחזיקבו; )1(

צוהאוסרעליציאתושלהילדממקוםהמפורטבצו; )2(

צולהפקדתכלדרכוןותעודתמעברעלשםהילדאושהילדרשוםבו; )3(

צוהמורהלמשטרתישראללחקוראתנסיבותהחטיפה,לאתראתמקום )4(
הימצאושלהילדולסייעלעובדסוציאלילפיחוקהסעד,להביאאתהילדלפני

ביתהמשפט;

צוהמופנהלרשויותשיפוטיותאומינהליותאחרות,שלאלדוןבעניינושל )5(
הילדלפיסעיף16בתוספתלחוקאמנתהאג;

כלצושלדעתוימנעפגיעהנוספתבילדאובזכויותשלצדדיםמעוניינים )6(
אושיבטיחאתהחזרתומרצוןשלהילדאולמעןיישובמחלוקותבדרכישלוםב

המבקשימציאלרשותהמרכזיתהעתקצולפיתקנתמשנה)ב()4(ב )ג(

המצאתכתב
תביעה

פקידביתהמשפטאומישביתהמשפטהסמיךבכתבלענייןזה,ימציאלמשיבהודעה103ב
עלמועדהדיוןבתביעה,והעתקמןהתביעהומצורפיה,וכןכלצושביתהמשפטנתן,

בסמוך,ככלהאפשר,לקביעתמועדהדיוןבתביעה,הכולכפישיורהביתהמשפטב

תשובתהמשיבתוגשבתוךשלושהעשרימיםמיוםשהומצאהלמשיבהודעה104בתשובתהמשיב )א(
עלמועדהדיוןבתביעהולאיאוחרמיומייםלפנימועדהדיוןבתביעה,לפיהמוקדם;
המשיביצרףלתשובהתצהירוכלמסמךשבאלבססאתתשובתו,וכןתצהירמאתכל

אדםשהואעדנדרשלדעתהמשיב;תקנה16תחולעלתצהירשיוגשלפיתקנהזוב

תשובתהמשיבתוגשלביתהמשפטוהעתקממנהומצורפיהיומצאו,בוביום, )ב(
ואםהדברבלתיאפשרי,סמוךככלהאפשר,במישריןלבעליהדיןהאחריםב

מועדהדיון
בתביעה

הדיוןבתביעהיתקייםלאיאוחרמחמישהעשרימיםממועדהגשתהתביעהב105ב

הזמנתעדים
וחקירתם

ביקשבעלדיןלחקוראתמישהצהירמטעםבעלהדיןשכנגד,אולזמןעדים106ב )א(
מטעמושלטענתולאהיהניתןלהגישאתעדותםבתצהירים,רשאיביתהמשפטשלא
להתיראתהחקירהאואתמתןהעדותאםלאראהצורךבכךלשםבירורהעובדות

והזמנתםאינהניתנתלהיעשותבאופןמיידיב

ביתהמשפטרשאילדרוש,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,שבעלדיןיתייצבלחקירה )ב(
אולהורותעלדרךאחרתלחקירהב

חקירתהעדיםומתןהעדותלפיתקנותמשנה)א(ו–)ב(יתקיימולאיאוחרמחמישה )ג(
ימיםלאחרהדיוןהראשוןב

לאהתייצבלחקירהמצהיר,לרבותבעלדיןשהצהיר,לאידחהביתהמשפטאת )ד(
התביעהוידוןבהלגופה,ורשאיהואלתתלכךמשקלבפסקהדיןב

אםהילדבגילוברמתבגרותשמןהראוילהביאבחשבוןאתהשקפותיו,לאיחליט )ה(
ביתהמשפטבתביעהלפנישישמעאותו,אלאאםכןלאראהביתהמשפטצורךבכך

מטעמיםמיוחדיםשיירשמוב
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במועדהדיוןרשאיביתהמשפטלתתצולהחזרתהילדלאלתרלמקוםמגוריו107בהדיוןבתביעה )א(
הרגיל,ואףלפיצדאחד,ובלבדשההזמנהלדיוןהומצאהלמשיבאולבאכוחו;לא
התייצבהתובעלדיוןוהמשיבהתייצב,לאידחהביתהמשפטאתהתביעהוידוןבה

לגופהב

עםמתןהצולפיתקנתמשנה)א(ייתןביתהמשפטהוראותלאופןביצועהחזרת )ב(
הילד,לרבותמתןהוראותלעובדסוציאלילפיחוקהסעדולמשטרתישראלב

הדיוןבתביעהלאיעוכבאףאםמתנהלדיוןבענייןהנוגעלילדלפנירשות )ג(
שיפוטיתאחרת,ותקנה109תחולעלתקנהזוב

לפנימתןפסקהדין,רשאיביתהמשפט,כאמורבסעיף15לתוספתלחוקאמנת108בראיותנוספות )א(
האג,לדרושמהתובעלהמציאלוהחלטהאוקביעהמרשויותהמדינהשבהנמצאמקום
מגוריוהרגילשלהילד,כיהרחקתואואי–החזרתונעשתהשלאכדיןכאמורבסעיף3

בתוספתלחוקהאמורב

טעןהמשיבכיהחזרתהילדתחשוףאותולנזקכאמורבסעיף13)ב(בתוספתלחוק )ב(
אמנתהאג,אוכיהחזרתהילדפוגעתבעקרונותהמפורטיםבסעיף20בתוספתלחוק
האמור,יביאראיותברורותומשכנעותלביסוסטענתו,ורשאיביתהמשפטלדרושממנו

להביאראיותנוספותלשםכךב

ראהביתהמשפטכינדרשתחוותדעתמומחהלצורךהכרעהבענייןשלפניו,ימנה )ג(
ביתהמשפטמומחהלפיתקנה25;חוותדעתהמומחהתוגשבתוךארבעהעשרימים
מיוםהחלטתביתהמשפטלמנותואובתוךמועדאחרשיורהביתהמשפטבהתחשב

בחובהלתתפסקדיןבתוךשישהשבועותכאמורבתקנה110ב

צושנתנהרשות
שיפוטיתאחרת

ניתנוצואוהחלטהבנוגעלילדבידירשותשיפוטיתאחרתכאמורבסעיף17בתוספת109ב
לחוקאמנתהאג,לאיביאביתהמשפטבחשבוןאתעצםעובדתמתןהצואוההחלטה,

ואולםרשאיהואלהתחשבבנימוקיםלהחלטהאולצובשיקוליובענייןהחזרתהילדב

החלטתבית
המשפטבתביעה

ביתהמשפטייתןפסקדיןמנומקבתביעהלאיאוחרמשישהשבועותמהיוםשבו110ב )א(
הוגשההתביעהב

חלפושישהשבועותמיוםהגשתהתביעהוטרםנתןביתהמשפטפסקדיןכאמור )ב(
בתקנתמשנה)א(,ייתןעלכךהודעהמנומקתלסגןנשיאביתהמשפטוהואיודיעלנשיא
ביתהמשפטהעליון;מנהלבתיהמשפטיעבירלרשותהמרכזית,לפיבקשתה,מידעעל

סיבותהעיכוביםבמתןפסקידיןלפיהחוקב

החליטביתהמשפטלהחזיראתהילדלמקוםמגוריוהרגיל,והתקיימואועשויים )ג(
להתקייםהליכיםבעניינושלהילדלפנירשותשיפוטיתאחרת,יורהביתהמשפט

בהחלטתובענייןאותםהליכיםכאמורבסעיף16לתוספתלחוקאמנתהאגב

ערעורעלפסקדיןועלהחלטהאחרתיוגשלאיאוחרמשבעהימיםמיוםהמצאת111בערעור )א(
פסקהדיןאוההחלטהלידיהמערער;כתבהערעוריימסרבידיהמערערבמישריןלבעלי

הדיןהאחריםביוםהגשתולביתהמשפטב

המועדשייקבעלדיוןבערעורעלפסקהדיןיהיהלאיאוחרמעשרהימיםמהיום )ב(
שבוהוגשהערעור,ועלהחלטהאחרת-לאיאוחרמשבעהימים;עיקריטיעוןמטעם
בעליהדיןיוגשולביתהמשפטלאיאוחרמיומייםלפניהדיוןבערעורוהעתקמהם

יימסרבמישריןלבעליהדיןהאחריםביוםהגשתםלביתהמשפטב

ביתהמשפטשלערעורייתןהחלטהבערעורעלפסקדיןלאיאוחרמשלושיםימים )ג(
מיוםהגשתהערעור,ובערעורעלהחלטהאחרת-בתוךעשרהימיםב

במועדהדיוןרשאיביתהמשפטלתתצולהחזרתהילדלאלתרלמקוםמגוריו107ב )א(
הרגיל,ואףלפיצדאחד,ובלבדשההזמנהלדיוןהומצאהלמשיבאולבאכוחו;לא
התייצבהתובעלדיוןוהמשיבהתייצב,לאידחהביתהמשפטאתהתביעהוידוןבה

לגופהב

הדיוןבתביעה

עםמתןהצולפיתקנתמשנה)א(ייתןביתהמשפטהוראותלאופןביצועהחזרת )ב(
הילד,לרבותמתןהוראותלעובדסוציאלילפיחוקהסעדולמשטרתישראלב

הדיוןבתביעהלאיעוכבאףאםמתנהלדיוןבענייןהנוגעלילדלפנירשות )ג(
שיפוטיתאחרת,ותקנה109תחולעלתקנהזוב

לפנימתןפסקהדין,רשאיביתהמשפט,כאמורבסעיף15לתוספתלחוקאמנת108ב )א(
האג,לדרושמהתובעלהמציאלוהחלטהאוקביעהמרשויותהמדינהשבהנמצאמקום
מגוריוהרגילשלהילד,כיהרחקתואואי–החזרתונעשתהשלאכדיןכאמורבסעיף3

בתוספתלחוקהאמורב

ראיותנוספות

טעןהמשיבכיהחזרתהילדתחשוףאותולנזקכאמורבסעיף13)ב(בתוספתלחוק )ב(
אמנתהאג,אוכיהחזרתהילדפוגעתבעקרונותהמפורטיםבסעיף20בתוספתלחוק
האמור,יביאראיותברורותומשכנעותלביסוסטענתו,ורשאיביתהמשפטלדרושממנו

להביאראיותנוספותלשםכךב

ראהביתהמשפטכינדרשתחוותדעתמומחהלצורךהכרעהבענייןשלפניו,ימנה )ג(
ביתהמשפטמומחהלפיתקנה25;חוותדעתהמומחהתוגשבתוךארבעהעשרימים
מיוםהחלטתביתהמשפטלמנותואובתוךמועדאחרשיורהביתהמשפטבהתחשב

בחובהלתתפסקדיןבתוךשישהשבועותכאמורבתקנה110ב

ניתנוצואוהחלטהבנוגעלילדבידירשותשיפוטיתאחרתכאמורבסעיף17בתוספת109ב
לחוקאמנתהאג,לאיביאביתהמשפטבחשבוןאתעצםעובדתמתןהצואוההחלטה,

ואולםרשאיהואלהתחשבבנימוקיםלהחלטהאולצובשיקוליובענייןהחזרתהילדב

צושנתנהרשות
שיפוטיתאחרת

ביתהמשפטייתןפסקדיןמנומקבתביעהלאיאוחרמשישהשבועותמהיוםשבו110ב )א(
הוגשההתביעהב

החלטתבית
המשפטבתביעה

חלפושישהשבועותמיוםהגשתהתביעהוטרםנתןביתהמשפטפסקדיןכאמור )ב(
בתקנתמשנה)א(,ייתןעלכךהודעהמנומקתלסגןנשיאביתהמשפטוהואיודיעלנשיא
ביתהמשפטהעליון;מנהלבתיהמשפטיעבירלרשותהמרכזית,לפיבקשתה,מידעעל

סיבותהעיכוביםבמתןפסקידיןלפיהחוקב

החליטביתהמשפטלהחזיראתהילדלמקוםמגוריוהרגיל,והתקיימואועשויים )ג(
להתקייםהליכיםבעניינושלהילדלפנירשותשיפוטיתאחרת,יורהביתהמשפט

בהחלטתובענייןאותםהליכיםכאמורבסעיף16לתוספתלחוקאמנתהאגב

ערעורעלפסקדיןועלהחלטהאחרתיוגשלאיאוחרמשבעהימיםמיוםהמצאת111ב )א(
פסקהדיןאוההחלטהלידיהמערער;כתבהערעוריימסרבידיהמערערבמישריןלבעלי

