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  הקדמה
עליה� לבצע חקירה ולכתוב תסקיר : של פקידות הסעד לסדרי די� טומ� בחובו מורכבות רבה �תפקיד

ת הרות גורל הקשורות במשמורת וטיפול שיוכלו להכריע בשאלועל מנת שאלה , לבתי המשפט
עליה� ו ,א� ה� ג� עובדות סוציאליות ,משפטבשליחות מערכת החקירה �מבצעות מעי�ה� . בילדי�

התפקיד דורש מיומנות רבה ויכולת תמרו� בי� , כ�ו. קשוב ומועיל ללקוחות, לתת שירות אמפאתי
תו� מת� שירות ואולי א� סיוע , ממצהרצו� לכתוב המלצה על סמ� חקירה מעמיקה ו: מצבי� סותרי�

לא מפתיע כי לעיתי� פקידות הסעד לסדרי די� מוצאות עצמ� בעי� הסערה . טיפולי לנוגעי� בדבר
המורכבות של התפקיד אינה .  אינו מרוצה) אחד ההורי�(או הצד השני ) בית המשפט(כאשר צד אחד 
אלא ג� מה הוא מהות ? שרתי�השאלה אינה רק את מי מ: אלא א� רבה יותר, מסתיימת כא�

ראינו ? מתי כ� ומתי אחרת? מה חשוב ממה? מה קוד� למה? חקירה או התערבות טיפולית, התפקיד
לעיתי� תו� התלבטות ארוכה תו� מאמ" , כי עובדות סוציאליות שונות מוצאות פתרונות שוני�

לבעייתיות  ותד מוביללעיתי� הסתירות שבתפקי. וניסיו� להתמודד ע� המורכבות הטמונה בתפקיד
לשמור על , כלומר, עובדי� סוציאליי� חייבי� לפעול לפי חוק העובדי� הסוציאליי�: חוקיתאתית ו

). להוציא מקרי� של התעללות והזנחה קשי� הפוגעי� בקטיני�(חיסיו� מוחלט של דברי המטופל 
לה� על ידי הלקוחות כולל שימוש במה שנאמר , כא� עליה� לדווח בכתב על תוצאות חקירת�, אול�
חוק בתי המשפט לענייני משפחה וחוקי� , חוק הסעד סדרי די�(פי חוקי� אחרי� � וזאת על, עצמ�

  ).אחרי�
מי אחראי על פקידת הסעד : ג� מחלוקת הסמכויות ומהמבנה הארגוני עולות שאלות

בו היא או מנהלת הלשכה לשירותי� חברתיי� ? המפקחת המחוזית מטע� משרד הרווחה? המקומית
מה היא חלוקת ? והא� המדרי� אינו צרי� ג� לפקח על איכות העבודה? מי צרי� לתת הדרכה? עובדת

מי ? הסמכויות בי� מער� ההדרכה והפיקוח בלשכות המקומיות ובי�  המפקחי� מטע� המשרד
   ?כי הרי מדובר בבני אנוש, או לטעויות שקורות ויקרו, לבעיות, לקשיי�, בסופו של יו�, אחראי

הא� ועדות התסקיר שנוצרו ככלי להיוועצות : שאלות נוספות עלו לגבי ועדות התסקירי�
צריכות , והיו� מהוות ג� מעי� הזדמנות נוספת למשפחה לשוב ולדו� בעניינ�, מקצועית מורחבת

, הא� כדאי לפתוח אות� ג� לאנשי מקצוע אחרי�? מי יממ� אות�? וא� כ�? להיות פתוחות לכול�
  ?למשל של מטפלי� משפחתיי� ופסיכולוגי�, נקודות ראות נוספות כדי לאפשר

אל מי פונה הלקוח . שקיפות ויכולת הערעור של הלקוחות, עלו ג� שאלות של בקרה
למשרד ? לפקידת הסעד הארצית? לפקידת הסעד המחוזית? ללשכה לשירותי� חברתיי�? המתלונ�
הא� אי� חשש כי ? ולספק מענה ללקוחותמי אחראי לבדוק את התלונה לעומק ? לכול�? הרווחה

והא� ראוי כי גו� חיצוני יוכל להתמודד ? האחראי� לביצוע העבודה המקצועית בודקי� את עצמ�
  ?ע� תלונות של לקוחות

�כמוציאות לפועל של ,עלו שאלות הנוגעות לתפקיד של פקידות הסעד לסדרי די� , לבסו
הא� אי� ? הא� עליה� לבצע זאת לאור� שני�. מרובי�תפקיד הגוזל זמ� רב ומשאבי� , הסדרי ראייה

ואולי א� דלדול כוחות המשפחה ההופכת תלויה ומערבת את פקידת הסעד ? בכ� זילות של המקצוע
או לאפשר ג� לאנשי \הא� אי� מקו� להגביל טיפול והשגחה אלה בזמ� ו? בכל שאלה קטנה כגדולה

המשפחה תשלו� עבור שירותי תיוו� והשגחה ואולי א� לדרוש מ? מקצוע אחרי� לתת שירות זה
  ?לאור� זמ�

ערכנו בדיקה מעמיקה של , הקשבנו ללקוחות, שמענו מומחי�, דנו בנושאי� אלה באריכות
, ערכנו דיוני� פנימיי�, בדקנו תלונות ואת דרכי הטיפול בה�, עשרות תסקירי� ממספר מחוזות באר"

  .והרי ה� לפניכ�, )לא על כולנו(ובינו ולבסו� הגענו לכמה המלצות אשר מוסכמות על ר
המאמ" והמחשבה , על הזמ�, פה�בכתב ובעל, אני מודה לכל המשתתפי�, בש� חברי הצוות

אשר התגייסו , תודות מיוחדות מגיעות לחברי הועדה. שהשקיעו בהתנדבות לטובת הלקוחות שלנו
יי� דיוני� ארוכי� ואשר טרחו ובאו לדרו� כדי לק, למשימה מתוק� תפקיד� או בהתנדבות

  .כשכל מטרת� וחזונ� לתת שירות מצוי� עוד יותר לפוני� אלינו, ומעמיקי�

  
  מבוא

הרקע למינוי . 2006בינואר  16י סג� שר הרווחה הרב אברה� רבי" בתארי� "צוות הבדיקה התמנה ע
התרבות כי , נטע�, למשל, כ�. של גורמי� שוני� בכל הנוגע לעבודת� של פקידות הסעד היו טענות

 �תלונות אחרות . גברי�מוטות ומובילות לקיפוח פקידות הסעד הארגונית והפרקטיקה הנוהגת במער
בכתב . שנטע� כנגד� שה� אלימי�, הופנו נגד פקידות סעד שאישרו מפגשי� בי� ילדי� לבי� אבות

לדי� הסעד בעניי� משמורת י פקידותלבדוק את תהלי� הגיבוש של תסקירי המינוי התבקש הצוות 
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להתייחס ג� ליעילות כמו כ� התבקש הצוות . והסדרי ראיה בהמלצות לערכאות המשפטיות
  .הסעד פקידותמרכיביה של הבקרה המקצועית על עבודת 

  חברי הצוות
  ר הצוות"יו –גוריו� �ב�' אונ, ס לעבודה סוציאלית"ביה, נבו� ורד סלוני�' פרופ

  * חברתיי� ואישיי�מ מנהלת האג� לשירותי� "מ ,או��יהודית בר' גב
  מנהל אג� פיתוח הסדרי� חברתיי�, שלמה מדינהמר 
  מיכל ברגרד "באמצעות עו, היועצת המשפטית, ד"עו, בתיה ארטמ�' גב
  אביב והמרכז� מנהלת מחוז תל, עדנה גרוס' גב

  שבע והדרו��מנהל מחוז באר, ישראל בודיקמר 
  מרכז הצוות –דובר המשרד וממונה על פניות הציבור , נחו� עידומר 
  משרד הרווחה, מנהלת שירות המבח� לנוער, רחל שרביט' גב
הסעד לסדרי די� באיגוד  פקידותנציגת תא , מנהלת המרכז למשפחה בעירית נתניה, חנה כה�' גב

  העובדי� הסוציאליי�
  .בישראל אגודה לזכויות האזרחעור� די� ב, וק'אבנר פינצמר 

מנהל האג� , מוטי וינטראות צור� לצוות מר יהודית בראו� לגמל' לאחר פרישת הגב  *
  לשירותי� אישיי� וחברתיי�

  עבודת הצוות
עדויות של ימי עבודה מרוכזי� שיוחדו בעיקר לשמיעת  11�נפגש הצוות ב, כדי לבצע את המוטל עליו

משימות ש� ביצוע בנוס� לכ� נערכו פגישות עבודה בצוותי� קטני� ל. אנשי� הקשורי� בעניי�נשי� ו
בי�  ).הפרוטוקולי� של הישיבות מופיעי� בנספחי�(ח זה "ניסוח טיוטה של דוות וכ� לש� שונ

פקידת סעד ראשית לסדרי  ,רונית צור, מנהלת שירות פרט ומשפחה ,יעל הרמל: המופיעי� בפני הצוות
אבו , באר שבע, פקידות סעד מרשויות מקומיות בית שמש, פקידות סעד מחוזיות לסדרי די�, די�

ר "ד, דיי� בית די� רבני באר שבע איגרא רהרב אליעז, קואליציית עמותות הגברי�נציגי� של , בסמה
    . מאוניברסיטת ב� גוריו�רונ� יאיר ר "ישראל גילת וד

המשפט למשפחה בית ע� אחד משופטי  שלהיפגהנהלת בתי המשפט סירבה לבקשתנו 
כמו כ� עמותות נשי� וארגו� . הסעד פקידותוהסתפקה בשיגור מכתב על ציפיות בתי המשפט מ

ואנשי מקצוע אחרי� , שופטי�, פקידות סעד. ע� נציגיה� שלהיפגמשפחה אחת לא נענו לפניותינו 
המכתבי� והמסמכי� שנשלחו לוועדה מופיעי� , העדויות .ולקוחות שלחו לנו מכתבי� ועדויות

  .בנספחי�
ת וביקשנו מה� מסמ� המרכז פנינו אל מנהלי מחלקות לשירותי� חברתיי� ברשויות מקומיו

על פי ובח� מקומיות רשויות ספר ממעשרות תסקירי�  צוותבנוס� אס� ה .בעיות והמלצות בעניי� זה
לא נער� ניתוח תוכ� ולא נבדקה איכות . ס"הא� ועד כמה קיומו הוראות התע רשימת תיוג

