נייר עמדה
די וחשבו הוועדה לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של ילדי
למסגרות חוביתיות ונושא הסדרי ראייה
)ועדת סילמ(
מוגש על ידי
פיליפ מרכוס ,שופט בית משפט לענייני משפחה ירושלי )בדימוס(
פתח דבר
שימשתי שופט במש  17שנה בירושלי ,ומאז פתיחת בית המשפט לענייני
משפחה בירושלי בשנת  1997ועד לפרישתי בשנת  ,2012טיפלתי א ורק
בתיקי משפחה .עוד לפני שמוניתי שופט ,הופעתי כעו"ד פרטי בהליכי
משפחה ונוער רבי.
משו כ צברתי נסיו רב בתיקי בה נדו עתיד של ילדי ,ובכלל זה
תיקי משמורת או החזקת הילד וביקורי 1אגב פירוד בי הורי ,תיקי
אימו ,#כולל הכרזת ילד בר אימו ,#והליכי של קטיני נזקקי וכו'.
פקידי סעד )שעתה קרויי עובדי סוציאליי על פי החוקי השוני( היו
מעורבי בהליכי אלה ,ה כבעלי די )כגו בהליכי על פי חוק הנוער
)טיפול והשגחה( ,התש"') 1960להל – חוק הנוער( ועל פי חוק אימו #ילדי,
התשמ"א – ) 1981להל – חוק האימו ,(#וה כנותני תסקירי על פי חוק
הסעד )סדרי די בענייני קטיני ,חולי נפש ונעדרי(,התשט"ו') 1955להל –
חוק סדרי די( .ג מיניתי אות למלא תפקידי על פי סעי 19 ,לחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב') 1962להל – חוק
האפוטרופסות( .נעזרתי ג בעובדי יחידת הסיוע של בית המשפט ,והופיעו
בפני עורכי די מהלשכה המשפטית של המשרד.
מאמרי בעניי בית המשפט לענייני משפחה הוזכר בעמ'  25לדו"ח הועדה.
יש להדגיש כי ,על פי סעי 6 ,לחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה'
 ,1995בית המשפט לענייני משפחה הד במשפחה מסויימת מקבל סמכות
לדו בכל הלי על פי חוק הנוער בנוגע לילדי אותה משפחה ,במקו בית
המשפט לנוער .על ידי כ שופט משפחה יוכל לדו בכל ענייני המשפחה
בצורה הוליסטית ,וג נמנע בזבוז זמ שיפוטי ונמנעת האפשרות של
החלטות שיפוטיות סותרות.
לכ רואה אני את עצמי מוסמ להעיר הערות ולהציע הצעות בעקבות דו"ח
ועדת סילמ .הדו"ח מצביע על הצור בשינויי בתחומי רבי; א אפתח
ואציי ,על בסיס מחקר על פסקי'די זרי ,עיו בדברי חקיקה ,ביקורי
 1דו"ח ועדת שניט ד בחלק מהענייני האלה ,א במאמרי מחוייבויות הוריות :ניסוח הפרדיגמה החדשה ליחסי
הורי ילדי  ,שנית להשיג באתר  www.philip-marcus.comאני בוח את מצב הנוכחי ומציע כיצד לשפר אותו .אול
בנייר העמדה הנוכחי ,אני משתמש המונחי המקובלי כעת בישראל.
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בבתי משפט והשתתפות בכנסי במדינות רבות למדי ,ושיחותיי ע שופטי
ובעלי מקצוע אחרי ,כי מגוו השירותי ,מרבית חינ למשפחות ,והרמה
המקצועית של העוסקי בענייני ילדי בישראל ,ה בי הטובי ביותר
בעול.
כמוב ,כל האמור כא מבטא את עמדותיי האישיות ,ולא את אלה של
הנהלת בתי המשפט או כל גו ,אחר.
המעורבות של עובדי משרד הרווחה מול תפקידי ההורי
אי חולק על כ שבמצב רגיל ,ייטב לילד שיגדל אצל הוריו; ג א ההורי
חיי בנפרד ,ייטב שההורי יהיו אלה אשר ידאגו לכל צרכיו ,כל הורה על פי
יכולתו וזמינותו .משו כ ,אי זה נכו לדבר על זכויות ההורי; ההורי,
לצד מחוייבויותיה לדאוג לילד ,נהני מאוטונומיה לדאגה לו ולטובתו לפי
ראות עיניה ,ומבחינה משפטית ,כל עוד ה ממלאי את תפקיד המשות,
לטובת ילדיה ,בי כשחיי יחד ובי כשחיי בנפרד ,יש לה חסינות מפני
מעורבות חיצונית .זאת משמעותו של סעי 15 ,לחוק האפוטרופסות.
אול כאשר ההורי מביאי את ענייני ילדיה בפני בית המשפט ,בגלל
סכסו בנוגע לתחו זה או אחר בגידול הילד ,ה מוותרי על חלק
מהאוטונומיה שלה; בית המשפט עשוי לבקש תסקיר ו/או חוות דעת,
שבמסגרת הכנתו תהיה פלישה של עובד סוציאלי או מומחה אחר אל תחו
החסינות האמור ,לצור בחינת טיב ההורות וטובת הילדי.
