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תמצית
פקידי סעד לסדרי די ה! עובדי! סוציאליי! בעלי הכשרה מיוחדת הממוני! בידי שר הרווחה
ומועסקי! במחלקות לשירותי! חברתיי! ברשויות המקומיות .תפקיד! להגיש חוות דעת מקצועית
)תסקירי!( לערכאות משפטיות בכל הקשור למשפחות ,לילדי! ולחסויי! על'פי צו של ערכאה משפטית.
עלפי נתוני משרד הרווחה ,בשנת  2006נכתבו בידי פקידי סעד לסדרי די  18,862תסקירי – לש
השוואה ,בשנת  1995נכתבו  8,867תסקירי .נוס( על כ ,בשנת  2006טיפלו פקידי סעד לסדרי די ב'
 3,192משפחות הנתונות בקונפליקט המוגדר גבוה וב' 3,339משפחות ע! קשיי! בקשר בי בני המשפחה.
בשנה זו הצליחו פקידי הסעד לחדש את הקשר בי ילדי! לאחד מהוריה! ב' 1,792משפחות – כ'5,000
ילדי!.
בישראל יש  200תקני מלאי לפקידי סעד לסדרי די .בפועל מספר העובדי הסוציאליי ע מינוי
פקיד סעד לסדרי די הוא  379 – 870במחוז תל'אביב 145 ,במחוז ירושלי! 282 ,במחוז הצפו ו'64
במחוז הדרו! .רוב פקידי הסעד לסדרי די מועסקי! בתפקיד זה במשרות חלקיות .בישראל יש שמונה
תקני! מלאי! לפקידי סעד מחוזיי! לסדרי די .בפועל מועסקי! במשרד הרווחה  17פקידי סעד מחוזיי!
לסדרי די – כול! במשרות חלקיות.
הגורמי ששוחחנו עמ לצור* כתיבת מסמ* זה מצביעי על מחסור בפקידי סעד לסדרי די בישראל.
עלפי נתוני משרד הרווחה 1,830 ,משפחות ,ובה  4,000ילדי וחסויי ,ממתינות כיו לכתיבת
תסקיר בידי פקידי סעד לסדרי די ,לפי הפירוט שלהל 246 :משפחות במחוז הצפו 175 ,משפחות
במחוז הדרו! 638 ,משפחות במחוז ירושלי! ו' 771משפחות במחוז תל'אביב .בשל המחסור בפקידי
סעד בתיהמשפט בחלק מהרשויות המקומיות נאלצי להמתי להגשת תסקיר בי חצי שנה לשנה.
ממשרד הרווחה נמסר כי מת מענה לדרישות הקיימות יתאפשר רק א יתווספו  100תקני מלאי
בעבור פקידי סעד לסדרי די ברשויות המקומיות וחמישה תקני מלאי בעבור פקידי סעד מחוזיי
לסדרי די .הערכת המשרד היא כי לצור* הוספת התקני נדרשת תוספת תקציבית של  13מיליו
ש"ח.
לטענת גורמי! ששוחחנו עמ! לצור כתיבת מסמ זה ,הקצאת התקני! ונוסחת המימו שקבעה
המדינה אינ מאפשרות לרשויות המקומיות לתת מענה הול! לדרישות הקיימות בתחו! הרווחה בכלל
ובתחו! פקידי הסעד לסדרי די בפרט .הפער בי הדרישות הקיימות ובי המשאבי! שהמדינה מקצה
לרשויות המקומיות הביא רשויות מקומיות מבוססות להעסקת עובדי! סוציאליי! מעבר לתק שקבע
משרד הרווחה בכספ .רשויות מקומיות חלשות ,לעומת ,אינ מסוגלות לממ תוספת שירותי! בתחו!
זה .בפועל יש לפיכ* חוסר שוויו במת שירותי רווחה בי הרשויות המקומיות ,ודווקא ברשויות
החלשות יותר ,שבה הצור* – בשירותי רווחה בכלל ובשירותי פקידי סעד בפרט – הוא גדול יותר,
התושבי אינ זוכי לשירותי הולמי.
בשנת  2005הגיש צוות בדיקה במשרד הרווחה בראשות מר חיי! פוזנר ,מנהל האג( לשירותי! חברתיי!
ואישיי! במשרד הרווחה דאז ,המלצות בעניי תפקיד! ,אחריות! ותנאי עבודת! של פקידי הסעד.
בהמלצות נכללי! פתרונות לבעיית המחסור הקיי! בתחו! זה ,ובה! תגבור שירותי הרווחה ברשויות
המקומיות בכ' 700תקני כוח'אד!.
הכנסת
לתגבר את תקני כוח'האד! במחלקות לשירותי!
ממשרד הרווחה נמסר כי בקשתו ממשרד האוצר
מרכז המחקר והמידע
חברתיי! ברשויות המקומיות לא נענתה.
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מסמ זה נכתב לקראת דיו בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא מחסור בפקידי סעד
לסדרי די .במסמ זה יוצגו תפקיד! של פקידי הסעד לסדרי די ,החוקי! שה! מסייעי! בהפעלת!,
היק( עבודת! בשנת  ,2006מספר פקידי הסעד בישראל ,המחסור הקיי! בפקידי סעד וכ המלצות ועדת
הבדיקה של משרד הרווחה לעניי פקידי הסעד לסדרי די .יצוי כי המסמ* מתמקד בפקידי סעד לסדרי
די ואינו עוסק בפקידי סעד לחוק הנוער.