הדיןהאחריםביוםהגשתולביתהמשפטב

ערעור

המועדשייקבעלדיוןבערעורעלפסקהדיןיהיהלאיאוחרמעשרהימיםמהיום )ב(
שבוהוגשהערעור,ועלהחלטהאחרת-לאיאוחרמשבעהימים;עיקריטיעוןמטעם
בעליהדיןיוגשולביתהמשפטלאיאוחרמיומייםלפניהדיוןבערעורוהעתקמהם

יימסרבמישריןלבעליהדיןהאחריםביוםהגשתםלביתהמשפטב

ביתהמשפטשלערעורייתןהחלטהבערעורעלפסקדיןלאיאוחרמשלושיםימים )ג(
מיוםהגשתהערעור,ובערעורעלהחלטהאחרת-בתוךעשרהימיםב
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ערעורעלהחלטהאחרתלאיעכבאתהדיוןבתביעהב )ד(

תקנה131לתקנותסדרהדיןהאזרחילענייןביטולפסקהדיןשניתןלפיצדאחד )ה(
לאתחולעלפסקדיןלפיפרקזהב

רשותשיפוטיתלאתדרושערובה,התחייבותעצמיתאוערבותשלצדג'לתשלום112בפטורמערובה
התביעה במסגרת ביניים בקשות לרבות האמנה, לפי בהליכים הכרוכות הוצאות

והליכיםלפיתקנה111ב

נתןביתהמשפטפסקדיןלהחזרתהילד,רשאיביתהמשפטלהטילעלהמשיבאת113בהוצאותהתובע
הוצאותיושלהתובע,לרבותהוצאותנסיעה,הוצאותהכרוכותבאיתורהילדוהוצאות
הכרוכותבהחזרתהילד,וזאתבלילגרועמהוראותפרקי"חלחלקב'לתקנותסדרהדין

האזרחיב

מסמכיםשהוגשולביתהמשפטשאינםבעבריתילוובתרגוםמאושרלעברית,ואולם114בשפתהמסמכים
רשאיביתהמשפטלפטורבעלדיןמתרגוםמסמךמשפהאחרתלעברית;איןבאמור

כדילפגועבזכותושלבעלדיןאחרלקבל,לפיבקשתו,תרגוםשלהמסמךלעבריתב

לענייןפרקזה,ובלילגרועמהאמורבתקנות100ו־114,כלמסמךאחרשיוגשלבית115באימותמסמכים
המשפט,איןלדרושלגביואימותנוטריוני,דיפלומטיאוקונסולריב

הכרהבהחלטות
חוץ

ביתהמשפטרשאיבפסקהדיןלהביאבחשבוןבשיקוליו,החלטהשיפוטיתאומינהלית116ב
שניתנהבמדינהשבהנמצאמקוםמגוריוהקבועשלהילד,גםאםלאהתמלאוהתנאים

לכךלפיסעיף11לחוקאכיפתפסקיחוץ,התשי"ח-311958ב

עלאףהאמורבתקנה5,לאיאריךביתהמשפטמועדשנקבעבפרקזהמטעמיםמיוחדים117בהארכתמועדים
שיירשמו,אלאבאישורנשיאביתהמשפטשדןבתביעהאובערעורב

בקשהלאכיפת
זכותביקור

בישראל

עלתביעהלאכיפתזכותביקורלגביילדהנמצאבישראליחולוההוראותהחלותעל118ב
תביעהלפיפרקזה,בשינוייםהמחויביםלפיהענייןב

בקשהבדרךקבלת
החלטהבדבר

הרחקהשלאכדין

הטועןכיילדהורחקממנואולאהוחזראליושלאכדין,רשאילהגישבקשהלקבלת119ב
החלטהבדברהרחקהאואי־החזרהשלאכדין,לפיסעיף15לתוספתלחוקאמנתהאג,
וזאתביןאםהייתהדרישהשלהרשותהמרכזיתאוביתמשפטבמדינתהחוץשאליה

הורחקהילדוביןאםלאוב

פרק ה': היתר נישואין
בקשהלהיתר

נישואים
בבקשהלהיתרנישואיןלפיסעיף5אלחוקגילהנישואין,יהיההמשיבהיועץהמשפטי120ב

לממשלהאובאכוחוב

פרק ו' : התרת נישואין 
בפרקזה-121בהגדרותפרקו'

"ביתהדיןהדתי"-ביתהדיןהדתיהנוגעבדברכאמורבסעיף3)א(לחוקהתרתנישואין;

"התרתנישואין"-כהגדרתהבסעיף6לחוק;

"חוקהתרתנישואין"-חוקשיפוטבענייניהתרתנישואין)מקריםמיוחדיםוסמכות
בין־לאומית(,התשכ"ט-321969;

"תובענה"-תובענהלהתרתנישואיןב

צורתהתובענה
ותוכנה

הוגשהלביתהמשפטתובענהבידיבןזוג,יהיהבןהזוגהאחרהנתבעבה;הוגשה122ב )א(
התובענהבידישניבניהזוג-לאיצויןבהנתבעב

ס"חהתשי"ח,עמ'68ב 31

ס"חהתשכ"ט,עמ'248ב 32
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התובענהתוגשבשלושהעותקיםותכילפרטיםאלה: )ב(

שמושלכלאחדמבניהזוג,דתו,ואםהואנוצרי-העדההדתיתשאליה )1(
הואמשתייך,אזרחותואואזרחויותיו,מספרהזהותאומספרהדרכוןשלו,מקום
מושבוומענו;אםלבניהזוגילדיםקטיניםמשותפים-ייכללובתובענהפרטים

כאמורגםלגביהם;

מקוםמושבםהמשותףהאחרוןשלבניהזוג; )2(

תאריךטקסאוטקסיהנישואיןשלבניהזוג,מקוםעריכתםוהדיןשלפיהם )3(
נערכו;

הנימוקיםשבעובדהושבחוקשעליהםמתבססתהתובענה; )4(

אםהתובענהנסמכתעלדיןחוץ,תצורףלהחוותדעתשלמומחהלדין )5(
החוץ,המבססתאתהעילהלהתרתהנישואיןב

לתובענהיצורפומסמכיםאלה:123בצירוףמסמכים

טופס16שבתוספתהראשונה,ממולאבידיהתובע,בצירוףמסמכיםהמעידיםעל )1(
דתושלכלאחדמבניהזוג;

תצהירלאימותהעובדותהכלולותבתובענה,ואםהוגשהבידישניבניהזוג- )2(
תצהירשלשניהם;אםהתובענהלהכריזעלביטולהנישואיןמעיקרם,יצורףלהתצהיר

שלאדםאחרלאימותהעובדותשעליהןהיאמתבססת;

תעודותהנישואיןשלבניהזוג,אםהןמצויותבידיהתובעאוהעתקצילומי )3(
מאומתשלהן,אותמציתרישוםמאושרתשלהנישואיןממדינתהחוץשבהנערכו;

העתקאותמציתמאושרתמןהרישוםלפיחוקמרשםהאוכלוסין,לגביהתובע, )4(
לרבותתיקוניםשנעשוברישוםושאינםשינויימען;

תרגוםלעבריתשלכלמסמךמצורףהכתובבשפהאחרת,כשהואמאושרב )5(

הוגשההתובענהבידיאחדמבניהזוגבלבד,והואמבקשלהמציאאתכתבטענות124בהמצאה )א(
מחוץלתחוםהמדינה,יגישבקשהבכתבלשםקביעתדרךביצועההמצאה,ובתצהיר
התומךבבקשהיפורטוהעובדותהמבססותאתעילתהתביעה,העובדותהמבססות
אתהתקיימותאחתהזיקותהמנויותבסעיף2לחוקהתרתנישואין,ופירוטהמקום
שבונמצאהנמעןאוייתכןשנמצא;ביתהמשפטרשאילהורותשבנסיבותהענייןאין

להמציאאתהמסמכיםמחוץלתחוםהמדינהב

הורהביתהמשפטעלדרךביצועהמצאתכתבהתביעהכאמור,יצרףהתובע )ב(
לכתבהתביעה,עלמצורפיו,תרגוםמאושרשלהםלשפתהארץשאליהיומצאוב

כתבהגנהיוגשבשלושהעותקים,ואםהנתבעמתנגדלתובענההואיפרטבואת125בכתבהגנה )א(
נימוקיוב

הנתבעיצרףלכתבההגנה- )ב(

מסמךערוךלפיטופס17שבתוספתהראשונהשמילאומסמכיםהמעידים )1(
עלדתו,אםהתובעלאצירףאותם;

תצהירלאימותהעובדותהכלולותבו; )2(

העתקאותמציתמאושרתמןהרישוםלפיחוקמרשםהאוכלוסין,לגבי )3(
הנתבע,לרבותתיקוניםשנעשוברישום,שאינםשינויימעןב

התובענהתוגשבשלושהעותקיםותכילפרטיםאלה: )ב(

שמושלכלאחדמבניהזוג,דתו,ואםהואנוצרי-העדההדתיתשאליה )1(
הואמשתייך,אזרחותואואזרחויותיו,מספרהזהותאומספרהדרכוןשלו,מקום
מושבוומענו;אםלבניהזוגילדיםקטיניםמשותפים-ייכללובתובענהפרטים

כאמורגםלגביהם;

מקוםמושבםהמשותףהאחרוןשלבניהזוג; )2(

תאריךטקסאוטקסיהנישואיןשלבניהזוג,מקוםעריכתםוהדיןשלפיהם )3(
נערכו;

הנימוקיםשבעובדהושבחוקשעליהםמתבססתהתובענה; )4(

אםהתובענהנסמכתעלדיןחוץ,תצורףלהחוותדעתשלמומחהלדין )5(
החוץ,המבססתאתהעילהלהתרתהנישואיןב

צירוףמסמכיםלתובענהיצורפומסמכיםאלה:123ב

טופס16שבתוספתהראשונה,ממולאבידיהתובע,בצירוףמסמכיםהמעידיםעל )1(
דתושלכלאחדמבניהזוג;

תצהירלאימותהעובדותהכלולותבתובענה,ואםהוגשהבידישניבניהזוג- )2(
תצהירשלשניהם;אםהתובענהלהכריזעלביטולהנישואיןמעיקרם,יצורףלהתצהיר

שלאדםאחרלאימותהעובדותשעליהןהיאמתבססת;

תעודותהנישואיןשלבניהזוג,אםהןמצויותבידיהתובעאוהעתקצילומי )3(
מאומתשלהן,אותמציתרישוםמאושרתשלהנישואיןממדינתהחוץשבהנערכו;

העתקאותמציתמאושרתמןהרישוםלפיחוקמרשםהאוכלוסין,לגביהתובע, )4(
לרבותתיקוניםשנעשוברישוםושאינםשינויימען;

תרגוםלעבריתשלכלמסמךמצורףהכתובבשפהאחרת,כשהואמאושרב )5(

הוגשההתובענהבידיאחדמבניהזוגבלבד,והואמבקשלהמציאאתכתבטענות124ב )א(
מחוץלתחוםהמדינה,יגישבקשהבכתבלשםקביעתדרךביצועההמצאה,ובתצהיר
התומךבבקשהיפורטוהעובדותהמבססותאתעילתהתביעה,העובדותהמבססות
אתהתקיימותאחתהזיקותהמנויותבסעיף2לחוקהתרתנישואין,ופירוטהמקום
שבונמצאהנמעןאוייתכןשנמצא;ביתהמשפטרשאילהורותשבנסיבותהענייןאין

להמציאאתהמסמכיםמחוץלתחוםהמדינהב

המצאה

הורהביתהמשפטעלדרךביצועהמצאתכתבהתביעהכאמור,יצרףהתובע )ב(
לכתבהתביעה,עלמצורפיו,תרגוםמאושרשלהםלשפתהארץשאליהיומצאוב

כתבהגנהיוגשבשלושהעותקים,ואםהנתבעמתנגדלתובענההואיפרטבואת125ב )א(
נימוקיוב

כתבהגנה

הנתבעיצרףלכתבההגנה- )ב(

מסמךערוךלפיטופס17שבתוספתהראשונהשמילאומסמכיםהמעידים )1(
עלדתו,אםהתובעלאצירףאותם;

