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פרק 3 חלק ג: משפחות במצבי פרידה וגירושין

חלק ג: סיוע למשפחות במצבי 
פרידה וגירושין

לאופר,4 חנה  אסף,3  יהודית  טופילסקי,2  באייר  טלי  שרביט,1   זוהר 
מרים ספיר בן-לולו,5 אילן שריף,6 והראל גורן7

עיקרי המגמות בעשור האחרון
עלייה בהיקף המשפחות במצבי פרידה וגירושין המופנות לשירותי . 1

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: המשרד( - 
עלייה משמעותית בהיקף ההפניות ליחידות הסיוע לאורך כל העשור 
המטופלים  היחידים  ובמספר   )2018-2009 השנים  בין   3 מפי  )יותר 
במחצית  וגירושין  פרידה  בנושאי  ומשפחתי  זוגי  לטיפול  בתחנות 
82018-2015(. נוסף  33% בין השנים  השנייה של העשור )עלייה של 
לעניין  הגירושין שעו"סים  כך, עלייה במספר התסקירים בתחום  על 
סדרי דין נדרשו לכתוב )עלייה של 28%( וכן עלייה במספר המשפחות 
הממתינות לכתיבת תסקירים בתחום )עלייה של 31%( מתחילת העשור 

הנסקר ועד סופו.

מעורבות גוברת של המדינה בתחום החקיקה לגבי משפחות במצבי . 2
פרידה וגירושין והרחבת המענים והשירותים הטיפוליים - מעורבות 
התדיינות  להסדר  )החוק  נרחבים  חקיקתיים  בשינויים  הן  התבטאה  זו 
בסכסוכי משפחה, התשע"ה-2014 ]חוק המהו"ת[; הרחבת יחידות הסיוע 
שליד בתי המשפט גם לבתי הדין הדתיים הרבניים;9 הרחבת סמכויות 

זהר שרביט, חוקרת מתמחה בצוות ילדים ונוער, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.  .1
ד"ר טלי באייר טופילסקי, חוקרת מומחית בכירה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.  .2

עו"ס יהודית אסף, מנהלת שירות יחידות הסיוע, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  .3
ד"ר חנה לאופר, ממונה אזורית מחוז תל אביב והמרכז, שירות יחידות הסיוע, משרד העבודה,   .4

הרווחה והשירותים החברתיים.
משרד  בקהילה,  וילד  משפחה  אגף  דין,  סדרי  תחום  על  ממונה  לולו,  בן  ספיר  מרים  עו"ס   .5

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
העבודה,  משרד  בקהילה,  וילד  משפחה  אגף  ושכול,  אובדן  תחום  מנהל  שריף,  אילן  עו"ס   .6

הרווחה והשירותים החברתיים.
והכשרה, משרד העבודה,  וידע, אגף בכיר מחקר, תכנון  גורן, מרכז בכיר מידע  ד"ר הראל   .7

הרווחה והשירותים החברתיים.
תודה על הסיוע בהכנת הפרק לעו"ס רקפת עצמון, מנהלת השירות למען הילד )אימוץ( וממונה 

בדימוס על תחום סדרי דין.

השנים שעבורן היה דיווח שיטתי ועקבי בנוגע למטופלים בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי.  .8
חוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(, התשע"א-2011.  .9
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להשתתפות  המתייחסות  תקנות  והחלת  דין;  סדרי  לעניין  עו"סים 
ילדים בהליכים משפטיים10(, הן בהרחבת השירותים הקיימים עבור 
וגירושין, והן בפיתוח ובהרחבה של מענים  משפחות במצבי פרידה 

ייחודיים עבור משפחות אלו.

3 . 2014 בשנת   - ולשמיעתם  ילדים  להשתתפות  אפיקים  פתיחת 
הוקמו מחלקות לשיתוף ילדים )מש"י( בכל יחידות הסיוע אשר ליד 
בתי המשפט לענייני משפחה, ועובדי היחידות עברו הכשרות בנושא 
שמיעת ילדים. כמות הילדים אשר נשמעו על ידי עו"ס היחידות גדלה 
כמעט פי 4 במהלך העשור וכמות הילדים אשר נשמעו על ידי שופט 
5 מתחיל העשור. בדומה  ביותר מפי  גדלה  היחידה,  עו"ס  בנוכחות 
לכך, המיומנות אשר מסייעת לאנשי המקצוע לפגוש ילדים בשלבי 
התפתחות שונים, לשמוע אותם ולהבין את חוויותיהם ואת צורכיהם, 
לטיפול  ובתחנות  במרכזי הקשר  הדין,  סדרי  גם בשירותי  התפתחה 

זוגי ומשפחתי.

הצורך . 4 התגבר  האחרון  בעשור   - בין-מקצועיים  פעולה  שיתופי 
לשיתופי פעולה תוך-משרדיים בין האגפים השונים במשרד העוסקים 
בטיפול במשפחות במצבי פרידה וגירושין )כגון שיתופי פעולה בין 
עו"ס סדרי דין לעו"ס חוק נוער, בין יחידות הסיוע לתחנות לטיפול 
זוגי ומשפחתי וכדומה( ולשיתופי פעולה בין-משרדיים - בין שירותי 
המשרד לשירותים חיצוניים )כגון בין יחידות הסיוע לשירות עורכי 

הדין, בין עו"ס סדרי דין לשופטים וכדומה(.

עלייה בהיקף התקציבים - התרחבות השירותים והמענים וכן ביסוס . 5
החקיקה בתחום אפשרו הוספות תקציבים. כך, תקציב יחידות הסיוע 
מהוכפל,  יותר  הקשר  מרכזי  תקציב  האחרון.  בעשור   1.5 פי  הוכפל 

תקציב התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי הוכפל פי 11.9

מבוא
תופעת הגירושין ומאפייניה

את  מסיימת  אשר  החוקית  לפעולה  מתייחס  גירושין  של  הפורמלי  ההליך 
קשר הנישואין בין בני-זוג. עם זאת, גירושין אינם אירוע נקודתי המתרחש 

10.  תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1958, פרק כ'2: השתתפות ילדים, סעיף 258.
11.  אם כי, בעבור מכלול פעילותן ולא רק בעבור טיפול במשפחות במצבי פרידה וגירושין.
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קבלת  בטרם  עוד  מתחיל  אשר  מתמשך  תהליך  אלא  אחת,  זמן  בנקודת 
ההחלטה לפירוק הנישואין ונמשך הרבה לאחר שההליך הפורמלי מסתיים.12 
גירושין מתייחסת אליו כאל אירוע מורכב  יותר של המושג  הגדרה רחבה 
המשנה את מסלול החיים של כל בני המשפחה ומשפיע עליהם במישורים 
של  במישורים  וכן  והחברתי,  הרגשי  המשפטי,  הכלכלי,  כגון  מגוונים, 
מערכות היחסים וההתנהגות היומיומית.13 הגירושין נחשבים לאחד מאירועי 
במתח,  וכרוכים  מתוכננים  אינם  הם  רוב,  פי  על  ביותר.  הקשים  החיים 

בהתנגשות של רצונות, בבלבול, באובדן, בסטיגמציה ובלחץ.14

העלייה בשיעור הגירושין היא אחד השינויים הדרמטיים שחלו בתחום חיי 
המשפחה בחמישים השנים האחרונות במדינות רבות בעולם. חוקרים סבורים 
כי העלייה בשכיחות הגירושין נובעת מכמה תהליכים חברתיים ותרבותיים 
אשר התרחשו במקביל. יש שהצביעו על כך שהשינויים במעמדן של נשים כגון 
הצטרפותן למעגל העבודה, השאיפה לשוויון זכויות בין המינים, השינויים 
שחלו בתפקידי האישה והתחזקות עצמאותן הכלכלית - אפשרו לנשים ליזום 
בני- בציפיות של  העלייה  הדגישו את  יותר.15 אחרים  רבה  גירושין בקלות 

הזוג להגשמה עצמית באמצעות הנישואין, את הנכונות המופחתת להתפשר 
על מערכות יחסים בלתי מספקות ואת העלייה בלגיטימציה למערכות יחסים 
מתחלפות - כתורמים להתגברות תופעת הגירושין.16 סיבה נוספת היא העלייה 
ההיתכנות  את  ומגבירה  הנישואין  חיי  משך  את  המאריכה  החיים,  בתוחלת 

לגירושין גם בגילים מאוחרים.17

מוסרי  לא  כמעשה  נתפסו  והם  שלילית  סטיגמה  לגירושין  יוחסה  בעבר, 
השלילית  הסטיגמה  הצטמצמה  השנים,  עם  החברה.18  יציבות  על  המאיים 
השנים  עם  חלו  לכך,  בהמשך  אליהם.  שנלוותה  החברתית  וההאשמה 
המחליטים  על  הקלו  והם  רבות,  מערביות  מדינות  של  במדיניות  שינויים 
לקבל  כדי  חוקתי שבעקבותיו  שינוי  חל  הברית  בארצות  למשל,  להיפרד. 
כן,  כמו  מבני-הזוג.  אחד  של  אשמה  להוכיח  חובה  אין  גירושין  אישור 
במדינות שונות, ניתנה תמיכה רבה יותר למשפחות חד-הוריות. נוסף על 