 .1מבוא

1

פקידי סעד לסדרי די )להל :פקידי סעד( ה! עובדי! סוציאליי! בעלי הכשרה מיוחדת הממוני! בידי
שר הרווחה ומועסקי! במחלקות לשירותי! חברתיי! ברשויות המקומיות.
תפקיד! של פקידי הסעד הוא להגיש חוות דעת מקצועית )להל :תסקיר( לערכאות משפטיות על
משפחות וילדי! במצבי פירוד וגירושי; במצבי! שנדרשת בה! הגנה על קורבנות אלימות במשפחה;
במצבי! שבה! חולי נפש וחסרי ישע זקוקי! להגנה ולאפוטרופסות; בבקשות להיתר נישואי! לקטיני!
שמתחת לגיל  ;17בבקשות להכרה באבהות; בבקשות להמרת דת; וכ במצבי! שבה! ילד נחט( בתו
מדינת ישראל או בי מדינות החתומות על אמנת האג.
התסקיר ,שמפורטות בו תוצאות חקירת פקיד הסעד ,נער לפי צו של ערכאה משפטית )בית'משפט
לענייני משפחה ,בית'די רבני ,בית'די שרעי/דרוזי/נוצרי ,בית'משפט השלו! ,בית'משפט מחוזי או בית'
המשפט העליו( או לבקשת היוע 1המשפטי למשרד הרווחה .ע! קבלת הצו להכנת תסקיר פקיד הסעד
אוס( מידע ממוסדות חינו ,בריאות ,רווחה ומגורמי! נוספי! בקהילה ,עור פגישות ע! כל בני
המשפחה ומקיי! תצפיות ,בדיקת רישו! פלילי ,ביקורי בית וכ התייעצות והדרכה.
התסקיר ,שמסוכמי! בו הממצאי! וההמלצות של פקיד הסעד ,מוגש לערכאה המשפטית שביקשה
אותו .בתסקיר נכללות עובדות ,התרשמויות מקצועיות וחוות דעת .על סמ הממצאי! פקיד הסעד מציג
לפני הערכאה המשפטית המלצות על משמורת והסדרי ראייה ו/או התערבות טיפולית .בסיו! כתיבת
התסקיר פקיד הסעד מעביר את התרשמותו ג! למשפחה.
הערכאה המשפטית שביקשה את התסקיר עשויה לקבל את המלצות פקיד הסעד באופ מלא או חלקי,
לבקש חקירה נוספת או לדחות את ההמלצות.
לפקידי הסעד מטלות נוספות ,ובה הבטחת שירותי טיפול לזוג או למשפחה במקרה שנמצא כי יש סיכוי
לקיי! את שלמות המשפחה; התערבות למניעת קונפליקטי! בי בני'זוג כדי ליצור סיכוי ליחסי!
תקיני! בי הורי! ובי ילדיה! ג! לאחר פרידת ההורי! וכדומה.

1

אתר האינטרנט של משרד הרווחה ,http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Distress/Divorce ,כניסה18 :
בפברואר  ,2007וג! :משרד הרווחה" ,תפקידו ודרכי הכנסת
עבודתו של פקיד סעד לחוק הסעד סדרי די" ,הוראה  20לפרק 3
מרכז המחקר והמידע
בתקנו עבודה סוציאלית 19 ,ביולי  ,2005באתר האינטרנטhttp://www.molsa.gov.il/NR/rdonlyres/64536F2B- ,
 ,5DC4-47FF-AF26-3D8D66927F78/0/320.pdfכניסה 18 :בפברואר .2007
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 .2החוקי שפקידי הסעד לסדרי די מסייעי בהפעלת

2

פקידי הסעד לסדרי די מסייעי! בהפעלת חוקי! אלה:
חוק הסעד סדרי די )בענייני קטיני ,חולי נפש ונעדרי( ,התשט"ו ,1955מאפשר לבית'משפט או
לבית'די לצוות על פקיד סעד לחקור ולחוות את דעתו בתסקיר בכתב ובעל'פה בעניינו של קטי או של
חולה נפש .החוק קובע כי שר הרווחה ימנה עובדי! סוציאליי! לפקידי סעד וכ פקיד סעד ראשי
שפקידי הסעד יפעלו על'פי הנחיותיו.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב ,1962קובע את הסמכויות של הורי!
כאפוטרופוסי! לילדיה! הקטיני! ,את סמכויותיה! של גורמי! שוני! לצור הגנה על חסויי! וכ את
הסמכויות של אפוטרופוסי! המופקדי! על עניינ! של חסויי! .לפי חוק זה פקיד הסעד מתבקש לחקור
ולהגיש תסקיר בענייני אפוטרופסות של הורי! כלפי קטי או כלפי חסוי וכ בעניי שמירת ענייניה! של
קטיני! ,של חולי נפש ושל חסויי!.
חוק הוצאה לפועל ,התשכ"ז) 1967תיקו מתשל"ח ,(1978מחייב את המוציא לפועל להסתייע בפקיד
סעד בביצוע פסק'די שעל'פיו יש למסור קטי ,או לאפשר קשר בי הורה ובי ילדו הקטי שאינו נמצא
בהחזקתו ,וכל פעולה אחרת הקשורה לקטי.
חוק גיל הנישואי ,התש"י ,1950מאפשר לבית'המשפט לפנות לפקיד סעד לקבלת תסקיר בגי מת או
אי'מת היתר נישואי! לקטינה מתחת לגיל .17
חוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א ,1991מאפשר לבית'משפט לפנות לפקיד סעד לקבלת תסקיר
לעניי מת צו הגנה וכ למת המלצות על דרכי טיפול במשפחה או בכל הקשור להפעלת צו הגנה.
חוק אמנת האג )החזרת ילדי חטופי( ,התשנ"א ,1995מאפשר לבית'המשפט לפנות לפקיד הסעד
לקבלת תסקיר בעניינו של קטי וכ לסייע באכיפה של החלטת בית'המשפט בדבר החזרת קטי או קיו!
הסדרי ראייה.
חוק בתיהמשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה ,1995מאפשר לבית'המשפט לענייני משפחה לצוות על
פקיד סעד להגיש תסקיר .פקיד סעד רשאי ליזו! הלי בבית'המשפט בכל נושא הנוגע בקטי ,באישור –
או באמצעות – היוע 1המשפטי למשרד הרווחה.
מפירוט החוקי! עולה כי בישראל יש כמה חוקי! מרכזיי! שעניינ! הגנה על קטיני! ועל חסרי ישע,
המצריכי! סיוע של פקידי סעד לסדרי די.