  .)ריכוז גרפי של תוצאות הבדיקה מצור� כנספח( התסקירי� בהיבטי� אחרי�
התמקדנו שלא , במיוחד ראוי לציי�. יתה מוגבלת בהיקפהישבצענו ההחקירה ראוי לציי� כי 

. על מקרי� קונקרטיי� או על פקידת סעד כזו או אחרתמקרי� פרטניי� ולא בדקנו תלונות חקירת ב
בהתא� , בנוס�. � אלו דורשות משאבי� רבי� וכרוכות בבעיות ארגוניות ואתיות שונותיבדיקות מע

שאינ� , ת דעתה של הלשכה המשפטית נמנעה חשיפת� של תסקירי� ספציפיי� בפני חברי הצוותלחוו
, הבדיקות שביצענו והעדויות ששמענו הביאו אותנו לכלל דעה, יחד ע� זאת. עובדי� סוציאליי�

לכאורה בעבודת� תקלות ותקלות , או לפחות לצמצ�, שינויי� ושיפורי� מערכתיי� עשויי� למנועש
  .השלמה שבה יתקבלו המלצותיה�למידת הלשביעות הרצו� וולתרו�  ,ות הסעדשל פקיד
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   נתוני רקע
אנו מבקשי� להתייחס בקצרה לתנאי� ולנסיבות שבה� , אליה�הגענו שבטר� נפרט את המסקנות 

  . מתבצעת עבודת� של פקידות הסעד
א מטלה הסדרי החזקה והראיה בי� הורי� גרושי� לילדיה� היעריכת תסקיר בעניי� 

מצליחי� להגיע ) או מתגרשי�(כאשר הורי� גרושי� . שמתבצעת אפריורית בתנאי� מתוחי� וקשי�
אי� בתי המשפט נזקקי� לחוות דעת�  ,להסכמה בכל הנוגע להסדרי המשמורת והראייה של הילדי�

רוב� המכריע של המקרי� מהווה עבודתה של פקידת הסעד נדב� בש, רוצה לומר. של פקידות הסעד
והיא מתבצעת בדר� כלל באווירה מתוחה וטעונה , חשוב בהכרעה קשה בי� שני הורי� יריבי� וניצי�

נית� להניח שבדר� כלל , במוקד התסקירי�בשי� לב לטיב הסוגיה שעומדת .  ברגשות שליליי� עזי�
  . ג� יחד והשלמה בקרב שני ההורי�שביעות רצו� הסעד להגיע לתוצאה שתעורר  תיקשה על פקיד

בתי המשפט לענייני משפחה מייחסי� בדר� כלל הערכה מרובה לפקידות הסעד ובמרבית 
, זאת ועוד. המקרי� ה� נוטי� לקבל באופ� מלא את כל הקביעות וההמלצות שנכללות בתסקיריה�

להכריע בכל , מפורשת פחות או מפורשת יותר, לא פע� נתקלות פקידות הסעד ג� בציפייה או בתביעה
 מצב דברי� זה. ולא להעביר� להכרעת בית המשפט ,קות שמוצגות על יד� בתסקירהדילמות והספ

, עבודת� של פקידות הסעדל ההורי� שבמוקד התסקיר ביחס למעצי� את הציפיות ואת המתח ש
  .  �אחד מה� או שניה מאכזב מבחינתתסקיר במקרה של לתחושות תסכול וכעס ועלול לגרו� 

קשה לתאר את העומס הרב שמוטל על שכמ� . י� בתת תק�מער� פקידות הסעד פועל מזה שנ
על רקע זה . זה על תפקוד�מעי� על כל ההשלכות הקשות שעלולות להיות לעומס  ,של פקידות הסעד

המגדיר את היק� התסקירי� שנית� להנפיק בפרק זמ� קצוב מבלי , תק�פועלות פקידות הסעד על פי 
יהיו הסיבות . לה ה� מחויבותשו מהרמה המקצועית לפגו� באיכות� ומבלי שפקידות הסעד יחרג

עבודת� של פקידות הסעד והגשת התסקירי� לבתי המשפט מתבצעות פעמי� רבות זמ�  –אשר יהיו 
�ולא פע� גוררת אחריה עובדה זו הסלמה , לחקירה ולהגשת תסקיר רב לאחר שהתגלה הצור

  . רי� ע� הילדי�והחמרה בסכסו� שקיי� ממילא בי� ההורי� וביחסיה� של ההו
פקידות הסעד במקצוע� . קיימת סתירה מובנית בתפקיד� של פקידות הסעד לענייני סדרי די�

המקצועיי� מתמקדי� בראש וראשונה באבחו� ובטיפול  חבור�שומיומנות� . ה� עובדות סוציאליות
ות שעה שה� עמלות על עריכת תסקיר מתמקד, לעומת זאת. תו� יצירת יחסי אמו� ע� המטופל

על מנת שזה יעשה  –בית המשפט  –פקידות הסעד בחקירה ובאיסו� מידע לש� העברתו לגור� חיצוני 
 ,מדובר אפוא במטלה הכרוכה בהתנגשות. במידע שימוש ויכריע בעזרתו בגורל� של המטופלי�

עובדה היוצרת מתח בי� פקידת הסעד לבי� המשפחה ומעוררת דילמות , ולמצער בדיסונאנס קשה
  . וטיפוליות קשות במהל� ההתערבותאתיות 

פעמי� רבות אי� פקידות הסעד מסיימות את תפקיד� ע� הגשת התסקיר וה� מתבקשות על 
מטלה . ידי בית המשפט להמשי� ולפקח על האופ� שבו מקיימי� ההורי� הפרודי� את הסדרי הראייה

  . �את המתח בינ� לבי� ההורי הזו מוסיפה נטל כבד על פקידות הסעד ומגביר



 -

   המלצותהמסקנות ותמצית ה
שחול� מרגע  ,יש למצוא פיתרו� למצוקת כוח האד� הקשה ולהביא לקיצור מש� הזמ� )1

כפיתרו� ביניי� קיי� הכרח . מורה על עריכת תסקיר ועד למועד הגשתו יתטופישה הערכאהש
מצוקה נוספת שיש הכרח  .מקרי� דחופי� שיש לתת לה� קדימותלקבוע קריטריוני� ל

 .לפקידות הסעד חוסר בכוחות הדרכה וייעו"נוגעת ל ,רלפתו

, עדות להטיה מודעת ומכוונת על רקע אידיאולוגיהנחיה או במער� פקידות הסעד לא מצאנו  )2
, יחד ע� זאת מצאנו שראוי לשנות רבי� מהנהלי� ומהפרקטיקות הנהוגי� .מגדרי או אחר

 �ולצמצ� , עריכת התסקירי�דבר שעשוי לתרו� להגברת השקיפות והמהימנות של תהלי
  .תחושות קיפוח ותסכול

הצוות ממלי" על שינויי� כפי . הסעד איננו מעודכ� פקידות ותס שעל פיו פועל"תקנו� התע )3
לא , ח עדכני"ח התפרס� דו"לאחר שסיימנו את כתיבת הדו ,לאחרונה( .בהמש� שיפורט

 ).הספקנו לבדוק א� השינויי� בו ה� השינויי� שהמלצנו עליה�

להדגיש יש . ולא יפעלו כמטפלותבתפקידי חקירה ובהערכה  מל" שפקידות הסעד יתמקדומו )4
משנה את אופי היחסי� שבי� לבקשת בית המשפט הכנת תסקיר כי מלאכת , בפני הלקוחות

חובות הנאמנות והסודיות שחלות מסייגת את ובראש וראשונה , פקידת הסעד לבי� הלקוחות
 .עליה בדר� כלל

 .סעד לא תכתוב תסקיר על משפחה שטופלה על ידה בעבר כעובדת סוציאליתמומל" שפקידת  )5

 . לבית המשפט שהוא מוגשהעברת תסקיר לבני הזוג קוד� יש להקפיד על  )6

שמיעה חוזרת ובחינה לצור� לאפשר כינוס ועדת תסקירי� על פי בקשת אחד ההורי� מומל"  )7
ג� חברי� מחו" למער�  בוועדה ישתתפו. נוספת של ההמלצות המועברות לבית המשפט

 .שירותי הרווחה

בנוגע כל התלונות בדוק את שיוסמ� ל ,עצמאי למשרד הרווחה אומבודסמ�מומל" למנות  )8
להמלצה זו יש התנגדות מצד מיעוט מחברי הוועדה ובה� היועצת המשפטית . הסעד ותפקידל

   .ד בתיה ארטמ�"עו

. לכללי� מקצועיי� ברורי�מומל" להבנות את התסקירי� ולהקפיד על עריכת� בהתא�  )9
 .על עריכת התסקירי� בנוס� מומל" לשפר את מער� הפיקוח והבקרה

 .לעודד חופש דעה מקצועיו ,ההדרכה והייעו"לתגבר את כוחות מומל"  )10

  .הסעד לשנה אחת פקידותשל " ההוצאה לפועל"מומל" להגביל את תפקידי  )11



 -

  פירוט �  מסקנות והמלצותממצאי� 
  מצוקת כוח אד�

לעיל ציינו את מצוקת כוח האד� שבה פועלות  –במער� פקידות הסעד  האד��כוח� למצוקת פיתרו
שנדונה כבר לעייפה בפורומי� שוני� לרבות על ידי , מדובר בתופעה ארוכת שני�. פקידות הסעד

, נאמר בלשו� המעטה, תופעה זו אינה מועילה. ודומה שאי� צור� שנרחיב בה, ועדות וצוותי בדיקה
, נייני� הסבו� ממילא במשפחה המתדיינת בבית המשפט סביב הסדרי המשמורת והראייהלמצב הע

ג� על מידת שביעות הרצו� וההשלמה של הנפשות  –ובהיבט המסוי� שאותו התבקשנו לבדוק 
כל עוד לא ישתנה המצב הקיי� מ� . הפועלות מהתסקירי� ומהסדרי הראייה שייקבעו בעקבותיה�

, שבה� מתעוררי� קשיי� או חוסר שביעות רצו� המעטי� יחסית, ל המקרי�נית� לתמוה לא ע, היסוד
   .על כ� שהמערכת בכלל מצליחה לתפקד –אלא דווקא על הכלל 

מתמש� וא� גובר של מנגנו� ציבורי " ייבוש"אנו תמהי� ורואי� בדאגה את המגמה של 
מדו של המנגנו� ובמידת באופ� שמביא בהכרח ג� לשחיקה במע, המופקד על שירות חשוב והרה גורל

סופו , כמו שנית� ללמוד מגורל� של מנגנוני שירות מקצועיי� דומי� וא� שוני�. שביעות הרצו� ממנו
בעוד שעצ� קיומו . של התהלי� הוא הפרטת המנגנו� והתפרקות המדינה מאחריותה למת� השירות