.Amato )2010(  .12
 .Amato )2000(  .13

רבין )2010(.  .14
.Gottman & Notarius )2002(  .15

 .Amato, Johnson, Booth, & Rogers )2003(  .16
.Pinsof )2002(  .17

.Gottman )1993(  .18
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כך, השינויים שחלו במשמורת ילדים,19 התגברות הלגיטימציה למשמורת 
משותפת והידיעה שגירושין אינם מחייבים עוד ויתור של אחד ההורים על 
מעורבות בחיי היום-יום של הילדים, הקלו גם הם את ההחלטה להתגרש.20 
מרבית מדינות ה-OECD חוו מעבר ממצב של מחסומים חוקתיים רבים כנגד 
גירושין ושיעורי גירושין נמוכים, למצב המאופיין בחוקי גירושין ליברליים 
השינויים  השפעת  בגירושין.  נישואין  סיום  של  יותר  גבוה  ובשיעור  יותר 
הקיצוניים בחקיקה נקראו "מהפכת הגירושין" מאחר שנראה כי השינויים 

החוקתיים הגיעו בעקבות העלייה בשיעורי הגירושין ולא לפניה.21

נתונים על היקף התופעה

בפרט,  ובישראל  בכלל  המערבי  בעולם  עדים,  אנו  האחרונים,  בעשורים 
לתופעות של ירידה בשיעורי הנישואין ועלייה בשיעורי הגירושין.22 עם זאת, 
אוכלוסיית המשפחות המצויות במשבר פרידה וגירושין היא מגוונת וקיים 
קושי משמעותי לאמוד את היקפה. משפחות אלו כוללות זוגות אשר נישאו 
והתגרשו ברבנות, זוגות אשר נישאו בחו"ל ואינם מוכרים ברבנות, זוגות 
אשר נישאו בארץ והתגרשו בחו"ל וזוגות שנפרדו אך לא נישאו מלכתחילה. 
הנפרדים  הזוגות  כל  ולא  מורכבת  היעד  אוכלוסיית  של  מכיוון שהגדרתה 
מכלול המשפחות  ההיקף של  על  נתונים  חסרים  כנשואים,  בכלל  רשומים 
המצויות במשבר פרידה וגירושין ונדרשות לסיוע. לאור זאת, כדי להעריך 
מגמות בהיקף התופעה, נתבסס בסעיף זה על נתוני הלמ"ס לגבי שיעורי 

.OECD-הגירושין בישראל. כמו כן, יוצגו נתונים השוואתיים ממדינות ה

השנים  בין  בעיקר  ניכר,  באופן  עלתה  המערבי  בעולם  הגירושין  שכיחות 
1950 ל-1980. בארצות הברית למשל, נמדדה הכפלה של שכיחות הגירושין 
בשיעור  שלושה  פי  של  עלייה  חלה  בישראל,   .1980-1960 השנים  בין 
הגירושין החל בשנות השבעים של המאה ה-20 ועד ראשית שנות האלפיים, 
אז עמד שיעור הגירושין בישראל על כ-30% מהזוגות הנשואים.23 בתרשים 

1 מוצגים מספרי המתגרשים משנות השישים של המאה ה-20.

כפי  ילדו,  כלפי  ההורה  של  חובותיו  ואת  זכויותיו  את  הקובע  משפטי  מונח   - ילדים  משמורת   .19
שמפורטות בסעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962. מושג זה אינו 
מופיע בחוק, אך נמצא בשימוש תדיר של בתי המשפט ובפי אנשי המקצוע בתחום. המונח מתייחס 
להסדרת האפוטרופסות על הילד ולזמני השהות של ההורה עם ילדו )מועדים שבהם ההורה שאינו 
להורה  התייחסות  כך,  מתוך  ילדיו(.  את  פוגש  בחזקתו,  נמצאים  אינם  שילדיו  כלומר  משמורן, 
משמורן מכוונת להורה אשר הילד מתגורר עימו יותר ממחצית מהזמן. ראו התייחסות מורחבת 

באתר פסק דין: ליבוביץ, א' )2013(. משמורת, משמורת משותפת ואחריות הורית.
.Ahrons )2007(  .20

.Hiller & Recoules )2013(  .21
יגור-קרול וערוסי )2018(.  .22

דוברין )2005(.  .23
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24

- 1960 1970 1980 1990 2000 2004 2008 2012 2015 2017
סך הכל זוגות   

מתגרשים 2,210 2,442 4,439 6,325 10,723 11,181 13,488 13,685 14,487 14,741

כפי שניתן לראות בתרשים 1, בשנת 1960 מספר הזוגות המתגרשים בישראל 
עמד על 2,210. מספר זה עלה באופן ניכר לאורך השנים, ובשנת 2017 עמד 
הגירושין  לשיעורי  בישראל  השיעורים  השוואת  לצורך  זוגות.   14,741 על 
במדינות ה-OECD, יש להתייחס לשיעורי הגירושין הגולמיים.25 בשנת 2016, 
שיעור הגירושין הגולמי בישראל היה גבוה משמעותית משיעורו בתחילת 
שנות השבעים – פי שניים בקרב היהודים ופי שלושה בקרב המוסלמים.26 
נמוך בהשוואה  זה, שיעור הגירושין הגולמי בישראל עדיין  גידול  על אף 
לשיעור המקביל ברוב מדינות ה-OECD. כך, בשנת 2016 ממוצע הגירושין 
במדינות ה-OECD עמד על 1.9 גרושים ל-1,000 אנשים, ובישראל שיעור 
בהתאם   27.OECD-ה במדינות  מהנמוכים  והיה  ל-1,000,   1.7 על  עמד  זה 
לעלייה החדה בשיעור הגירושין, חלה מדי שנה עלייה גם במספר הילדים 
כשביותר  הוריהם  בגירושי  הכרוכים  השינויים  עם  להתמודד  הנאלצים 
נתוני  פי  28.18 על  לגיל  ילדים מתחת  ממחצית ממקרי הגירושין מעורבים 
גידול  חל  ו-2016,   1995 השנים  בין  הילד,29  לשלום  הלאומית  המועצה 

הלמ"ס )2019(, לוח 2.29 )נישואין, גירושין, לידות חי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי דת(.  .24
אנשים   1,000 לכל  נתונה  ובשנה  מסוים  באזור  המתגרשים  שיעור   - גולמי  גירושין  שיעור   .25
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יגור-קרול וערוסי )2018(.  .26

ברמן )2017(.  .27
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הורה  החיים במשפחות חד-הוריות שבראשן  הילדים  84,102 במספר  של 
שבראשן  חד-הוריות  במשפחות  חיו  ילדים   165,906  ,2016 בשנת  גרוש. 
עומד הורה גרוש. עלייה זו משקפת בעיקר את הגידול הטבעי באוכלוסיית 

הילדים, אך גם את העלייה בשיעור הגירושין.

גם  המערבי,  בעולם  למגמות  בדומה  כי  עולה  הנתונים  מתוך  לסיכום, 
בישראל, מספר המתגרשים בכל שנה עולה, ובהתאם עולה מספר הילדים 
בהשוואה  נמוכים  אלו  שיעורים  גרוש.  הורה  שבראשן  במשפחות  החיים 
שיעורים  מלבד  בתחילה,  שצוין  כפי  כן,  כמו   .OECD-ה מדינות  למרבית 
אלו, ישנן עוד משפחות רבות אשר מתמודדות עם פרידה מזוגיות קבועה 
שנישאו  או  נישאו  שלא  זוגות  )כגון  השונים  מהגורמים  לסיוע  ונדרשות 
במסגרות שאינן דתיות(. בסעיף שלהלן יוצגו ההשלכות של תהליך הפרידה 

והגירושין על משפחות, על הורים ועל ילדים.

השלכות הגירושין על ההורים ועל ילדיהם

לפני שאחד מבני  עוד  לרוב  ולגירושין מתחיל  לפרידה  תהליך ההסתגלות 
הזוג  בני  כאשר   - משפטי  הליך  של  פתיחתו  ולפני  הבית  את  עוזב  הזוג 
להתגרש,  ההחלטה  לתקופת  ממשיך  התהליך  מזו.  זה  להתרחק  מתחילים 
שלאחר  התקופה  ולבסוף  הפורמלי,  הגירושין  הליך  לתקופת  לאחריה 
רבים  במחקרים  ונמצא  שנים  לעיתים  נמשך  זה  ממושך  תהליך  הגירושין. 
על הסתגלותם של ההורים  הן  טווח  וארוכות  טווח  כבעל השלכות קצרות 
והן על זו של הילדים. להלן יפורטו השלכות אלו, ולאחריהן גורמי הסיכון 

והחוסן בהתמודדות עימן.