 2משרד הרווחה" ,תפקידו ודרכי עבודתו של פקיד סעד לחוק הסעד סדרי די" ,הוראה  20לפרק  3בתקנו עבודה סוציאלית,
הכנסת
http://www.molsa.gov.il/NR/rdonlyres/64536F2B-5DC4
 19ביולי  ,2005באתר האינטרנט-47FF-AF26- ,
המחקר והמידע
 ,3D8D66927F78/0/320.pdfכניסה 18 :בפברוארמרכז
.2007
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 .3נתוני על פעילות פקידי הסעד לסדרי די
עלפי נתוני משרד הרווחה ,בשנת  2006כתבו פקידי הסעד לסדרי די  18,862תסקירי.
מספר התסקירי! שנכתבו בשני! 2006–1995

3

4

השנה

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

מספר
התסקירי

8,867

10,554

15,792

16,190

16,111

15,597

13,155

15,769

15,309

17,490

18,176

18,862

דהיינו ,משנת  1995עד שנת  2006חל גידול של יותר מפישניי במספר התסקירי שנכתבו.
התפלגות התסקירי! בשנת  2006לפי ערכאה משפטית

5

ביתמשפט לענייני
משפחה

ביתדי רבני

ביתדי שרעי

ביתמשפט השלו

מספר התסקירי

15,843

2,045

540

434

שיעור מכלל
התסקירי

84%

11%

3%

2%

התפלגות התסקירי! בשנת  2006לפי סוג

6

תסקירי אישות

תסקירי
אפוטרופסות

תסקירי אלימות
)צו הגנה(

תסקירי אמנת
האג ,היתרי
נישואי ואחרי

מספר התסקירי

11,115

5,537

1,781

429

שיעור מכלל
התסקירי

58.92%

29.35%

9.44%

2.27%

התפלגות התסקירי! בשנת  2006לפי מחוזות

7

מספר התסקירי

שיעור מכלל
התסקירי

מחוז תלאביב והמרכז

7,519

40%

מחוז ירושלי

3,425

18%

מחוז הדרו

2,146

11%

מחוז חיפה והצפו

5,772

31%

 3משרד הרווחה" ,נתוני תסקירי! ופעילות פקידי הסעד לסדרי די לשנת  ,"2006באתר האינטרנט,
 ,http://www.molsa.gov.il/MisradHarevachaכניסה 18 :בפברואר  ,2007וג! :הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית
לסדרי די ,משרד הרווחה ,מכתב 20 ,בפברואר .2007
 4ש!.
 5ש!.
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
 6ש!.
 7ש!.
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פעילות נוספת של פקידי הסעד בשנת 2006
סוג הפעילות

עדות בערכאה
משפטית

המלצות למשמורת

מספר התיקי!

704

3,622

9

8

ועדות תסקירי
584

10

צווי בפיקוח

11

3,314

בשנת  2006טיפלו פקידי הסעד ברחבי האר 1ב' 3,192משפחות הנתונות בקונפליקט המוגדר גבוה
12
וב' 3,339משפחות ע! קשיי! בקשר בי בני המשפחה.
בשנה זו הצליחו פקידי הסעד לחדש את הקשר בי ילדי! ובי אחד מהוריה! ב' 1,792משפחות –
13
כ' 5,000ילדי!.

 .4מספר פקידי הסעד לסדרי די בישראל
כאמור ,פקידי סעד לסדרי די ה! עובדי! סוציאליי! בעלי הכשרה מיוחדת הממוני! בידי שר הרווחה
ופועלי! במחלקות לשירותי! חברתיי! ברשויות המקומיות .משרד הרווחה קובע לכל רשות מקומית
את מספר התקני! לעובדי! סוציאליי! במחלקות לשירותי! חברתיי! ,והרשות המקומית היא
שמעסיקה אות!.
הקצאת התקני! למחלקות לשירותי! חברתיי! ברשויות המקומיות נעשית על'פי נוסחה ובה שקלול של
14
משתני! ומקדמי! אלה:
•

משקל של  25%נית למספר התיקי! בטיפול בשקלול מידת האינטנסיביות של הטיפול;

•

משקל של  75%נית לנתוני הרמה הסוציו'אקונומית של היישוב ,כדלקמ 20% :נית לשכר
הממוצע של השכירי! 20% ,לגובה ההכנסה לנפש 10% ,לשיעור האבטלה ביישוב25% ,
לאוכלוסייה צעירה עד גיל  ,18ו' 25%לאוכלוסייה קשישה מגיל  65ומעלה.

•

נוס( על משתני! אלה נכללי! בשקלול מקדמי! כגו מקד! לשלושת הערי! הגדולות )ירושלי!,
תל'אביב וחיפה( ,מקד! למועצות האזוריות המבוסס על מרחקי! ,על מספר התושבי! ועל
מספר היישובי! ומקד! לאזורי עדיפות לאומית א' ו'ב'.