וכאשר גור רשמי סבור שההורי אינ ממלאי את תפקידיה כראוי
לטובת הילד ,מוגשת בקשה על פי חוק הנוער ,אשר מטרתה לצמצ את
האוטונומיה שלה ולהעביר חלק מתפקידי ההורות לגורמי אחרי ,או על
פי חוק האימו ,#כדי להעביר את כל תפקידי ההורות למשפחה אחרת.
יחד ע זאת ,יש חובה על המדינה להג ככל שנית על תפקיד ההורי,
ולסייע בטיפוח יכולותיה ככל שנית .המדובר ,איפוא ,במציאת האיזו
הנכו בי חובת המדינה לעודד גידול כל ילד במשפחתו הטבעית ,ולהמנע
מלהפריע למשפחה ,מחד ,לבי חובתה של המדינה להתערב כאשר ההורי
אינ ממלאי את חובותיה כנדרש והדבר עלול להסב נזק לילד.
על מנת לסייע בסקירת המצב הנוכחי ,הכנתי סול .ככל שהמדינה )ובכלל זה
בתי המשפט ושירותי הרווחה( מעורבי יותר בחיי המשפחה ,כ מצטמצמת
האוטונומיה של ההורי.
סול אוטונומיה הורית/מעורבות חיצונית
"סול מרכוס"
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חוק האפ' – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב'1962
חוק הנוער – חוק הנוער )טיפול והשגחה( התש"' 1960מעורבות עו"ס חוק נוער
חוק סדרי די ' חוק הסעד )סדרי די בענייני קטיני ,חולי נפש ונעדרי(,התשט"ו'1955
מעורבות עו"ס סדרי די
חוק האימו ' #חוק אימו #ילדי ,התשמ"א' 1981מערבות עו"ס חוק אימו#
הורות נורמטיבית ,אוטונימיה מוחלטת להורי ,אי מעורבות חיצונית
התייעצות ע עובד סוציאלי בלשכת רווחה
קבלת הנחיות מעו"ס חוק נוער בצל החוק
מעורבות בית המשפט מיזמת ההורי
הליכי לקביעת חלוקת תפקידי ההורות )סעי 24 ,לחוק האפ'(
הענקת סמכויות לעו"ס )סעי 19 ,לחוק האפ'( )סדרי די(
הזמנת תסקיר )על פי חוק סדרי די(
מינוי אפוטרופוס לדי/עור די לילד
מעורבות בית המשפט מיזמת המדינה
בקשה להכרזת נזקקות ,צו חירו או צו דחו,
)חוק הנוער סעיפי (11 ,2
מת הוראות )חוק הנוער סעי((1)3 ,
העמדת ידיד לקטי )חוק הנוער סעי((2)3 ,
העמדת הקטי בהשגחה )חוק הנוער סעי((3)3 ,
צמצו אפוטרופסות )חוק האפ' סע' ) (27,28סדרי די(
העברת הקטי ממשמורת ההורי )חוק הנוער סע' ((4)3
הסדרת קשר הורה'ילד כאשר הילד בפנימיה/אומנה )חוק נוער(
השמה זמנית במשפחה מועמדת לאמ) #סע' )12ג( לחוק האימו(#
הכרזת בר אימו) #סעי (13 ,סמכויות לעו"ס )סעי 15 ,לחוק האימו(#
צו אימו #פתוח ,הסדת הקשר ע"י למשפחה מאמצת) ,סעי (1)16 ,לחוק האימו(#
צו אימו #סגור )כל הסמכויות למשפחה המאמצת ,ביטול כל מעורבות ההורי הביולוגיי ,סע' (16

>>>>>>>> מעורבות המדינה>>>>>>>>>
כל הזכויות שמורות .פיליפ מרכוס philipmarcusjurist@gmail.com
מנח אב תשע"ד ' יולי 2014

מתו הצגת המערכת בצורה זו ,עולות מספר נקודות
• מודגשת רמת הפגיעה בסמכות ההורית בהליכי מסוגי שוני,
והצור לשקול כל צעד של מעורבות ע"י רשויות המדינה מול חובת
המדינה לשמר את מעמד של ההורי ככל האפשר.
• באות מקרי שישנ הליכי בי ההורי ,ובמקביל הליכי מטע
המדינה בדבר נזקקות או הכרזת הקטי בר אימו ,#תיתכ חפיפה
מסויימת בי פעולות עו"ס סדרי די מחד ועו"ס חוק נוער ו/או חוק
אימו #מאיד ,ואפילו בזבוז משאבי ,בפרט באיסו ,חומר מאות
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גורמי.
• המלצות עו"ס חוק סדרי די בדבר מגורי ילד אצל אחד ההורי
והסדרי קשר ע ההורה האחר עלולות לסתור המלצה של עו"ס סדרי
די להעביר ילד למסגרת חו #ביתית ,ולקבוע הסדרי קשר ע כל הורה
כאשר הילד אינו גר בבית.