השלכות הגירושין על הסתגלות ההורים

משימות  שתי  בפני  עומדים  גירושין  ושל  פרידה  של  בתהליכים  הורים 
מורכבות הנוגעות להפרדת הזוגיות מן ההורות: טובת ההורות מחד גיסא, 
הדורשת להמשיך לשתף פעולה; והיכולת להסתגל למעמד האישי החדש, 
מנוגדים,  צרכים  שני  מהווים  אלו  כוחות.  להפריד  הדורשת  גיסא,  מאידך 
בני-זוג  הדואליות שעימה מתמודדים  את  ומשקפים  במקביל  המתקיימים 
כהורים.30  פעולה  ולשתף  להמשיך  נדרשים  אך  מזו  זה  להיפרד  הבוחרים 
עם משימת  להתמודד  ההורים המתגרשים מתקשים  רבים,  חוקרים  פי  על 
ההפרדה בין הזוגיות המפורקת לבין ההורות המתמשכת.31 נוסף על קושי זה, 
נמצא כי לגירושין ישנן השלכות רגשיות, התנהגותיות, חברתיות ופיזיות 

קפולניק, אנסון וסלונים-נבו )2017(.  .30
אלדר-אבידן )2003(.  .31
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על ההורים. הגירושין מייצגים אובדן של שותף לחיים, של סטאטוס חברתי, 
של זהות כאדם נשוי ועוד, ומתוך כך כרוכים בהם גם תגובות ומאפיינים של 
אבל ושל אובדן.32 הורים בתהליך של פרידה וגירושין חווים טלטלה ומשבר, 
שקועים בתחושת האובדן ועסוקים בהתמודדות עם המצב החדש. לעיתים, 
מערכת התמיכה בסביבתם נחלשת, נפגעת המודעות שלהם לקשיי ילדיהם 
והם אינם פנויים נפשית ופיזית להיענות לצורכיהם.33 ממחקרים אשר עסקו 
בהשפעות הגירושין עולה כי בטווח הארוך ישנה גם ירידה ברווחה הכלכלית 
של ההורים בעקבות גירושין.34 כמו כן, הפגיעה ברווחה הנפשית מובילה 
לעיתים לירידה בתפקוד ההורי. כך, נמצא כי הורים גרושים היו בעלי נטייה 
להורות נסוגה, המאופיינת בעייפות, בחוסר עניין, בניתוק ובחוסר אנרגיה 

לתפקיד ההורי.35

ומגלים  בחייהם  ממשיכים  הנפרדים  הזוגות  מרבית  הגירושין,  בעקבות 
התנהגויות המאפשרות מעבר מוצלח ממערכת יחסים זוגית לזו המתמקדת 
ברווחתם האישית וברווחת ילדיהם.36 מחקרים בתחום מצאו כי בכ-80-75 
הגירושין, ההורים מסוגלים לעבור את השינויים הרגשיים  אחוזים ממקרי 
חלקם,  עבור  זאת,  עם  שנים.37  שלוש  עד  שנתיים  בתוך  ליציבות  ולהגיע 
הקונפליקט אינו מסתיים, והזוגות וילדיהם נלכדים במשבר מתמשך. גירושין 
אלו מוגדרים - גירושין בקונפליקט גבוה )High-conflict divorce(; הם 
ושל  עוינות  גבוהות של כעס, של  ומלווים ברמות  יותר משנתיים  נמשכים 
בקושי  משמורת,  בנושא  אינטנסיבית  בהתדיינות  ההורים,  בין  אמון  חוסר 
מתמשך בתקשורת בנוגע לטיפול בילדיהם ובשיעורים גבוהים מהרגיל של 
אי-תשלום של דמי מזונות.38 התהליך המשפטי הנלווה לגירושין אלו עשוי 
להגביר עוד יותר את הקונפליקט הבין-הורי באמצעות "תרבות ההתדיינות" 
גם  נמצאו  כך,  על  נוסף  בתביעה.39  הטענות  ופירוט  נימוקים  הדורשת 
הקונפליקט.  במהלך  ההורים  של  ההורי  תפקודם  על  שליליות  השפעות 
כך למשל, נמצא כי הורים אשר היו מעורבים בקונפליקט גבוה היו פחות 
זמינים לילדיהם, הראו פחות חום הורי, פחות אמפתיה וגילו יכולת נמוכה 

.Simonič )2014(  .32
תלי ופריידס )2010(.  .33

.Dewilde & Stier )2014(  .34
.Wood, Repetti, & Roesch )2004(  .35

.Saini )2012(  .36
.Levite & Cohen )2012(  .37
.Cohen & Levite )2012(  .38

.Cronin, Becher, Mccann, Mcguire, & Powell )2017(  .39
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יותר להציב גבולות הולמים לילדיהם.40 מכאן שעוצמת הקונפליקט ומשכו 
באופן  הגירושין  את  חווים  הילדים  שבהן  לדרכים  גם  ביותר  משמעותיים 

ישיר ו/או עקיף כפי שיתואר להלן.

השלכות הגירושין על הסתגלות הילדים

העלייה בשיעור הגירושין והשלכותיהם האפשריות על הילדים עוררו עניין 
מחקרי רב. גירושין מהווים משבר קשה עבור הילדים מאחר שהם משנים 
המערכת  את  ומערערים  ומתחנכים  מתפתחים  הילדים  שבהם  התנאים  את 
המשפחתית שאמורה להעניק להם תחושת תמיכה, הגנה וביטחון.41 קיימת 
המערב  מתמשך  תהליך  מהווים  גירושין  כי  רבים  חוקרים  בקרב  הסכמה 
גורמי לחץ עבור הילדים, שעלולים להשפיע עליהם לאורך שנים. כך למשל, 
שינוי  דירה,  מעבר  להיות  יכולים  לגירושין  הקשורים  נוספים  לחץ  גורמי 
או  ההורים  אחד  עם  בקשר  פגיעה  המוכרת,  מהסביבה  ניתוק  ספר,  בית 
עם שניהם ולעיתים זוגיות חדשה של ההורים.42 מחקרים בתחום בחנו את 
ההשפעות קצרות הטווח של הגירושין על הילדים, והעלו השפעות שליליות 
על הסתגלותם המיידית של ילדים ושל מתבגרים במגוון מדדים - רגשיים, 
טווח  קצרות  השפעות  נמצאו  כן,  כמו  וחברתיים.  התנהגותיים  לימודיים, 
על רווחה נפשית, על דימוי עצמי ועל קשרים עם ההורים43 ואף השפעות 
 37 שניתח  מטה-אנליזה  במחקר  למשל,  כך  הילדים.  על  טווח  ארוכות 
מחקרים, נמצאו הבדלים מובהקים בין הסתגלות של מבוגרים שחוו גירושי 
מדדי  במרבית  שלמות.  ממשפחות  מבוגרים  של  זו  לבין  בילדות  הורים 
לימודיים  הישגים  בעלי  היו  גרושים  להורים  בוגרים  שנבדקו,  ההסתגלות 
נמוכים יותר ובעלי נטייה גבוהה יותר לנשור מהלימודים; הם קיבלו ציונים 
נמוכים יותר במדדים תעסוקתיים; היו בעלי הכנסה נמוכה יותר וסבלו יותר 
מבעיות בריאות, מדימוי עצמי נמוך ומהאשמה עצמית.44 בהתייחס לרווחתם 
הנפשית, נמצא שיעור גבוה של סימפטומים של דיכאון, לחץ נפשי, חרדה 
על  מדווחים  גרושים  להורים  בוגרים  כך,  על  נוסף  פסיכולוגית.45  ומצוקה 
שביעות רצון זוגית נמוכה יותר, על סיפוק נמוך יותר בנישואין, על איכות 

זוגית טובה פחות ועל שכיחות גבוהה יותר של קונפליקטים.46

.Dalton, Carbon, & Olesen )2003(  .40
.Amato )2000(  .41
לוי-שיף )2018(.  .42
.Amato )2001(  .43

.Amato & Keith )1991(  .44
.Wauterickx, Gouwy, & Bracke )2006(  .45

.Fackrell, Poulsen, Busby, & Dollahite )2011(  .46
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יותר,  גבוהה  בעצימות  הוא  ההורי  שהקונפליקט  ככל  לעיל,  שצוין  כפי 
ואף הרסניות  יהיו ארוכות טווח, קשות במיוחד  כך ההשלכות האפשריות 
הגירושין  שבהן  במשפחות  המורחבת.47  ולמשפחה  להורים  לילדים, 
מתקיימים בקונפליקט גבוה, ישנה אווירה מתעמתת המצמצמת מאוד את 
יכולתם של ההורים להציע לילדיהם תחושות של ביטחון ושל הגנה.48 זאת 
ועוד, הורים במשפחות אלו לעיתים קרובות מערבים את ילדיהם בהיבטים 
מהקונפליקט ביניהם. למשל, הם עשויים לבקש מילדיהם להעביר מסרים 
עוינים להורה האחר או להשפיע על ילדיהם לקחת צד במחלוקת מול ההורה 
האחר.49 הספרות המחקרית על הסתגלות של ילדים במשפחות המתמודדות 
הורי  לקונפליקט  שחשיפה  בבירור  מראה  גבוהה  בעצימות  קונפליקט  עם 
גבוה ומעורבות בו הם גורמי סיכון חזקים מאוד המשפיעים באופן שלילי 
למשל,  כך  התפתחותם.50  ועל  הילדים  של  הפסיכולוגית  הסתגלותם  על 
ממחקר ששאל ילדים להורים גרושים באופן ישיר על חייהם, עלה כי ילדים 
יותר  נמוכה  רצון  שביעות  הביעו  הוריהם  בין  גבוה  לקונפליקט  שנחשפו 
מחייהם; הם היו פחות בטוחים בעצמם וביטאו יותר עצב ופסימיות לגבי 
מה שעשוי לקרות להם בהמשך חייהם.51 במחקרים נוספים עלה כי ילדים 
שנחשפו לקונפליקט גבוה בין הוריהם בנושאי משמורת ומחלוקות אחרות, 
חוו בסבירות גבוהה יותר טראומה משמעותית, דחק, דיכאון, בידוד חברתי, 
אתגרים אקדמיים, נטיות אובדניות, התנהגויות אגרסיביות ופגיעה עצמית.52 
גם להליך המשפטי עצמו היו השלכות מזיקות הן על ההורים המעורבים והן 
על ילדיהם. כך, כמחצית מהילדים הראו בעיות הסתגלות ניכרות מייד לאחר 