 8משרד הרווחה" ,נתוני תסקירי! ופעילות פקידי הסעד לסדרי די לשנת  ,"2006באתר האינטרנט,
 ,http://www.molsa.gov.il/MisradHarevachaכניסה 18 :בפברואר  ,2007וג! :הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית
לסדרי די ,משרד הרווחה ,מכתב 20 ,בפברואר .2007
 9משמורת לא! ,משמורת לאב או משמורת משותפת.
 10ועדת תסקירי! מתכנסת במקרי! של תסקירי! מורכבי! וכותבת את התסקיר במשות( .חברי הוועדה ה! מנהל המחלקה
לשירותי! חברתיי! או ראש צוות ,פקיד סעד מחוזי ,פקיד הסעד לסדרי די הבכיר במחלקה לשירותי! חברתיי!,
פסיכולוג ילדי! או פסיכיאטר ילדי! ופקיד הסעד המטפל במקרה.
 11פיקוח והסדרת קשר על'פי החלטת בית'משפט על'פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב'.1962
 12הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די ,משרד הרווחה ,מכתב 20 ,בפברואר .2007
 13ש!.
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/
 14אתר האינטרנט של משרד הרווחה,
 ,BudgetAndDonations/LocalAuthoritiesBudgetכניסה 18 :בפברואר .2007
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הקצאת התקני! היא בעבור כלל התפקידי! במחלקה לשירותי! חברתיי! ,ואינה ייעודית לתפקידי!
מסוימי! – דהיינו ,משרד הרווחה קובע מספר תקני! כולל לעובדי! סוציאליי! במחלקה לשירותי!
חברתיי! ברשות ,א אינו קובע כמה מה! יוקצו לפקידי סעד .מנהלי המחלקות לשירותי! חברתיי!
ברשויות המקומיות ה! שקובעי! את חלוקת התקני! לתפקידי! השוני! ,לפי הצרכי! 15.על'פי הוראות
משרד הרווחה ,מנהל המחלקה לשירותי! חברתיי! אחראי לקיו! שירות בתחו! סדרי די ועליו לדאוג
לקבלת מינוי כחוק לפקיד סעד ולהכשרתו .לפי הוראות אלה רצוי למנות פקיד סעד אחד לפחות בכל
16
צוות שכונתי.
שכר! של העובדי! הסוציאליי! משול! בידי הרשות המקומית; משרד הרווחה מעביר לרשות המקומית
17
תשלו! בעבור  75%ממשרת העובד ,והרשות המקומית משלמת מכספה בעבור  25%ממשרתו.
מממרכז השלטו המקומי נמסר כי בפועל הרשויות המקומיות נושאות ב' 60%–40%משכר! של
העובדי! הסוציאליי! ברשויות המקומיות ,וכי ברשויות המקומיות מועסקי! כ' 800עובדי! סוציאליי!
18
מעבר לתק שהקצה משרד הרווחה ,והעסקת! של אלה ממומנת כולה בכספי הרשויות המקומיות.
בישראל יש  200תקני מלאי לפקידי סעד לסדרי די .מספר העובדי הסוציאליי בעלי מינוי פקידי
סעד לסדרי די בפועל הוא  19.870רוב פקידי הסעד בישראל מועסקי! במשרות חלקיות; העובדי!
הסוציאליי! במחלקות לשירותי! חברתיי! ברשויות המקומיות שהוכשרו לתפקיד פקידי סעד משמשי!
בתפקיד זה רק ב' 30%ממשרת! בממוצע ,ובשאר המשרה ה! ממלאי! תפקידי! סוציאליי! אחרי!
במחלקה לשירותי! חברתיי! .על'פי משרד הרווחה ,פקיד סעד לסדרי די זקוק ל' 30שעות עבודה לצור
אבחו והכנת תסקיר לבית'המשפט במקרי! המוגדרי! רגילי! ,ול' 60שעות עבודה לכל הפחות לכתיבת
20
תסקירי! במקרי! מורכבי! יותר.

 15הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די ,משרד הרווחה ,מכתב 20 ,בפברואר  ,2007וג! :מר אסא ב'יוס( ,יו"ר
ארגו מנהלי שירותי רווחה ברשויות המקומיות ,מרכז השלטו המקומי ,שיחת טלפו 21 ,בפברואר .2007
 16משרד הרווחה" ,תפקידו ודרכי עבודתו של פקיד סעד לחוק הסעד סדרי די" ,הוראה  20לפרק  3בתקנו עבודה סוציאלית,
 19ביולי  ,2005באתר האינטרנטhttp://www.molsa.gov.il/NR/rdonlyres/64536F2B-5DC4-47FF-AF26- ,
 ,3D8D66927F78/0/320.pdfכניסה 18 :בפברואר .2007
 17הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די ,משרד הרווחה ,מכתב 20 ,בפברואר .2007
המקומי ,שיחת טלפו 22 ,בפברואר .2007
 18מר רו ח ,סמנכ"ל ומנהל היחידה הכלכלית ,מרכז השלטו
הכנסת
המחקר ,והמידע
מרכז
מכתב 20 ,בפברואר .2007
הרווחה
 19הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די ,משרד
 20מר משה שיאו ,מנכ"ל משרד הרווחה ,מכתב 26 ,בפברואר .2006
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מספר פקידי הסעד לסדרי די לפי תחו ומחוז