• מעמדה של יחידת הסיוע של בית המשפט לא צויי בסול .יחידת
הסיוע זמינה בכל סוגי ההליכי בבית המשפט לענייני משפחה ,וג
בבתי הדי הדתיי ,ובכל שלבי ההליכי .אכ יש התייחסות בדו"ח
ועדת סילמ ליחידות הסיוע )עמ'  ,(26א יש להבהיר 2תפקידיה
כוללי בי היתר :מת תאור ראשוני לשופט של ההורי והילדי;
מת ייעו #לבני זוג המסוכסכי; איתור מצבי של סכסו בעצימות
גבוהה; הצור להג על מי מבני הזוג או על הילדי; עזרה במציאת
הסדרי זמניי; מת המלצות בדבר הצור להזמי תסקיר סעד ו/או
חוות דעת של מומחה; וכ ניהול סדנאות בענייני הורות בזמ ולאחר
פירוד בי הורי וגישור .יחידות הסיוע ג ממונות על הבאת קולו של
הילד בפני בית המשפט.
• הצגת הדברי בצורה המצביעה על מעורבות בו זמנית של עובדי
סוציאליי ,אשר מונו על פי החוקי השוני ,אשר שייכי מבחינה
ארגונית למחלקות או חטיבות שונות של משרד הרווחה ,ואשר לכל
אחת שיטות עבודה וגישה מקצועית שונה ,בחיי משפחה מסויימת.
הדבר עלול להביא להטרחה מיותרת של המשפחה ,בזבוז משאבי של
כח אד ושל זמ ,וג המלצות סותרות.
לכ כל ארגו מחדש צרי להיות מכוו לצמצו כפילות ולעידוד ראיה
הוליסטית של המשפחה והצרכי של כל אחד ממרכיביה .מכא חשיבות
הצמדת עובד אחד למשפחה ,אשר יוכל לתא בי הגורמי השוני
)ובכלל זה ההורי( ,אשר אמורי לפעול ,כל אחד לפי שיטת העבודה
שלו ,לטובת הילד.
עובד סוציאלי של המשפחה
בגלל הקשיי האמורי ,יש לראות בחיוב ההצעה לתגבר את מעמד של
עובדי סוציאליי ,אשר אינ מזוהי ע בעלי מינוי על פי חוק הנוער או
חוק האימו ,#או אפילו על פי חוק סדרי הדי.
תפקידיו של עו"ס המשפחה כוללי עשיית הערכה בדבר צורכי ההורי

4

והילדי לתוו בי ההורי לבי המסגרות בקהילה אשר יוכלו לסייע .2אותו
עו"ס יכיר את המסגרות השונות ,ובכלל זה שירותי בריאות הנפש ,מוסדות
שמטפלי באלימות במשפחה ,שירותי איבחו לילדי ולהורי ,מוסדות
לילדי ע צרכי מיוחדי ,מרכזי קשר ,מגשרי ,יועצי נישואי ,יועצי
חינוכיי וכיו"ב.
למקרה שיש פירוד או מחלוקות קשות בי ההורי ,יש להוסי ,על תפקידי
אלה את הדאגה לשיקו הזוגיות ,עד כמה שנית ,וג א הדבר אינו אפשרי,
לעזור בשיקו ההורות עד כמה שנפגעה על ידי הסכסו הזוגי והפירוד.
בנוס ,על התיוו בי המשפחה לבי עו"ס בעלי הסמכה על פי חוק הסעד,
חוק הנוער או חוק האימו ,#עו"ס המשפחה צרי להיות הגור שמתא בי
העובדי הסוציאליי בעלי הסמכה לבי עצמ .3נוס ,על מניעת בזבוז זמ,
היות עו"ס משפחה דמות קבועה למדי אצל המשפחה עשוייה לעזור בגישור
ובהורדת עוינות בי ההורי לרשויות.
לצור מילוי תפקידו של מתא של כל הפעולות  ,Case Managerיש
להוסי ,הוראה מפורשת שהמידע בדבר ילד מסויי או משפחה מסויימת,
מכל מקור שהוא ,ובכלל זה המשטרה ,רופאי ,אחיות טיפת חלב ,בתי
חולי וחדרי טיפול דחו) ,כגו טר( ,מקלטי לנשי מוכות ,קציני מבח,
חוקרי נוער ,גורמי חינו ,גורמי בריאות הנפש ,יוזרמו לעו"ס המשפחה .יש
להניח שבדר זו יצומצ מספר המקרי שבה קרה אסו ,למרות שכל
המידע היה ידוע ,א חלקי היו אצל רשות אחת וחלק אחר אצל גור אחר,
ולא היו הנחיות שיאפשרו ריכוז החומר.
בדר זו ג יתאפשר תכנו מקביל  ,Parallel Planningכלומר תכנו לשיקו
ההורות ולהחזרת הילד לבית ,לצד תכנו פתרו קבוע למקרה שהמאמצי
לשק את ההורות לא ישאו פרי.
