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שלו רב,
בהמש לפניותי ללשכת השר ובתפוצה רחבה ,להל התייחסותנו .בעקבות פניית ללשכת
שר הרווחה ,בעניי תוכנית לפתיחת מרכזי לסיוע למשפחות בהליכי גירושי – זומנת
לפגישה במשרד הרווחה )ב  (12/12/10ע הח"מ ומרכז השרות ופקידת הסעד המחוזית
במחוז ירושלי .בהמש ג הועברה אלי תשובה מפורטת בעניינ האישי )בהקשר למרכז
קשר( מכתב תשובה מיו .27/1/11
הנ חוזר ומדבר שוב ושוב על רמת השחיתות במערכת הרווחה בישראל – ואני מתקשה
להבי על מה הנ מסתמ ואיזה עובדות עומדות לנגד עיני.
במרכז הקשר בירושלי )שהנו אחד מ  3מרכזי קשר רק בירושלי ,ואחד מבי כ – 63
מרכזי קשר ברחבי האר* פריסה היק +לא מבוטלת כשמדובר במדינה ע  7.5מליו
תושבי(.
בשנת  2010היק +המשפחות שטופלו במסגרת כל מרכזי הקשר עמד על  2,428משפחות
ולמעלה מ  4,122ילדי .רוב המשפחות ) (57%שהו במרכזי הקשר עד  6חודשי ומיעוט
) (13%בקרו במרכזי הקשר )בשל סיבות יחודיות ומורכבות הקשרי( מעל שנתיי .בשנת
 2010סיימו טיפול במרכזי הקשר  51%מהמשפחות כש –  53%ממסיימי הטיפול יצאו
להסדרי עצמאיי בקהילה .במחוז ירושלי )כולל בעיר ירושלי( היו ב –  13מרכזי
הקשר במחוז  515משפחות ו  979ילדי.
חשוב לזכור שההחלטה לחייב הסדרי ראייה במרכז קשר מתקבלת ברוב רוב של המקרי
עפ"י החלטה של הערכאות המשפטיות )בתי הדי הדתיי או בית המשפט לענייני משפחה(.
נראה כי בפועל הנ מתקשה לקבל עמדות מקצועיות שאינ תואמות את עמדותי
האישיות.
במרכזי הקשר בישראל המטרה הראשונית הינה להג על ילדי ולשק ולטפח הקשרי
בי הורי לילדיה תו דאגה מירבית לשלומ של הקטיני ,א בידיעה ברורה שקשר ע
שני ההורי הינו חיוני להתפתחות של ילדי .רק במקרי חריגי וקיצוניי ,ועל פי
החלטת ביהמ"ש מתקבלת החלטה להפריד בי הורה לילדו.
ניסיונ להציג את השחיתות ,לכאורה ,במערכת הרווחה בישראל ,הינה בלתי הוגנת ,בלתי
מוצדקת ובלתי נכונה.
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