תצהירלאימותהעובדותהכלולותבו; )2(

העתקאותמציתמאושרתמןהרישוםלפיחוקמרשםהאוכלוסין,לגבי )3(
הנתבע,לרבותתיקוניםשנעשוברישום,שאינםשינויימעןב
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על לחלוק הנתבע רצה אם החוץ, לדין אחר מומחה של דעת חוות )4(
פרטיםהכלוליםבחוותהדעתשלהמומחהלדיןהחוץשהגישהתובעכאמור

בתקנה122)ב()5(;

כלמסמךאחרשבידולביסוסטענותיו,אםלאצורףבידיהתובע; )5(

תרגוםלעבריתשלכלמסמךמצורףהכתובבשפהאחרת,כשהואמאושרב )6(

הנתבעיעבירעותקמכתבההגנהומהמסמכיםשצורפולוב )ג(

פנייהלבית
דיןדתי

ביתהמשפטיפנהלראשביתהדיןהדתיעליסודכתביהטענות,אואםראהצורך126ב )א(
בכך,לאחרחקירתהמצהיריםעלתצהיריהםב

פנייהכאמורבתקנתמשנה)א(תישלחערוכהלפיטופס18שבתוספתהראשונה, )ב(
בצירוףהמסמכיםהאמוריםבו;הודעהעלהפנייהתישלחלצדדיםב

מצאביתהמשפטכילאהתקיימוהתנאיםהאמוריםבסעיף3)א(לחוקהתרת )ג(
נישואיןלצורךפנייהלביתהדיןהדתי,אוכיהתקיימוהתנאיםלדיוןבביתהמשפטלפי
סעיף3)ד(לחוקהאמור,ישלחהודעהעלכךלצדדים,בצירוףקביעתביתהדיןהדתי

לפיסעיף3)ד(לחוקהאמור,אםהייתה,ויקבעמועדלדיוןב

הודעהעלהעברת
התובענהלבית

דיןדתי

הועברההתובענהלביתדיןדתילפיסעיף3)ג(לחוק,ישלחביתהמשפטהודעהעלכך127ב
לצדדיםוליועץהמשפטילממשלה,בצירוףהקביעהשלביתהדיןהדתילפיהסעיף

האמורב

הוגשלביתהמשפטהסכםגירושין,יבררביתהמשפטאםהואנעשהמרצוןחופשי,128בהדיוןבתובענה )א(
יבדוקאתההסכםלפיהדיןהחלעליו,ורשאיהואלאשראתההסכםב

לאהוגשלביתהמשפטהסכםגירושיןיחליטביתהמשפטבענייניהתרתהנישואין )ב(
לפיהדיןהחללפיחוקהתרתנישואיןב

פסקדיןלהתרת
נישואין

בתתופסקדיןלענייןהתרתנישואיןרשאיביתהמשפטלהורותמהוהמועדשבורואים129ב
אתבניהזוגכפנוייםלענייןעבירתריבוינישואין;לאעשהכן-רואיםאתבניהזוג

כפנוייםרקמשעהשפסקהדיןהואחלוטב

בקשהלנשיאבית
המשפטהעליון

בקשתבןזוגאושניבניהזוגמנשיאביתהמשפטהעליוןלקבועסמכותשיפוט130ב )א(
לפיסעיף3)ה(לחוקהתרתנישואין,תהיהבכתבותוגשלפיתקנה50לתקנותסדר
הדיןהאזרחי;הבקשההאמורהתוגשבתוךארבעהעשרימיםמיוםהמצאתההודעה
לפיתקנה127,ויצורפולההעתקיםמכתביהטענותבתובענהומהודעותביתהמשפט,

והמסמכיםשצורפולהםב

החליטנשיאביתהמשפטהעליון,לאחרשעייןבבקשהכאמורבתקנתמשנה)א( )ב(
שאיןהיאמצריכהתשובה,יידחנהמידב

החליטנשיאביתהמשפטהעליוןשהבקשהכאמורבתקנתמשנה)א(מצריכה )ג(
תשובה-

ימציאהמבקשעותקמןהבקשהלבןזוגווליועץהמשפטילממשלה,ויחולו )1(
תקנות50עד52לתקנותסדרהדיןהאזרחיבשינוייםהמחויבים;

הועברה שאליו הדתי הדין לבית הבקשה הגשת על הודעה תומצא )2(
התובענהלפיסעיף3)ג(לחוקהתרתנישואין,ורשאיהנשיאלהורותלביתהדין
לעכבאתהמשךהדיוןבהעדלהחלטתובענייןסמכותהשיפוט;החלטהכאמור

תומצאגםלבניהזוגב
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בקשתהיועץהמשפטילממשלהלקבועאתסמכותהשיפוטלפיסעיף3)ה(לחוק )ד(
התרתנישואיןתהיהבכתב,ויחולעליהפרקזה,בשינוייםהמחויביםב

פרק ז': ברית הזוגיות
בקשהליישוב
סכסוךלהתרת

בריתנישואין

בקשהליישובסכסוךלפיסעיף11)א(לחוקבריתהזוגיותתוגשלפיטופס19שבתוספת131ב
הראשונה,ותצורףלההרצאתפרטיםלפיטופס3בתוספתהאמורהמאומתבתצהירב

בקשהבעניינו
שלפסולדיןאו

מישמונהלו
אפוטרופוס

בקשהבעניינושלפסולדיןאומישמונהלואפוטרופוסלאישורכיהואמסוגללתת132ב
הסכמהמדעתלבואבבריתהזוגיותלפיסעיף2)7(לחוקבריתהזוגיותובקשהבעניינו
שלאדםכאמורלהתיראתבריתהזוגיותלפיסעיף10)א(לחוקבריתהזוגיות,יומצא-

לפסולהדיןאולמישמונהלואפוטרופוס; )1(

לאפוטרופוסשמונהלו; )2(

ליועץהמשפטילממשלהאובאכוחו; )3(

למישביתהמשפטהורהלהמציאלוב )4(

פרק ח': שינוי שם
בקשהלשינוישמו

שלקטיןאופסול
דין

בבקשהלשינוישמושלקטיןאושלאדםשמונהלואפוטרופוסאושביתהמשפט133ב )א(
רשאילמנותלואפוטרופוסלפיסעיפים13או14לחוקהשמות,יהיההמשיבהיועץ
המשפטילממשלהאובאכוחו;הורהשלקטיןשאיננומבקשבבקשהיצורףאליה

כמשיבב

ביתהמשפטהבאלאשרשינוישםשלקטיןלפיתקנתמשנה)א(,כשאחדמהוריו )ב(
אושניהםנפטרו,יזמין,אםאפשר,אתהוריהנפטרוייתןלהםהזדמנותלהשמיעאת
טענותיהםלענייןשינויהשם;ואולםרשאיביתהמשפטשלאלהזמינםאםנראההדבר

מוצדקבנסיבותהענייןב

פרק ט': קביעת גיל
בפרקזה,"הבקשה"-בקשהלקביעתגילושלאדם,לרבותגילמזערי,גילמרביומתח134בהגדרה

גילים-אולשינויהב

מקוםהשיפוט
והגשתהבקשה

הבקשהתוגשלביתהמשפטלעניינימשפחהשבאזורשיפוטומצוימקוםמגוריו135ב )א(
שלמישמבקשיםאתקביעתגילו;באיןלומקוםמגוריםבישראל,תוגשהבקשהלבית

המשפטלעניינימשפחהבתל־אביב-יפוב

הבקשהתוגשבמספרעותקיםמספיקבשבילביתהמשפטולשםהמצאהלכל )ב(
המשיבים,ובלבדשיהיושניעותקיםבשבילהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחוב

בבקשתאדםהמבקשקביעתגילויהיההמשיבהיועץהמשפטילממשלהאובא136בהמשיבים )א(
כוחוב

בבקשתאדםהמבקשקביעתגילושלאדםאחריהיוהמשיביםהאדםשמבקשים )ב(
קביעתגילווהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחוב

בבקשתהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחויהיההמשיבהאדםשמבקשים )ג(
קביעתגילוב

אדםהעלוללהיפגעעלידיהחלטתביתהמשפטיצויןבבקשהכמשיבב )ד(

המשיביםבבקשת
יוצאיצבא

עלהמצאהשלבקשותשחלותעליהםתקנותקביעתגיל)סוגיבקשותלפיסעיף7לחוק(,137ב
התשל"ה-331975,יחולוהוראותאלה:

בקשתהיועץהמשפטילממשלהלקבועאתסמכותהשיפוטלפיסעיף3)ה(לחוק )ד(
התרתנישואיןתהיהבכתב,ויחולעליהפרקזה,בשינוייםהמחויביםב

פרק ז': ברית הזוגיות

בקשהליישובסכסוךלפיסעיף11)א(לחוקבריתהזוגיותתוגשלפיטופס19שבתוספת131ב
הראשונה,ותצורףלההרצאתפרטיםלפיטופס3בתוספתהאמורהמאומתבתצהירב

בקשהליישוב
סכסוךלהתרת

בריתנישואין

בקשהבעניינושלפסולדיןאומישמונהלואפוטרופוסלאישורכיהואמסוגללתת132ב
הסכמהמדעתלבואבבריתהזוגיותלפיסעיף2)7(לחוקבריתהזוגיותובקשהבעניינו
שלאדםכאמורלהתיראתבריתהזוגיותלפיסעיף10)א(לחוקבריתהזוגיות,יומצא-

בקשהבעניינו
שלפסולדיןאו

מישמונהלו
אפוטרופוס

לפסולהדיןאולמישמונהלואפוטרופוס; )1(

לאפוטרופוסשמונהלו; )2(

ליועץהמשפטילממשלהאובאכוחו; )3(

למישביתהמשפטהורהלהמציאלוב )4(

פרק ח': שינוי שם

בבקשהלשינוישמושלקטיןאושלאדםשמונהלואפוטרופוסאושביתהמשפט133ב )א(
רשאילמנותלואפוטרופוסלפיסעיפים13או14לחוקהשמות,יהיההמשיבהיועץ
המשפטילממשלהאובאכוחו;הורהשלקטיןשאיננומבקשבבקשהיצורףאליה

כמשיבב

בקשהלשינוישמו
שלקטיןאופסול

דין

ביתהמשפטהבאלאשרשינוישםשלקטיןלפיתקנתמשנה)א(,כשאחדמהוריו )ב(
אושניהםנפטרו,יזמין,אםאפשר,אתהוריהנפטרוייתןלהםהזדמנותלהשמיעאת
טענותיהםלענייןשינויהשם;ואולםרשאיביתהמשפטשלאלהזמינםאםנראההדבר

מוצדקבנסיבותהענייןב

פרק ט': קביעת גיל

בפרקזה,"הבקשה"-בקשהלקביעתגילושלאדם,לרבותגילמזערי,גילמרביומתח134ב
גילים-אולשינויהב

הגדרה

הבקשהתוגשלביתהמשפטלעניינימשפחהשבאזורשיפוטומצוימקוםמגוריו135ב )א(
שלמישמבקשיםאתקביעתגילו;באיןלומקוםמגוריםבישראל,תוגשהבקשהלבית

המשפטלעניינימשפחהבתל־אביב-יפוב

מקוםהשיפוט
והגשתהבקשה

הבקשהתוגשבמספרעותקיםמספיקבשבילביתהמשפטולשםהמצאהלכל )ב(
המשיבים,ובלבדשיהיושניעותקיםבשבילהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחוב

בבקשתאדםהמבקשקביעתגילויהיההמשיבהיועץהמשפטילממשלהאובא136ב )א(
כוחוב

המשיבים

בבקשתאדםהמבקשקביעתגילושלאדםאחריהיוהמשיביםהאדםשמבקשים )ב(
קביעתגילווהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחוב

בבקשתהיועץהמשפטילממשלהאובאכוחויהיההמשיבהאדםשמבקשים )ג(
קביעתגילוב

אדםהעלוללהיפגעעלידיהחלטתביתהמשפטיצויןבבקשהכמשיבב )ד(

עלהמצאהשלבקשותשחלותעליהםתקנותקביעתגיל)סוגיבקשותלפיסעיף7לחוק(,137ב
התשל"ה-331975,יחולוהוראותאלה:

המשיביםבבקשת
יוצאיצבא

ק"תהתשל"ה,עמ'1914ב 33
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אםהמבקשיוצאצבאכמשמעותובחוקשירותביטחון,התשי"ט-1959 )1(
]נוסחמשולב[34,המשרתבשירותסדיראונמנהעםכוחותהמילואים,תומצא

הבקשהלשלישהראשישלצבאהגנהלישראל;