מצוי מחו" לתחו� , ל זהומער� פקידות הסעד בכל, של דיו� בשאלת הפרטתו של שירות זה או אחר
י� זה יתקיי� על רקע שחיקה מכוונת ושיטתית עאי� להסכי� לכ� שדיו� מ עדיי�, בדיקתו של הצוות

המשפחות והילדי� שנזקקי� . פגיעה בלקוחותובמחיר של במנגנו� המספק כיו� את השירות 
דבר שיאפשר לה� , להתערבות המקצועית של פקידות הסעד זכאי� לטיפול והערכה מהירי� בעניינ�

פעמי� רבות לקבל ביתר קלות את השינויי� המשמעותיי� שחלי� בחייה� אגב פירוק התא 
  . לדר� חדשה האיצהיהמשפחתי ו

מחסור זה . היא המחסור הגדול בכוח אד�, אחת הבעיות המרכזיות של מער� פקידות הסעד
פקידת הסעד נאלצת לעשות  .גור� ללח" גדול על המערכת כולה וברמה הפרטנית על כל פקידת סעד

. מלאכתה בלח" ומוסרת את התסקיר ממש ברגע האחרו� לפני הדיו� בבית הדי� או בית המשפט
 .על יישו� מסקנותיהאנו ממליצי� ו בנושא זה מונתה בעבר וועדה בראשות אלי פז וחיי� פוזנר

� יש לצפות עדיי, תיוש� במלואה, בשונה מהמלצות דומות שקדמו לה, ג� בהנחה שהמלצה זו
. ובתקופת הביניי� יש לשאו� לצמצו� התוצאות הקשות שיש להמתנה הממושכת, שהדבר יאר� זמ�

כבר כמה שני� בעיצומי� שבמסגרת� ה� אינ� מפעילי� שיקולי� במת�  ותהסעד נמצא פקידות
בנוס� לכ� תיקי� שכבר מטופלי� מקבלי� עדיפות וכ� דווקא . עדיפויות לסדר הכנת תסקירי�

ולא מוצדקת מקבלי� טיפול אינטנסיבי ומעכבי�  ני� אשר שבי� ודורשי� תשומת לב רבההפו
במחקר הערכה שער� . בעיה זו אינה חדשה. שאר בהמתנה ארוכהישנאלצי� לה ,מטופלי� אחרי�

נמצא כי תסקירי� "") דוח אופק: "להל�(ר אברה� אופק עבור משרד הרווחה לפני כשש שני� "ד
יונה כמו צווי הגנה ואלימות אינ� מקבלי� עדיפות בעבודת פקידות הסעד שנמצאי� בדחיפות על

הומל" להגדיר . והעבודה על כל התסקירי� מנוהלת על פי הכלל של ראשו� נכנס ראשו� יוצא
כי תסקירי� " � כ� נאמר –" יש לדאוג לכ�. קדימויות לביצוע תסקירי� ברמות דחיפות שונות

." ני תסקירי� אחרי� שכ� השלכות אי ביצוע� במועד הינו קריטיבנושאי� אלה יקבלו עדיפות על פ
מקרי� דחופי� לקבוע קריטריוני� לאנו ממליצי� : הדברי�אי� לנו אלא לחזור על . )96�95עמודי� (

  .שיש לתת לה� קדימות
שופטי� פוני�  תוצאה נוספת לעומס הרב ולהמתנה הממושכת לתסקירי� היא שלעיתי�

בית המשפט לענייני משפחה ומבקשי� מה� לבצע את מלאכת� של פקידות שליד ליחידות הסיוע 
מעוררת שאלות ותהיות לגבי , לבד מהיותה עדות נוספות למצוקה במערכת, פרקטיקה זו. הסעד

ודומה שיהיה מועיל וראוי , הגדרת התפקיד של פקידות הסעד מזה ושל עובדות יחידות הסיוע מזה
  . בי� שני המנגנוני�חלוקת העבודה להבהיר ולהגדיר באופ� ברור את 
  חקירה מול התערבות טיפולית

, לצייר תמונת מצב עובדתית של המערכת המשפחתית, לבצע חקירההוא הסעד תפקידה של פקידת 
האינטראקציה ע� , יחד ע� זאת. הסדרי הראיהלמשמורת וובעקבותיה להמלי" המלצות בנוגע ל

מזמנות לעיתי� הזדמנות , ת שעומדות ברקע של המפגשוהנסיבות המיוחדו, המשפחה נשוא התסקיר
פקידות הסעד בהכשרת� ועל פי הכרת� ה� , זאת ועוד. לביצוע התערבות טיפולית ברמה כזו או אחרת

חלק מפקידות הסעד א� ממלאות בחלק ממשרת� תפקידי� . בראש וראשונה עובדות סוציאליות
 באותה פגישה יש אלמנטי� טיפוליי�ש, קורה כ�. שבה� המרכיב הטיפולי דומיננטי יותר, אחרי�

  .חקירתיי�האלמנטי� לצד האלמנטי� של גישור ו
לעסוק בטיפול בעוד "כי פעמי� רבות יש ציפייה של פקידות הסעד , ח אופק נמצא"בדו

). 54עמוד " (לחדד את העובדה כי התפקיד הוא אבחוני"ועל כ� הומל" " התסקיר הוא אבחוני ביסודו
נכונה לא פחות שעה , התייחסה בעיקר למידת שביעות הרצו� של פקידות הסעד מעבודת�ש, המלצה זו



 -

טיפול מתחייב בבניגוד ל. שמתעוררות בלב המטופלי�, ששמי� אל לב את התחושות ואת הציפיות
י המטופל ולהגישו "הסעד לעשות שימוש במידע שנאמר ע תפקידרשאית , של עובד סוציאלי "רגיל"

ההמלצה על דע אמור להיות מדווח לבית המשפט וכמוב� שהוא ג� משפיע המי. לבית המשפט
  .הסעד לבית המשפט תפקיד השמעביר

 �אנו ממליצי� שפקידות הסעד המתבקשות להגיש תסקיר לבית המשפט יתמקדו באיסו
, על פקידות הסעד להדגיש בפני הלקוחות. בהערכתו ובגיבוש המלצות ולא יפעלו כמטפלות, מידע

כי בשונה מהמצב הרגיל ביחסי לקוחות ועובדות , צור� לחזור ולשנ� זאת בפניה�ובמידת ה
הכנת תסקיר על פי צו של בית המשפט משנה באופ� מהותי את תפקידה של פקידת , סוציאליות

  . ובראש וראשונה מסייגת את חובות הנאמנות והסודיות שחלות עליה בדר� כלל, הסעד
שעה שההורי� שבמוקד התסקיר או אחד מה� , ה לאי� שיעורחשיבות� של הבהרות מעי� אלו עול

זאת . שעה שהיא שימשה כעובדת סוציאלית וטיפלה בו ובמשפחתו, הכיר את פקידת הסעד בעבר
  . בכפו� להמלצה שלהל� לפיה יש להימנע ככל האפשר מסיטואציות מעי� אלו

  
  הכרות מוקדמת ע� אחד ההורי�

שטופלו על יד� בעבר כעובדות , ותמות חקירה אודות משפחקורה שפקידות הסעד מקיימידי פע� 
ולא במשפחה היא ע� האישה  תהמטפל תהסוציאליהעובדת ברוב המקרי� ההכרות של . סוציאליות

וג� א� אי� בהיכרות המוקדמת . שהיע� הגבר ובנסיבות אלו עשויה להיות לה אהדה לעניינה של הא
 . בי� א� בנסיבות העניי� יקנ� בו חשש מפני הטיה מעי� זונית� להעדיי� , כדי ליצור הטיה נגד הגבר

שלא תהיה לה� הכרות ועל כ� מוטב , פקידות הסעד אמורות לתת חוות דעת אובייקטיבית
 ג� ה� יכולות לאסו� מידע, במסגרת החקירהכמוב� ש. המשפחה שבמוקד התסקירקודמת ע� 

אי� לתת למידע זה עדיפות על פני א� , המקומית לשירותי� חברתיי� במחלקה ותסוציאלי ותמעובד
 . או מורה הרופא, למשל, כמו, מקצוע אחרי�מנשות מידע שמגיע 

רצוי לבחו� דרכי� לצמצו� המקרי� בה� פקידת הסעד עורכת "כי , ח אופק נקבע"עוד בדו
על מנת למנוע : אנו חוזרי� על המלצה זו). 11עמוד " (תסקיר עבור משפחה בה היא עצמה מטפלת

ולחלופי� על מנת שהמטופלי� לא , שגובשו במהל� היכרות מוקדמת, פעה של דעות ומסקנותהש
מומל" שפקידת סעד לא תכתוב תסקיר על משפחה שטופלה , יחששו מפני דעות ומסקנות מוקדמות

במקו� שבו אחד מבני המשפחה מביע , המלצה זו תקפה ביתר שאת. על ידה בעבר כעובדת סוציאלית
יש להניח שיישו� המלצה זו יתרו� לתחושת האמו� ושביעות הרצו� מצד . שש כאמורהסתייגות או ח

   . המטופלי�
  העברת תסקיר ללקוחות

אינ� מקבלי� את התסקיר , שעניינ� נבדק על ידי פקידת הסעד, לא פע� קורה שבני זוגש, מצאנו
הדבר יוצר  .א� מזיקמצב דברי� זה אינו ראוי ו. וגש לבית המשפטה בעניינ� אלא לאחר שזה נכתבש

, נקודת המוצא צריכה להיות שכל אד�. ומרירות בקרב הלקוחות לעיתי� קרובות תחושת קיפוח
זכאי לקבל את תוצאותיה במקביל להעברת� , בחינה וכל הלי� אחר של אבחו� והערכה, העובר בדיקה

. מראית פניולא רק את הצדק אלא ג� את  י�שקיפות ועדכו� מיידי של הלקוחות משרת. למזמי�
שקיפות ושיתו� הלקוחות ג� צפויי� להשלי� על ההתמודדות הפנימית ועל מידת ההשלמה ע� 

סוכני� עצמאיי�  �ועל האופ� שבו יתפסו את עצמ� במער� המשפחתי החדש , ממצאי התסקיר
  .שחייבי� לגלות אחריות ולשאו� להסדר קביל ובר קיימא או נתיני� סבילי� ומגיבי�

שנו את ההמלצה בדבר ההכרח להרחיב את תפקיד� של ועדות התסקירי� עוד בטר� גיב
לבית שהוא מוגש ראינו לנכו� להורות על העברת התסקיר לבני הזוג קוד� , ולאפשר בחינה חוזרת