21

המחוז

פקידי סעד לסדרי
די בעלי מינוי לכל
התחומי

פקידי סעד לסדרי
די לתחו
אפוטרופסות
לקשיש

פקידי סעד לסדרי
די לתחו
אפוטרופסות לאד
המפגר

מספר פקידי
הסעד בכל מחוז

תלאביב

269

98

12

379

ירושלי

77

52

16

145

הצפו

234

34

14

282

הדרו

43

19

2

64

מספר פקידי
הסעד בכל תחו

623

44

203

870

נציי כי במהל* השני חל גידול במספר העובדי הסוציאליי שהוכשרו לתפקיד פקידי סעד לסדרי
22
די בישראל ,לדוגמה ,בשנת  2000היו כ 500פקידי סעד לסדרי די ,וכיו יש .870
נוס( על פקידי הסעד ברשויות המקומיות יש פקידי סעד מחוזיי! לסדרי די ,המשמשי! גור! התייעצות
לפקידי הסעד במחוז שה! מופקדי! עליו ,משתתפי! בוועדות תסקירי! ,מקיימי! בקרה על יישו!
23
החלטות הערכאות המשפטיות שהוטלו על פקידי הסעד במחוז ועוד.
בישראל יש שמונה תקני מלאי לפקידי סעד מחוזיי .במשרד הרווחה מועסקי  17פקידי סעד
24
מחוזיי במשרות חלקיות ,כמפורט להל:
המחוז

מספר פקידי הסעד המחוזיי לסדרי די

הדרו!

2

ירושלי!

4

תל'אביב

4

הצפו

7

ס* הכול

17

כאמור ,מנהל המחלקה לשירותי! חברתיי! ברשות המקומית נדרש להקצות את התקני! שקבע לו
משרד הרווחה בתחומי! הסוציאליי! הדורשי! מענה .בהקצאה שאושרה לו לא נכללת הקצאה ייעודית
לתפקידי פקידי סעד ,ולמעשה הוא מי שמחליט כיצד להקצות את כוח'האד! לכל המשימות העומדות
בפני מחלקתו .מנהל המחלקה מחויב להקצות כוח'אד! לתפקיד פקידי סעד ,כיוו שזה תפקיד שהוגדר
על'פי חוק ,אול! היק( ההקצאה נתו לשיקול דעתו.

 21הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די ,משרד הרווחה ,מכתב 20 ,בפברואר .2007
 22ש! 22 ,בפברואר .2007
 23משרד הרווחה" ,תפקידו ודרכי עבודתו של פקיד סעד לחוק הסעד סדרי די" ,הוראה  20לפרק  3בתקנו עבודה סוציאלית,
http://www.molsa.gov.il/NR/rdonlyres/64536F2B
 19ביולי  ,2005באתר האינטרנט -5DC4-47FF-AF26- ,הכנסת
המחקר והמידע
 ,3D8D66927F78/0/320.pdfכניסה 18 :בפברוארמרכז
.2007
 24הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די ,משרד הרווחה ,מכתב 20 ,בפברואר .2007
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במשרד הרווחה סבורי כי כל התפקידי שנקבעו עלפי חוק ברשויות המקומיות חייבי להיות
25
ייעודיי ,אול! בשל המחסור בתקני! ובכוח'אד! יש מחסור ג! בתחומי! אלה.
הקושי של הרשויות המקומיות לתת מענה לכלל הצרכי! באמצעות כוח'האד! המצומצ! שמשרד
הרווחה מקצה לה גור! לרשויות מקומיות מבוססות להעסיק עובדי! סוציאליי! נוספי! ,מעבר לתק
שקבע משרד הרווחה ,במימו מלא שלה .רשויות מקומיות חלשות ,לעומת ,אינ מסוגלות לעשות
26
זאת.

 .5המחסור בפקידי סעד לסדרי די
במהל השני! הגדילו בתי'המשפט את מספר בקשותיה! לקבל תסקירי! מפקידי סעד ,בי השאר על
רקע הגידול בשיעור הגירושי בישראל .נציי כי פנינו להנהלת בתי'המשפט בבקשה לקבל מידע על מספר
התסקירי! שביקשו הערכאות המשפטיות השונות מפקידי הסעד לסדרי די בשני! האחרונות ,אול!
תשובת הנהלת בתי'המשפט לא התקבלה עד לסיו! כתיבת מסמ זה.
לגידול בדרישה לשירותיה! של פקידי סעד לסדרי די לא התלווה הגדלה מקבילה של מספר התקני!
למחלקות לשירותי! חברתיי! ברשויות המקומיות .עקב מצב זה מוטל על פקידי הסעד עומס עבודה
כבד ,ומשפחות רבות ממתינות זמ רב להכנת תסקירי! או לקבלת שירות אחר מפקידי הסעד.
על'פי נתוני משרד הרווחה ,כיו! ממתינות  1,830משפחות ,ובה  4,000ילדי וחסויי ,לכתיבת תסקיר
27
של פקיד סעד ,כמפורט להל:
המחוז

מספר המשפחות
הממתינות
לתסקיר בתחו
אישות

מספר המשפחות
הממתינות
לתסקיר בתחו
אפוטרופסות

מספר המשפחות
הממתינות
לתסקיר בתחו
אלימות

מספר המשפחות
הממתינות
לתסקיר בכל מחוז

הצפו

91

127

28

246

הדרו

156

15

4

175

ירושלי

482

128

28

638

תלאביב

568

190

13

771

מספר המשפחות
הממתנות
לתסקיר בכל
תחו

1,297

460

73

1,830

לפי משרד הרווחה ,בשל המחסור בפקידי סעד יש רשויות מקומיות שבתי'המשפט בה נאלצי! להמתי
להגשת תסקיר בי חצי שנה לשנה 28.משפחות ,קטיני! וחסויי! רבי! נוספי! נזקקי! לשירות! של