אםהמבקשמיועדלשירותביטחוןכמשמעותובחוקהאמורבפסקה)1(, )2(
תומצאהבקשהלראשמרכזגיוסבאגףכוחאדםשלצבאהגנהלישראלב

צירוףמשיבים
להליך

ביתהמשפטרשאילצוותעלצירוףמשיביםנוספיםב138ב

בקשותקודמות
לקביעתגיל

בבקשהיצייןהמבקשאתמטרתהבקשה,ואםהוגשולביתמשפטבקשותלקביעתגילו139ב
לפנישהוגשההבקשההנדונהיפרטאותןואתההחלטותשניתנובהןב

צירוףתצהיר
ומסמכים

המבקשקביעתגילויצרףלבקשתותצהירלפיטופס20לתוספתהראשונהוכן140ב )א(
תעודותאלהאותצלומיםמהן:

תעודתלידהשלהמבקש,וכןדרכון,תעודהאופנקסשרשוםבהםתאריך )1(
לידתו;

תעודתנישואיןאותעודתגירושיןשלו,לפיהעניין; )2(

תעודותלידהשלילדיו; )3(

כלמסמךאחרשברשותושניתןללמודממנומהוגילו; )4(

לגבימבקששנולדבארץ-אישורמלשכתמרשםהתושביםשבהמוחזק )5(
תיקהמרשםשלו,שאיןבפנקסהלידותרישוםלידהשלובשנההרשומהבתיק

המרשםכשנתלידתוב

אםאיןבידיהמבקשלהמציאאתהתעודותהמתאימותהמפורטותבתקנתמשנה )ב(
)א()1(עד)3(-ייתןהסברלכךב

נוספים פרטים בתצהיר שייתן מהמבקש לדרוש עת בכל רשאי המשפט בית )ג(
ומפורטיםיותרב

פרק י': אבהות ואימהות
המצאהליועץ

המשפטילממשלה
העתקשלכתבתביעהלאבהותאולאימהותושלכלכתבהגנהבתובענהכאמור,141ב

יומצאליועץהמשפטילממשלהאולבאכוחוב

בבקשהלקביעתאבהותאואימהותצדלהליךיהיההורהוהאחרשלהקטין;ואולם142בהצדדיםלהליך
ראההמבקשכיבןמשפחהמדרגהראשונהשלהילדנדרשלצורךבירורהבקשה,הוא

רשאילצרפוכצדלהליךב

המבקשיצרףלבקשתותצהירלאימותטענותיוהעובדתיותוכןאתהמסמכיםהאלה143בצירוףמסמכים
לפיהעניין:

הודעתלידתחישלהילד,אםהואנולדבישראל; )1(

תעודתלידהמאומתתכדין,אםהילדנולדמחוץלישראל; )2(

העתקמסמכיהזיהוישלמגישהבקשהושלהילדנושאהבקשה;וכןהעתקמסמכי )3(
הזיהוישלצדדיםנוספיםלבקשה,אםניתןב
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פרק י"א: שונות
המועדהקובעלתחילתמנייןהימיםלפרקהזמןשנקבעבתקנותאלההואיום144במנייןהימים )א(

המצאתהמסמך,למעטאםנקבעאחרתבתקנותאלה;אםניתנההחלטהבמעמדבעלי
הדין,יימנההמועדממועדהדיוןב

בלילגרועמהוראותאחרותבתקנותאלה,תקופתפגרהשלביתהמשפטלאתובא )ב(
במנייןהימיםשנקבעובתקנותאלהאושקבעביתהמשפט,זולתאםביתהמשפטהורה

אחרתב

תחילהוהוראת
מעבר

תחילתןשלתקנותאלה,למעטהאמורבתקנתמשנה)ב(,ביוםתחילתןשלתקנות145ב )א(
סדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018,כאמורבתקנה180)ג(לתקנותסדרהדיןהאזרחיוהן

יחולועלהליכיםשנפתחוביוםהתחילהאולאחריוב

תחילתהשלתקנה19ובכללזההחלתתקנה33לתקנותסדרהדיןהאזרחי,ביום )ב(
י"טבניסןהתשפ"א)1אפריל2021()להלן-תחילהמאוחרת(ב

בלילגרועמתקנה180)ג(לתקנותסדרהדיןהאזרחי,עלהליכיםשנפתחוערב )ג(
ז' סימן ולמעט ו–21, 20 18)א(, ,10 תקנות למעט אלה תקנות יחולו התחילה יום

בפרקא';ואולםתקנה33לתקנותסדרהדיןהאזרחיתחולאףעלהליכיםשנפתחוערב
יוםהתחילההמאוחרתב

תוספת ראשונה
)לפיתקנה25,16,13,12,11)א(,66,50,39,29)ג(,100,95,87,85,80,79,76,

)140,131,126,125,123
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1  

 

  תוספת ראשוה   

, 123 ,100 ,95, 87, 85, 80, 79, 76, (ג)66, 50, 39, 29(א), 25, 16 ,13 ,12, 11(לפי תקה    

125 ,126 ,131 ,140(  

  1טופס     

   )11(תקה     

  הזמה לדין בתביעה בין בי משפחה (למעט תביעת מזוות)     

תב תביעה גדך,הואיל ו ___________________ הגיש למחוז שיפוט זה כ    

המצורף בזאת, אתה מוזמן להגיש כתב הגה בתוך שלושים ימים מיום

  שהומצאה לך הזמה זו. 

לתקות סדר הדין 130לתשומת ליבך, אם לא תגיש כתב הגה, לפי תקה     

  , תהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפיך.  2018-האזרחי, התשע"ט
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2  

 

  2טופס   

  )11(תקה   

  בתביעה למזוותהזמה   

הואיל ו ________  הגיש גדך תביעה למזוות וסעדים וספים כמפורט בכתב  

  התביעה המצורף בזה, על ספחיו.

מוזמן להגיש כתב הגה לתובעה, יחד עם הרצאתאתה אם יש בדעתך להתגון,   

י משפחה (סדריעיישבתוספת הראשוה לתקות בית המשפט ל 4פרטים לפי טופס 

  , בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לך הזמה זו.  2020-ן), התשפ"אדי

כתב ההגה, על ספחיו, יאומת בתצהיר שלך ויוגש לבית המשפט תוך שלושים ימים  

  מהיום שהומצאה לך הזמה זו.   

130לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפיך, לפי תקה  יהאם לא תעשה כן, תה  

  .2018-רחי, התשע"טלתקות סדר הדין האז
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  3פס טו  

  )12(תקה 

  הרצאת פרטים בתובעה בין בי זוג (למעט תביעת מזוות) 

            מהות התובעה: 
            מעמדו של ממלא הטופס: 

  פרטים אישיים*:. 1 
            המבקש/ת:  
            זהות:  פרמס             שם פרטי ושם משפחה:  
            ייד:             טלפון בבית:             כתובת:               תאריך לידה:  

  פרטי בן הזוג ימולאו לגבי בן הזוג התבע.  *. 2 
הורה וסף על פרטיבתביעת קטין באמצעות הורהו ימולאו הפרטים של אותו   *  

  הקטין.

  בן/בת הזוג:. 3 
            זהות:  פרמס             שם פרטי ושם משפחה:  
            ייד:             טלפון בבית:             כתובת:               תאריך לידה:  
   
  האישי: פרטים לגבי המצב. 4 
          המבקש/ת:  
                         תאריך הישואים* הוכחיים:  
  לא כן   ישואים קודמים:  
  לא כן   ילדים מישואים קודמים:  
   
            בן/בת הזוג: . 5 
            תאריך הישואים הוכחיים:  
  לא כן   ישואים קודמים:  
  לא כן   ילדים מישואים קודמים:  

  גיות.לרבות ברית זו ישואין - בסעיף זה          

  ילדים: . 6 
            שם ההורה (שאיו המבקש):  
            מקום מגורי הילד:              תאריך לידה:             שם:  

  פרטים לגבי דירת המגורים:. 7 
  הדירה שבה גר/ה המבקש/ת היא:  
  ותפת של בי הזוגבבעלות מש   
  בבעלות המבקש/ת   
  בשכירות   
             –אחר    

  הדירה שבה גר/ה בן/בת הזוג היא:  

29/12/2011:04
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4  

 

  בבעלות משותפת של בי הזוג   
  בבעלות בן/בת הזוג   
  בשכירות   
                           –אחר    

  תוים על אלימות במשפחה:. 8 
הוגשה בעבר בקשה לבית המשפט או לבית דין דתי למתן צו הגה לפי החוק למיעת

  לא כן      1991-תש"אהאלימות במשפחה, 
            תי: מ —אם כן  
            כגד מי:  
            התיק:  פרמס 
            בפי מי דון התיק:  
                          יתן צו הגה ביום:  לא יתן   
            תוכן הצו  

תלוה למשטרה ולא הוגשה בקשה לצו בגללםבעבר אירועי אלימות שהוגשה  האם היו
             –פרט/י  –לא; אם כן  כן   הגה? 

תוים על תיקים אחרים בעייי המשפחה בין בי הזוג שדוו או דוים בבית משפט  . 9
  ד): (פרט לגבי כל תיק בפר

            התיק: פר מס 
              בפי מי דון התיק:  
            מהות התיק:  

            מתי הסתיים הדיון בתיק:  

  קשר עם גורמים טיפוליים: . 10 

  האם היית/ם בקשר עם:  
  לא כן     ) מחלקת הרווחה1( 
  לא כן     ) ייעוץ ישואין או ייעוץ זוגי2( 

  לא כן     ייעוץ משפחתי    האם את/ה מוכ/ה לקחת חלק ב: 
  לא כן     גישור                               
  הצהרה 
  אי מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי הפרטים שמילאתי בטופס כוים.  
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  4טופס   

  )13-ו 12(תקה 

  

  הרצאת פרטים בתביעת מזוות 

  פרטים לכל סוגי המזוות  א.
  
            שם בעל הדין:   .1
  
            מספר זהותו:   .2
  
            מען מגוריו:   .3
  
            תאריך לידתו:   .4
  
            הקרבה בין בעלי הדין:   .5
  
  האם הוגשו הליכים משפטיים בעיין מזוות בין בעלי הדין.   .6
  לא  כן     
  –אם כן   
            היכן:   
            מה הוחלט בהם:   

  
מה היה הסכום החודשי האחרון שהתבע שילם לתובע למזוותיו (אם אין   .7

            ומתי שולם סכום זה?            יש לציין את הסכום בקירוב)  –סכום מדויק 
  
החדשים שלפי הגשת התביעה,  12 -התעסקותו והכסותיו של בעל הדין ב  .8

  ר יכוי תשלומי חובה), לפי מקורותיהן*.ברוטו וטו (לאח

          טו          ברוטו          התקופה  .1
          טו          ברוטו          התקופה  .2
          טו          ברוטו          התקופה  .3
          טו          ברוטו          התקופה  .4
          טו          ברוטו          התקופה  .5
          טו          ברוטו          התקופה  .6
          טו          ברוטו          התקופה  .7
          טו          ברוטו          התקופה  .8
          טו          ברוטו          התקופה  .9

          טו          ברוטו          התקופה  .10
          טו          ברוטו          התקופה  .11
          טו          ברוטו          התקופה  .12

דשים שלפי הגשת והח 12-התעסקותו והכסותיו של בעל הדין שכגד ב  .9
התביעה, ברוטו וטו (לאחר יכוי תשלומי חובה), לפי מקורותיהן, עד כמה שהדבר 

  ידוע למצהיר**.
          טו          ברוטו          התקופה  .1
          טו          ברוטו          התקופה  .2
          טו          ברוטו          התקופה  .3
          טו          ברוטו          התקופה  .4
          טו          ברוטו          התקופה  .5
          טו          ברוטו          התקופה  .6
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          טו          ברוטו          התקופה  .7
          טו          ברוטו          התקופה  .8
          טו          ברוטו          התקופה  .9

          טו          ברוטו          התקופה  .10
          טו          ברוטו          התקופה  .11
          טו          ברוטו          התקופה  .12

עד כמה שהדבר ידוע  –פירוט רכושו של בעל הדין ורכושו של בעל הדין שכגד   .10
  לבעל הדין**:

  
            בעל הדין:   
            בעל הדין שכגד:   

  
עד כמה שהדבר  -פירוט חובותיו של בעל הדין*** וחובותיו של בעל הדין שכגד   .11

ידוע למצהיר**, וכן תיאור הושים ושיעורי התשלומים התקופתיים, אם החובות 
  משתלמים בשיעורים.

