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 הודעה לעיתונות

 )הוראת שעה( הוראות נוהל של נשיאת בית המשפט העליון

*** 

חשש טיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים שעניינם 

 הבטחת קשר בין הורים לילדיהם לפגיעה במוגנות ילדים ול

 

, ז' בחשוון התשפ"א, ייכנסו לתוקפן הוראות נוהל )הוראת שעה( של 25.10.2020ביום 

בתי המשפט לענייני  טיפולהנוגעות לנשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, 

, בשל אלימות של ילדים חשש לפגיעה במוגנותםהמעלים משפחה בהליכים דחופים 

הבטחת קשר בין הורים ל כלפיהם או בשל היותם עדים לאלימות בין הוריהם, וכן

 .לילדיהם

  

אשר  פנימיים של מערכת בתי המשפטעבודה  נהלי נשיא בית המשפט העליון הם נהלי

 .וע סדרי עבודה לבתי המשפטלקבבעיקרם נועדו 

 

ברחבי הארץ כלל בתי המשפט לענייני משפחה לסדרי עבודה אחידים  הנוהל הנוכחי קובע

הבטחת קשר בין או  םילדי חשש לפגיעה במוגנותשעניינם  הליכיםבכל הנוגע לטיפול ב

 ראשוני, מתן מענהלהתוות מסגרת זמנים שתבטיח היא הנוהל מטרת  .הורים לילדיהם

פי שיקול דעת  , עלמתאימיםבמקרים לבקשות לסעד דחוף או לסעד זמני  ויעיל מהיר

 התערבות יעילההיכולת לקיים  על מכרעת השפעהלממד הזמן משום שזאת,  .השופט/ת

 החשש בשלו הקטינים לילדיהם הורים שביןהנוגעות למוגנות ילדים ולקשר  בבעיות

 כאלההנוהל קובע כי במקרים  .הילד של התקינה הרגשית להתפתחותולשלומו ו הגדול

  יום ממועד הגשת הבקשה. 14-בית המשפט יקבע דיון במעמד הצדדים לא יאוחר מ

  

כדי לגרוע מסמכות בתי המשפט לענייני משפחה, לרבות בסיוע  איןבהוראות הנוהל 

לשמירה על קטין מפני פגיעה בו מומחים וגורמי מקצוע טיפוליים, ליתן סעדים נחוצים 

להבטחת קשר רציף ותקין בין הורה לילדו בהתאם לסמכויות או ידי הורה פוגעני על 
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ולזכותו של  הילדטובת של  עיקרון העלהנתונות לבתי המשפט לפי כל דין, הכל בכפוף ל

 . הילד לקשר עם הוריו

על יישום הנוהל הופקדו נשיאי בתי משפט השלום או סגניהם, אשר ידווחו על כך מעת 

 .העליון המשפט בית תלנשיא ובאמצעותו המשפט בתי למנהללעת 

 במהלכה ייבחנו השלכותיו. הנוהל ייכנס לתוקפו כהוראת שעה למשך שנה

 

 הוראות הנוהל יפורסמו באתר הרשות השופטת. 

 

 

 ברכה,ב

 ראש מערך דוברות והסברה│עו"ד אילת פילו,

 הרשות השופטת בישראל               
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