 25מר משה שיאו ,מנכ"ל משרד הרווחה ,מכתב 26 ,בפברואר .2006
 26מר אסא ב'יוס( ,יו"ר ארגו מנהלי שירותי רווחה ברשויות המקומיות ,מרכז השלטו המקומי ,שיחת טלפו 21 ,בפברואר
 ,2007וג! :הגב' יהודית גלנ ,1רכזת רווחה במרכז השלטו המקומי ,שיחת טלפו 22 ,בפברואר .2007
הכנסת מכתב 20 ,בפברואר .2007
 27הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די ,משרד הרווחה,
מרכז המחקר והמידע
 28ש! ,וג! :אתר האינטרנט של משרד הרווחה,
 ,http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/News/Dover/hod020207.htmכניסה 18 :בפברואר .2007
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פקידי הסעד ,אול! המחסור בכוח'אד! וההמתנה הארוכה לקבלת תסקיר בחלק מהרשויות המקומיות
29
מביאי! לידי כ ששופטי! ודייני! רבי! נמנעי! מלבקש תסקירי! א( שיש בה! צור.
ממשרד הרווחה נמסר כי הנתוני! מעידי! על העדר יכולת להיענות לבקשת הערכאות המשפטיות לכתוב
חוות דעת בעבור ילדי! וחסויי! במצבי סיכו.
להערכה זו שות( ג! מרכז השלטו המקומי ,ולפיו מספר הממתיני! למענה פקידי הסעד גדול בהרבה
מזה שהוצג לעיל 30.גורמי! שוני! ששוחחנו עמ! לצור כתיבת מסמ זה טועני! כי בשל עומס העבודה
הרב והמחסור בפקידי סעד לסדרי די ,השירות הנית לאזרחי! הוא אטי ולקוי.
ממשרד הרווחה נמסר כי מת מענה לדרישות הקיימות יתאפשר רק א יתווספו  100תקני מלאי
בעבור פקידי סעד לסדרי די ברשויות המקומיות )תוספת של כ' 50%על התקינה כיו!( ,וכ חמישה
תקני מלאי בעבור פקידי סעד מחוזיי .לש כ* יש צור* בתוספת תקציבית של  13מיליו ש"ח –
31
 10מיליוני מתקציב משרד הרווחה ו 3מיליוני מתקציבי הרשויות המקומיות.
נציי כי טענות בדבר מחסור בפקידי סעד נשמעות כבר שני! רבות ,וא( זכו לאזכורי! בדוחות מבקר
32
המדינה.
איגוד העובדי! הסוציאליי! קובל על כ שבישראל מתקיימת הקצאה היסטורית של עובדי!
סוציאליי! ,שאינה תואמת את הצרכי! במציאות ואת הדרישה הגוברת מצד בתי'המשפט להמציא
33
תסקירי! ולמלא מטלות נוספות.
מהמועצה לשלו! הילד נמסר כי המחסור בפקידי סעד מביא להמתנה ארוכה לתסקירי! שבתי'המשפט
34
מבקשי! .מהמועצה נמסר כי להמתנה ארוכה זו השפעה ישירה על הילדי! שעניינ! נדו בבתי'המשפט.

 .6המלצות ועדת הבדיקה לפקידי סעד לחוק הנוער ולסדרי די
בחודש מאי  2005הוגשו לסג שר הרווחה אברה! רבי 1המלצות ועדת הבדיקה לפקידי סעד לחוק הנוער
ולסדרי די ,בראשות מר חיי! פוזנר ,מנהל האג( לשירותי! חברתיי! ואישיי! במשרד הרווחה דאז
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 29הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די ,משרד הרווחה ,מכתב 20 ,בפברואר  ,2007וג! :אתר האינטרנט של משרד
הרווחה ,http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/News/Dover/hod020207.htm ,כניסה 18 :בפברואר .2007
 30מר אסא ב'יוס( ,יו"ר ארגו מנהלי שירותי רווחה ברשויות המקומיות ,מרכז השלטו המקומי ,שיחת טלפו 21 ,בפברואר
.2007
 31הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די ,משרד הרווחה ,מכתב 20 ,בפברואר  ,2007וג! :מר משה שיאו ,מנכ"ל
משרד הרווחה ,מכתב 26 ,בפברואר .2006
32