  
  בעל הדין:  
            החובות:  כלסך               התשלומים התקופתיים:             הושה:   

  
  בעל הדין שכגד:  
            החובות:  כלסך               התשלומים התקופתיים:             הושה:   

  
דין שכגד, כולל מספר החדרים פירוט דירת המגורים של בעל הדין ושל בעל ה  .12

  בכל דירה ומספר הפשות המתגוררות בה.
  
  בעל הדין:   
            הפשות:  פרמס            החדרים:  פרמס            הכתובת:   

  
  בעל הדין שכגד:  
            הפשות:  פרמס            החדרים:  פרמס            הכתובת:   

  
 -אם יש לבעל הדין חשבון או חשבוות בבקים, לבדו או בשותפות עם אחר   .13

  שמות הבקים ומספרי החשבון בכל בק בשי החדשים שלפי הגשת התביעה****.
  
            החשבון:  פרמס            שם הבק:   .13.1  
            החשבון:  פרמס            שם הבק:   .13.2  
            החשבון:  פרמס            שם הבק:   .13.3  
            החשבון:  פרמס            שם הבק:   .13.4  

  
  .          פרטים על כך:  –אם יש לבעלי הדין, או לאחד מהם, מכוית   .14
  

  .          סכום המזוות החודשיים הדרושים לתובע*****:   .15
  
  

29/12/2011:04



1169 קובץהתקנות9028,י"דבטבתהתשפ"א,2020ב12ב29

7  

 

  פרטים וספים בתביעה למזוות מבן זוג  ב.
  
  .          תאריך הישואין:   .1
  
מקום מושבו  -מקום מושבם של בי הזוג, ואם אין להם מקום מושב משותף   .2

  של התבע******: 
              הבעל:  
            האשה:   

  
  אזרחותו של כל אחד מבעלי הדין:  .3
            הבעל:   
            האשה:   

  
  דתו של כל אחד מבעלי הדין:  .4
            הבעל:   
            האשה:   

  
  לא  כן     האם גרים בי הזוג יחד?   .5
            מי גר בדירה ששימשה לאחרוה את מגורי בי הזוג?  -אם לא   

  
  פרטים וספים בתביעה למזוות מהורה או מבן זוגו של הורה  ג.
  
  מצב המשפחתי בין ההורים:  .1
  האם הורי התובע פרודים/ גרושים / אים בי זוג?   
  לא  כן. פרט: _______       
            ואם ההורים פרודים או גרושים, ממתי?   

  
  .          מקום מושבו של התובע******:   .2
  
  אזרחותו של כל אחד מבעלי הדין:  .3
  .      אזרחות:          שם:   
  .      אזרחות:          שם:   

  
  דתו של כל אחד מבעלי הדין:  .4
  .      דת:          שם:   
  .      דת:          שם:   

  
  .          בחזקתו של מי מצא התובע?   .5
  
מה —שמותיהם וגילם: האם התבע משלם להם מזוות, ואם כן  –שאר ילדי התבע   .6

  סכומם?
            לא; אם כן, כמה?  כן   האם התבע משלם לו/ה מזוות?         גיל:        שם:   
            לא; אם כן, כמה?  כן   האם התבע משלם לו/ה מזוות?         גיל:        שם:   
            כמה? לא; אם כן,  כן   האם התבע משלם לו/ה מזוות?         גיל:        שם:   

  
  .          האם לתבע בן זוג שאיו הורהו של התובע?   .7
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 -אם לתבע בן זוג שאיו הורתו של התובע, והוא משלם מזוות לילדי בן הזוג   .8

שמותיהם וגילם של ילדי בן הזוג המתגוררים עם התבע והילדים שאים מתגוררים 
  הוא משלם לכל אחד מהם*******.עמו, וסכום המזוות ש

  
            לא; אם כן, כמה?  כן   האם התבע משלם לו/ה מזוות?         גיל:        שם:   
            לא; אם כן, כמה?  כן   ו/ה מזוות? האם התבע משלם ל        גיל:        שם:   
            לא; אם כן, כמה?  כן   האם התבע משלם לו/ה מזוות?         גיל:        שם:   

  
התעסקותו, הכסותיו, רכושו וחובותיו של בן הזוג של  - 8ה האמור בפרט במקר  .9

  .10 -ו 7,8התבע, בצירוף המסמכים האמורים לגבי פרטים 
  
  .        התעסקותו:  
  .        רכושו:   
  .        חובותיו:   

  
שאר ילדי ההורה, שמותיהם  –בע אם התובע מצא בהחזקת הורה שאיו הת  .10

מה סכומם, עד כמה שהדבר ידוע  –וגילם, ואם ההורה משלם להם מזוות 
  למצהיר?**, ********.

  
            לא; אם כן, כמה?  כן   האם ההורה משלם לו/ה מזוות?         גיל:        שם:   
            לא; אם כן, כמה?  כן   האם ההורה משלם לו/ה מזוות?         גיל:        שם:   
            לא; אם כן, כמה?  כן   האם ההורה משלם לו/ה מזוות?         גיל:        שם:   

  
  

התעסקותו, הכסותיו, רכושו וחובותיו של ההורה,  - 10במקרה האמור בפרט   .11
  עד כמה שהדבר ידוע למצהיר? **, ********

  
  .        התעסקותו:  
  .        רכושו:   
  .        בותיו: חו  

  
  פרטים וספים בתביעה למזוות מקרובים אחרים  ד.
  
  מקום מושבו של כל אחד מבעלי הדין******:  .1
  .      מקום המושב:          שם:   
  .      מקום המושב:          שם:   
    

האם התבע  ;שמותיהם וגילם -בן זוג? ילדי התבע וילדי בן זוגו האם לתבע   .2
  מה סכומם? -משלם להם מזוות, ואם כן 

  
            סכום:         גיל:          שם:   
            סכום:         גיל:          שם:   
            סכום:         גיל:          שם:   
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חוק לתיקון דיי לפי האם לתובע קרובים בדרגת קרבה הקודמת לקרבת התבע   .3
שמותיהם, מעי –חוק המזוות), ואם כן  –(להלן  1959-תשי"טההמשפחה (מזוות), 

קרבה בים לבין התובע וכן התעסקותם, מגוריהם, גילם, מספר התלויים בהם וה
  הכסותיהם, רכושם וחובותיהם, עד כמה שפרטים אלה ידועים לתובע**.

  
            התלויים:  פרמס            מען:             גיל:             שם:   .3.1  
            הכסה:             התעסקות:             הקרבה:     
            חובות:             רכוש:     

  
            התלויים:  פרמס            מען:             גיל:             שם:   .3.2  
            הכסה:             התעסקות:             הקרבה:     
            חובות:             רכוש:     

  
חוק המזוות, לפי האם לתובע קרובים בדרגת קרבה הדומה לקרבת התבע   .4

  , עד כמה שהם ידועים לתובע**.3הפרטים האמורים בפרט  —ואם כן 
  
            התלויים:  פרמס            מען:              גיל:            שם:   .4.1  
            הכסה:             התעסקות:             הקרבה:     
            חובות:             רכוש:     

  
            התלויים:  פרמס            מען:             גיל:             שם:   .4.2  
            הכסה:             התעסקות:             הקרבה:     
            חובות:             רכוש:     

  
ת מקרובים בדרגת קרבה הקודמת הסיבה שהתובע איו יכול לקבל מזוו  .5

לקרבת התבע או מקרובים אחרים בדרגת קרבה השווה לקרבת התבע, או 
  .          מעזבום********: 

  
------------  

בעל דין שהוא עובד שכיר יצרף את תלוש המשכורת והכסות אחרות ממקום עבודתו,  *
ממעבידו הכולל פירוט לכל חודש בפרד, אישור —ואם אין במקום עבודתו תלושים כאלה 

  או צילום מאלה.
  ידיעה אישית או לפי מיטב האמוה.  **

  .אם ישלצרף אישורים   ***
  לצרף אישורים מהבקים.  ****

  יפרט התבע, עד כמה שהדבר ידוע לו, גם אם הוא מכחיש את חיובו.התבע   *****
  הפרט יאומת לפי מיטב האמוה.  ******

טים דרשים מאת התבע בלבד או מהמצהיר מטעמו; התובע רשאי למסרם,הפר  *******
  אם הם ידועים לו.
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  5טופס   

  )16(תקה 

  תצהיר לכתב טעות 

  י משפחה ב____________עייבבית משפט ל

  שם התובע: _____________________ 

  מספר הזהות: _________________________

  -גד   -

  _____ התבע: __________________

 מספר הזהות: __________________________

  

  תצהיר 

אי החתום מטה _______________ מספר זהות _______________ לאחר שהוזהרתי

כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעושים

  הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור: 

יש לפרט את זהותו, זיקתו –שי (אם המצהיר אדם אחר אי התובע/ התבע/ צד שלי . 1

  לעובדות שבכתב הטעות, והטעמים לכך שהוא ותן את התצהיר במקום בעל הדין). 

תצהירי זה יתן לתמיכה בכתב תביעה/ כתב הגה/ הודעה לצד שלישי בתובעה לפי פרט . 2

 , בעיין _______15______ לתקה 

_______________ שבכתב התביעה/ כתבהאמור בסעיפים ______________ . 3

 ההגה/ הודעה לצד שלישי הוא בידיעתי האישית. 

הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי  למעלהאי מצהיר כי השם  . 4

 זה אמת. 

___________________ 

  חתימת המצהיר

  אישור

_, אי החתום מטה, עורך דין __________________________________

יי הופיע לפמאשר בזה כי ביום _________________ 

_________________________ המוכר לי אישית/ שזיהיתיו לפי תעודת זהות 

מספר _____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת 

האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר כוות 

  רתו דלעיל וחתם עליה בפיי. הצה

  ___________  __________

  _________  

עורך הדין   תאריך    

  חתימה  
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  6טופס   

  (א))25(תקה 

  הצהרת מומחה מטעם בית המשפט

  אי החתום מטה:

  _______________  _________________________ מספר תעודת זהות: שם:

          עיסוק: _______________________ ההליך: 

  שם השופט: ________________________________________

  מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

לשופט שמיה אותי 1יש / אין לי (מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית .1

או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר **או למי מבעלי הדין

  ק אליו אמוה; אם יש, א לפרט:המכהן בבית המשפט שבו יתהל התי

_________________________________________________________ 

יש / אין לי (מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או .2

או **עם השופט שמיה אותי או עם אחד מבעלי הדיןובכלל זה תעסוקתי מקצועי 

 פרט:עם באי כוחם; אם יש, א ל

;_________________________________________________________

יש / אין לי (מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עיין כספי או אישי .3

 אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, א לפרט:

;_________________________________________________________

4. תתי (מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין תתי / לא**

 או לבאי כוחם בשתיים שקדמו למועד המיוי; אם יתו חוות דעת, א לפרט:

;_________________________________________________________

של חשש ליגוד יש / אין לי (מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידי במצב .5

 עייים בין מילוי תפקידי ובין עיין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, א לפרט:

;_________________________________________________________

יש / אין לי (מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהים כשופטים; אם יש, א לפרט: .6

__________________________________._______________________ 

הם כוים –הדברים האמורים בהצהרה זו כוים לגבי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי 

 למיטב ידיעתי.