הליכים משפטיים, והשפעות אלו לעיתים נשארו גם לאחר כמה שנים.53

הספרות המקצועית בתחום בחנה גם אם לגיל הילדים ולשלב ההתפתחותי 
שבו הם נמצאים בעת הגירושין עשויים להיות השפעות על הסתגלות הילד. 
טוענים  רבים  חוקרים  חד-משמעיים.  אינם  זה  בהקשר  המחקרים  ממצאי 
מאופיינים  אלו  ילדים  גירושין.  להשפעות  יותר  פגיעים  צעירים  ילדים  כי 
הסיבות  את  להבין  ביכולתם  פוגעת  וזו  וקונקרטית,  אגוצנטרית  בחשיבה 
נוטים  יותר,  גבוהה  נטישה  חרדת  חווים  הם  השלכותיהם.  ואת  לגירושין 
להאשים עצמם בגירושין, בעלי פנטזיות על איחוד ההורים, ופחות מסוגלים 

.Cummings & Davies )2010(  .47
.Demby )2016(  .48

.Kelly )2000(  .49
.Stover )2013(  .50
.Sorek )2019(  .51

.Kelly & Emery )2003(  .52
.Bream & Buchanan )2003(  .53
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להשתמש בקבוצת השווים כדי להתמודד עם הגירושין. לעומת זאת, חוקרים 
לבעיות  יותר  גבוה  בסיכון  הם  ההתבגרות  בגיל  ילדים  כי  מצאו  אחרים 
הסתגלות כתוצאה מגירושין. מתבגרים הם בעלי בשלות חברתית ובשלות 
גבוה  נאמנות  קונפליקט  לחוות  עלולים  כן  ועל  יותר,  גבוהות  קוגניטיבית 
תואמים  שאינם  תפקידים  לאמץ  יותר  גבוה  פוטנציאל  בעלי  ולהיות  יותר 
שלילית  הסתגלות  הוריים".  ל"ילדים  ולהפוך  התפתחותם,  ואת  גילם  את 
יכולה להתבטא בהתנהגות אגרסיבית עבריינית,  של המתבגרים לגירושין 
בהתנהגות  סמים(,  )אלכוהול,  מסוכנים  בחומרים  בשימוש  בנשירה, 
מינית שאינה הולמת ובנוכחות דלה בבית הספר.54 לסיכום, ילדים החווים 
וגירושין, עשויים להיחשף להשלכות השליליות  במשפחתם משבר פרידה 
בטווח  והן  הקצר  בטווח  הן  התפתחותי,  שלב  ובכל  גיל  בכל  המשבר  של 
הארוך. ממצאים אלו הביאו אנשי מקצוע וחוקרים לבחון מהם גורמי הסיכון 
עשויים  אשר  החוסן  גורמי  ומהם  לגירושין  ילדים  של  שלילית  להסתגלות 

למנוע או לצמצם השלכות שליליות אלו.

בהכרח  לא  היטב,  שמטופלים  גירושין  כי  נמצא  וחוסן:  סיכון  גורמי 
לסכן  שעשוי  משבר  אומנם  זהו  המשפחה.  לבני  טווח  ארוך  לנזק  יגרמו 
את התפקוד, אך גם לספק הזדמנות לצמיחה, להתחדשות אישית ולפיתוח 
תקינה  לא  להתפתחות  העיקריים  הסיכון  גורמי  מצוקה.55  בעיתות  עוצמה 
של הילדים הם החשיפה לקונפליקט המתמשך בתהליך הגירושין ולמערכות 
היחסים המשפחתיות המתהוות לאחר הגירושין.56 במחקר שבחן את גורמי 
החוסן והסיכון של ילדים להורים גרושים לאיכות חייהם כפי שהם תופסים 
כי עבור הילדים, ככל שהעימות ההורי נתפס  אותה מנקודת מבטם, עלה 
בעצימות גבוהה יותר, ככל שהם מרגישים לכודים יותר בין הוריהם, ככל 
שהמצב  ככל  יותר,  רבה  ההורי  ובעימות  בגירושין  העצמית  שהאשמתם 
הכלכלי נתפס בעיניהם רעוע יותר וככל שמצוקתה הנפשית של האם גבוהה 
יותר, כך הערכותיהם של הילדים את איכות חייהם היו נמוכות יותר. גורמי 
החוסן אצל ילדים שעשויים למתן את ההשפעות השליליות על הסתגלותם 
ההאשמה  והעדר  להם  הסיבות  ועל  הגירושין  על  מאוזנות  תפיסות  הם: 
העצמית בגירושין; התמודדות פעילה עם העימות ההורי )תחושת מסוגלות 
לגבי הפסקת העימות או לגבי מציאת דרכים להתמודדות עם הדחק שהוא 

 Cohen & Committee on :להרחבה על השפעות הגירושין בגילאים שונים, ראו סקירה אצל  .54
.)Psychosocial Aspects of Child and Family Health )2002

רבין )2010(.  .55
.Amato )2000(  .56
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מעורר(;57 קשר איכותי ותכוף עם כל הורה בנפרד; תחושה חזקה של קבלת 
תמיכה חברתית ומשפחתית )כלומר ההרגשה שבעת מצוקה יש למי לפנות 
תמיכה חברתית עשויה  עם הסבים/ות.58  ותומך  חם  וקשר  לדבר(  מי  ועם 
למתן  ויכולה  ההורים,  בין  קונפליקט  בזמני  הגירושין  בטרם  גם  לסייע 
דיכאון, הערכה עצמית נמוכה ובעיות התנהגות.59 בגיל ההתבגרות, גורמי 
ברורה,  גבולות  הצבת  ההורים,  בין  ופתוחה  מכבדת  תקשורת  כמו  חוסן 
תקשורת חיובית עם המתבגרים וסביבם וכן עידוד ותמיכה ממקור חיצוני 
פסיכולוגיות  השפעות  למזער  יכולים  המתבגר,  ועבור  ההורים  שני  עבור 
ולימודיות קצרות טווח וארוכות טווח הקשורות לגירושין.60 לבסוף, נמצא 
כי משפחות, הורים וילדים שלפני הגירושין התאפיינו ברמת ארגון גבוהה, 
במערכת אמונות חיובית ובדפוסי תקשורת בונים לפתרון בעיות, גילו רמות 
יותר להתמודדות טובה עם  יותר והיו בעלי סיכויים גבוהים  חוסן גבוהות 

הגירושין.61

כדי להבטיח את שלומם הפיזי והנפשי של ילדים ואת רווחתן של משפחות 
וגירושין, התפתחה מודעות בשנים האחרונות לצורך של  בתהליכי פרידה 
של  פרידה  במצבי  וכן  הגירושין  של  השונים  בשלבים  להתערב  מדינות 
משפחות שבהן בני-הזוג לא נישאו, וזאת כדי למנוע או לצמצם את החרפת 
הקונפליקט ואת השלכותיו השליליות על כל בני המשפחה. בפרק שלהלן, 
בטיפול  ישראל  מדינת  ושל  בעולם  מדינות  של  המעורבות  דרכי  יפורטו 

במשפחות הנמצאות במשבר פרידה וגירושין.

טיפול המדינה בתופעת הגירושין: פרקטיקה ומדיניות בארץ ובעולם

סכסוכים  של  ובשכיחותם  הגירושין  בשיעור  האחרונים  בעשורים  העלייה 
משפחתיים הביאה לעיסוק נרחב בשאלת תפקיד המדינה, מקומו של בית 
המשפט בפתרון סכסוכים משפטיים והאופן שבו המדינה צריכה להתערב 
הטיפול  בעבר,  המשפחתי.62  הסכסוך  מתנהל  שבו  המיקום  על  ולהשפיע 
וגירושין במדינות רבות בעולם התמקד בעיקר  במשפחות במשבר פרידה 
במתן מענים מצד המערכות המשפטיות. הפנייה לערכאה משפטית אפשרה 
ליחידים לממש את זכויות הפרט שלהם ואפשרה למדינה להבטיח את מימוש 
זכויותיהם של הילדים במשפחה. לצד זאת, מחקרים רבים בתחום הצביעו 

.Sorek )2019(  .57
שורק )2017(.   .58

.Nicolotti, El-Sheikh, & Whitson )2003(  .59
.Amato, Kane, & James )2011(  .60

.Walsh )2007(  .61
.Boshier, Kreeger, Czutrin, & Spelman )2013(  .62
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על השפעותיו השליליות של ההליך המשפטי אשר נוטה להתאפיין בשיח 
מתעמת ועלול להעצים את רמות הקונפליקט בין הזוגות ובהתאמה להגביר 
ובילדים בפרט. בעקבות זאת,  את עוצמות הפגיעה בבני המשפחה בכלל 
להוציא  כדי  וחברתיים  מוסדיים  חוקתיים,  לשינויים  פעלו  רבות  מדינות 
עבור  טיפוליים  מרכיבים  ולשלב  שניתן  ככל  המשפט  מבית  הסכסוך  את 
המשפטית  המערכת  במסגרת  הסכסוך  של  מוקדמים  בשלבים  המשפחות 