לדוגמה ,בדוח מבקר המדינה שפורס! בשנת  2004ועסק בפיקוח על הטיפול בחוסי! נכתב כי מספר הצווי! למינוי
אפוטרופוס קבוע שהוציאו בתי'משפט במחוז תל'אביב היה גדול בהרבה ממספר התסקירי! שהוכנו בשירות לרווחת הפרט
והמשפחה שבמשרד הרווחה באותה שנה בענייני אפוטרופסות .בתשובה למבקר ציינה היועצת המשפטית של משרד הרווחה,
כי "מנימוקי טובת החסוי מ הראוי כי בכל תיק יונח תסקיר בפני בית'המשפט ."....ע! זאת ,לדבריה ,התסקירי! לא נעשו –
עקב מחסור בכוח'אד! ועומס בלשכה המשפטית של משרד הרווחה .מתו :משרד מבקר המדינה ,דוח שנתי 54ב ,לשנת 2003
ולשנת הכספי!  ,2002מאי  ,2004עמ' .662
 33מר איציק פרי ,יו"ר איגוד העובדי! הסוציאליי! ,שיחת טלפו 22 ,בפברואר .2007
 34הגב' מירה קרני ,מנהלת מחלקת נציב קבילות ילדי! ונוער ,המועצה לשלו! הילד ,שיחת טלפו 22 ,בפברואר .2007
 35חברי הוועדה היו :מר חיי! פוזנר ,יו"ר הוועדה; עו"ד תומר מוסקובי ,1יוע 1משפטי; מר שלמה מדינה ,מנהל אג( הסדרי!
חברתיי!; מר נחו! עדו ,דובר משרד הרווחה; מר אסא ב'יוס( ,סמנכ"ל מינהל הרווחה בעיריית חולו; הגב' קלרה
הכנסתאתי פר ,1יו"ר איגוד העובדי! הסוציאליי!; הגב' ביאטריס
פלדמ ,יועצת לענייני רווחה במרכז השלטו המקומי; הגב'
והמידעדליה אהוד ,יו"ר איגוד העובדי! הסוציאליי! במחוז
המחקרהגב'
מרכזאביב,
שיפר ,יו"ר איגוד העובדי! הסוציאליי! במחוז תל'
הדרו!; הגב' עדנה שטרית ,יו"ר תא פקידי סעד לחוק הנוער ,איגוד העובדי! הסוציאליי! ,והגב' חנה כה ,יו"ר תא פקידי
סעד לחוק הסעד סדרי די ,איגוד העובדי! הסוציאליי!.
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)להל :דוח פוזנר( ,שהוגשו ג! לשר הרווחה זבולו אורלב בשלהי כהונתו .במכתב שצור( להמלצות נכתב
כי:
"להערכת חברי הוועדה קיי חוסר משמעותי בתקני במחלקות לשירותי חברתיי ברשויות
המקומיות )יותר מ 700תקני( שמונע ג מינוי פקידי הסעד )חוק נוער וסדרי די( בהתייחס למטלות
ולצרכי .פער זה הינו פער כרוני לאור* שני ,ואוכלוסיות נרחבות המצויות בסיכו אינ מקבלות מענה
מותא ומספק."...
כותבי הדוח הציגו המלצות בכל הקשור לתפקיד! ,לאחריות! ולתנאי עבודת! של פקידי סעד לסדרי די
ושל פקידי סעד לחוק הנוער .להל רק כמה מהמלצות הוועדה אשר לפקידי סעד לסדרי די:
 .1הקמת מער* מידע אחיד ומקוו על פעולות פקידי הסעד ברשויות המקומיות ,שיהיה ידידותי,
נגיש ומותא! לצורכי עבודת פקידי הסעד;
 .2ברשויות מקומיות הקטנות שאי בה יותר משלוש משרות של עובדי סוציאליי יהיה אפשר
לתת שירותי סדרי די באמצעות פקידי הסעד של הרשות המקומית הגדולה הסמוכה .במקרה
זה יוגדלו התקני! ברשות המקומית הגדולה בהתאמה .עוד הומל 1כי משרד הרווחה יגבש
הסדרי! מיוחדי! ליישו! המלצה זו;
 .3מוצע שלרשימת "מרכזי הנושאי" שמפורטי בתקנו עבודה סוציאלית יתווס .ג התפקיד
"מרכז נושא פקידי סעד לסדרי די" ויוכ תיאור תפקיד בהתאמה ובשותפות ע! פקידי הסעד
ברשויות המקומיות .ברשות מקומית שיהיה בה מרכז פקידי סעד ,תפקידו יהיה – בי השאר –
לווסת את חלוקת התסקירי! והפניות בי פקידי הסעד;
 .4המלצות בדבר גבולות האחריות של פקידי הסעד :בי השאר הומל 1כי תפקידו של פקיד הסעד
לסדרי די יסתיי! ע! הגשת התסקיר המסכ! לערכאה המשפטית .במקרי! שבה! בית'משפט
יאציל לפקיד הסעד סמכויות על'פי חוק ייקבע כלל ,בהסכמת הנהלת בתי'המשפט ,שהאצלת
הסמכויות תוגבל לשנה לכל היותר;
 .5משרד הרווחה ינהל משאומת ע הנהלת בתיהמשפט על המספר המרבי של תסקירי
שיהיה מותר לבקש במש* שנה;
 .6בכל מקרה שתוקצה תוספת תקני לרשויות המקומיות ,כ 25%מכלל התקני הנוספי יוקצו
בידי מנהלי המחלקות לשירותי חברתיי בעבור פקידי סעד .מנהל המחלקה בכל רשות
מקומית יקבע את מספר פקידי הסעד במחלקתו ובכל צוות שכונתי אזורי לפי הצרכי! ויוודא
שנית מענה הול! וזמי לכל אירוע המחייב מעורבות פקידי סעד;
 .7מנהלי המחלקות יונחו לבחו מדי שלושה חודשי את מספר התסקירי שכל אחד מפקידי
הסעד לסדרי די מכי ,לצור* ויסות והקצאת יחידות זמ כנדרש.
 .8פקיד סעד לסדרי די במשרה מלאה ,ללא שעות נוספות ,יגיש כ 45תסקירי בשנה ,לרבות
צווי בתימשפט לפי חוק הכשרות .א! יש פניות מעבר למספר זה ,ה ייאספו ברשימת המתנה.
מידע על קיומה של רשימה זו יועבר להנהלת בתי'משפט ולמשרד הרווחה .כמו כ ינוהל רישו!
התסקירי! תיעשה לפי התור.
הפניות למחלקה ולפקיד הסעד ,וכתיבת
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
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ממשרד הרווחה נמסר כי במסגרת הדיוני על סדרי העדיפות של המשרד הוגשה למשרד האוצר
36
בקשה מטעמו לתגבור תקני כוחהאד לפקידי סעד ברשויות המקומיות ,אול בקשה זו לא נענתה.
ממשרד האוצר נמסר כי במסגרת תקציב משרד הרווחה לשנת  2007ניתנה תוספת תקציבית .הקצאת
תוספת זו לתחומי! השוני! במשרד הרווחה ,ובה! לתחו! פקידי הסעד לסדרי די ,היא באחריות משרד
37
הרווחה.
כאמור ,דוח פוזנר הוגש לפני כשנתיי! וטר! יוש! .מר איציק פרי ,יו"ר איגוד העובדי! הסוציאליי!,
קורא ליישו! מיידי של דוח פוזנר כדי לפתור את מצוקת המחסור בפקידי סעד 38.ממשרד הרווחה נמסר
כי בינואר  2006הוק! מטעמו צוות בדיקה נוס( לבחינת נושא פקידי הסעד לסדרי די ,בראשות פרופ'
39
ורד סלוני!'נבו .עבודת צוות הבדיקה נמצאת בשלב של סיכו! והמלצות.