בהנחה שהמלצתנו תיוש� ותינת� לבני זוג זכות להביא את עניינ� לבחינה , מטבע הדברי�. המשפט
ממילא יהיה זה מחויב המציאות להעביר לה� את התסקיר קוד� , בפני ועדות תסקירי� חוזרת

  .שיוגש לבית המשפט
  

   ערר ובחינה מקצועית נוספת של התסקיר
לא , הסעד תהדילמות של אנשי המקצוע והערעורי� על המלצות פקיד, למרות הקונפליקטי� הקשי�

עומס המוטל על שירותי ההסיבות לכ� ה� נראה ככל ה .נעשה שימוש נרחב בכלי של ועדות תסקירי�
ס ועדות אלה ה� ועדות שתפקיד� העיקרי הוא "על פי התע. הרווחה והגורמי� המקצועיי� המשיקי�

מהוות ה� בפועל מצאנו ש. תהסעד המקומיבפקידת גיבוש עמדה ותמיכה , צוותית�רב תהתייעצו
אנו  .ובר עליהובוחנות מחדש את התסקיר שח ג� מעי� מנגנו� שימוע נוס� למשפחהפעמי� רבות 

 תסבורי� כי יש להרחיב את ועדות התסקירי� כדי שיהוו כלי לבחינת ערעורי� על המלצות פקיד
  .כל פונה רשאי יהיה לבקש זימו� ועדת תסקירי�. הסעד



 -

על מנת  יוכלו לבקש לזמ� ועדת תסקירי� �  שניה� ביחד או כל אחד מה� � שההורי�מומל" 
בצוות הובעה הסתייגות . של ההמלצות המועברות לבית המשפטלאפשר שמיעה חוזרת ובחינה נוספת 

בשל עומס דבר שעלול להביא לקריסת המערכת , ממת� אפשרות גורפת לבקש זימו� ועדת תסקירי�
משו� שבמרבית , גדול שיפול על פקידות הסעד ברשויות המקומיות ופקידות הסעד המחוזיות

  .  רהמקרי� אחד משני בני הזוג אינו מרוצה מהתסקי
 תמשפחתי תמטפל, יתפסיכולוג �חיצוניות מקצוע נשות  וישב הבוועדמומל" כי , כמו כ�

לוועדה לבחו� את המקרי� הבאי� לפניה שלא רק אפשר שידבר , תציבור ניטראלי תוכ� נציג � וכדומה
  . בתו� המערכת על פי דפוסי המחשבה והלכי הרוח הפנימיי�

ועדות ערר אליה� יוכלו הלקוחות לכונ� כי יש מקו�  ,רבס חלק מחברות הצוותכי , ראוי לציי�
במצב דברי� זה ההזדמנות . לערער או להשיג עליוולא נית�  "סו� פסוק"התסקיר מהווה כיו�  .לפנות

כאמור אלא ש, בית המשפטפני בהראשונה שיש לבני המשפחה להעלות טענות לגבי התסקיר היא 
הכוח הרב . לאמ" את המלצות התסקירי� במלוא�בתי המשפט נוטי� במרבית המקרי� , לעיל

וההשלכות הרות הגורל שיש לתסקיריה� על חיי האנשי� נשוא , שמרוכז בידי פקידות הסעד
הנחת המוצא צריכה . מצדיקי� שתהיה לאות� אנשי� אפשרות לערער על קביעותיה� ,התסקירי�

, חו� פרופסיונאלי שאינו מדע מדויקעניי� לנו בת �וג� כשאינ� קורות , להיות שטעויות קורות תמיד
  . שכול� יהיו נכוני� מבחינה מקצועית �יתכנו מספר פתרונות לאותה סיטואציה יופעמי� רבות 

, ג� א� נניח שבחינה חוזרת תביא במרבית המקרי� לאות� מסקנות והמלצות, יתר על כ�
דק ועל אמו� הלקוחות חשיבות רבה להשלכות שיהיו לעצ� קיומה על מראית פני הצקיימת עדיי� 

הג� שמטבע הסוגיה (לצמצו� תחושות התסכול והעוול של לקוחות לקוות יש בנוס� . במערכת
לעליה , )שעומדת במוקד התסקירי� לא יהיה זה ריאלי לצפות להעדר מוחלט של כעסי� ותסכולי�

חוסר  לנוכח, מכל מקו�. במידת ההשלמה שבה יתקבלו ההמלצות וייושמו על ידי בני המשפחה
כאמור  ,ולאור ההסתברות הנמוכה ממילא לכינו� ועדות ערר, האחידות בעמדותיה� של חברות הצוות

תשיג את המטרות של ועדות התסקירי� בתקווה שהרחבה זו  ת�עבודהמלצה להרחיב את הסתפקנו ב
   .החשובות שלעיל
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 חנה כה�' גב � דעת מיעוט
מיועדות להיות ועדות  לאועדות התסקירי� : רי�לועדת תסקי תהנוגעלהמלצה מתנגדת  הגברת כה�

הוקמו במטרה לאפשר פורו� רב מקצועי לקבלת החלטות במקרי� מורכבי� שיעזור  �ה. ערעורי�
, הסעד פקידותבצוות שותפי� . בתכנו� ההתערבות בשיתו� המשפחה ובגיבוש ההמלצות, באבחו�

הצוות תור� להרחבת האבחו� . פסיכיאטרורצוי שג� פסיכולוג מומחה לילדי� ונוער ו ,מפקח מחוזי
חברי משפחה תו� שיתו� ידידי� תומכי� /וגיבוש ההמלצות תו� כדי שמיעת עמדות ההורי� 

במקרי� מורכבי� בה� יש קושי בגיבוש המלצות בהסכמת . שהמשפחה רואה לנכו� לצר� למפגש
ידרדרות במצב� המשפחה הועדה רואה חשיבות בקבלת ההמלצות למע� טובת הילדי� למניעת ה

במידה וגובשה המלצה שאינה מקובלת על מי מחברי הועדה יש לערו� . בהסכמה של כל חברי הועדה
 תועדה ופקידומכיוו� שההמלצות מגובשות ב .דיו� נוס� עד קבלת המלצות בהסכמה של כל החברי�

ביצוע של הסעד הוא הגור� המבצע והמעביר אות� לבית המשפט תהלי� זה מהווה גיבוי ליכולת ה
  .ההמלצות

  טיפול בתלונות
כיוו� שלא בחנו מקרי� פרטניי� ולא . הצוות בח� תלונות שהגישו הורי� על עבודת� של פקידות הסעד

קיבלנו את כל המידע והתיעוד הנוגעי� למקרי� נשוא התלונות יכולנו להתרש� א� ורק מהתלונות 
אשר אליה ה� יכולי� , הלקוחות שמוכרת לקהל תבראש וראשונה ניכר שאי� כתובת אח. עצמ�

ועדת הערר הסטטוטורית על פי חוק העובדי� הסוציאליי� אינה מטפלת . להפנות את תלונותיה�
כי  ,פוני�מסבירות להסעד פקידות , לפי העדויות שקיבלנו. סעד ותנגד פקידשמוגשות היו� בתלונות 

 וא תהסעד המחוזית פקידל, יש לה� זכות לפנות בתלונה למנהל המחלקה לשירותי� חברתיי�
שר , כמו למשל, רבות מגיעות לגורמי� נוספי� ומגווני�תלונות בפועל  .לפקידת הסעד הארצית

לעיתי� מגיעות ג� תלונות אל . מנהלת המחוז, היחידה לפניות הציבור, ל המשרד"מנכ, הרווחה
ובדי� על פי חוק העבבקשה לבדוק את הבסיס לפתיחת הלי� משמעתי , לשכה המשפטיתה

מעסיק בתלונות הטיפול . חלק מהמתלונני� מפנה את טענותיו למספר גופי� בו זמנית .הסוציאליי�
 בסופו של דבר מתנקזות התלונות .וא� לא גור� אחד חיצוני ועצמאי, אנשי� רבי� בתו� המערכת

   .ונבדקות בתו� המערכת, פקידת הסעד הארציתשל  והמחוזיות אהסעד פקידות  לשולחנ� של
, אמור הצוות לא עסק בבדיקה של תלונות קונקרטיות ולא יכול היה לעמוד על מידת צדקת�כ

למעט טענה זניחה או שתיי� א� לא אחת מהטענות שהועלו בתלונות ש, מצאנו, א� יחד ע� זאת
הפיקוח המחוזי והארצי נות� גיבוי כמעט מוחלט לפקידות , הלכה למעשה. שבחנו נמצאה מוצדקת

רבי� פקידת הסעד המחוזית או הארצית היו מעורבות בשלב מוקד� בעריכת במקרי� . הסעד
. ושנמצאו על יד� בלתי מבוססותמאוחר יותר התסקיר או הטיפול נשוא התלונות שהגיעו לשולחנ� 

הצדק ומראית פני הצדק מחייבי� שתלונות על המערכת ועובדותיה ייבדקו על ידי גור� חיצוני 
  . ל"לגור� החיצוני הנ –ככל שישנ�  –להפנות תלונות ושהלקוחות יונחו , ועצמאי

בדוק את שיוסמ� ל ,אומבודסמ�ולמנות , הקמת גו� עצמאי בתו� משרד הרווחהאנו ממליצי� על , לכ�
  ).ראו הצעה מפורטת בהמש�( הסעד ותפקיד כל התלונות בנוגע לתפקוד

  
 ד בתיה ארטמ�"עו – דעת מיעוט

  

  
להתנגד להקמת אומבודסמ� בכל הנוגע לתסקירי� בעניי�  עמדת הלשכה המשפטית במשרד היא

  :וזאת מ� הנימוקי� הבאי�, משמורת והסדרי ראייה
  

). נעדרי� וחולי נפש, סדרי די� בענייני קטיני�(תסקיר מוגש לבית המשפט לפי חוק הסעד  .1
א� , לרבות חוות דעת מקצועיות, התסקיר הינו אוס� של עובדות שאספה פקידת הסעד

על סמ� נתוני� אלה מגבשת פקידת הסעד את . ושמיעת הצדדי� והקטיני� ,קיימות
על פי , יש לזכור כי התסקיר מוגש לבית המשפט. המלצותיה בתסקיר המוגש לבית המשפט

  .  ובהתא� לסמכויות החקירה המוקנות בחוק לפקידי הסעד, בקשתו
  

הצדדי� . התסקיר הוא רק אחת מ� הראיות העומדות בפני בית המשפט בטר� יקבל החלטתו .2
לרבות על , רשאי�  להביא ראיות אחרות מטעמ� וכ� לחקור את פקידת הסעד על תסקירה

