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 2691-ב"התשכ, ה לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותהצע

 (הסדרי ראיה להורה הלא משמורן)

 

תוספת 
סעיף 

 .א52

אשר ינוסח  .א52יבוא סעיף  52סעיף אחרי  הכשרות המשפטית והאפוטרופסותבחוק  
 :כדלקמן

חזקה על ההורה הלא משמורן שהוא זכאי להסדרי , 52לאמור בסעיף  בהמשך .א52 
שר בהתייעצות עם , ראיית הילדים על פי הנוהל אשר יקבע על ידי שר הרווחה

קים רשאי להשר הרווחה . הגורמים המקצועיים המתאימיםהחינוך ועם 
של הסדרי הראוי אשר תציג בפניו את מסקנותיה לגבי היקפם  ת מומחיםועד

 . הרחב הציבור יובאו לידיעתומסקנותיה , ההראי

 

 דברי הסבר

רבים אשר גרים  הוריםעוד  ישו, יםנישאמה לשלישהמתגרשים בישראל מגיע בימינו אנו כאשר מספר 

 .  ולקצר את הזמן בו הם ניתנים עולה צורך לקבוע את הסדרי ראיית הילדים בדין ,נישואין ללאבנפרד 

חזקת הגיל "מכונה אשר , המשפטית והאפוטרופסות ניתנת לאם חזקהלחוק הכשרות  52על פי סעיף 

  .הלפיה ילדים עד גיל שש ימסרו למשמורת ,"הרך

, מכךוכפועל יוצא , גישה תביעה למשמורתלפני שהיא מעוד עומדת לאם  "חזקת הגיל הרך", למעשה

 הוא, שיפוטית הבהחלט נקבעו לו הסדרי ראיהש קודם אםה במידה והאב יקח את ילדיו ללא הסכמת

 .ואשם בחטיפת הילדיםמ להיות עשוי

לאחר כשלושה עד ארבעה חודשים  נערכתאשר  נהראשו ישיבהבנידונים הסדרי ראיה זמנים לאב 

 .לזמן ארוך יותר מהאבהילדים יורחקו  כך ,ככל שהאם מערימה קשייםו ,הגשת התביעהיום מ

בלגיטימיות  קשה פגיעהל גורםדבר הו, לדיוילעיתים יעברו חודשים רבים עד שהאב יזכה לראות את 

לפיו מצווים בתי המשפט לנהוג בבואם  "טובת הילד"מרוקן מתוכן את עקרון ו ,ההורית של האבות

 .םקטינילפסוק בענייני 

 חשוב כןול, איכות הקשר בין כל אחד מההורים לבין הילדיםל בדבר החשיבות שיש אין צורך להרחיב

 מצבים בהםככל הניתן למנוע ו ,המאבקים בין ההוריםהעימותים והילדים מענייני ראיית להוציא את 

השגת יתרונות במאבקים ל ותבכדי ללחוץ על האבבזכויות המשמורת שימוש לרעה  עושות אמהות

  .המשפטיים

 

על בסיס והם ייושמו  ,מהר ככל הניתןיקבעו  להורה הלא משמורן שהסדרי הראיה מוצעלפיכך 

 . איתןמשפטי 

 

 

 



 

 פרקטיקה היישומית ב

בסמוך להגשת התביעה להסדרי ראיה יובא התיק בפני שופט אשר יתן החלטה להורות לשני ההורים 

מיום קבלת ההחלטה במסירה ימים  01ליחידת הסיוע שליד בית המשפט תוך בתאום מוקדם  גשתל

 . שעות להסדרי הראיההימים והבכדי לסכם על , מלאה

רשאי בית המשפט להפנות את  ,0992-ה"התשנ, המשפט לענייני משפחה לחוק בית( ג) 2מכוח סעיף )

 (.בעלי הדין ליחידת הסיוע

 הנהוג מזה שנים רבותתהיה על פי הנוהל להסדרי הראיה ברירת המחדל בהעדר הסכמה בין ההורים 

  :לפיו ההורה הלא משמורן רשאי לקחת את הילדים

 :מתחת לגיל שנתיים .א

 09:11 – 00:11:  מים שני וחמישי בין השעותבי פעמיים בשבוע בימי חול

 :מעל גיל שנתיים .ב

 51:11 – 00:11:  פעמיים בשבוע בימי חול בימים שני וחמישי בין השעות .0

 .51:11: ש בשעה"ועד מוצ 02:11: כל סוף שבוע שני אשר מתחיל מיום שישי בשעה .5

 .מחצים מהחגים והחופשים לסירוגין .3

 

 . להם יםנוח זמניםולקבוע  הקיים נה מהנוהלהסדר שו להסכים עלההורים רשאים 

הסכמת או העדר הסכמת בני הזוג לאישור בית חוות דעתו לגבי תגיש את /ת יחידת הסיוע י/עובד

 . יוקדש לכךהמשפט על גבי טופס ש

וכן  הסדרי הראיהלהחלטה את הרשאי לזמן את הצדדים בהקדם לדיון בפניו בטרם יתן בית המשפט 

      .ים ככל שיראה לו צודק בנסיבות הענייןלקבוע הסדרים אחר

 

 :יערכו שינויים המתחייבים מתיקון החוק

 .0921-ד"התשמ, ג לתקנות סדר הדין האזרחי"ל –ט "י 522בסעיפים 

 

 

 


