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הכרעה דחופה בנוגע לילד להורים בהליכי  – תיקון)ות המשפטית והאפוטרופסות הצעת חוק הכשר

  4102–ד"התשע, (גירושין

1/35–ב"תשכה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותב .1 52תיקון סעיף 
1

האמור , 52בסעיף , 

 :ואחריו יבוא(" א")בו יסומן 

או באו לידי הסכם אך , 58ם כאמור בסעיף הסכ דייללא באו ההורים  (ב")  

בעבור ילדם על  ההסכם לא בוצע והוגשה בקשה בנושאים המנויים בסעיף זה

שהוגשה יכריע בית המשפט בעניין בתוך שבעה ימים מיום , ידי אחד מההורים

 .הבקשה

 :ואלה הנושאים (ג)  

 ;לרבות טיפול פסיכולוגי, טיפול רפואי דחוף לילד (1)   

 ;החלטה בדבר חינוך הילד (5)   

 ;זכויות משמורת וביקור (6)   

 ."יציאת קטין מן הארץ (8)   

 .תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו .5 תחילה
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 המשפחתית המערכת את לערער כדי בהם שיש מכיוון, לילדים קשה משברל לגרום עלולים גירושים

. וביטחון הגנה, תמיכה תחושת להם ולהעניק, םיוהנפשי הגופניים צורכיהם את יםלילד לספק האמורה

 לכדי ההורים הגיעו לא בוש פירוד של במקרה כי מורה והאפוטרופסות המשפטית הכשרות לחוק 52 סעיף

 לא כזה הסכם בהםש במקרים או בו יחזיק שלא ההורה של כויותיווז הילד על לאפוטרופסות בנוגע הסכם

   .עיניו לנגד עומדת הקטין טובת כאשר, אלה בנושאים להכריע המשפט בית רשאי, בוצע

הצעת חוק זו שמה לנגד עיניה את טובת הילדים לאור היותם הנפגעים הראשונים והעיקריים מפירוד 

 להכרעהאת זכותם של הילדים , בראש ובראשונה, הצעת החוק נועדה לעגן בחוק. ופירוק התא המשפחתי

על ידי בית שתיעשה על פי המוצע , במקרה של פירוד בין ההורים הם זקוקיםשמהותיים  בעניינים

שבעה ימים מיום הגשת הבקשה על ידי אחד ההורים וזאת על מנת למנוע סירוב של ההורה בתוך , המשפט

 . השני

יקור וכן זכויות משמורת וב, החלטה הנוגעת לדרך חינוכו, כי בנוגע לטיפול רפואי דחוף לילדכך מוצע 

זמן בתוך ב, בית המשפט יהיה הגורם המכריע לקבל החלטה בעניין זה, במקרים של יציאת קטין מן הארץ

 .ההוריםבין אין הסכמה שבמידה ו ,קצוב
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