  ____________  

  חתימת המצהיר  
  

 .מטעמה מי או המדיה שהוא דין בעל זה בכלל, ושא חוות הדעתבעל דין בהליך ** 
הורה הורה, בן או בת ובי זוגם, אח או אחות בן זוג, הורה, -קרבה משפחתית" של אדם  1

וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה, חותן, חותת, חם, חמות, חתן, כלה, כד או כדה, לרבות
  .חורגים וכן כל אדם הסמוך על שולחו
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   7טופס   

  )29(תקה 

  צו לקבלת מידע מרשות האוכלוסין

  

  מורה כדלקמן: אישלפי,  לאחר שמצאתי כי הדבר דרש לצורך טיפול בבקשה

          מספר זהות            המבקש רשאי לקבל מידע על כיסות ויציאות של המשיב  

  .          לבין            לתקופה שבין 

          מספר זהות            של המשיב המבקש רשאי לקבל מידע על דבר הימצאותו  

  .           בישראל במועד מסוים, 

  .          מספר זהות             המבקש רשאי לקבל מידע על מעו של המשיב  

  

            יתן ביום 
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  8טופס   

  )39(תקה 

  בקשה ליישוב סכסוך בעיין קביעת דרכי קשר בין הורי הורה לבין קטין

  בבית המשפט לעייי משפחה

            ב

            תיק 

  

            בעיין הקטין 

            מס' זהות 

            תאריך לידה 

  פרטי המבקש:

            מס' זהות            שם 

            כתובת 

            טלפון ייד            טלפון בבית 

            הקרבה המשפחתית לקטין ולהוריו 

  פרטי הורי הקטין:

  אם אב               מס' זהות            שם ההורה: 

            כתובת 

            טלפון ייד            טלפון בבית 

  אם אב               מס' זהות            שם ההורה: 

            כתובת 

            טלפון ייד            טלפון בבית 

בעיין דרכי הקשר שלי עם הקטין וברצוי ליישב את            הואיל ותגלע סכסוך ביי לבין 

הסכסוך בדרכי שלום ובלא התדייות משפטית, אי פוה לבית המשפט בבקשה ליישוב 

  ידת הסיוע שליד בית המשפט.  הסכסוך ולהפיה ליח

 ________________  

  חתימת המבקש 
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  9טופס   

  )50(תקה 

            בבית המשפט לעייי משפחה ב

            תיק מספר  

            לפי כב' השופט 

              התובע/המבקש

  גד  

              התבע/המשיב

  בעיין הילד/ים:  

            

            

  הפיית הורים ליחידת הסיוע לשם שמיעת הילד

  מורה בזה על שמיעת הילד בתובעה זו ועל הפייתו לצורך כך ליחידת הסיוע. אי  .1

לד ליצור קשר עם יחידת הסיוע בתוך שבוע ימים, כדי י מורה בזה להורי היא  .2

  לתאם מועד לפגישה של הילד עם עובד יחידת הסיוע, לפי הפרטים שלהלן.

 ________________  

  שופט 
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  10טופס   

  )(ג)66(תקה 

  וץאימ-פרטים לתסקיר בבקשה להכרזת ילד כבר
  

  פרטים על הילד  א.

            השם ומספר הזהות:   .1

            תאריך הלידה:   .2

            מקום הלידה:   .3

            ה: ישת העלי  .4

            האזרחות:   .5

            הדת:   .6

            ואין: לידה מישואין או מחוץ ליש  .7

  משי ההורים   מאם   מאב יתמות:    .8

            הימוקים להמלצה להכרזת הקטין כבר אימוץ:   .9

            המלצות הוגעות לצמצום תוצאי האימוץ:   .10

  הילד, גילם ומעם:. אחים ואחיות של 11

            מען:             גיל:             שם:   .10.1  

            מען:             גיל:             שם:   .10.2  

            מען:             גיל:             שם:   .10.3  

            זמן הפרדת הילד מהוריו:   .12

  *          במשפחה אומת:  /              במסגרת חוץ ביתית:  זמן הימצא הילד   .13

            האם יש לילד אפוטרופוס?   .14

            ום: מחלות הילד בעבר וכי  .15

  

  פרטים על הורי הילד  ב.

  הורה  

  אם אב   

  הורה 

  אם אב   

      שם

      מספר תעודת זהות

      תאריך לידה

      מקום לידה

      שת העלייה

      האזרחות

      הדת

      המושב הקבוע

      המען

      האם יש להורה אפוטרופוס?

      ההתעסקות ומקום העבודה
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מחלות הורי הילד שודעת להן 

  חשיבות בקשר עם אימוץ

      

שם בן הזוג (אם איו אחד 

  מהורי הילד)

      

        מען בן הזוג (אם פרד)

סיבות שבהן רשאי בית 

-המשפט להכריז על הילד כבר

  אימוץ

      

  

  

              ההורים, מדוע?  מעל מי  אין פרטיםאם   ג.

              מה המאמצים שעשו לזיהויו ואיתורו?            

  

ד.      אשים זולת הורי הילד, שאימוץ הילד עשוי להשפיע על עיים ועל קשריהם עם הילד,

  לרבות הורים של הורה שפטר

    

1.              

2.              

3.              

  

     _________                        יום: 

  חתימה          

      

  מחק את הטעון מחיקה  *
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  11טופס 

  )76(תקה 

  
            תיק אימוץ               י משפחהעייבית המשפט ל

                     

  
  ו אימוץבקשה למתן צ

  

  ומצהיר כדלקמן:           מגיש בזה בקשה למתן צו אימוץ בעיין הילד  החתום מטהאי 

    שם המבקש

  מבקשת מבקש   

  

  מבקשת מבקש   

      מספר זהות המבקש

      שמות קודמים

      תאריך הלידה

      מקום הלידה

      שת הלידה

      האזרחות / מעמד בישראל

      הדת

      המען 

פרטים וספים להתקשרות (מספר 

  טלפון, כתובת דואר אלקטרוי)

    

      ההשכלה

      ההתעסקות ומקום העבודה

המעמד האישי (רווק, שוי, אלמן, 

  גרוש)

    

      תאריך הישואין

      שמם וגילם של ילדי המבקש 

      קרבה למאומץ*יחס ה

      בקשות אימוץ קודמות

פרטים על אופן מסירת המאומץ לידי 

  המבקש **

    

  * יש למלא בבקשה לאימוץ קרובים של בן/בת זוג

  **יש למלא בבקשה לאימוץ שאיה אימוץ קרובים

  

            שם המאומץ המבוקש לאחר האימוץ :   .1

קובע כי קטין מקבל שם 1956-לחוק השמות, התשט"ז 5לעיין סעיף זה, סעיף              
משפחת מאמצו אך איו מקבל שם פרטי חדש זולת אם קבע בית המשפט בצו האימוץ

1981-, התשמ"א(לחוק אימוץ ילדים3 סעיףכמו כן, קטין שאומץ לפי  ;קביעה אחרת
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מצו את), יישא וסף על שם משפחת מאלחוק האמור )2(25(למעט צו אימוץ לפי סעיף 
שם משפחת הוריו מולידיו, זולת אם ביקש המאמץ אחרת או הורה בית המשפט אחרת

  מטעמים מיוחדים של טובת הילד. 
  

            ימוקי הבקשה:   .2

  

             יום: 

                      

              

  חתימת המבקש                

  
  

,           מר  י בהופיע לפ           מאשר/ת בזה כי ביום             חתום מטהאי ה
ולאחר שהזהרתי כי עליו לומר את האמת           היתי אותו לפי תעודת זהות מספר ישז

אתם בחוק אם לא יעשה כן, אישר בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעושים הקבועי
  כוות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפי.

  
  

          
 חתימת מקבל התצהיר  
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  12טופס   

  )80, 79(תקה 

  פרטים לתסקיר עובד סוציאלי לחוק האימוץ 
  כתשובה לבקשה למתן צו אימוץ

  

  פרטים על המאמץ/ים  א)(

  .          , כפר, קבוצה וכיוצא באלה) ותאי הדיור: סביבה, צורת ההתיישבות (עיר  .1

  .          השכלה:   .2

עיסוק המאמץ/ים (שכיר, משק עצמאי, בית מלאכה וכדומה; עבודה שבשלה  .3

המאמץ/ים שוהה מחוץ לבית מעבר לשעות העבודה המקובלות; היקף המשק או בית

  .          המלאכה של המאמץ וכיוצא באלה): 

  .          רכושו והכסותיו של המאמץ:   .4

5.  ודעות להן חשיבות לעי ביתו, לוקה בהן ושיןימחלות שהמאמץ, או מישהו מב

  .          האימוץ: 

  .          אימות או תיקון הפרטים שבבקשת המאמץ:   .6

  

  פרטים על המאומץ  (ב)

  .          השם:   .1

  .          תאריך הלידה:   .2

  .          מקום הלידה:   .3

  .          שת העליה:   .4

  .          האזרחות:   .5

  .          הדת:   .6

  .          מחלות הילד בעבר וכיום:   .7

  .          מץ אצל המאמץ והתקשרותו אליו במשך תקופת המבחן: שלום המאו  .8

  .          האם אפשר להיח שהמאומץ מבין בטיב האימוץ?   .9

  .          האם יודע המאומץ שהמאמץ איו אחד מהוריו?   .10

  .          האם הסימים מעידים שהמאומץ רוצה בהמשך הקשר עם המאמץ?   .11

  .          האם טובת המאומץ דורשת שלא לגלות לו את דבר האימוץ?   .12

האם טובת המאומץ דורשת צמצום תוצאי האימוץ או המשך קיומה של חובה, זכות  .13

           או סמכות בין המאומץ לבין הורהו או קרובו, והאם יתה החלטה שיפוטית בעיין? 
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  13טופס   

  )95, 85(תקה 

  צו אימוץ

  
            תיק אימוץ             י משפחהעייבית המשפט ל

                                ב

  
  

                המבקשים:    

            ע"י ב"כ עוה"ד           

                        ,           מרחוב           

            פקס: ,           טל':           

  

  - ג ד  -          

  

  היועץ המשפטי לממשלה    המשיב:    

            ע"י ב"כ עוה"ד           

                        ,           מרחוב           

            פקס: ,            טל':          

  
  

  צו אימוץ
  

-תשמ"אהלאחר שבית המשפט שוכע כי תמלאו התאים הדרשים בחוק אימוץ ילדים, 

הוגשה בקשה לבית המשפט בתיק האמור, מצווה בית גביושל שם המאומץ(ת), בקשר ל1981

(מלא שמות המבקשים)ל לבן יאומץ (מלא תאריך הלידה) יליד שם המאומץ(ת)המשפט כי 

  .          יהיה  ושמוביום מתן צו זה 

  

            יתן ביום 

            

  שופטחתימת ה  
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  14טופס   

  )87(תקה 

  בקשה למתן צו לאימוץ ילד ממדית חוץ

  
            תיק אימוץ           י משפחהעייבית המשפט ל

                              ב

  
                :המאמץ    

            ע"י ב"כ עוה"ד           

                        ,           מרחוב           

            פקס: ,           טל':           

  

  - ג ד  -          

  

  . היועץ המשפטי לממשלה1    המשיבים:    

  עמותה מוכרת. 2          

            ע"י ב"כ עוה"ד           

                        ,           מרחוב           

            פקס: ,           טל':           

  
  

  בקשה למתן צו לאימוץ ילד ממדית חוץ
  

  מגיש בזה בקשה למתן צו אימוץ ומצהיר כדלקמן:  החתום מטהאי 

    שם המבקש

  שתמבק מבקש   

  

  מבקשת מבקש   

      מספר זהות המבקש

      שמות קודמים

      תאריך הלידה

      מקום הלידה

      שת הלידה

      האזרחות / מעמד בישראל

      הדת

      המען

פרטים וספים להתקשרות (מספר 

  טלפון, כתובת דואר אלקטרוי)

    

      ההשכלה

      עבודהההתעסקות ומקום ה

    המעמד האישי (רווק, שוי, אלמן, 
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  גרוש)

      תאריך הישואין

      שמם וגילם של ילדי המבקש 

      בקשות אימוץ קודמות

שם האפוטרופוס מטעם העמותה 

  המוכרת

    

פרטים על אופן מסירת המאומץ לידי 

  המאמץ

    

  

            . תאריך מסירת המאומץ למאמץ/ים: 1

            כיסת המאומץ לארץ: . תאריך 2

            . שם המאומץ שיקבע המאמץ/ים: 3

            . תאריך הלידה של המאומץ: 4

            . מדית החוץ שממה הגיע המאומץ: 5

            . מספר דרכון שבו כס המאומץ לישראל: 6

            ן צו לאימוץ המאומץ במדית החוץ (אם יתן): . תאריך מת7

            . ימוקי הבקשה: 8

  

       ________________  יום:   

        

    חתימת המבקש

יפב הופיע                     מאשר בזה כי ביום  ,רך דיןוע,                      החתום מטהאי 
שהזהרתיוולאחר             שזיהיתי אותו לפי תעודת זהות מספר,            מר            ב

לעושים הקבועים בחוק אם צפוי יהיהלומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי  עליוכי 
  .עליה בפי וחתםדלעיל  הצהרתוכוות את  אישרכן,  יעשהלא 

  
            
 רך דיןעו,                           
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  15טופס   

  )100(תקה 

  תביעה להחזרת ילד חטוף או לאכיפת זכויות ביקור

                
  י משפחהעייבית המשפט ל

            ב

  

                :תובעה    

            ע"י ב"כ עוה"ד           

             ,           מרחוב           

            פקס: ,           טל':           