לצד כל אלה ,יהיה זה מתפקידו של עו"ס המשפחה לתת תשומת לב ליחסי
בי קבוצת האחאי .כל הסדר ,א השמת אחד או יותר מהאחי בהשמה
חו'#ביתית ,וא הסדרת אחד האחי אצל אחד ההורי למגורי קבע או
אפילו לשהייה אצלו מדי פע ,עלול להשפיע על אחי אחרי .עו"ס
המשפחה ,אשר מכיר את כל הנפשות הפועלות ,יוכל לייע #להורי ולרשויות
 2לכאורה ,נית היה לחשוב על מינוי עו"ס לילד ,שיתא בי ההורי לשירותי הנחוצי לילד .א מינוי כזה היה בו כדי
להעמיד את העו"ס כמעי תחלי ,להורי ,או המצאותו במצב מול ההורי שעלול להתפרש כאילו הוא נגד ההורי ,וזאת
בניגוד לתפיסה שיש למדינה מחוייבות להמנע ,עד כמה שנית ,מלקחת מההורי את החופש והסמכות לקבל בעצמ
החלטות בעניי ילדיה.
 3היו מקרי שפניתי ליחידת הסיוע לשמש בתפקידי אלה ,א יש צור בקיו עו"ס למשפחה לפני שמגיעי לבית
המשפט .יתכ שמינוי כזה בשלב המוקד ככל האפשר יוכל ג למת את עצימות הסכסו ,על ידי הפנייה לגורמי
המתאימי בעוד מועד.
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האחרות ולהתריע על כל הצעה לגבי ילד מסויי אשר עלולה להיות בה
פגיעה באח אחר.
כ יהיה זה מתפקידו של עו"ס המשפחה לדאוג להזדמנות לכל ילד ,לפי רמת
בגרותו ,להביע את הרגשותיו ועמדותיו במהל וכחלק מתהלי קבלת
החלטות לגביו.
ייתכ קושי במחלקות הרווחה ברשויות מקומיות קטנות ,בה אי אפשרות
להעמיד עו"ס משפחה שאינו ג במקביל עו"ס חוק נוער וג עו"ס סדרי די
ואפילו עו"ס קשישי .נראה שההעדפה צריכה להיות לעו"ס משפחה ,ע
אפשרות לפנות לעו"סי המוסמכי על פי החוקי השוני ברמת מרחב או
מחוז.
הועדות
ועדת סילמ ממליצה על "הפרדה ברורה בי ועדת תכנו טיפול והערכה 4לבי
הועדה להגנת הילד".
חוששני שיש בהמלצה זו לסרבל את הלי ההחלטה א ,ועד כמה ,להתערב
במשפחה.
אבל העיקר הוא שיש לבחו את מצבו של הילד ,דבר אשר מעצ טבעו יגלה
א הילד זקוק להגנה ,וא כ לפעול מיד בנקיטת האמצעי הנחוצי.
הנסיו והמחקר מצביעי בבירור כי כל ילד שנחש ,למתח בי הוריו ,או
פירוד אפילו זמני ,ועל אחת כמה וכמה א נחש ,לאלימות ביניה )אפילו
מילולית ,ופיזית לא כל שכ( ,מצוי במצב לא נעי רגשית ופסיכולוגית .לאור
זאת ,יש להניח שהוא נמצא או עתיד להיות במצב שיצרי התערבות
טיפולית .לכ נראה שההפרדה בי ילדי בסיכו לבי ילדי שהוריה
בשלבי פירוד היא מלאכותית.
לכ עדי ,שתהיה ועדה אחת ,להערכה ולתכנו טיפול ,שהרכבו ייקבע
בהתא לצרכי של הילד המסויי .אותה ועדה צריכה לקבל את היכולת
להעזר בגופי אחרי ,כגו הועדה לקביעת מסוכנות למקרה שיש טענות של
אלימות או פגיעה פיזית.
 4אציי ,דר אגב ,כי לא הבנתי ואינני מבי מדוע בש הועדה מדובר בתכנו טיפול ואחר כ הערכה :צרי
היה לשנות את סדר הדברי בש הועדה – ראשית הערכה ,ואחר כ,למקרה שיש צור בטיפול ,תכנו
הטיפול .אני חושש שמדובר בתפישה אשר אינה עולה בקנה אחד ע הגנת האחריות ההורית.
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בהקשר זה ,תפקיד עו"ס משפחה יהיה לעשות ,סמו לאחר קבלת המשפחה
לטיפולו ,הערכה ראשונית בדבר צורכי הילד המסויי .הוא זה אשר צרי
לקבל סמכות ,כפו ,לאישור מנהל לשכת הרווחה ,לדרוש קיו ישיבת ועדה,
ולפי הצרכי של המשפחה ג לקבוע את הרכבה.
לדוגמה ,במקרה קיצוני ,א נראה שיש צור בפעולות מיידיות כדי להג על
הילד מפני התעללות נפשית )יש להניח שא מדובר בפגיעה מינית או פיזית,
או הזנחה קשה ,תהיה פנייה מידית לעו"ס חוק נוער לפעול בחירו( ,כי אז
יהיה צור להזמי דיו בועדה אשר יכלול עו"ס חוק נוער ואולי עו"ס חוק
האימו ,#א השתתפות נציגי משרד הבריאות ומשרד החינו תהיה מיותרת.