 .7דיו
להל כמה נושאי! לדיו:
•

הגידול במספר התסקירי! שבתי'המשפט מבקשי! מפקידי הסעד לא לווה בהגדלה מקבילה של
מספר התקני! למחלקות לשירותי! חברתיי! ברשויות המקומיות .הפער בי היק .הדרישה
ובי מספר פקידי הסעד לסדרי די מוביל לכ* שמשפחות ,ילדי וחסויי רבי נאלצי
להמתי זמ רב לכתיבת תסקיר בעניינ או לקבלת שירות אחר מפקידי הסעד .המתנה זו
מעכבת את הדיוני בערכאות המשפטיות ופוגעת במשפחות ,בילדי ובחסויי.

•

מדינת ישראל קבעה – בחוק סדרי הדי – את תפקיד פקידי הסעד ,והטילה על הרשויות
המקומיות לספק שירות זה .המדינה קבעה נוסחה להקצאת כוח'אד! למחלקות לשירותי!
חברתיי! ברשויות המקומיות ,ונוסחת מימו שלפיה המדינה נושאת ב' 75%מעלות השירותי!
החברתיי! ,אול! לטענת גורמי שוני ,הקצאת התקני ונוסחת המימו הקיימת אינ
מאפשרות לרשויות המקומיות לתת מענה הול לדרישות הקיימות בתחו הרווחה בכלל
ובתחו פקידי סעד לסדרי די בפרט.

•

עקב הפער בי הדרישה לשירותי רווחה ובי המשאבי! שהמדינה מקצה לרשויות המקומיות
לש! כ החלו רשויות מקומיות מבוססות להעסיק במימונ עובדי! סוציאליי! מעבר לתק
שקבע משרד הרווחה .רשויות מקומיות חלשות ,לעומת ,אינ מסוגלות לממ תוספת שירותי!
בתחו! זה .בפועל יש חוסר שוויו במת שירותי רווחה בי הרשויות המקומיות השונות,
ודווקא ברשויות החלשות ,שבה הצור* בשירותי רווחה בכלל ,ובשירותי פקידי סעד בפרט,
גדול יותר ,התושבי אינ זוכי לשירות הול.

•

משרד הרווחה מקצה לכל רשות מקומית מכסה של עובדי! סוציאליי! למחלקה לשירותי!
חברתיי! ,א אינו קובע כמה תקני! מהמכסה הכוללת יוקצו להעסקת פקידי סעד .מנהל

 36מר משה שיאו ,מנכ"ל משרד הרווחה ,מכתב 26 ,בפברואר .2006
האוצר ,שיחת טלפו 26 ,בפברואר .2007
 37מר משה בר סימ טוב ,רכז רווחה באג( התקציבי! שבמשרד
הכנסת
והמידע
 38מר איציק פרי ,יו"ר איגוד העובדי! הסוציאליי! ,מרכז
בפברואר .2007
המחקר22 ,
שיחת טלפו
 39מר משה שיאו ,מנכ"ל משרד הרווחה ,מכתב 26 ,בפברואר .2006
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המחלקה הוא שמקצה את התקני! שאושרו לו למשימות השונות ,והוא אינו מחויב להקצאה
מסוימת של פקידי סעד .הוצע כי לצד בחינת מדדי התקינה ונוסחת המימו הקיימי למחלקות
לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות תיקבע תקינה ייעודית לפקידי סעד ,שמנהלי
המחלקות לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות יחויבו לעמוד בה.
•

דוח פוזנר הוגש לשר הרווחה ולסג שר הרווחה כבר בשנת  ,2005אול! עד היו! ,כשנתיי! לאחר
הגשתו ,המלצותיו טר! יושמו .בינואר  2006הקי! משרד הרווחה צוות בדיקה נוס( בנושא זה,
וכיו! הוא מגבש את המלצותיו.

•

נושא נוס( לדיו העלה מנכ"ל משרד הרווחה ,מר משה שיאו ,בתשובה על פנייתנו בנושא פקידי
הסעד לסדרי די" :חשוב לתגבר תקינה ברשויות המקומיות ולא להגיע למצב של הפרטת
השירות – השירות חייב להיות ציבורי ואוניברסלי ,מאחר שמדובר בתפקיד סטטוטורי
המחייב ראייה מקצועית נטולת שיקולי כלכליי ומתו* שמירת עקרו טובת ושלומ של
הקטיני".

40

הכנסת
מרכז המחקר והמידע

 40מר משה שיאו ,מנכ"ל משרד הרווחה ,מכתב 26 ,בפברואר .2006
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