המקו� , מי שאינו מרוצה מ� האמור בתסקיר מכל סיבה שהיא, לפיכ�. אופ� עריכת התסקיר
במידה ומי מהצדדי� . הוא בית המשפט בפניו מתנהל הסכסו�הראוי היחידי להבעת עמדה זו 

  . פתוחה בפניו הדר� ג� לערכאת הערעור המשפטית, אינו מרוצה מהחלטת בית המשפט
  



 -

הוא , במידה ובית המשפט התרש� שהתסקיר נעשה שלא בתו� לב או בחוסר מקצועיות .3
�ו לפנות בתלונה כמו כ� רשאי� הצדדי� וא� בית המשפט עצמ. רשאי לבקש תסקיר נוס

  ).חוסר תו� לב(משמעתית כאשר קיי� חשש לקיומה של עבירה אתית 
  

אי� מקו� להקמת גו� נוס� , המקו� המתאי� לתקיפת התסקיר הוא בית המשפטשמאחר  .4
ההחלטה לגבי משמורת והסדרי ראייה . לבחינת התסקיר במקביל לדיוני� בבית המשפט

, בודסמ� שיחשוב שההמלצה בתסקיר אינה נכונההינה של בית המשפט ולכ� ג� א� יהיה אומ
  . שכ� בית המשפט הוא זה שבוח� את התסקיר ודר� עריכתו, אי� לכ� כל משמעות

  

לא ברור כיצד האומבודסמ� יערו� את בדיקותיו כדי להגיע למסקנה הא� יש לשנות , כמו כ� .5
הרי , יתא� הכוונה שהוא יבדוק בעצמו את כל המערכת המשפחת. את המלצות התסקיר

, בנוס�. מאחר ואי� לו סמכות חוקית לכ� וג� לא כוח אד� מקצועי, שהדבר נראה בלתי ישי�
וכ� ייתכ� מצב בו , פנייה לאומבודסמ� אינה יכולה לעכב את התנהלות ההליכי� המשפטיי�

עולה מדברי� . דסמ� כבר תינת� הכרעה על ידי בית המשפטובמי האו"בטר� ייבח� התסקיר ע
ולגרו� לכ� כי קבלת , מת גו� כזה עשויה לגרור כפילות הליכי� ובדיקותאלה כי הק

  .דבר שבוודאי אינו לטובת�, ההחלטות בעניינ� של קטיני� תתעכבנה
  

או נחו" ליצור מערכת /עמדת הלשכה המשפטית היא שאי� זה ראוי ו, סיכומו של דבר .6
קיימת במסגרת ההליכי� נוס� לזו ה, או הסדרי הראייה/מקבילה לבחינת תסקירי משמורת ו

  . המשפטיי�
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   ופיקוח בקרה, כללי� לכתיבת תסקירי�
 ס"נמצא כי לא כל הוראות התע, הצוות ידי� לתסקירי� עשל מדג� בדיקת בבעדויות ששמענו ו

ואלו לא מלא אילו חקירות בוצעו פירוט אי� , עוד נמצא שאי� אחידות בכתיבת התסקירי�. מקוימות
, ולא ברור תמיד מה המקור לקביעות עובדתיות חשובות, נה בי� עובדות לדעותאי� תמיד אבח, ומדוע

 �מוצע להבנות את התסקירי� . אלו בדיקות נעשו כדי לאושש או להפרי� אות� �ובמקרה הצור
עד ליצירת המערכת יצור� לכל תסקיר טופס מלווה . באמצעות מערכת ממוחשבת אחידה ומקוונת

ח אופק "דו: כי המלצות ברוח זו כבר ניתנו בעבר, יש לציי� .ד בתיקהסעת פקידשיסכ� את פעילות 
אילו פרטי� צריכי� להיכלל בו , להכי� רשימת תיוג לאופ� שבו יש להכי� תסקיר" )84עמוד (המלי" 

  ". לכתוב תסקיר ורי� לאופ� בו ישרלהגדיר נהלי� ב"ו) 11עמוד " (ומה צרי� להיות תוכ� כל פרק
אי� סטטיסטיקה אמינה על כמות , ו� ותיעוד של כל התסקירי�אי� רישבמצב הנוכחי 

שדיווחי� על עבודת אנו ממליצי� . 'וכד אילו הנחיות בוצעו ואלו לא, התסקירי� המוגשי� וסוגיה�
, בי� היתר, שיאפשרדבר , פקידות הסעד ונתוני� מסכמי� של התסקירי� יתועדו במערכת ממוחשבת

בהתא� לטופס קבוע , במבנה אחידיכתבו כל התסקירי� ש, ל"בנוס� לכ� מומ. לנהל מעקב ובקרה
ואת הסיבות לאי ביצוע של פעולות  יסכ� את כל הפעולות והחקירות שבוצעוו, שיוצמד אליה�

  . וחקירות שלא בוצעו
הסעד הטופס המלווה שבו כל הפעולות ת פקידידי �יוכ� על, הרווחה עד למחשוב כל לשכות
טופס זה יצור� לתסקיר המוגש . לפקידת הסעד המחוזית ע� כל תסקירשצריכות להיעשות וישלח ע� 

  ).ס העיקריות בנספחי�"דוגמה לטופס אפשרי הכולל את תקנות התע(לבית המשפט 
. פקידת הסעד המחוזית תבדוק את כל התסקירי� ותעריכ� על סמ� הטופס המלווהמומל" ש

לבקרה ועיו� של פקידת הסעד המחוזית  הטפסי� יועברו .כל לקוח ימלא טופס תחקיר שביעות רצו�
  .)בנספח ודוגמה לטופס משוב רא(

הערכה חיצונית תעשה . מומל" לעשות הערכה חיצונית של עבודת המערכת פע� בכמה שני�
 ורא(כמקובל במקומות ציבוריי� אחרי� , על ידי ועדה של אנשי מקצוע מתו� ומחו" למשרד הרווחה

  ).להשכלה גבוהה לדוגמה ועדות ההערכה של המועצה
   לבטי� וחלוקי דעות בנוגע לתסקיר

ההחלטה , עולה כי במקרי� שבה� יש חילוקי דעות מקצועיי�, סעד ותמהשיחות שערכנו ע� פקיד
פקידת הסעד  ה שלג� כאשר דעתוזאת , שנופלת היא החלטת פקידת הסעד המחוזית או הארצית

וששות להביע את עמדת� כאשר היא שונה התרשמנו כי יש פקידות סעד שח. המקומית שונה מדעת�
על  ,ושבי� יתר תפקידיו ,הפיקוחנתונה בידי ס כתוב כאילו הסמכות העליונה "תעב. מזו של המפקחת

לקבל המלצה אחת בתי המשפט מעונייני� ג� התרשמנו ש. חילוקי דעותהפיקוח להכריע במקרה של 
  . פיתרונות האפשריי�לגבי ה חילוקי הדעות הקיימי�לבטי� ולולא תמיד ערי� ל

חילוקי דעות , סיטואציות המורכבות והרגישות שעומדות במוקד התסקירי�בכי הצוות סבור 
יש לעודד את פקידות הסעד להביע את עמדת� ג� . שאינו צרי� לעורר חשש ,מקצועיי� ה� דבר טבעי

חייבי� לעודד אנו סבורי� כי בסביבה מקצועית . המנהלות או המפקחותכאשר היא נוגדת את דעת 
ולדרוש כי כל עובד ועובדת יהיו חופשיי� לחלוק על מסקנות רעות� ולקיי� דיו� ללא השתקה של 

  .דעות שונות
לפרט את  העלי. על כל הכתוב בו ההישירהיא האחראית על התסקיר  מתהסעד החותת פקיד

האפשרויות  כלאת  –ובכלל זה הסופית  הלפרט את הנימוקי� להמלצת, הכל המידע שהגיע לידי
הסעד לראש ת פקידבמקרה של חילוקי דעות בי� . שנשקלו והסיבות להעדפת האפשרות שנבחרה

 ההסעד לכתוב את עמדתת פקידעל , פקידת הסעד המחוזית או הארציתבינה לבי� או  ההצוות של
הסעד ת פקידא� נערכה ועדת תסקירי� והחלטתה שונה מדעת . הואת עמדת החולקי� עלי

 . הלציי� זאת בתסקיר הליע, תהאחראי
שתכריע  ואי� שו� חובה ההסעד לפרט את כל הדילמות המקצועיות שעמדו בפניפקידת על 

. שעה שיתרונו על פני פיתרונות אחרי� אינו ברור וחד משמעי, באופ� מלאכותי לטובת פיתרו� אחד
וע� ות המציאאינה עולה בקנה אחד ע� השטחה של פקידות הסעד המומחיות המקצועית של 

הרלבנטי את כל המידע יקבלו ג� , ת או השופט שהזמינו את התסקירהשופט. רדוקציה למצב מורכב
וה�  שעמדו ברקע לכתיבת התסקיר ,לרבות מידע אודות הדילמות וההתלבטויות המקצועיות

  .  מלאה ושלמהואבחנתית עובדתית שיכריעו בסופו של דבר על סמ� תמונה 
 כה ופיקוח הדר, ייעו", שיתו� פעולה

עבודת� המקצועית של פקידות הסעד תצא נשכרת א� יתאפשר לה� להתייע" ולשת� פקידות סעד 
ח אופק נמצא כי ג� שביעות הרצו� של "בדוג� . עמיתות או בכירות יותר בלבטיה� המקצועיות

ההסבר שהוצע . פקידות הסעד נמצאת ביחס ישר למספר התסקירי� המשותפי� שה� מבצעות



 -

הינה , כמו ג� חבירה יחד לביצוע עבודה, קיומה של אינסטנציה מקצועית להתייעצות"ש, יהלתופעה ה
    ).83עמוד " (ומוסי� נופ� מקצועי חשוב… מרכיב אחד הקשור להעשרת התפקיד

לפקידות סעד העושות את צעדיה� הראשוני� בתחו� ונזקקות לעצה במיוחד יש לשי� אל לב 
שנה הראשונה לעבודתה תקבל פקידת הסעד חניכה צמודה של על כ� מומל" שבמהל� ה. ולהדרכה

  .פקידת סעד ותיקה
ושונה מכל התפקידי� האחרי� ייחודי מקצועי ברשויות המקומיות תפקיד הסעד לפקידות 

אי� לה שו� קשר ע� נזקקות או שמדובר בהתערבות קצרת טווח שעיקרה חקירה ו. בלשכת הרווחה
ה� ג� אינ�  ידע בתחו� זה ולכ�די הלשכות אי� למנהלות . ותסוציאליהעובדות הטיפול רגיל של 