בקצה השני ,א מדובר בצור לתא ענייני חינו מיוחד וצרכי רפואיי,
ולא נית לעשות כ בהסכמה כי ההורי מסוכסכי ,אי כל צור שישתת,
עו"ס חוק נוער או חוק האימו ,#א אולי עו"ס סדרי די יהיה מוזמ .עצ
מעורבות עו"סי של חוק האימו #וחוק נוער עלולה להראות כאיו על
ההורי ,אשר במקרה כזה מיותר לחלוטי.
יש ג לשקול א התפקיד של ועדת תסקירי יכול להשתלב ע ועדת
הערכה ותכנו .הרי כפי שתואר תפקידו של ועדה זו ,בעמ'  19לדו"ח שבנדו,
א ,כא מדובר בועדה רב מקצועית מקומית .נית במקרה הצור ,כאשר
סבור עו"ס המשפחה שילד נמצא בסיכו בגלל עצימות הסכסו בי ההורי,
לצר ,עו"ס חוק נוער ועו"ס סדרי די לועדה ההערכה ותכנו ,ועל ידי כ
לייתר העברת העניי לועדה להגנה על ילדי .א ,כא נית למנוע לכפילות
ובזבוז משאבי.
ידוע לי שלעיתי יש קושי בתיאו מועדי ישיבות ככל שמספר המשתתפי
גדול יותר .הדבר קשה במיוחד במועצות אזוריות ועירוניות קטנות יותר או
מרוחקות יותר ממרכזי מחוזיי של משרדי שוני .ג מטע זה יש
למנוע ריבוי ועדות וישיבות ,וזימו אוטומטי של מי שאי לו מה לתרו
לדיו.
מדובר בועדות שאינ סטטוטוריות ,ולכ בכח נהלי של המשרד לעצב את
הסמכויות ואת דרכי העבודה ,כולל האפשרות שההרכב יישתנה לפי כל
מקרה ומקרה.
שימוש יעיל בהרכבת הועדה בהתא לצרכי של הילדי והמשפחה
המסויימת יקל על כל המעורבי.
יש ג להודיע למשפחה על האפשרות להגיש ערר על החלטות טיפוליות
לועדת הערר על פי סעי)2 ,ג( לחוק שירותי הסעד ,תשי"ח') 1958להל – חוק
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שירותי הסעד( .שימוש יעיל בועדה זו עשוי להביא להסכמות ,בפרט כאשר יש
אפשרות של גישור לקראת דיו בועדת הערר ,ועל ידי כ למנוע חלק מהפניות
לבית משפט.
ייצוג המשפחה בועדות
לאחרונה שכיחי יותר ויותר מצבי בה הורי מגיעי לדיוני הועדות
בליווי עורכי די.
על פני הדברי ,אי לפסול את הדבר .הועדות מוסמכות לקבל החלטות
מרחיקות לכת – א לפתוח בהליכי משפטיי להוצאת ילד למסגרת חו#
ביתית ,או לנקוט בצעדי אחרי אשר פוגעי בסמכויות ההורי
והאוטונומיה שלה .נוכחות עו"ד יוכל ג למת את ההרגשה הקשה של
ההורי שנובעת ממבנה הועדה – ההורי יושבי לבד מול מספר עובדי
רווחה ופקידי אחרי ,אשר רוב ככול אינ מוכרי לה ,אשר אמורי
לקבל החלטה גורלית.
אול אי זה נכו לכנות הועדה או הועדות כגופי מעי'שיפוטיי .תפקיד
הועדה היא לקבל החלטה מינהלית ,אופרטיבית'טיפולית .על החלטותיה יש
כאמור אפשרות להגיש ערר לועדת הערר על פי חוק שירותי הסעד ,ואי ספק
שועדת הערר ממלאת תפקיד מעי שיפוטי; וכאשר החלטה בועדה מביאה
לפתיחת הלי בפני בית המשפט ,מטבע הדברי נכונות החלטות הועדה
נתונה לביקורת.
אמנ ,ועדת התכנו או ועדה להגנת הילד ,לפי העניי ,חייבי לשמור על
כללי ההתנהגות שחלי על כל גור מינהלי שצרי לקבל החלטות ,המכוני
כללי הצדק הטבעי .אלה כוללי הצור לציי מראש מה מטרות הישיבה,
להזמי בעוד מועד כל מי שהאינטרסי שלו עלולי להפגע ולספק לו כל
הנתוני שיוצגו ,לאפשר לכל מי שיש לו עניי רשות דיבור ,לנהל פרוטוקול
בכתב ,לית החלטה בעוד מועד ולהעבירה לכל מי שהשתת ,בדיו.
משמעות האיפיו של הועדות כממלאות תפקיד מינהלי ולא מעי'שיפוטי
היא שאי חובה לאפשר להורי להיות מיוצגי ע"י עור'די.
אכ יש חשיבות רבה שההורי ,וג הילד ככל שהוא בגיר דיו ליטול חלק
בהלי ,יבינו במה מדובר ,ונעשי מאמצי לנוכחות מתורגמ לפי צור .א
בהנחה שההורי מביני את ההלי ,אי לדעתי להכביד על ההלי בנוכחות
עור'די.