  

  - ג ד  -          

  

                :תבעה    

            ע"י ב"כ עוה"ד           

             ,           מרחוב           

            פקס: ,           טל':           

  
  

(לפי חוק אמת  להחזרת ילד חטוף או לאכיפת זכויות ביקור (מחק את המיותר)תביעה 
  )1991–תש"אהזרת ילדים חטופים), האג (הח

  
  פרטים על הילד והוריו:  .1

  (א) הילד:  
            תאריך הלידה של הילד:             שמו הפרטי ושם המשפחה:   
            אזרחותו של הילד:                מקום הלידה של הילד:   
מספר הדרכון של הילד או שבו הוא רשום:            ילד: מקום מגוריו הרגיל של ה  

            
            מספר תעודת הזהות של הילד:   
            תיאור הילד:   
    
  אם אב   (ב) הורה:   
            תאריך הלידה של ההורה:             שם פרטי ושם משפחה:   
            אזרחותו/ה של ההורה:               מקום הלידה של ההורה:   
            מקום מגוריו/ה הרגיל של ההורה:             עיסוקו/ה של הההורה:   
            מספר דרכוו/ה של ההורה:             מספר תעודת הזהות של ההורה:   
    
    אם אב   (ג) הורה:   
            תאריך הלידה של ההורה:             שם פרטי ושם משפחה:   
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            רה: אזרחותו/ה של ההו              מקום הלידה של ההורה:   
            מקום מגוריו/ה הרגיל של ההורה:             עיסוקו/ה של ההורה:   
            מספר תעודת הזהות של ההורה:             מספר דרכוו/ה של ההורה:   

  
  .          ם עריכתם: מקו           (ד) תאריך ישואי ההורים:   

  **בסעיף זה, לרבות ברית זוגיות             
  

  .          (ה) מקום מגוריהם המשותף או מקום מגוריהם המשותף האחרון:   
  

  (ו) פרטים על התובע:  
            שם פרטי ושם משפחה:   
            אזרחותו:   
            עיסוקו:   
            מקום מגוריו:   
            מספר דרכוו של התובע:   
            מספר תעודת הזהות של התובע:   
            ייחוסו של התובע אל הילד:   
            דין או הרשות המרכזית): -כוחו (עורך-שם וכתובת של בא  

  
  (ז) פרטים על מי שטען לגביו כי העביר או מחזיק בילד או צד מעוין (המשיב):  
            שם פרטי ושם משפחה:   
            תאריך הלידה ומקומה:   
            אזרחותו:   
            עיסוקו:   
            מספר הדרכון:   
            ר תעודת הזהות: מספ  
            תיאורו:   

  
  (ח) פרטים על הילד:  
            כתובת אחרוה ידועה של הילד לאחר העברתו:   )1(  
            כתובת הילד אם היא שוה מהאמור בסעיף קטן (א):   )2(  
לגביים אחרים שיוכלו לספק מידע וסף שמות, כתובות ומספרי טלפון של אש  )3(

            למקום הילד: 
מועד, מקום וסיבות של ההעברה או ההחזקה של הילד, או סיבות שלילת זכות  .2

            הביקור אצל הילד, לפי העיין: 
  .          הבסיס העובדתי והמשפטי לתביעה:   .3
  .          טיים אחרים התלויים ועומדים בעייו של הילד: הליכים משפ  .4
  למי דרש להעביר את הילד:   .5

            שם פרטי ושם משפחה:   
            תאריך לידתו ומקומה:   
            כתובתו:   
  .          ובבית:            מספר הטלפון שלו בעבודה:   
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  .          ההסדרים המוצעים להחזרת הילד:   .6
  ן שמצורפים לתביעה כולל תמוות ותצהירים : ירשימת מסמכים הוגעים לעי  .7

  1.              
  2.              
  3.              

  
            יום: 

                      
              
                      
  כוחו-חתימת התובע או בא    

  
  תצהיר

  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת,            החתום מטה ושא תעודת זהות מספראי 

בזה בכתב כי העובדות מצהירוכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 
  הן כוות ובידיעתי האישית. הזכר לעילבכתב התביעה            שבפסקאות 

  
                

  חתימת המצהיר                        תאריך: 
  
  

לפי תעודת זיהיתיוש מר           בפי ב הופיעמאשר/ת בזה כי ביום             החתום מטהאי 
לעושים צפוי יהיהלהצהיר את האמת וכי  עליוכי  שהזהרתיוולאחר ,            פרזהות מס

  עליה בפי. וחתםדלעיל  הצהרתואת כוות  אישרכן,  יעשההקבועים בחוק אם לא 
                

  
  חתימת מקבל התצהיר                      תאריך: 

  

29/12/2011:04



קובץהתקנות9028,י"דבטבתהתשפ"א,2020ב12ב29 1188

26  

 

  16טופס   

  )123(תקה 

י התרת ישואין עייתצהיר לווה לתובעה להתרת ישואין לפי חוק שיפוט ב

  1969-(מקרים מיוחדים וסמכות בין לאומית), התשכ"ט

  

  מצהיר בזה לאמור:  החתום מטה אי

  (המצהיר)  פרטי התובע  )1(

            שם: 

            מספר זהות: 

            מספר דרכון: 

            דת [אם וצרי, פרט את העדה וכן אם הוטבלת]: 

  דת הורים והורי הורים [אם וצרי, פרט את העדה]:

  אם אב              הורה 

            הורי ההורה 

  אם אב              הורה 

            הורי ההורה 

   לא כן   האם המרת את דתך? 

אם כן, יש למלא את הפרטים האלה ולצרף מסמכים התומכים בהם [אם וצרי, פרט את 

  העדה]:

בפי מי ערכה   דת אחרי המרה  דת לפי המרה  תאריך המרה

  ההמרה 

                                                

                                                

                                                 

  –יש לצרף כל מסמך המעיד על הדת, לרבות 

תצהיר מצד אדם וסף המכיר את התובע היטב ויכול להעיד על  –לגבי תובע חסר דת   )1(

לעדה  ך אותוהשתייכות הדתית, כגון: האם עבר אי פעם טקס המשיילהוגעות עובדות 

  תה דתם של הוריו והורי הוריו וכדומה;ידתית כלשהי ואם כן, לאיזו, מה הי

תצהיר  –תעודת הטבלה ואם איו יכול להמציא את תעודת ההטבלה  –לגבי תובע וצרי   )2(

להשתייכות  הוגעותות מצד אדם אחר המכיר את התובע היטב ויכול להעיד על עובד

  הדתית, לרבות ההטבלה: אם ערכה, מקום עריכת ההטבלה ומי ערך את ההטבלה;

קתולית -יה היוויתיאישור שהתובע רשום בספר הכס –קתולי -לגבי תובע וצרי יווי  )3(

  בישראל;

  תעודת המרת דת לפי פקודת העדה הדתית (המרה).  )4(

  

  ]ככל האפשר [יש למלא פרטי בן הזוג/התבע  )2(

            שם: 

            מספר זהות: 
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            מספר דרכון: 

            דת [אם וצרי, פרט את העדה]: 

  דת הורים והורי הורים [אם וצרי, פרט את העדה]:

  אם אב              הורה 

            הורי ההורה 

  אם אב              הורה 

            הורי ההורה 

  לא  כן   האם ידוע לך אם בן הזוג המיר את דתו? 

מסמכים התומכים בהם [אם וצרי, פרט את  אם כן, יש למלא את הפרטים האלה ולצרף

  העדה]:

בפי מי ערכה   דת אחרי המרה  דת לפי המרה  תאריך המרה

  ההמרה 

                                                

                                                

                                                 

  

  [אם ערכו כמה טקסים, יש למלא את הפרטים לגבי כל אחד מהם] פרטי הישואין  )3(

            תאריך: 

            מקום: 

            בפי מי ערך: 

            רך טקס דתי? האם ע

            ): וכיוצא באלהאם כן, ציין את פרטי הטקס (עדים 

בובמבר  27קתולי והישואין הם ישואין אזרחיים שערכו אחרי -אם התובע וצרי לטיי

ה ייה הקתולית שהתובע מעולם לא עזב את הכסיי, יש לצרף אישור רשמי מהכס1983

  (אפשר להמציא אישור זה מכסיה קתולית בארץ שעמה מצוי התובע בקשר); הקתולית

  _______________  תאריך  

  חתימת המצהיר    

  

            מרלפי  הופיע           מאשר בזה כי ביום             החתום מטהאי 

 יהיה צפוילהצהיר את האמת וכי  עליוכי  שהזהרתיוולאחר             המוכר לי אישית

  עליה בפי. וחתםדלעיל  הצהרתואת כוות  אישרכן,  יעשהלעושים הקבועים בחוק אם לא 

  

  __________________  תאריך  

  חתימת מקבל התצהיר    
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  17טופס   

  )125(תקה 

י התרת ייעתצהיר לווה לכתב הגה בתובעה להתרת ישואין לפי חוק שיפוט ב

  -1969ישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין לאומית), התשכ"ט

  

  מצהיר בזה לאמור:  החתום מטהאי 

  צהיר) פרטי התבע (המ  )1(

            שם: 

            מספר זהות: 

            מספר דרכון: 

            דת [אם וצרי, פרט את העדה וכן אם הוטבלת]: 

  דת הורים והורי הורים [אם וצרי, פרט את העדה]:

  אם אב              הורה 

            הורי ההורה 

  אם אב              הורה 

            הורי ההורה 

   כן[מחק את המיותר] האם המרת את דתך? 

[אם וצרי, פרט את אם כן, יש למלא את הפרטים האלה ולצרף מסמכים התומכים בהם 

  העדה]:

בפי מי ערכה   דת אחרי המרה  דת לפי המרה  תאריך המרה

  ההמרה 

                                                

                                                

                                                 

  

  יש לצרף כל מסמך המעיד על הדת, לרבות:
תצהיר מצד אדם וסף המכיר את התבע היטב ויכול להעיד על  –לגבי תבע חסר דת   )1(

תית לעדה ד המשך אותולהשתייכות הדתית, כגון: האם עבר אי פעם טקס  הוגעותעובדות 
  תה דתם של הוריו והורי הוריו וכדומה;יכלשהי ואם כן, לאיזו, מה הי

תצהיר מצד  –תעודת הטבלה ואם איו יכול להמציא תעודת הטבלה  –לגבי תבע וצרי   )2(
להשתייכות הדתית,  הוגעותאדם וסף המכיר את התבע היטב ויכול להעיד על עובדות 

  ההטבלה ומי ערך את ההטבלה; לרבות ההטבלה: אם ערכה, מקום עריכת
קתולית -יה היוויתיאישור שהתבע רשום בספר הכס –קתולי -לגבי תבע וצרי יווי  )3(

  בישראל;
  תעודת המרת דת לפי פקודת העדה הדתית (המרה).  )4(
  פרטי הישואין [אם ערכו כמה טקסים, יש למלא את הפרטים לגבי כל אחד מהם]  )2(

            תאריך: 
            מקום: 

            בפי מי ערך: 
            האם ערך טקס דתי? 

            ): וכיוצא באלהאם כן, ציין את פרטי הטקס (עדים 
בובמבר  27קתולי והישואין הם ישואין אזרחיים שערכו אחרי -אם התבע וצרי לטיי
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יה ייה הקתולית שהתבע מעולם לא עזב את הכסיש לצרף אישור רשמי מהכס, י1983
  הקתולית (אפשר להמציא אישור זה מכסיה קתולית בארץ שעמה מצוי התובע בקשר);

  _______________  תאריך  
  חתימת המצהיר    

  
            מרלפי  הופיע           מאשר בזה כי ביום             החתום מטהאי 

 יהיה צפוילהצהיר את האמת וכי  עליוכי  שהזהרתיוולאחר             המוכר לי אישית
  עליה בפי. וחתםדלעיל  הצהרתואת כוות  אישרכן,  יעשהלעושים הקבועים בחוק אם לא 

  __________________  תאריך  
 חתימת מקבל התצהיר    
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  18טופס   

  )126(תקה 

  פיה לבית דין דתי לעיין הצורך בגירושין לפי הדין הדתי

  

            בבית משפט ב

            תיק 

  (התובע)            

  גד 

  (התבע/בן הזוג)           

  פייה לבית דין דתי

            אל בית הדין 

לאומית), -י התרת ישואין (מקרים מיוחדים וסמכות ביןעיי(א) לחוק שיפוט ב3סעיף  לפי

כב' בית הדין לקבלת קביעה  , אי פוה אלחוק התרת ישואין) -(להלן1969-התשכ"ט

  ן תובעה להתרת ישואין בתיק זה כדלהלן:ימומקת בעי

האם יש צורך בגירושין לפי הדין הדתי שלפיו דן בית הדין, ולו מספק, כדי שבן הזוג   )1(

  שעליו חל דין דתי זה יוכל להישא מחדש?