)מתוקף צו( ומחוצה לה )באופן וולונטארי(.63

תלויה  ובגירושין  בפרידה  משפחות  בתחום  המדינה  של  המעורבות  רמת 
במידה שבה המדינה פועלת בהיבטים אלו: מבצעת התאמות של המסגרת 
בהליכי  הנמצאים  הורים  מחייבת  המשפחות;  פועלות  שבתוכה  החוקית 
גירושין לקבל סיוע; מפתחת שירותים זמינים עבור המשפחות; מממנת את 
השירותים לכלל האוכלוסייה או למעוטי יכולת ומפקחת על נותני השירותים. 
ככל שהמדינה פועלת למגוון מענים רחב יותר, כך התערבותה מקיפה יותר. 
המדגישה  המשפחה  דיני  בתחום  רפורמה  חלה  באוסטרליה,  למשל,  כך 
משבר  במצבי  ורב-מערכתית  מניעתית  מוקדמת,  בהתערבות  הצורך  את 
משפחתיים כגון גירושין. הורים המבקשים להתגרש באוסטרליה מחויבים 
להשתתף בפגישות ליישוב סכסוכים לפני שהם מגישים בקשה לדיון בבית 
הורים  לחייב  מוסמכים  האוסטרליים  המשפט  בתי  כך,  על  נוסף  המשפט. 
להשתתף בתוכנית של שירותי ייעוץ והדרכה להורים גרושים בקונפליקט 
המשפט  ולבית  למשפחה  מסייע  אשר  משפחה"  "יועץ  למנות  יכולים  וכן 
תוכנית  בבניית  בסיוע  בגישור,  ההורים,  בין  בתיאום  תסקירים,  בכתיבת 
זה ממומנים על  ובמימושה. מרבית השירותים באוסטרליה בתחום  הורות 
ידי המדינה וניתנים ללא תשלום.64 רפורמות דומות המחייבות זוגות במשבר 
פרידה וגירושין להשתתף בתוכניות שמקנות מידע על הליך הגירושין ועל 
באונטריו  גם  אירעו  משפטי,  הליך  בטרם  גישור  בתוכניות  או  השלכותיו 
ניסו  אחרות  מדינות  יורק.66  ובניו  בקליפורניה  זילנד,  בניו  שבקנדה,65 
להוציא את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט באמצעות הענקת סמכויות 
לגופים ציבוריים לטפל בסכסוכים משפחתיים. כך, בדנמרק הוענקו סמכויות 
לרשות ציבורית לנסח הסכמי גירושין, לאשר זמני שהות, להעניק שירותי 
ייעוץ ותמיכה וכן סמכויות פיקוח ואכיפה מוגבלות להבטחת עמידה בהסדרי 
הורות. זוגות מחויבים לפנות לרשות זו לפני פנייתם לבית משפט בעניין 

.Murphy & Singer )2016(  .63
משה )2013(.  .64

.Saini, Birnbaum, Bala, & McLarty )2016(  .65
.Kitzmann, Parra, & Jobe-Shields )2012(  .66
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פרידה או גירושין. בדומה לכך, במישיגן שבארה"ב, ניתנו סמכויות חקירה, 
פיקוח ואכיפה של הסדרי ראייה לגוף משפטי-מנהלי - "ידיד בית המשפט" 
אשר משמש גוף מתווך בין בני-הזוג לבין בית המשפט במקרה של הפרת 
ליזום  או  לגישור  להפנות  בהסדרים,  שינוי  על  להמליץ  ובסמכותו  הסכם 
המשך הליכים משפטיים.67 גם צרפת הפעילה בשנת 2016 מודל המאפשר 
לזוגות לבצע גירושין ללא כל מעורבות משפטית. מודל זה מאפשר לקצר 
את הליך הגירושין בדרך של חוזה בסיוע עורכי דין, ומיועד עבור מקרים 
המודלים  בין  ההבדלים  לצד  הדדית.68  בהסכמה  נעשים  הגירושין  שבהם 
בהיקף המעורבות, המשותף להם הוא מדיניות של עידוד הורים מתגרשים 
לפנות לשירותים של יישוב סכסוכים ושל ייעוץ וניהול של ענייניהם מחוץ 

לבית המשפט.

בטרם  המשפחתי:  הסכסוך  של  שונים  בשלבים  להתערב  יכולות  מדינות 
ולאחר  הפורמלי  ההסכם  גיבוש  במהלך  גירושין,  לקראת  הליכים  נקיטת 
התהליך הפורמלי. להלן נתאר התערבויות שונות של מדינות לאורך שלבי 

הסכסוך:

נרחב  סיוע  כוללת  גירושין  לקראת  הליכים  נקיטת  בטרם  התערבות 
להורים בשלבים המוקדמים של הליך הגירושין כדי ליצור בסיס להידברות 
של  הפרתו  עם  בהמשך  להתמודד  הצורך  את  ולצמצם  ההסכם  ולכיבוד 
ההסכם. תוכניות אלו כוללות גישור, גירושין בשיתוף פעולה, הדרכת הורים 

ותוכניות נוספות במסגרת בית המשפט או במסגרת ציבורית.69

התערבות במהלך גיבוש הסכם הגירושין כוללת בדרך כלל סיוע משפטי 
לבני-הזוג להגעה להסכם ביניהם לגבי זמני השהות, דמי המזונות וחלוקת 
הרכוש. מרבית המדינות מחייבות את ביצועו של מהלך זה דרך בית המשפט.

התערבות לאחר הסכם הגירושין כוללת לעיתים קרובות טיפול במחלוקת 
בהליך  שנקבעו  ההסדרים  במימוש  בבעיות  בהסכם,  הכתוב  כוונת  על 
הפורמלי ובטיפול בהפרת ההסכם. התערבות זו נעשית במסגרת של תוכניות 
לתיאום הורי, מרכזי קשר, כתיבת תסקירים וסיוע משפטי. גם בשלב זה ניתן 
לראות בשנים האחרונות התבססות של שיטות חלופיות ליישוב סכסוכים 
מחוץ לכותלי בית המשפט )Alternative Dispute Resolution - ADR( בסיוע 
של גורמי טיפול ומשפט מחוץ למסגרת המשפטית. מתוך הספרות בתחום, 

משה )2013(.  .67
.Ryznar & Devaux )2018(  .68
.Murphy & Singer )2016(  .69
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עולה כי בעוד שבעבר מדינות נטו להתערב בעיקר בשלבי גיבוש ההסכם 
האחרונות,  בשנים  ההסכם(,  הופר  שבהם  )במקרים  ולאחריו  הפורמלי 
אשר  המשפטי  הסכסוך  לניהול  יותר  ומקיפה  מערכתית  תפיסה  מתגבשת 
כוללת התערבות מוקדמת יותר, בטרם גיבוש ההסכם הפורמלי, המדגישה 
את החשיבות של שילוב התערבויות משפטיות לצד התערבויות טיפוליות.70

כי  עולה  בעולם,  הנהוגים  מודלים  בין  משווה  סקירה  מתוך  לסיכום, 
ההתמודדות עם סכסוכים משפחתיים הופכת לטיפולית יותר ומוקדמת יותר. 
במדינות רבות מושם דגש על הצורך לחייב הורים מתגרשים לקבל ייעוץ 
לפני פתיחת ההליך המשפטי או במהלכו. כמו כן, ניכרת השקעה גוברת של 
מדינות בשירותים להורים מתגרשים שניתנים בתהליך הגירושין עצמו ואף 
בתחילתו מתוך הכרה בכך שמניעת החרפת הסכסוך ויצירת מערכת יחסים 

הבנויה על הידברות יתרמו למימוש ההסכם ולצמצום הצורך בכלי אכיפה.

המדיניות והחקיקה בישראל

בישראל, חלו שינויים במהלך השנים אשר השפיעו על האופי ועל המידה 
של התערבות המדינה עם משפחות בפירוד ובגירושין. המדיניות בישראל 
ביטוי  לידי  באה  וגירושין  פירוד  בשלבי  במשפחות  הטיפול  ניהול  כלפי 
יתוארו  זה,  בסעיף  בזו.  זו  המשולבות  והמשפט,  הרווחה  מערכות  דרך 
בקצרה הליך הגירושין בישראל, המענים השונים במסגרת מערכת המשפט 
והחקיקה, ולאחר מכן יתוארו התשתיות הייעודיות במערכת הרווחה המלוות 

את המערכת המשפטית ופועלות בשיתוף פעולה ובהדדיות עימה.

בישראל נדרש להסדיר ארבעה נושאים בעת גירושין: הגירושין עצמם )סידור 
הגט(, הקשר של ההורים הגרושים או הפרודים עם ילדיהם, מזונות ורכוש. 
בני-זוג יכולים להגיע להסכם גירושין מתוך הבנה הדדית, ולאשרו בבית 
משפט או בבית הדין. באין הסכמות ביניהם, הם יכולים לפתוח בהליכים 
שבמחלוקת.  בנושאים  שתכריע  השיפוטית  מהערכאה  ולבקש  משפטיים 
הערכאות השיפוטיות הדנות בדיני משפחה בישראל הן בית המשפט לענייני 

משפחה ובתי הדין הדתיים )הרבניים, השרעיים, הנוצריים והדרוזיים(.