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זאת ממספר סיבות:
• ההלי בועדה אינו אמור להיות אדוורסרי ,הרשות מצד אחד ,וההורי
או הילד בצד שכנגד .אופי ההלי אמור להיות בחינה משותפת של
בעיה שהתעוררה ,ובי היתר הערכת הכוחות שעומדי לרשות
המשפחה ,והעזרה שה יכולי לקבל ,כדי לטפל בבעיה ,וכ בחינת
מידת המעורבות של הרשויות באוטונומיה של ההורי) .אתייחס
בהמש למעורבות המשפחה המורחבת(.
• המצאות עו"ד מטע ההורי )וא ההורי מסוכסכי ,עור'די של
כל אחד מה( עלולה להביא את נציגי הרווחה לעמדה מתגוננת ,אשר
אינה רצויה למילוי תפקידיה .העמדת עו"ד מצד ההורי ,ללא עו"ד
מצד אנשי הרווחה ,נראית כחוסר איזו הכוחות.5
• ככל שמדובר בעור'די המבי בענייני התפתחות הילד והמכיר
בשירותי הקיימי לטיפול בילדי ,יתכ שביכולתו לסייע .אול יש
לחשוש שהמצאותו של עו"ד ,אשר אי לא ידע ונסיו בענייני אלה,
ושכל רצונו ומשימתו היא למנוע צעדי שנראי לו מנוגדי
ל"זכויות" ההורי ,תתקשה הועדה במילוי תפקידה.
• יש לשקול האפשרות שא בכלל תותר נוכחותו של עו"ד ,יהיה זה עו"ד
של הילד ,מתו רשימת עורכי'די שעברו הסמכה מיוחדת לייצג
ילדי.6
יחד ע זאת ,נית לחשוב על שתי חלופות כדי להקל על ההורי :מת היתר
להביא קרוב משפחה ,או הלי מובנה של גישור לקראת הדיוני בועדות.
המשפחה המורחבת
יש לבנות מנגנו חובה של חיפוש פתרונות לילד מתו קרובי משפחות
ההורי .מנגנו זה יכלול מספר שלבי.
• פנייה להורי של הילד ,על ידי עו"ס המשפחה ,לקבלת פרטיה של
בני המשפחות מדרגה ראשונה ושנייה.
• קבלת רשות מההורי לפנות לאות גורמי .אכ מדובר לכאורה
בפגיעה בפרטיות ,א ככל שיוסבר שהפנייה נועדה לחפש אנשי מתו
 5בהליכי בבית המשפט לנוער ובבית המשפט לענייני משפחה ,עו"ס חוק נוער מופיע מטע המדינה בדר כלל ללא ייצוג
משפטי ,ולעיתי מתקשה להתמודד ע טענות משפטיות המועלות על ידי עו"ד של ההורי .ג תופעה זו אינה ראוייה.
 6באופ כללי ,יש לחתור לבניית מאגר של עורכי'די שיעברו הסמכה לטפל בענייני משפחה בכלל ,ובענייני ילדי בפרט.
במדינות מסויימות ,כבר באוניברסיטאות מתקיימי סמינריוני ללימודי משותפי של סטודניטי למשפטי ,עבודה
סוציאלית ופסיכולוגיה .הדבר מאפשר לסטודנט למשפטי להחליט א התחו ,של ענייני משפחה וילד ,מעניי אותו )או
א ,מאיד ,מכביד עליו רגשית וא כ ,לא יתפתה בעתיד לעסוק בהליכי כאלה ג כטובה ללקוח ותיק או לב משפחה(.
ללשכת עורכי'הדי ראוי שיהיה אינטרס בבניית קבוצת מומחי בתחו .לאחרונה ללשכת הסיוע המשפטי מקד הכשרת
עורכי די לטפל בייצוג ילדי ,ויוזמה זו מבורכת בהחלט.
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המשפחה אשר יוכלו לסייע ,וכי א לא יימצאו כאלה תיתכ הוצאת
הילד למסגרת חו #ביתית ,יש להניח שרוב ההורי ישתכנעו לית
פרטי.
• פנייה לבני המשפחה והזמנת לשיחה משותפת .המודל מבוסס על
 ,Family Group Conferenceכנהוג במדינות רבות ,שבו מוסבר המצב
לבני המשפחה המשתתפי ,כי אז בני המשפחה דני בינ לבי עצמ,
בהנחיית אד שהוכשר ל ואשר אינו מזוהה ע הרווחה או המשפחה,
בפתרונות ובתמיכה שה ביחד או מי מה יוכלי לתת לצור
מסויי של הילד שההורי אינ מטפלי בו.7
גישור
הרבה נכתב ונאמר על היתרונות של גישור בענייני קטיני בסיכו ,הורי
מתגרשי ,וכד'.
ברצוני להציע כי הגישור יהיה דבר בשיגרה ,על חשבו המדינה א על ידי
גורמי שוני מזוהי ע המדינה ,ואפילו דבר חובה.
