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שפקידי סעד לסדרי דין בעניין ילדים הגישו לבתי תסקירים מספר ה
  וסוג תסקיר מחוז לפי , משפט

2005-2009                                    
 מחוז

חיפה  סך הכל תסקיר
  והצפון

תל אביב 
 והמרכז

 דרום  ירושלים 

  1,588      1,985      4,776      5,044      **13,414  *2005סך הכל 

  1,325  1,830  4,821  4,368  **12,344  *2008סך הכל 

  1,501  1,829  4,572  4,764  **13,296  ***2009סך הכל 

 1,327  1,730 4,074 3,683 10,826  סך הכל  -* ***אישות

 980  1,248 3,352 2,921 8,501 ש לענייני משפחה" בימ-אישות 

 310  313 641 496 1,760  בית דין רבני-אישות 

/ כנסייתי /  שרעי  בית דין-אישות 
  דרוזי

553 266 81 169  37 

 -  - - - 630  על קטיניםאפוטרופסות

  110  53  395  908  1,466  **)***צווי הגנה(אלימות 

  1  1  4  11  17  אמנת האג 

 3  2 2 5 12  היתר נישואין לקטינים

  40  30  34  107  211  אבהות

  6  10  55  29  100  שינוי שם 

  14  3  8  21  46  תהמרת ד

 -  - - - 2,269 ******צווים בהמתנה
  .שנים שונות ,פקידת סעד ראשית לסדרי דין, השרות לפרט ולמשפחה, משרד הרווחה: מקור

  

  .2009- ב4,268- ו2008- ב3,675, 2005-  צווים בפיקוח ב3,036לא כולל * 

  . אחדבמספר תסקירים זה כלולים תסקירים רבים המתייחסים ליותר מלילד** 

  ).הפירוט חסר במקור(שורת הסך הכל לפי מחוז אינה כוללת אפוטרופסות על קטינים *** 

  .הסדרי ראייה וחינוך הילדים, משמורתועניינם תסקירי אישות מוגשים במרוצת פרידה או גירושין של בני זוג * ***

תייחסים גם לקטינים שהיו עדים לאלימות המ, תסקירים שהוגשו במרוצת הליכים לשם בקשת צו הגנה על בן הזוג** ***
  . תסקירים בעניין צווים להגנת קטין המוגשים בידי פקידי סעד לחוק נוער אינם כלולים בנתוני הלוח. בין הוריהם

  . תסקירים אלה אינם כלולים בסך הכל*** ***

  
 13,414-מ(לבית המשפט  ירד מספר התסקירים בעניין ילדים שפקידי סעד לסדרי דין הגישו 2009- ל2005בין 

נגעו ) 4.7%(מיעוטם . שהוגשו לבתי המשפט נגעו לענייני אישות) 81%-כ(רוב התסקירים ). 13,296-ל
  .לאפוטרופסות על קטינים
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  המשמורן המומלץ על ידי פקידי סעד לסדרי דין לבתי משפט 
  )מספרים ואחוזים(לפי מחוז ושנה 

2005-2009                                                 

  המשמורן המומלץ
  

   ושנהמחוז
 

  סך כל
  התסקירים

  
  שני ההורים  אב  אם

  130  612  2,828  3,570  מספרים  2005

3.7  
  3.7  17.1  79.2  100.0  אחוזים  

  149  694  2,779  3,622  מספרים  2006

  4.1  19.2  76.7  100.0  אחוזים  

  167  534  2,867  3,586  מספרים  2007

  5.1  15.0  79.9  100.0  אחוזים  

  248  550  2,788  3,568  מספרים  2008

  6.5  15.4  78.1  100.0  אחוזים  

  309  740  3,151  4,200  מספרים  2009

  7.4  17.6  75.0  100.0  אחוזים  

  . שנים שונות, פקידת סעד ראשית לסדרי דין, השרות לפרט ולמשפחה, משרד הרווחה: מקור

  

  

 3,151.  המלצות למשמורת הורים על ידי פקידי סעד לסדרי דין4,200 הוגשו לבתי המשפט 2009בשנת "
למשמורת ) 17.6% (740, 2005בשנת ) 79.2% (2,828-מההמלצות היו למשמורת האם בהשוואה ל) 75.0%(

-אה ללמשמורת משותפת בהשוו) 7.4%( מההמלצות 309-ו, 2005בשנת ) 17.1% (612-האב בהשוואה ל
  . 2005"בשנת ) 3.7% (130

  
וגדל אחוז שני ההורים המומלצים , אחוז האימהות המומלצות כמשמורן מסתמנת ירידה ב2005מאז 

  .לצורך זה
  
  
  
  
  
  
  
 