לאורך השנים, חלה התפתחות בחקיקה ובמערכת המשפט בישראל. ההכרה 
בחשיבות הסיוע בשלבים המוקדמים של הגירושין ואף בחיוב הורים מתגרשים 
ועדת שינבויים. הוועדה דנה  1986 במסקנות  ייעוץ, עלתה בשנת  לקבל 
ערכאה  הקמת  על  והמליצה  משפחה  בסכסוכי  המשפטי  הטיפול  בהסדרת 

באייר-טופילסקי, מנור וסבו-לאל )2015(.  .70



15

פרק 3 חלק ג: משפחות במצבי פרידה וגירושין

שיפוטית שיכהנו בה שופטים מומחים בתחום. חלק מהמלצות הוועדה היו 
גם לחייב הורים המבקשים להתגרש בקבלת ייעוץ או טיפול לפני פתיחה 
לענייני  המשפט  בתי  הוקמו  אלו,  המלצות  בעקבות  משפטיים.  בהליכים 
ועדת שנהב המליצה   ,2006 1997. בשנת  ויחידות הסיוע בשנת  משפחה 
לשמיעת  תקנות  תוקנו  וכן  ההורים  עבור  ותיאום  מידע  מפגשי  מערך  על 
ילדים ביחידות הסיוע על ידי עובדים סוציאליים ועל ידי שופטים. בשנת 
טיפוליים  בגורמים  ההסתייעות  חשיבות  את  הדגישה  שניט  ועדת   ,2011
ומייעצים, ובראשם יחידות הסיוע. ועדה זו המליצה לחייב הורים גרושים 
לקבל טיפול, ורק לאחר מכן לפנות להליכים משפטיים. בשנה זו התקבל 
את  להרחיב  נועד  אשר  התשע"א,  הסיוע(,  )יחידות  דתיים  דין  בתי  חוק 
שירות יחידות הסיוע לבתי הדין הדתיים. עם זאת, עד לשנת 2014, לא היה 
כל חוק אשר חייב מתגרשים או גרושים לפנות לשירותים טיפוליים מתווכים 
בזמן מחלוקות על ניסוח או על מימוש של הסדרי שהות ומשמורת.71 חוק 
המהו"ת )החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, התשע"ה-2014( מייצג 
הסכסוך  של  הניהול  באופן  ישראל  מדינת  מעורבות  של  מסוימת  הרחבה 
המשפחתי - החוק נשען על תפיסה הרואה חשיבות בקיום מערכת טיפולית 
לצד המערכת המשפטית לצורך ניהול מיטבי של הסכסוך המשפחתי. כך, 
מהו"ת  מפגשי  של  מקדים  בהליך  מחויבים  הצדדים  בישראל,  לראשונה 
)מידע, הערכה ותיאום( עם עובדת סוציאלית מיחידות הסיוע טרם פתיחה 
בהליך של תביעות זה כנגד זה. רק לאחר מפגשי המהו"ת, יכולים הצדדים 
להחליט אם להגיש תביעה לערכאה שיפוטית או ליישב את הסכסוך בהסכמה 

בכלים שאינם משפטיים-אדוורסריים.72

במקביל להתפתחות החקיקתית והמשפטית, התפתחו בישראל גם שירותים 
ומענים טיפוליים עבור משפחות במשבר פרידה וגירושין. התפיסה המקצועית 
במשפחה  סכסוכים  של  ניהול  וכלפי  טיפול  כלפי  בישראל  והטיפולית 
עידוד מעורבות מוגברת  כמו  השתנתה בהתאם למגמות בארצות המערב, 
של אבות בקשר עם ילדיהם, מעבר משיח על זכויות הורים לאחריות הורית, 
מיקוד בזכויות ובצרכים של ילדים והתפתחות התפיסה הדוגלת בהידברות 
בין ההורים. בשנת 1955 ניתנו לעובדים סוציאליים על פי חוק הסעד )סדרי 
לבצע  סמכויות  תשט"ו-1954,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים,  בעניני  דין 
חקירה לצורך הכנת תסקיר לבית המשפט בעניינם של קטינים, רובם בתחום 

משה )2013(.  .71
 ,2014 2485, דצמבר  2014, ספר החוקים  חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה התשע"ה   .72
לענייני  המשפט  בתי  שליד  הסיוע  יחידות  במסגרת  "שירותים  בחלק  הרחבה  ראו   .119-116

משפחה" בפרק זה.
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הגירושין. לאורך שנות פעולתם של העו"סים, חלה התפתחות משמעותית 
מחלקות  במסגרת  הוקמו  השבעים,  בשנות  עבודתם.73  ובדרכי  בתפיסות 
הרווחה, תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי, אשר הלכו והתרחבו לאורך השנים. 
בשנת 1994, הוקמו מרכזי הקשר כדי לתת מענה להסדרת הקשר בין ילדים 
לבין הורה שאינו משמורן במקרים שבהם נדרש פיקוח על הקשר. הקמת 
היוותה   ,1997 בשנת  משפחה  לענייני  המשפט  בתי  שליד  הסיוע  יחידות 
טיפוליים  מענים  לתת  בצורך  הכירה  שכן  בתחום  חשובה  מפנה  נקודת 
 2011 וגירושין לצד המענים המשפטיים. בשנת  למשפחות במשבר פרידה 
התחזקה ההכרה בכך שצורך זה קיים גם אצל המשפחות אשר מנהלות את 
הסכסוך ביניהן דרך בתי הדין הדתיים, ועל כן הוקמו יחידות סיוע לצד בתי 
הדין הדתיים. ראשית, הוקמו יחידות ליד בתי הדין הרבניים, ובהמשך גם 
ליד בתי הדין השרעיים והדרוזיים. יחידות הסיוע שליד בתי המשפט וליד 
בתי הדין הרבניים עיצבו מחדש את דרכי עבודתן בעקבות חוק המהו"ת 
בשנת 2016 - מהתערבות של גישור וטיפול אשר ניתנים בהתאם להסכמתם 
של שני בני-הזוג לאחר הגשת התביעה לבית המשפט, להתערבויות נוספות 
הניתנות על פי חוק בטרם הדיון המשפטי הראשון. יוזמה טיפולית נוספת 
אשר  ההורי",  "התיאום  פיילוט  תוכנית  הייתה   2016 בשנת  פותחה  אשר 
ונועדה לתת מענה עבור  וראשונית מסוגה בארץ  ייחודית  היוותה תוכנית 

משפחות בגירושין בקונפליקט גבוה.

התערבות מדינת ישראל בסכסוכי פרידה וגירושין: מדינת ישראל עברה 
בעשור האחרון שינוי תפיסתי משמעותי בהתערבות עם משפחות בהליכי 
פרידה וגירושין. לפני שנת 2016 - לפני החלת חוק המהו"ת, ישראל פעלה 
המשפטי  ההליך  בטרם  ההתערבות  וממוקדת.  מצומצמת  מעורבות  ברמת 
ולאחריו, אם התרחשה, הייתה מותנית בפנייה של בני-הזוג לקבלת שירותי 
גישור או טיפול זוגי או משפחתי מרצונם החופשי. התערבות במהלך ההליך 
הדיון  במהלך  שופט  ידי  על  בני-הזוג  בהפניית  מותנית  הייתה  הפורמלי 

המשפטי ליחידות הסיוע ובהסכמתם של בני-הזוג.74

משפחות  עבור  מגוונים  מענים  בפיתוח  מתאפיינים  האחרונים  העשורים 
של  מעורבותה  רמת  כך,  ובתוך  הסכסוך,  של  שונים  לשלבים  המותאמים 
בקרב  והטיפולית  האבחונית  ההתערבות  ניכר.  באופן  התרחבה  המדינה 
המשרד  ידי  על  ישיר  באופן  מתבצעת  וגירושין  פירוד  בתהליכי  משפחות 

ראו הרחבה בחלק "טיפול במשפחות בפירוד וגירושין במחלקות לשירותים חברתיים במסגרת   .73
חוק הסעד לסדרי דין" בפרק זה.

משה )2013(.  .74
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עיקר  המקומיות.  ברשויות  חברתיים  לשירותים  המחלקות  ובאמצעות 
לענייני  המשפט  בתי  שליד  הסיוע  יחידות  אלו:  במסגרות  נעשה  הפעולה 
דין  סדרי  לעניין  סוציאליים  עובדים  של  ותסקירים  התערבויות  משפחה; 
זוגי  לטיפול  והתחנות  הורים–ילדים  קשר  מרכזי  המקומיות;  ברשויות 
נעשות  אלו  למסגרות  ההפניה  או  הפנייה  המקומיות.  ברשויות  ומשפחתי 
בשלבים שונים לאורך הסכסוך המשפחתי. בטרם הגירושין, מוצע שירות 
בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי. שירות התחנות מוצע לאורך כל שלבי תהליך 
משפחה,  בענייני  בתובענה  לפתוח  המבקשים  זוג  בני  כן,  כמו  הפרידה. 

מחויבים למפגשים ביחידות הסיוע במסגרת חוק המהו"ת.