מנהלית , אפוא, פקידת הסעד כפופה. שותפות ואי� מעורבות בעבודת� המקצועית של פקידות הסעד
הסעד  תישירות לפקידהיא כפופה מבחינה מקצועית א� המחלקה לשירותי� חברתיי�  תלמנהל

  . הסעד פקידותמספיקה לבמקומות רבי� אי� הדרכה , בשל כ� .המחוזי
את תפקיד פקידת ג� ממלאות בדר� כלל של השירות לפרט ולמשפחה  ותהמחוזי ותהמפקח
 . ותהסעד המקומילפקידות להתייעצות ולהדרכה ת יעקרכתובת וה� שמשמשות כיו� , הסעד המחוזית

ידי על חשבו� תפקלמשימות הדרכה וייעו" " נשאבות"התוצאה היא שפקידות הסעד המחוזיות 
  . לעשות �הפיקוח והבקרה שעליה

פיתרו� מעי� זה ג� . אנו סבורי� כי חייב להימצא פיתרו� לחוסר בכוחות הדרכה וייעו"
ליזו� השתלמויות , יאפשר במקביל לפקידות הסעד המחוזיות להתמקד בתפקידי הבקרה והפיקוח

קידת הסעד הראשית אל פ" השטח"ולהעביר היזו� חוזר מ, להשתת� בוועדות תסקירי�, והכשרות
ו בשאלות נכיוו� שבעבודתנו לא התמקד. בדבר שינויי מדיניות נחוצי� או בנוגע לשיפור במימושה

, המקומיותלשירותי� חברתיי� ברשויות הנוגעות לחלוקת העבודה בי� המשרד לבי� לשכות , המבניות
ות על ידי תגבור לא נוכל להמלי" הא� הפיתרו� לחוסר בהדרכה וייעו" מקצועיי� צרי� להיעש

  .   הלשכות המקומיות או שמא ייעשה ברמת הלשכות המחוזיות
  "הוצאה לפועל"משימות 

שוט� אחר יישו� ההסדרי� מעקב לנהל הסעד במקרי� רבי�  פקידותבתי המשפט מטילי� על 
שאינ� נלהבי�  ,על זוג מבוגרי�" שמר ט�"במקרי� רבי� מדובר ב. 68�ו 19לפי סעיפי� שנקבעו 

. סעדת פקידשאינ� מצריכי� מעורבות מקצועית של  ,מתכתשי� ביניה� בענייני� פעוטי�שור לתקש
שלא בטובת� לצלע שלישית בזירת הופכות פקידות הסעד ומתמשכת מטלה זו עוד ועוד פעמי� רבות 

נוכחות� הופכת לחלק מובנה במסכת המאבקי� שבי� ההורי� וא� תורמת  –המאבק בי� ההורי� 
  . לשימורה

שבדר� כלל להתמשכות המעקב והפיקוח של פקידות הסעד יש השפעה , רשמותנו היאהת
נוכחותה רק . ולקיי� אות� כראוי ושלילית על המוטיבציה של ההורי� להשלי� ע� ההסדרי� שנקבע

 .ההורי� להעצמה ולנטילת אחריות שתוביל אות� לרגיעה ולשיתו� פעולהל מסכלת את האפשרות ש
" רשאי�"מנות ליטול לידיה� את האחריות לגורל� ולגורל� משפחת� וה� נמנעת מההורי� ההזד

  .פקידת הסעד –" ההורה המבוגר"בתורו אל  כל אחדשרצי� , להמשי� לנהוג כילדי� קטני�
, סעד פקידותמאחר שיש מחסור ב. שנה אחת בלבדשל תקופה וי� אלה לולהגביל צמומל" 

, לאחר שנה. סעד � פקידותשאינ ותאחר ותי עובד"חלק ממעקבי� אלה יבוצעו עלפחות מומל" כי 
מוצע שהנהלת . לפי מצב� הכלכלי, אפשר יהיה לתת שירות זה בתשלו� מלא או חלקי של המשפחה

  .המשרד תבוא בדברי� ע� הנהלת בתי המשפט והנהלת בתי הדי� ליצירת הסדר והנחיה מחייבי�



 -

  ס"הצעות לשינוי הוראות התע
  מר שלמה מדינה ידי צוות בראשות�נכתב על

  :6.1.1סעי! . א
ה� באופ� מפורש ומפורט א�  ותהסעד מציינ פקידותמתו� בדיקת מדג� התסקירי� עולה כי לא כל 

מהרישו� בתסקירי� יכול להשתמע שה� ". זימו� ההורי� ביחד ולחוד"את הרישו� לגבי מקיימות 
הסעד  תפקידחד משמעית את  מוצע להרחיב ולהבהיר משפט זה ולחייב. מבצעי� רק אחד מ� השניי�

יש לשנות את ההנחיה . ס"לזמ� את שני ההורי� יחד וג� בנפרד תו� הבהרת הסיבה ומשמעותה בתע
הסעד לנסות ככל האפשר לקיי� פגישה משותפת ונפרדת ע� ההורי�   תפקידכי על  ,לנוסח שידגיש

  .קיומ� את הנימוקי� לאילחלופי� לתעד בתסקיר את דבר קיומ� והיא חייבת וכי 
  :6.1.2סעי! . ב
התסקיר יער� א� ורק לאחר קיו� ביקור בית אחד לפחות וביקורי� נוספי� על פי הצור� כולל "

  ".ביקורי פתע
הסעד הוראת סעי� זה  פקידות ותמבדיקת מדג� התסקירי� עולה כי לא בכל מקרה מקיימ

יש לתת , כמו כ�. מוקי� להמוצע להדגיש את החובה ולהבהיר ני. לגבי קיו� ביקור בית אחד לפחות
הנחיות לגבי בחירת ביקור הבית האחד ההכרחי בא� ההורי� מתגוררי� בנפרד בעת כתיבת התסקיר 

  .הסעד לבצע ביקורי� בבתי הצדדי� המתגוררי� בנפרד  תפקידת ובאילו נסיבות חייב
  :3.20נספח  ו מפנה ל 6.1.5סעי! . ג

מבדיקת מדג� התסקירי� עולה כי . ת והסדר ראיהניספח זה מפרט הנחיות לכתיבת תסקיר משמור
הסעד יישו�  פקידותיש לרענ� אצל . 'חלק גדול מה� לא נכתבו בהתא� להנחיות המופיעות בנספח ו

  :ולבצע בקרה על מילוי ההנחיות לכתיבת תסקיר כגו�' הנחיות פרק ו

אחד מה� ומקו� ע� כל  מההסעד מספר הפגישות שקיי תפקידת חובת ציו� הגורמי� עימ� נפגש •
 .ביצוע הפגישות

 .ציו� מספר ביקורי הבית ומיקומ� •

 .ציו� מפורט של מקורות האינפורמציה כולל תיעוד שיחות טלפו� •

בחלק גדול מ� התסקירי� נכתב . ציו� מפורט של פגישות נפרדות ע� האב וע� הא� ומספר� •
 .כמהמבלי שנעשתה הבחנה מבדילה ולא ברור ע� מי  ו" פגישות ע� ההורי�"

מה פגישה ולא להסתפק באמירה כללית יציו� מפורט של פגישה ע� כל ילד  עימו התקי •
 .מה פגישה משותפת לאחי� לפרט מי נכח יבא� התקי. מה פגישה ע� הילדי�ישהתקי

תחויב ובו ": מקורות האינפורמציה"מוצע לבנות פורמט מחייב לתסקיר שבראשו פרק : לסיכו� •
ינפורמציה ונימוקי� לאי פניה לחלק ממקורות האינפורמציה הסעד לציי� מקורות א תפקיד

 : כגו�, ההכרחיי�
  . אי פניה למערכות חינו� ולפנימיות

  . אי קיו� ביקורי בית
  . א� להזמנה/אי היענות של אב

  …'העדר קשר ע� משפחה מורחבת וכו
  אי קיו� מפגש ע� הילדי�

 
  :העתק התסקיר לבעלי די� �  6.1.9סעי! . ד
פקיד הסעד לקיי� שיחה ולהביא לידיעת בני הזוג את המסקנות וההמלצות בתסקיר לפני  חובתו של"

  . ס מפורטת החובה בהרחבה כולל נימוקי� לקיומה"בתע". הדיו� בבית המשפט
למרות שסביר להניח כי השיחה . הסעד לקיו� החובה פקידותלא מצאנו עדות בתסקירי 

מוצע על . עוד הפגישה פותח פתח לטענה כי לא קוימההעדר תי. אול�  לא תועדה בתסקיר,  קוימה
ידינו להוסי� להנחיה את דבר  החובה לתעד בתסקיר עצ� קיו� השיחה ולפרט הא� קוימה ע� שני 

זאת על מנת לקיי� את . תוכנה ותגובת ההורי� לנמסר, מועד ומקו� קיומה, ההורי� יחד או בנפרד
דדי� וההנמקות המקצועיות עשוי להקל על קיו� השיחה ע� הצ: "ס"הדרישה המופיעה בתע

  ".הצדדי� וא� עשוי לסייע בפתיחת פתח להתדיינות מקצועית טיפולית
  
68�ו 19לפועל של בית המשפט סעיפי�   ההסעד כמוציא תתפקידי פקיד. ה  : 

סעיפי�  2זהו מונח המסתמ� על . הסעד פקידותהפכו למונח לשו� מקובל בקהילת  68�19הסעיפי� 
כשרות המשפטית והאפוטרופסות  שצורפו  יחד בפסקי די�  כדי לאפשר העברת סמכויות של מחוק ה

בשני� האחרונות  מרבי� השופטי� . השופטי� למי שימצאו לנכו� להתערב ולעזור בנושא סדרי ראיה
. הסעד ובכ� ה� מהווי� הזרוע הביצועית של בית המשפט  פקידותלהשתמש בהעברת סמכויות זו ל
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הסעד ולעיתי� קרובות זה בא על חשבו� טיפול בתסקירי�  תפקידר� ללח" גדול על עבודת מצב זה גו
  .חדשי�

בי� אחי� או ע� , מסגרת התפקיד כוללת מעקב של הסדרי ראייה  בי� ילדי� לבי� הוריה�
. הוק או באופ� קבוע � סבי�  וקבלת החלטות בנוגע להסדרי ראיה עקב שינויי� בחיי המשפחה אד

מועיל למשפחה בתהליכי גירושי� קשי� בשלבי� הראשוניי� של הגירושי� כאשר המשפחה תהלי� זה 
במצב החדש  יש צור� לבנות מחדש את התפקיד . עוברת מחיי משפחה שלמה לחיי� לאחר גירושי�

�למרות שהזוגיות התפרקה ולמרות שלעיתי� קיי� מאבק ומלחמה בי� בני הזוג , ההורי המשות
  .לשעבר

ובמצבי , קצר מאפשר לבני המשפחה לעבור תהלי� של הסתגלות למצב החדש  מעקב  לטווח
הנחת העבודה . סעד לשמור על רצ� בסדרי הראיה תפקידדילמה וקונפליקט להיעזר בסיוע של 

המעוגנת ג� בחוק הכשרות המשפטית היא  שהאחריות ההורית נשארת  בידי שני ההורי� ואינה 
  . משתנה במצבי גירושי�

  .תי סכנות בתהלי� זה של מעקב א� הוא נמש� זמ� ארו� יתר על המידהקיימות ש

מאחר שימצאו תמיד נסיבות , מנגנו� המעקב הממוש� מייצר הזדמנות להמש� המאבק .1
הסעד  במקו� להתמקד  תאחד מבני הזוג או שניה� משתמשי� בפקיד, כישלונות" להוכיח"

  .בתהלי� של שיקו� ההורות והמשפחה
הסעד  כבעל האחריות לשלו�  תפקידפשר להורי� להמשי� להתייחס אל מא, קיו�  המעקב .2

טרופסי� הבלעדיי� וכי מוטלת עליה� החובה להסדיר וה� אינ�  מביני� שה� האפ. הילדי�
עד " קביי�"אי� זה סביר שהורי� יזדקקו ל. את תפקודי ההורות שלה� למע� ילדיה�

  .  18שילדיה� יגיעו לגיל 
  

  המלצות הצוות

  .הסעד לשנה בלבד תפקידמש� ההתערבות של הגבלת   .א

על בית משפט לנסות  סוגי� נוספי� , במקרי� שבה� המעקב לטווח קצר אינו יעיל  .ב
  תפקידשל התערבות בה� אי� מעורבות של המערכת המשפטית בית המשפט ו

  :הסעד

שני ההורי� נכנסי� לתהלי� בו ה� מתחייבי� לנסות יחד ע� איש  � תיאו� הורי )1
  . לגבש תהליכי� של פתרו� בעיות ושותפות הורית למע� ילדיה�המקצוע  

כלי נוס� לניסיו� לגשר בי� בני הזוג שיגיעו בהסכמה לכל החלטה באשר  � גישור )2
  . להורות שלה�

בתהלי� זה חשוב , טיפול משפחתי ופרטני בהתמודדות ע� תהלי� הגירושי� )3
שיתו� פעולה של  א� מהניסיו� עולה שבעת המשבר אי�, שישתתפו ג� הילדי�

 .משפחות רבות להצעה זו
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  במשרד הרווחה" אומבודסמ�"הצעה להקמת מוסד ה
  נבו�ורד סלוני�' ידי פרופ�נכתב על

  
במוסדות ציבוריי� רבי� בעול� קיי� מוסד האומבודסמ� המטפל בכל התלונות המגיעות מכלל 

, משרד פעיל, במשרה תקנית מדובר, בדר� כלל. ואנשי� מ� השורה, עובדי�, לקוחות: קהילת המוסד
רוב המקומות מאמצות את הכללי� האתיי� וההנחיות של הארגו� הבינלאומי  . וכדומה, שעות קבלה

פרטי� על ארגו� זה אפשר למצא ). IOA—International Ombudsman Association(לאומבודסמ� 

אני מציעה שמשרד הרווחה יאמ" את הקוד האתי וכללי . toa.prg-www.ombuds: באתר שלה�
נכתב בפברואר , תרגו� חופשי(להל� הקוד . העבודה הנובעי� מ� הקוד האתי של הארגו� הבינלאומי

  .השימוש בלשו� זכר הנה לש� הנוחות בלבד והדברי� מיועדי� לגברי� ונשי� כאחד). 2006
  :קוד אתי
  אי תלות, עצמאות

  .וביצוגו כלפי רשויות המשרד, במבנה פעולתו, � הנו עצמאי בתפקידוהאומבודסמ
  ניטרליות והיעדר משוא פני�

האומבודסמ� אינו מעורב בכל . האומבודסמ� נותר בלתי מעורב ונטול משוא פני�, כדמות ניטרלית
  .פעילות העשויה לעורר ניגוד אינטרסי�

  חשאיות, סודיות מקצועית
אלא א� כ� , ות הפניות אליו ולא ימסור כל מידע הקשור לפניות אלההאומבודסמ� ישמור על חשאי

  .קיי� חשש להיווצרות נזק רציני ומידי
  אי רשמיות

לא ייטול תפקיד בהליכי� רשמיי� כל שה� הקשורי� לתלונות , כבעל תפקיד לא רשמי, האומבודסמ�
  .שהופנו אליו
  :כללי עבודה

  אי תלות, עצמאות

  .דסמ� הנ� עצמאיי� משאר מוסדות הארגו�משרד האומבודסמ� והאומבו .1

 .האומבודסמ� לא יחזיק בכל משרה אחרת בארגו� אשר יכולה לפגוע בעצמאותו .2

או , לאומבודסמ� יכולת החלטה עצמאית מלאה לגבי דרכי פעולתו בעניי� תלונה כל שהיא .3
י האומבודסמ� רשאי ליזו� פעולה בעקבות בעיות או מצבי� שזיהה תו� כד. מספר תלונות

 .עבודתו

נושאי התפקידי� ואנשי� אחרי� הנוגעי� , המסמכי�, לאומבודסמ� ישנה גישה לכל המידע .4
 .כפי שמתיר החוק, לתלונה

 .האומבודסמ� רשאי לבחור את צוות העבודה שלו ולנהל את תקציב משרדו .5
  ניטרליות והיעדר משוא פני�

  .ולא משוי�, נעדר משוא פני�, האומבודסמ� הנו ניטרלי .1

בהגינות ובאוביקטיביות בעת טיפולו בתלונות ובאנשי� , דסמ� פועל ללא משוא פני�האומבו .2
הוא מעודד הגינות ושוויו� בהליכי� אדמיניסטרטיביי� ואינו פועל למע� האינטרסי� . שלפניו

 .של אד� זה או אחר בתו� הארגו�

על באופ� האומבודסמ� הנו אד� ניטרלי המדווח לרשויות הגבוהות ביותר בארגו� והוא פו .3
האומבודסמ� אינו חלק ולא צרי� לדווח לכל רשות . עצמאי משאר רשויות הארגו� ועובדיו

 .אלא לזו הגבוהה ביותר, אחרת בארגו�

. האומבודסמ� אינו מכה� בכל תפקיד אחר בארגו� אשר עלול לפגוע בניטרליות שלו .4
ו� הארגו� אשר האומבודסמ� לא יהיה מעורב בכל התארגנות פורמלית ובלתי פורמלית בת

לאומבודסמ� לא יהיה כל . ביחס לתפקידו, לכאורה או ממשי, עלולה ליצור ניגוד אינטרסי�
 .או רווח או הפסד אישיי� ביחס לתוצאה של פעולתו, אינטרס אישי

בהקשר , לאומבודסמ� ישנה אחריות להתייחס לכל הדאגות והצרכי� של כל הנוגעי� בדבר .5
 .ידו לתלונה או פעולה כל שהיא תחת

האומבודסמ� מסייע בפיתוח מגוו� של אפשרויות וחלופות לפעולה כדי לפתור את הבעיה  .6
 .שלפתחו ומעודד שיח ודיו� כדי לזהות את החלופה הטובה ביותר

  חשאיות, סודיות מקצועית

והמידע המגיע לאומבודסמ� נשמר סודי וחשאי ועל האומבודסמ� לנקוט , השיחות, כל הפניות .1
; אי מת� מידע אלא א� קיבל רשות מ� המתלונ� לעשות כ�: כולל, יה הדברבפעולות שכ� יה



 -

חשיפת זהות , שמירת חיסיו� לגבי כל החומר שנאס�; שמירת החסיו� לגבי מי פנה אליו ולמה
. המתלונ� רק ברשותו המפורשת וג� אז רק לגבי התכני� והאנשי� שהמתלונ� מתיר לו

בה� מערי� האומבודסמ� כי קיימת סכנה ממשית היוצא מ� הכלל להנחיות אלו הנ� מקרי� 
הערכת המסוכנות . למי בסביבה ואי� חלופה אחרת היכולה לשמור על חשאיות המקרה

 .נעשית על ידי האומבודסמ�

נחשבת זכות מיוחדת והיא , בעת מילוי תפקידו, קומוניקציה בי� האומבודסמ� לאחרי� .2
אנשי� אחרי� בארגו� . הנוגעי� בדבר מוענקת רק לאומבודסמ� ואנשי משרדו ולא לאחרי�

 .אינ� יכולי� לבטל זכות זו

האומבודסמ� לא יעיד בכל תהלי� פורמאלי בארגו� ויתנגד להעיד בכל תהלי� פורמאלי מחו"  .3
 .ג� א� יקבל רשות או יבקשו ממנו להעיד, לארגו�

על מגמות למשל ית� משוב (א� האומבודסמ� יחקור או יפעל לגבי עניי� מסוי� באופ� עקבי  .4
הוא יעשה זאת ללא חשיפת הזהות של מי ) מדיניות ודרכי פעולה של הארגו�, בארגו�

 .מהנוגעי� בדבר

 .האומבודסמ� לא ישמור פרוטוקולי� המכילי� מידע מזהה בש� הארגו� .5

במקו� מוג� שאינו גלוי ) יומני פגישות, הודעות טלפוניות, רשימות(האומבודסמ� ישמור מידע  .6
 .ויש לו נהלי ודרכי גריסה קבועי� של חומר כזה, )עובדי המשרדכולל (לאחרי� 

 .האומבודסמ� מכי� חומר ודיווחי� בדר� השומרת על חשאיות כל הנוגעי� בדבר .7

האומבודסמ� אינו פועל . קומוניקציות המגיעות לאומבודסמ� אינ� מועברות ומודעות לארגו� .8
האומבודסמ� יכול להפנות אד� , אבל. כסוכ� של הארגו� ואינו מקבל הודעות מהארגו�

 .לרשויות אחרות כאשר יש לכ� הצדקה
  אי רשמיות וסטנדרטי� נוספי�

זיהוי והגדרה , קבלת ומ� מידע, הקשבה: האומבודסמ� פועל בדרכי� לא רשמיות הכוללות .1
ומעורבות בדיו� לא פורמלי ע� צד , פיתוח חלופות ומגוו� אפשריות פעולה, מחדש של נושאי�

האומבודסמ� מעודד את הפוני� אליו לפתח דרכי� חדשות כדי , דת האפשרבמי. שלישי
  .לפתור את הבעיה

הוא . מחפש פתרונות לבעיות" מחו" לרקורד"ומקור לעזרה  יפורמאלכאיש לא , האומבודסמ� .2
או הא� ישנה בעיה כללית במדיניות כל , יכול לבדוק הא� מדיניות או כלי� בארגו� לא קוימו

 .שהיא

או נושאי� פורמאליי� , מדיניות, � אינו מקבל החלטות אשר כובלות את הארגו�האומבודסמ .3
 .אחרי� המחייבי� את הארגו�

. א� אינו מחלי� את ערוצי הפעולה הרגילי� של הארגו�, האומבודסמ� מהווה תוספת לארגו� .4
 .ואינו חלק הכרחי בכל תלונה או תהלי� מוסדי, השימוש במוסד האומבודסמ� הנו וולונטרי

אלו . האומבודסמ� אינו שות� לחקירה רשמית כל שהיא במוסד או תהליכי� משמעתיי� .5
יפנה האומבודסמ� את האד� למוסדות , כאשר ישנה חקירה רשמית. ינוהלו על ידי אחרי�

 .המתאימי� בארגו�

כולל , נושאי� ודאגות לגבי מדיניות ופרוצדורות בארגו�, האומבודסמ� יכול לזהות מגמות .6
תו� שמירת חשאיות של כל , ויית� את דעתו על כ� בדוחות ומסמכי�, ות בעתידבעיות צפוי

 .הנוגעי� בדבר

האומבודסמ� יפעל בהתא� לקוד האתי וכללי העבודה של הארגו� הבינלאומי לאומבודסמ�  .7
 . וישא� להשתל� וללמוד על דרכי עבודה ומידע חדשי� המתעדכ� תדירות

 .הנית� בתפקיד ובמוסד הנישא הזה האומבודסמ� יתאמ" להיות ראוי לאימו� .8
  

  הצעה לייסוד מוסד האומבודסמ� במשרד הרווחה
. וגמלאי המוסד, אנשי� מ� השורה, עובדי�, לקוחות: האומבודסמ� ישרת אל כלל קהילת המשרד

האומבודסמ� הנו דמות עצמאית המסייעת בפתרו� בעיות והפועלת כדי להבטיח שכל חברי קהילת 
האומבודסמ� יכול לתת עזרה פורמלית ובלתי פורמלית כדי לפתור . וויוני והגו�המשרד מקבלי� יחס ש

אנו סבורי� כי ראוי שאד� החש שנפגע . קונפליקטי� הקשורי� לסביבת העבודה והעשייה במשרד
, בהסכמתו המפורשת, וא�, לחשוב על פתרונות, במקו� לשוחח על תחושותיו, בזכות ולא בחסד, יזכה

בכל זמ� , הבדיקה חשוב שתיעשה על פי הנחיות קבועות החלות על כול�. טענתו בבדיקה מעמיקה של
מציאת , גישור, נועד לאפשר הקשבה �האומבודסמתפקיד . ועל פי תקנו� הסגל האקדמי במשרד, נתו�

  . ל"ומת� המלצות לפעולה לשר ולמנכ, בדיקה, פתרונות



 -

  :להל� ההצעה
יהוו חלק , כפי שמפורט לעיל, לאומי למוסד האומבודסמ�הקוד האתי וכללי העבודה של הארגו� הבינ

  בלתי נפרד ממוסד האומבודסמ� במשרד הרווחה
  :למשרד הרווחה תהייחודיוהנחיות אופרטיביות 

התפקיד יאויש על ידי אד� בעל שיעור קומה מתו� העובדי� הבכירי� של המשרד אשר יצאו  .1
 .לגמלאות

  .שני� 3ל ימנה את האומבודסמ� לתקופה של "המנכ .2

להוציא , או גמלאי של המוסד יוכל לפנות לאומבודסמ� ולשטוח את תלונתו, עובד, כל לקוח .3
ופני� לנציבה לנושא הטרדה מינית שימשיכו להיות מנושאי� הקשורי� בהטרדה מינית 

 .במשרד

וא� לבדוק לעומק , לדבר ע� צד שלישי, להציע דרכי פעולה, לייע", האומבודסמ� יכול לשוחח .4
תו� שיתו� פעולה והסכמה מלאה של המתלונ� ותו� שמירה על סודיות  להכו –ונה את התל
 .וחשאיות

לעיי� בתיק האישי של : כדי לבדוק תלונות רשאי האומבודסמ� לעשות את הפעולות הבאות .5
לערו� מפגשי� משותפי� של כמה , לזמ� בעלי תפקיד ואישי� אחרי� לשיחה, המתלונ�

להתייע" ע� אנשי� אחרי� , יימי� ובכל חומר כתוב אחרלעיי� בתקנוני� הק, משתתפי�
כל זאת תו�  –ל "והמנכ, מנהל מחלקה, עובדי� אחרי�, העשויי� לסייע כמו היוע" המשפטי

 .שמירה על חשאיות מלאה ובהסכמת המתלונ�

רשאי האומבודסמ� לנסות לגשר בי� המתלונ� לאנשי� אחרי� עימ� הוא נמצא במחלוקת  .6
 .לפשרה המקובלת על כל הצדדי�כדי לנסות להגיע 

7. �, בא� לא הסתיי� העניי� בתו� משרד האומבודסמ� לשביעות רצו� כול�, בסופו של התהלי
�ל את המלצתו כיצד יש להמשי� ולנהל את "יית� האומבודסמ� למנכ, וא� יהיה בכ� צור

 .הנושא הנדו�

קבל� באופ� ל, ל והשר רשאי� לדחות�"והמנכ המלצה בלבדהמלצות האומבודסמ� הנ�  .8
 .או לקבל� באופ� מלא, חלקי

וכל חומר אחר ישמרו , השיחות שינוהלו, המסמכי� שיוגשו, כל הפניות לאומבודסמ� .9
להוציא הנוגעי� הישירי� בדבר אשר יש צור� והכרח לשתפ� לש� בירור , בסודיות גמורה
 . ובהסכמתו המלאה של המתלונ�, התלונה וניהולה

כעבור שישה  סייגרכל החומר . ישמרו במקו� נעול וחסויהתלונות והמסמכי� יתויקו ו .10
 .חודשי� מיו� הפניה לאומבודסמ�

, טיב�, מספר התלונות: ימציא האומבודסמ� דוח מסכ� להנהלת המשרד הכולל, אחת לשנה .11
כפי שה� , ומגמות ובעיות כלליות הקשורות למדיניות ונהלי המשרד, דרכי הפעולה לפתרונ�

 .ל זאת ללא פרטי� מזהי� ותו� שמירה על חשאיות מלאהכ –עולי� מ� התלונות 

כדי למנוע , תקציב האומבודסמ� ומשרדו יהיה מעוג� בתקציב ההפעלה הקבוע של המשרד .12
 .או הפסקת פעולות עקב בעיות תקציביות\תלות במימו� ו

  



 -

  
  
  
  
  
  
  נספחי�. ז
  
  

  דוגמה לטופס מלווה לתסקיר .1
 .דוגמה לטופס משוב של הלקוחות .2
  .דת פוזנרח וע"דו .3

ידי צוות בראשות �נער� ונכתב על(סיכו� סטטיסטי של בדיקת תסקירי�  .4
 .)רחל שרביט' הגב

 .עדויות ופניות שנשלחו אל הוועדה .5



 -

  טופס מלווה לתסקיר פקיד סעד לסדרי די�
  

  
� המחלקה לשירותי� חברתיי� ב ____________  

  ____________ :ש� פקידת הסעד
  

  ____________: ש� משפחה
  

  ____________: ש� הא�______________   : האב ש�
  

  ___________:  תיק ' מס________________           : הערכאה המשפטית
  

  ____________ :תארי� קבלת בקשה לתסקיר
  

  _____________ :תארי� הגשת התסקיר
  

  תסקיר משלי� /  נא לציי� א� התסקיר ראשו� 
  

  :לות נעשו לצור� כתיבת התסקירנא לציי� בטבלה המצורפת אלו פעו
  

  הסיבה -אם לא בוצע   תאריך הביצוע  הפעולה 

1 

  :עם האבות פגיש

  

  

    

2 

  :עם האם ותפגיש

  

 

    

      שני ההורים  משותפתפגישה  3

4 

  :עם הילדים ותפגישפירוט 

  

 

    

     פגישה משותפת אם וילדים 5

     פגישה משותפת אב וילדים 6

      ינוךאיסוף נתונים ממערכת הח 7

     איסוף נתונים ממערכת הבריאות 8

9 

  נתונים ממטפלים ומוסדות אחרים

  

 

    

     פגישה עם המשפחה המורחבת 10

     בבית האם ביקור  11

     ביקור בבית האב 12

     ועדת תסקירים 13

     ישיבה להצגת ההמלצות לשני בני הזוג 14

     העתק נמסר לבעלי הדין 15



 -

  סעד לסדרי די�ה תפקידתהלי� העבודה ע�  שוב להורי� עלטופס מ
  

  
  ____________: ש� משפחה

  ____________: ש� הא�______________   : ש� האב
  

  ___________: תיק בבית הדי� ' מס________________ : בית הדי�
  

  :ש� פקידת הסעד
  

  :תארי� הגשת התסקיר
  

 5כאשר , ם המשפטים הבאיםבאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עבטבלה הבאה ציין 

  : 'כלל לא מסכים'רושו יפ 1- ו 'מאד מסכים'רושו יפ

  

  
  
מאוד     

  מסכי�
במידה 

  רבה
במידה 

  מסוימת
במידה 
  מועטה

לא 
  מסכי�

פקידת הסעד הסבירה מראש   1
  את תפקידה 

5  4  3  2  1  

פקידת הסעד הייתה   2
  אובייקטיבית 

5  4  3  2  1  

הייתה  המלצת פקידת הסעד   3
  מקצועית 

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  פקידת הסעד הקשיבה לי   4
פקידת הסעד הביעה בתסקיר   5

    יכראוי את עמדותי
5  4  3  2  1  

פקידת הסעד סייעה לגשר ביני   6
  לבי� ב� הזוג 

5  4  3  2  1  

פקידת הסעד הסבירה היטב את   7
  הסיבות להמלצתה

5  4  3  2  1  

8    5  4  3  2  1  
9    5  4  3  2  1  

10    5  4  3  2  1  
  
  .בקש� לכתוב במילי� של� את התרשמות� מעבודתה של פקידת הסעדנ
   
  

  
  

 
 