בית הדין מאפשר [לבית דין של אחת העדות הוצריות] האם הדין הדתי שלפיו דן   )2(

סיבות העישואין ב ין?יגירושין או ביטול  

, מסמכים המעידים על שצרפומסמכים הלאו הצדדים וילפיה זו מצורפים טפסים כפי שמ

י משפחה עייבית משפט ל לתקות) 1(ב)(125-) ו1(123 דתו של כל אחד מבי הזוג לפי תקות

בי הזוג או העתק צילומי מאומת שלהם  ותעודות הישואין של 2020-(סדרי דין), התשפ"א

) 3(123 או תמצית רישום מאושרת של הישואין ממדית החוץ שבה ערכו לפי תקה

  .לתקות האמורות

, יש למסור את קביעתו המומקת של כב' בית הדין התרת ישואין ) לחוק1(ב)(3סעיף לפי ס

יה זו בתוך שלושה חודשים מיום ילגבי כל עכלל בפיהין האם לצורך בירור  ;משלוח הפ

העובדות דרש זמן וסף, יש לפות לסגן שיא בית המשפט כדי להאריך את המועד לתקופה 

  וספת של שלושה חודשים.

  _______________  תאריך  

 חתימה                                                                  
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  19טופס   

  )131(תקה 

             -בבית המשפט לעייי משפחה ב

            תיק מספר 

             -ו           בעיין בי הזוג 

        

  בקשה ליישוב סכסוך להתרת ברית הזוגיות
  

זוגי, הדרשת בןובין  להתיר את ברית הזוגיות ולא הושגה הסכמה ביי מעוייןהואיל ואי 

לצורך הגשת בקשה למחיקתו ממרשם הזוגיות, אי פוה לבית המשפט בבקשה ליישוב

הסכסוך בייו בדרכי שלום ובלא התדייות משפטית, ולהפיה ליחידת הסיוע או לייעוץ או

  לגישור, לפי שיקול דעת בית המשפט.

             _____________________  

  המבקשחתימת               
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  20טופס   

  )140(תקה 

  תצהיר בבקשה לקביעת גיל
  

  
  י משפחה עייבבית המשפט ל 
            תיק            ב  

  
  תצהיר בבקשה לקביעת גיל

  
כולה ואת האמת  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת,            החתום מטהאי  

היר בזה בתמיכה צבלבד וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מ
  לבקשתי לקביעת גילי כדלקמן:

  אם אב               שמות ההורים:             שמי הפרטי, שם המשפחה:  ) 1(
  אם אב                                                                                                      

            ) (א) מספר זהותי 2(
            (ב) מספרי האישי הצבאי  
            ) (א) מקום מגורי 3(
            ב) מקום לידתי ( 
            ) מקום לשכת מרשם התושבים שבה מוחזק תיק המרשם שלי 4(
            (א) תאריך הלידה הרשום בתיק המרשם או בתעודת הזהות   )5(

            יום            חודש            שה 
            תי עשה רישום זה (ב) מ

            (ג) סיבת השיבוש בו 
            ) הגיל או תאריך הלידה שאי מבקש לקבוע 6(

  ) ימולא רק אם המבקש ולד בארץ.7הערה: סעיף (
) (א) מצורף אישור מלשכת מרשם התושבים שאין בפקס הלידות רישום לידה שלי  7(

ת לידתי בתיק המרשם.בשה הרשומה כש  
            (ב) תעודת לידה שלי מצורפת (אם איה מצורפת, ציין את הסיבה) 

            
  .מחוץ לישראלימולאו רק אם המבקש ולד  11עד  8הערה: סעיפים  
  ) (א) במקום הולדתי היו/לא היו (מחק את המיותר) הוגות תעודות לידה.8(

(ב) יש לי/הייתה לי (מחק את המיותר) תעודת לידה/תעודה אחרת (מחק את 
            המיותר) ממקום הולדתי, מספרה 

            יום           חודש            ותאריך לידתי הרשום בה: שה            תאריך הוצאתה  
            ת (אם איה מצורפת, ציין את הסיבה) התעודה מצורפ 

            (ג) הערות: 
(א) במקום הולדתי/מגורי (מחק את המיותר) היו/לא היו (מחק את המיותר)   )9(

  הוגות תעודות זהות.
(ב) יש לי/הייתה לי (מחק את המיותר) תעודת זהות ממקום הולדתי/ מגורי (מחק 

            , מספרה את המיותר)
יום            חודש            ותאריך לידתי הרשום בה: שה            תאריך הוצאתה  
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  התעודה מצורפת (אם איה מצורפת, ציין את הסיבה) 

            (ג) הערות:
מגורי היו/לא היו הוגים פקסי משפחה/מעמד אישי (מחק את /) (א) במקום הולדתי10(

  המיותר) .
(ב) יש לי/היה לי פקס משפחה/מעמד אישי ממקום הולדתי/מגורי (מחק את המיותר) 

            מספרו 
יום            חודש            תאריך הוצאתו_________ ותאריך לידתי הרשום בו: שה  

            
            הפקס מצורף (אם איו מצורף, ציין את הסיבה) 

(ג) אי רשום/הייתי רשום בפקס המשפחה/המעמד האישי של אבי/אמי (מחק את 
  ותאריך לידתי הרשום בו:           תאריך הוצאתו            המיותר),  מספרו

             יום            חודש           שה 
הפקס הכולל את הדף שבו רשום תאריך לידתי מצורף (אם איו מצורף, ציין את הסיבה) 

            
            (ד) הערות: 

  
תאריך            ו ) (א) בבואי ארצה היה/לא היה (מחק את המיותר) לי דרכון, מספר11(

            הוצאתו 
            יום            חודש            ותאריך לידתי הרשום בו: שה 

הדרכון הכולל את הדף שבו רשום תאריך לידתי מצורף (אם איו מצורף, ציין את הסיבה) 
            

            מספרו            אי ארצה הייתי רשום בדרכון של (ב) בבו
            יום            חודש            שה      תאריך הוצאתו:

            יום            חודש            שה   תאריך לידתי הרשום בו: 
את הסיבה)  ציין מצורף, הדרכון הכולל את הדף שבו רשום תאריך לידתי מצורף (אם איו

(אם איו מצא, ציין את            ומצא ב           ב            הדרכון היה בידי            
  .          הסיבה 

  
תעודת ישואין/גירושין * שלי מצורפת (אם איה            חתי ) (א) מצבי המשפ12(

            מצורפת, ציין את הסיבה) 
  (ב) בן הזוג:

            ) שם 1(
            ) מספר הזהות 2(
            ) תאריך הלידה 3(
            יום            חודש            ) תאריך הישואין: שה 4(
            ) מקום המגורים 5(
  

  (ג) אחים ואחיות:
                                                          ) שמות האחים והאחיות 1(
  
                                                            ) מספרי הזהות2(
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            יום            חודש            שה   ) תאריכי הלידה:3(

  
            יום            חודש            שה 

    
            יום            חודש            שה 

  
            יום            חודש            שה 

  
            יום            חודש            שה 

  
            ) מקומות מגורים 4(
  

  (ד) ילדים:
                                                          ) שמות הילדים: 1( 

  
                                                          ) מספרי הזהות: 2( 

  
            יום            חודש            שה   ) תאריכי הלידה:3( 

  
            יום            חודש            שה 

  
            יום            חודש            שה 

  
            יום            חודש             שה

  
            יום            חודש            שה 

  
            מגורים:  ) מקומות4( 
,  ציין ) תעודות הלידה של הילדים מצורפות (אם התעודות או חלק מהן אין מצורפות5( 

            את הסיבה: 
  (ה) הורים:

            ) שמות ההורים: 1(
            ) מספרי הזהות:  2(
            יום            חודש            שה   ) תאריכי הלידה:3(

  
            יום            חודש            שה 

  
            ) מקומות מגורים  4( 
) התעודות/המסמכים (מחק את המיותר) המפורטים להלן, שמהם יתן ללמוד מהו 13(

            גילי הכון,  מצורפים אף הם: 
  ת המיותר) כתמיכה לבקשתי.מצורף/מצורפים (מחק א           ) תצהיר/תצהירים של 14(
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מקום לשכת מרשם התושבים שבה מוחזק תיק המרשם של המצהיר זה/מצהירים אלה *: 
             
            ) מטרת בקשתי לקביעת גילי: 15(
  ) מוסדות ואשים שקביעת גילי עלולה לפגוע בהם (ציין ופרט):16(

  (מחק את המיותר). (א) המוסד לביטוח לאומי: כן/לא
            מען הקופה            (ב) קופה אחרת לביטוח סוציאלי: שם הקופה 

  ראשי מרכז גיוס באגף כוח אדם ; -) לפי הגיוס 1(  (ג) צה"ל:
  השליש הראשי. -) אחרי הגיוס 2(              

  (ד) המעביד שלי:
            מען המשרד            המשרד ) אי מועסק במשרד ממשלתי * שם 1(
            מען המעביד            ) אי מועסק אצל מעביד אחר * שם המעביד 2(

            מען            (ה) מוסד או אדם אחר שקביעת גילי עלולה לפגוע בו: שם 
  ל גילי במרשם התושבים הוא רישום ראשון;) הרישום ש17( 

            ל            מ            לפי בקשתי תוקן רישום גילי במרשם התושבים ביום 
  
  ) זאת בקשתי הראשוה לקביעת גילי המוגשת לבית משפט בישראל;18(
             לפי בקשה קודמת שהגשתי תן בית משפט שלום/מחוזי ב 
  החלטה בעיין קביעת גילי והיא מצורפת בזה * . 
  אי מבקש לצרף את התיק הקודם לתיק בית המשפט בבקשה זו. 

  
_________________  

  חתימה
  
  
            י הופיע לפ           מאשר בזה כי ביום             החתום מטהאי  
ולאחר שהזהרתיו כי עליו ,           לי אישית/שזיהיתיו לפי תעודת זהות מספר  המוכר 

  לומר
  את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה 
  כן, אישר את כוות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפי. 

  
______________________________  

 צהירחתימת מקבל הת
  

  

   יהיתוספת ש  

  )19(תקה    

  ;והתשובה לה בקשה לסעד זמי או ביטולו המוגשים במסגרת ההליך) 1(  

  ;והתשובה לה בקשה לעיכוב הליכים או לעיכוב ביצוע החלטה) 2(  

  ;והתשובה לה בקשה לגביית עדות מוקדמת) 3(  
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הוראות בקשה למיוי אפוטרופוס לצורך התערבות רפואית דחופה וכן בקשה למתן) 4(  

) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במקרה של מחלוקת4ו(ב)(67לפי סעיף 

  בין אדם לאפוטרופסו בעיין רפואי או אישי מהותי;

  ; 1991-לפי החוק למיעת אלימות במשפחה, התש"א בקשה) 5(  

-בקשה לצו למיעת הטרדה מאיימת לפי חוק למיעת הטרדה מאיימת, התשס"ב) 6(  

2001;  

(ג) לחוק אימוץ12בקשה לפי סעיף  ובכללשות לסעדים דחופים בעייי אימוץ, בק) 7(  

  ;1981-ילדים, התשמ"א

תובעה בעיין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובעה לפי חוק אמת האג (החזרת) 8(  

  ;1991-ילדים חטופים), התש"א

-תשס"אבקשות לצו עריכת בדיקה גטית לקשרי משפחה לפי חוק מידע גטי, ה) 9(  

  ;מחוץ לישראללקטין שולד במסגרת הליך פודקאות שהתבצע 2000

לחוק הסכמים לשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד 11בקשה לצו הורות לפי סעיף )10(  

  .1996-תש"וההיילוד), 

  

  

  

  __________________             פ"א___ ב________ התש

      אבי יסקורן            )2020(___ ב________ 

      שר המשפטים                  

  

 )      3-6179   -(חמ _

 

ט'בטבתהתשפ"א)24בדצמבר2020(
)חמ3-6179(

ן ר ו ק נ ס ני  י ב א 
שרהמשפטים 
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