ג כא ,ישנ מודלי רבי ,חלק כאשר כבר נפתחו הליכי בבית משפט
לנוער ,8וחלק עוד בטר פתיחת ההליכי.9
יש לחתור להליכי גישור בשלב המוקד האפשרי; יש בידי חומר שמתאר את
השיטות השונות
סעי! 19
להל נוסחו המלא של סעי 19 ,לחוק האפוטרופסות:
לא באו ההורי לידי הסכמה ביניה בעני הנוגע לרכוש הקטי ,רשאי כל אחד מה לפנות
לבית המשפט והוא יכריע בדבר .לא באו ההורי לידי הסכמה ביניה בעני אחר הנתו
לאפוטרופסות ,רשאי ה יחד לפנות לבית המשפט ,ובית המשפט ,א לא עלה בידו
להביא לידי הסכמה וא ראה שיש מקו להכריע בדבר ,יכריע הוא בעצמו או יטיל את
ההכרעה על מי שימצא לנכו.

מתו הקריאה להמנע משימוש בסעי ,זה ולמחיקתו ,נראה לצערי שיש אי
הבנה בעניי מטרתו והשימוש שנעשה בו.

 7ברשותי חומר על תהליכי מסוג זה ממדינות שונות ,שאשמח להעמיד לרשות הנוגעי בדבר.
 8נוכחתי ביו דיוני מרתק הבית משפט לנוער בעיר ווקובר ,בקנדה ,וראיתי כיצד רוב של ההליכי הסתיימו בהסכמה
לאחר תהלי של גישור .המגשרי היו נוכחי בבניי בית המשפט ,א לא היו אנשי משרד הרווחה ,אלא מגשרי שהיו
בקיאי בפתרונות העומדי לרשות משפחות שילד במצוקה .באופ דומה ,ג באר #בית המשפט לענייני משפחה נעזר
ביחידת הסיוע לצור גישור.
 9באוסטרליה ,כתנאי להגשת הלי בבית משפט בענייני משפחה על ההורי לפנות ולקבל טיפול בבמרכז לטיפול משפחתי.
המרכזי נמצאי בכל עיר ,מאויישי על ידי מגשרי ואנשי מקצוע ומנוהלי על ידי עמותות וארגוני אחרי בפיקוח
ממשלתי .במש  5השני הראשונות לקיו חובת הפניה למרכזי אלה ,פחת מספר הפניות לבית המשפט בענייני ילדי ב'
.33%
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ראשית ,השימוש בסעי ,מוגבל למקרי בה ההורי אינ מסוגלי להגיע
להסכמה ,אז ה פוני לבית המשפט ,אשר עושה כל מאמ #להביא
להסכמה .רק כאשר ג דבר זה לא הסתייע ,בית המשפט מכריע בדבר .יודגש
כי אי בסעי ,זה כדי להפקיע את הסמכות הניתנת על פי סעיפי  24ו'25
לחוק האפוטרופסות ,שהובאו לעיל; בסעי 19 ,מדובר בענייני מסויימי
מתו ענייני האפוטרופסות ,ולא בהכרעה בסוגיות המכונות החזקת הילד או
המגע עימו באופ כללי וקבוע.
לכ ,בית המשפט מוסמ להעביר את הסמכות לאחר ,והוא עושה זאת בדר
כלל ליחידת הסיוע ,במסגרת בחינת המשפחה ,או במסגרת פנייה לעו"ס על
פי חוק סדרי הדי להכנת תסקיר ,וזאת לקביעת הסדרי קשר זמניי ,עד
להחלטת בית המשפט בעניי ההסדרי הקבועי.
הביקורת שנשמעת ,בדר כלל מפיה של הורי אשר לא היו מרוצי ע
הקביעות הזמנית של עובדי סוציאליי בדבר הסדרי קשר ,מציגה את בית
המשפט כגור אשר מאציל באופ גור ,וללא בסיס חוקי ,את סמכותו
להכריע באופ מוחלט בסכסוכי בי הורי – ולטענה זו אי אמת .רק א
נאמר בפירוש ,מראש או לאחר מעשה ,מקבלת החלטת הגור בו מדובר
תוק ,מחייב של החלטת בית המשפט .מי שרואה עצמו נפגע מעצ האצלת
הסמכות המצומצמת על פי סעי 19 ,רשאי לערער על החלטת השופט ,או
לבקש רשות ערעור לפי העניי ,ומי שאינו מסכי ע החלטת העובד סוציאלי
רשאי לפנות לבית המשפט לשנות אותה.
עובדה היא שברוב המכריע של המקרי אי פנייה לבית המשפט לאחר
שניתנה החלטה על ידי גור שהוסמ על פי סעי ,19 ,כי לרוב מדובר
בסמכות לעסוק בתיקוני נקודתיי להסדרי קשר .הא יעלה על הדעת
שהורה שרוצה לשנות את יו הביקור שלו יחוייב לפנות לבית המשפט? הא
הורה שרוצה לקחת את הילד לשמחה משפחתית ולהחזירו לבית ההורה
השני שעה לאחר המועד שנקבע יצטר להגיש בקשה ע תצהיר ולהמתי עד
שבית המשפט מקבל את תגובת ההורה השני?