במהלך ההליך הפורמלי, כל הסכם גירושין נדרש לאישור ערכאה שיפוטית 
)בית דין דתי או בית משפט לענייני משפחה(. כיום, יותר ויותר סכסוכים 
מתנהלים מחוץ לכותלי בית המשפט. מתוך מחקר של מכון ברוקדייל אשר 
בחן את הליך היישום של חוק המהו"ת בשנת פעילותו הראשונה, נמצא כי 
כמחצית )49%( מן המשפחות אשר השתתפו במפגשי המהו"ת דיווחו שלא 
הגישו תביעה משפטית בתום הליך המהו"ת. זאת בעוד שבטרם כניסת החוק 
לתוקף, מרבית המשפחות שפנו לערכאה משפטית בעניין סכסוך משפחתי 

פתחו בהליך משפטי.75

שירות חשוב נוסף שהתפתח בעשור האחרון הוא הקמת מחלקות לשיתוף 
ילדים במסגרת יחידות הסיוע כדי לסייע לילדים להשמיע את קולם בעניינים 
הנוגעים להם. במסגרת שירות זה, ילדים רשאים להישמע על ידי עובדים 
סוציאליים ועל ידי שופטים במסגרת יחידות הסיוע לפני קבלת החלטה על 
לכך,  זכאיות  הן  אם  משפטי  סיוע  לקבל  רשאיות  משפחות  השופט.76  ידי 
ולעיתים, אם שופט קבע שיש צורך בתסקיר, הן מלוות בתהליך על ידי עו"ס 

לעניין סדרי דין.

 - הקשר  במרכזי  הוא  המשפטי  ההליך  בזמן  לעיתים  שניתן  נוסף  שירות 
במקרים מורכבים של סיכון לילד על רקע קונפליקטים במשפחה או על רקע 
קשיים משמעותיים בתפקוד ההורי אשר דורשים פיקוח על המפגשים בין 

הילד לאחד מהוריו או לשניהם.77

עבור  ייעודיים  שירותים  קיימים  שלא  כמעט  הגירושין,  הליך  לאחר 
להסתייע  יכולים  הורים  וגירושין.  פרידה  מצבי  עם  המתמודדות  משפחות 

טופילסקי-באייר ושורק )2019(.  .75
ראו הרחבה בסעיף 3.2.1 בחלק "שירותים במסגרת יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני   .76

משפחה" בפרק זה.
ראו הרחבה בחלק "מרכזי קשר הורים-ילדים" בפרק זה.  .77
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בשירותי התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי רק אם קיימת הסכמה ביניהם על 
כך. בשנים האחרונות, פותח פיילוט של תוכנית התיאום ההורי - תוכנית 
לסייע  המיועדת  גבוה,  בקונפליקט  בגירושין  במשפחות  לטיפול  ייעודית 
להורים אשר סיימו את ההליך הפורמלי להפחית את השפעותיו השליליות 
להיות  יכולה  בתוכנית  ההשתתפות  ילדיהם.  על  ביניהם  הקונפליקט  של 
כפיילוט  פועלת  עדיין  בית משפט. התוכנית  צו של  או מתוקף  וולונטרית 
ייעודיים  שירותים  על  נוסף  בלבד.78  רשויות  בחמש  מצומצמת  במסגרת 
אלו, עבור משפחות בפירוד ובגירושין, חלק גדול מן השירותים האישיים 
הנמצאות  למשפחות  הסיוע  לפעולת  משיקים  המשרד,  במסגרת  הניתנים 
בתהליכי פרידה בשלבים השונים כגון: ליווי עו"ס משפחה, מרכזי ילדים-
הורים, מרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה, פנימיות ומועדוניות 
ובמקרי קצה אף מרכזי חירום לילדים. ההתפתחות של שירותי הרווחה על 

הרצף של שלבי הסכסוך המשפחתי, מתוארת בתרשים שלהלן.

הרווחה  בשירותי  השונים  הגורמים  של  עבודתם  תתואר  שלהלן,  בחלקים 
המעניקים ליווי, תמיכה ושירותים למשפחות במשבר פרידה וגירושין לאורך 

ראו הרחבה בחלק "שירותים במסגרת התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי".  .78

טיפול של עו"ס לעניין סדרי דין

פגישות במרכזי הקשר

לאחר הליך משפטיתוך כדי הליך משפטילפני הליך משפטי

התערבות ביחידות הסיוע

שמיעת ילדים 
ביחידות הסיוע

מפגשי המהו"ת 
ביחידות הסיוע

 שלב 
 הסכסוך 

הזוגי

טיפול זוגי ומשפחתי )בתחנות(

תיאום הורי )בתחנות 
לטיפול זוגי ומשפחתי(

תרשים 
2

שירותי הרווחה על רצף שלבי הסכסוך המשפחתי
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שלבי הסכסוך לפי הסדר שלעיל. יתוארו התפיסות המקצועיות, דרכי העבודה, 
יוצגו סיכום  וכן מגמות בולטות בעשור האחרון. לבסוף,  ייחודיות  תוכניות 

המגמות בסיוע למשפחות במצבי פרידה וגירושין וכיווני הפעולה להמשך.

א. שירותים במסגרת יחידות הסיוע שליד בתי 
המשפט לענייני משפחה

עיקרי המגמות בעבודת יחידות הסיוע בעשור האחרון:

שבו . 1 הנושא  חשיבות  בשל   - כשירות  הסיוע  יחידות  התבססות 
המטופלות,  המשפחות  בהיקפי  גדילה  בשל  וכן  היחידות  עוסקות 
בהיקפי העובדים ובהיקפי החוקים שבאחריותן, בשנת 2015, הוכרו 

יחידות הסיוע כשירות.

שינויי . 2 בעקבות  הסיוע  ביחידות  העבודה  במוקד  מהותי  שינוי 
חקיקה. כאמור, מאז החלת חוק המהו"ת בשנת 2016, הפכו מפגשי 
פגישות  ארבע  עד  שכולל:  הסיוע  ביחידות  המרכזי  להליך  המהו"ת 
לצורך העברת מידע חיוני לבני המשפחה, הערכת היחסים בסכסוך 
המשפחתי ותיאום האופן שבו ינוהל הסכסוך המשפחתי. לכך השלכות 

על מגמות בולטות נוספות בשירות אשר מפורטות להלן.

עלייה ניכרת בהיקף המשפחות המטופלות - בעקבות החלת חוק . 3
חוק,  פי  על  הסיוע  ביחידות  המטופלות  המשפחות  היקף  המהו"ת, 

הכפיל עצמו ויותר, ונוספו 51 תקנים נוספים לעו"סים.

שילוב של עורכי דין בצוותים של יחידות הסיוע - בעבר, עורכי . 4
דין לא היו חלק ממצבת כוח האדם של היחידות. חוק המהו"ת הביא 
העשור,  במהלך  המהו"ת.  בהליך  דין  עורכות  של  ממוסד  לשילוב 

אושרו 18 תקנים עבור עו"ד לשילוב בצוותים של יחידות הסיוע.

התרחבות יחידות הסיוע - בתחילת העשור, פעלו 14 יחידות ליד בתי . 5
המשפט. בשנת 2014 התרחבו יחידות הסיוע גם לבתי הדין הדתיים, 
ולאורך העשור הוקמו יחידות נוספות ליד בתי הדין הרבניים, ליד בתי 
הדין השרעיים וליד בית הדין הדרוזי. כיום פועלות 34 יחידות )גידול 
של פי 2.4 במספר היחידות( ושתי יחידות נוספות עתידות להיפתח. 
נעשים מאמצים מתמשכים לספק מענים מתאימים לתרבויות ולדתות 

שונות ולהתאים את דרכי העבודה להיבטים הלכתיים שונים.

הגברת השתתפותם של ילדים - בעקבות החלת תקנות המתייחסות . 6
להשתתפות ילדים בהליכים משפטיים בבתי המשפט לענייני משפחה 
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ביחידות  )מש"י(  ילדים  לשיתוף  מחלקות  הוקמו   ,2014 בשנת 
הנמצאות ליד בתי המשפט לענייני משפחה, ועובדי היחידות עברו 
הכשרות בנושא שמיעת ילדים. תקנות אלו הביאו לגדילה משמעותית 
על  נשמעו  הילדים אשר  כך, מספר  לאורך העשור.  ילדים  בשמיעת 
הילדים  ומספר  העשור  במהלך   4 פי  כמעט  גדל  היחידות  עו"ס  ידי 
אשר נשמעו על ידי שופט בנוכחות עו"ס היחידה גדל ביותר מפי 5 

מתחילת העשור.

פיתוח והרחבה של שירותים עבור הורים וילדיהם - בשנת 2014, . 7
החלו יחידות הסיוע להפעיל סמינר חדשני וייחודי מסוגו בארץ עבור 
ומיועד  נופש  בתנאי  הוא  הסמינר  וילדיהם.  משמורנים  לא  הורים 
למשפחות עם קשיים בקשר בין הורים לילדיהם או למשפחות שאין 
בהן רציפות וקביעות בקשר שבין הילד לאחד מהוריו. סמינרים אלו 
מתקיימים פעמיים-שלוש בשנה ובכל סמינר 28 משתתפים בממוצע 

)14 הורים ו-14 ילדים(.

ביסוס מתווה לפיתוח מקצועי עבור העובדים של יחידות הסיוע - . 8
מקצועית  והתפתחות  צמיחה  לנתיבי  מתווה  פותח  האחרון,  בעשור 
של עובדות סוציאליות ביחידות הסיוע. מתווה זה הוא מערך מוסדר 
ושיטתי של תוכניות הכשרה, לימוד והדרכה שמטרתן לסייע לעובד 
הסוציאלי העובד ביחידות להתמקצע באופן שוטף ומתמשך במהלך 
הקריירה המקצועית שלו. כמו כן, התפתח מערך של למידת עמיתים 
בעבודתם  מהותיות  סוגיות  לפתור  היחידות  לעובדי  מאפשר  אשר 

בעזרת עמיתיהם למקצוע.