המשמעות התקציבית של ביטול הסעי ,תהיה מאסיבית .מזכירויות בתי
המשפט לענייני משפחה יהיו מוצפי בבקשות לעשות שינויי פעוטי
כאלה ,ושעות שיפוטיות רבות יוקדשו לענייני אלה ,אשר חשובי בפני
עצמ ,אבל ספק א שופט הוא היחיד שיוסמ להכריע בה.
יש שטועני שבכ שעו"ס ,שתפקידו לית תסקיר ,יאל #להכריע בענייני
של הסדרי קשר ,יאבד על ידי כ את מעמדו כגור ניטרלי .אבל ג לטענה זו
אי בסיס .התסקיר כולל לא רק תיאור המשפחה ,אלא ג המלצות בדבר
הזמ שיבלה הילד ע כל אחד מהוריו .ההורי מודעי לכ היטב .קביעת
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הסדרי זמניי אי בה פגיעה בניטרליות ,יותר מאשר מת המלצות
בסיכומה של הבדיקה.
אכ יש למנוע מצב שבו מי שמתמנה על פי סעי 19 ,ישמש בתפקיד זמ רב.
מדובר במצב שבו ההורי מזניחי את ילדיה ,על ידי כ שמזלזלי
במחוייבות שלה לעבוד יחד ולקבל החלטות משותפות לטובת ילדיה .א
המינוי על פי סעי 19 ,אינו מלווה בהנחיות להורי ללמוד לעבוד יחד ולפתח
את היכולת להידברות ,התועלת של המינוי תהיה מזערית .בכל מקרה ,אי
בדר כלל לית צו כזה לפרק זמ שעולה על חודשי מספר.
מתאמי הורות Parental Coordinators

יש בהחלט לפתח את המקצוע של תיאו הורי .בתי המשפט נוהגי לעיתי
למנות עו"ד או בעל מקצוע אחר לתא בי ההורי אשר אינ מסוגלי
לתקשר ביניה לעניי ילד )וג מינוי זה נעשה על פי סעי.(19 ,
אול כל עוד המקצוע אינו מוסדר ,אי אחידות בי צווי המינוי הניתני.
הגנה על עובדי רווחה
כמוב יש לגנות בצורה חריפה ביותר כל התבטאות שיש בה משו איו או
תקיפה פיזית או מילולית ,על עובד ציבור כלשהו ,ועל עובד סוציאלי ,כמו על
רופא ועובד בריאות ,שכל תפקידו לעזור לזולת ,על אחת כמה וכמה.
א לא די בגינוי; נחוצה הוקעה ציבורית למי שפוגע בעובד ציבור .הדבר
נחו ,#כמוב ,במישור התקשורתי וכ במישור הפלילי ,ויש לתת עידוד
לעיתונאי לפרס שמותיה ותמונותיה של מי שעושי כאלה דברי .כ
יש לשכנע את המשטרה ואנשי הפרקליטות כי עבירות מסוג זה פוגעות
בציבור בכלל ,מבחינת הפחתת יכולתו של עובד סוציאלי לתפקד כשהוא נפגע
או תחת איו ,וכ בבחינת נכונות של סטודנטי לעבוד מול הציבור .כ יש
לפעול לא רק בדרישת עונשי כבדי למי שהורשע בעבירה כזו; יש ג
לשקול מת צווי הרחקה ,על פי חוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשנ"ח'1998,
וכ צעדי במקביל לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי ,תשס"ו',2006
המאפשר הטלת הרחקות מקרב העבירה וממקומות בה הקרב נמצא.
סיכו
כפי שציינתי לעיל ,מגוו השירותי אשר מדינת ישראל מעמידה לרשות כל
תושביה ,ילדי ומבוגרי ,בחינ או בהשתתפות מזערית ,הוא מקור לגאווה
12

לאומית ולקנאה בהרבה מדינות ,אפילו הנחשבות מתקדמות ומפותחות.
דווקא ריבוי הגורמי המטפלי ,בתו משרד הרווחה ומחוצה לו ,הביא
לצור לחשוב מחדש ולארג מחדש את העבודה ,כדי למנוע כפילויות ,מצד
אחד ,ופספוסי ,בגלל חוסר בהירות בדבר הגור המוסמ לטפל בעניי,
מאיד.
לכ מבורכת היוזמה שהביאה לכינוס ועדת סילמ ועבודת הועדה.
במסמ זה הצבעתי ,על בסיס הנסיו השיפוטי שנצבר ,על חלק ממסקנות
הועדה והמלצותיה ,והראתי שיש מקו לחשוב בצורה אחרת על הדרכי
להגיע ליעדי הרצויי.
תקוותי שהדברי יעזרו לקובעי המדיניות ולאלה שעובדי בשטח לטפל טוב
יותר באוכליסיה הזקוקה להתערבות ,תו צמצו ,עד כמה שנית בהתחשב
בצרכי הילד ,הפגיעה באוטונומיה של הורי.
אשמח לקבל הערות על האמור במסמ זה ,וכ לסייע בעיצוב הכלי
הנחוצי ובקביעת נהלי עבודה.
פיליפ מרכוס
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