רקע: יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים 
)להלן: יחידות הסיוע( הן יחידות טיפוליות הפועלות על פי חוק מאז שנת 
היחידות  הדתיים.79  הדין  ובתי  משפחה  לענייני  המשפט  בתי  ליד   1997
מתנהלות במרחב שבין מערכת המשפט לבין שירותי הרווחה: מחד גיסא, הן 
שירות המשתייך למשרד האחראי לפיקוח מינהלי ומקצועי, ומאידך גיסא, הן 
ממוקמות בתוך ערכאות שיפוטיות או לידן והן כפופות לנוהלי העבודה של 
ערכאות אלו.80 התפיסה שעמדה בבסיס של הקמת היחידות הייתה כי מאחר 
המשפחה  בני  כל  על  וארוך  קצר  לטווח  השפעה  משפחתיים  שלסכסוכים 
ובעיקר על הילדים, וכן כי סכסוכים אלו מערבים מטענים ומורכבות רגשית 
בשילוב  צורך  יש  הולם,  מענה  להם  לתת  המשפטית  המערכת  בידי  שאין 

ראו הרחבה בנספח: חוקים בבסיס השירותים עבור משפחות בפרידה וגירושין.  .79
ענבר, נבו ולהמן )2008(.  .80



21

פרק 3 חלק ג: משפחות במצבי פרידה וגירושין

יחידה טיפולית לצד הערכאה השיפוטית. תפיסת העולם של יחידות הסיוע 
כגורם  הרווחה  ומערכת  המשפט  מערכת  בין  פעולה  בשיתוף  כן  אם  רואה 
טיפולי - דרך מיטבית לניהול הסכסוך המשפחתי. בתוך כך, ייעודן העיקרי 
של היחידות הוא להוביל לסיום מוסכם של הסכסוך המשפחתי ולהפחית את 
הצורך בהתדיינות משפטית בסכסוכי משפחה. השירות ביחידות הסיוע אינו 
כרוך בתשלום והוא מופעל בעיקר בידי עובדות סוציאליות ועורכות דין.81 
נוסף על כך, בכל יחידה מועסק פסיכולוג כיועץ ובמידת הצורך היחידות 
טווח  קצרת  היחידה  של  ההתערבות  פסיכיאטר.  של  בייעוץ  גם  נעזרות 
ובדרך כלל היא חסויה בפני בית המשפט ובפני גורמי חוץ, אלא אם החוק 

מחייב אחרת.

אוכלוסיית היעד: השירות ביחידות מיועד למשפחות בסכסוך אשר הגישו 
לערכאה שיפוטית "בקשה ליישוב סכסוך",82 ובעקבותיה זומנו, על פי חוק, 
פגישות  מהו"ת(.  )להלן:  ותיאום  הערכה  מידע,  לפגישות  הסיוע  ליחידות 

אלו נערכות לפני קיומו של כל הליך שיפוטי בעניינן.

ביחידות הסיוע מטופלות גם משפחות שנמצאות בהתדיינות משפטית מול 
יכולים  ודיינים  ביחידה. שופטים  לטיפול  אותן  הפנה  דיין אשר  או  שופט 

להפנות משפחות ליחידות הסיוע בכל שלב של ההתדיינות.

סיוע  עדיין:  והן  העשור,  לאורך  השתנו  לא  ביחידות  העבודה  מטרות 
הנובעים  הקשיים  בהפחתת  משפטית  בהתדיינות  הנמצאות  למשפחות 
מהמשבר המשפחתי ובמזעור הנזק הנגרם לילדים; סיוע לצדדים בפתרון 
הסכסוך המשפחתי תוך הידברות, הסכמה ושמירת צורכיהם וזכויותיהם של 
כל המעורבים; וייעוץ לערכאה השיפוטית בהיבטים טיפוליים ורגשיים של 

הסכסוך המשפחתי-משפטי.

לאורך  מהותי  באופן  השתנו  זאת,  לעומת  היחידות,  של  העבודה  דרכי 
העשור האחרון בעקבות חוק המהו"ת כפי שיתואר בפירוט בהמשך הפרק. 
השופטים  בידי  הסיוע  ליחידות  משפחות  הפניית  המהו"ת,  חוק  בטרם 
התרחשה בהתאם לשיקול דעתם של השופטים ולאופי המקרה הנדון. כיום, 
רקע של  על  לבית המשפט  הפונות  כל המשפחות  לחוק המהו"ת,  בהתאם 
סכסוך משפחתי, מופנות ליחידת הסיוע לפני הדיון הראשון, לצורך הערכה 

כוח האדם בשירות כולל בעיקר נשים. לכן, הפרק יתייחס לכוח האדם בלשון נקבה, כאשר   .81
הכוונה היא גם לעובדים ממין זכר.

על פי החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, תשע"ה-2014: "המבקש להגיש לערכאה שיפוטית   .82
תובענה בעניין של סכסוך משפחתי, לרבות בעניין מזונות זמניים, יגיש תחילה לערכאה השיפוטית 
לסמכות  בקשר  או  לסכסוך  בקשר  עובדות  או  טענות  תכלול  לא  הבקשה  סכסוך;  ליישוב  בקשה 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_151.htm ."השיפוט של הערכאה השיפוטית

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_151.htm
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וניסיון להגיע להסכמות זמניות או להסכמות בנוגע  ראשונית, מתן מידע 
לאופן ניהול הסכסוך. לצד הליך המהו"ת, יחידות הסיוע ממשיכות לקיים 
אשר  משפחות  עם  המהו"ת,  חוק  לפני  גם  שהופעלו  ההליכים,  מגוון  את 
לגבי  להסכמות  הגעה  או  ייעוץ  לשם  השיפוטית  הערכאה  ידי  על  מופנות 
שיטות טיפול. כך למשל, חלק מהמשפחות המגיעות לבית המשפט על רקע 

אלימות במשפחה, מופנות ליחידות תוך כדי ההתדיינות המשפטית.

1. אוכלוסייה

1.1 היקף ההפניות

תרשים 3 מציג את מספר המשפחות שהופנו ליחידות הסיוע בשנים 2018-2009.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
סך כל ההפניות   
ליחידות הסיוע 7,267 7,784 8,337 8,961 9,812 10,924 11,671 21,061 27,170 27,434

שהופנו  המשפחות  מספר  העשור  בתחילת  כי  מראים   3 בתרשים  הנתונים 
שהופנו  המשפחות  היקף  משפחות.  כ-7,300  על  עמד  הסיוע  ליחידות 
ליחידות הסיוע יותר משילש את עצמו במהלך העשור האחרון והגיע בשנת 
עלייה  חלה  העשור  במהלך  כי  לראות  ניתן  משפחות.  לכ-27,500   2018
2016, כצפוי לאור החלת  2015. בשנת  ועד לשנת   2009 הדרגתית משנת 
ומאז  שהוכפל,  כמעט  ליחידות  שהופנו  המשפחות  היקף  המהו"ת,  חוק 
ממשיך לעלות בהדרגה. עלייה זו בהיקף ההפניות הכולל ליחידות הסיוע 
כוללת גם את ההפניות מבתי הדין הרבניים אשר הושפעו אף הן באופן ניכר 

תרשים 
3

סך כל ההפניות ליחידות הסיוע
2018-2009
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מחוק המהו"ת. כך, בעוד שבשנת 2012 הופנו 1,058 משפחות מבתי הדין 
הרבניים, בשנת 2018 הופנו 7,854 משפחות )עלייה של יותר מפי 7(.

1.2 נושאי ההפניות ליחידות הסיוע

מהותי  שינוי  חל  המהו"ת,  חוק  כניסת  בעקבות  האחרון,  העשור  לאורך 
בנושאי ההפניות ליחידות הסיוע:

ניהול סכסוך: הגעה להסכמות ולהסכמים - מתחילת העשור עד לשנת א. 
2016, בין 40%-50% מכלל ההפניות ליחידות היו בנושאים של ניהול 
סכסוך. הטיפול במסגרת הפניות אלו כלל התערבויות המכוונות לסייע 
למשפחות הנמצאות בסכסוך להגיע להסכמות ולהסכמים בדרך של גישור 
ויישוב סכסוכים. כיום, לאחר כניסת חוק המהו"ת לתוקף, עלה שיעור 
ההפניות ליחידות בנושאי ניהול סכסוך ללמעלה מ-90% מסך ההפניות. 
הפניות אלו כוללות תיקי מהו"ת, תיקים לאחר מהו"ת המופנים ליחידות 
לצורך יישוב הסכסוך וכן תיקים של סבים אשר מבקשים להסדיר קשר 
עם הנכדים שלהם, ורשאים לעשות כן באמצעות "בקשה ליישוב סכסוך" 

שלא דרך חוק המהו"ת.

ניהול סיכון: אלימות במשפחה - בתי המשפט לענייני משפחה עוסקים ב. 
אלימות  למניעת  חוק  פי  על  במשפחה  אלימות  קורבנות  על  בהגנה 
הסיוע  ליחידות  מההפניות  חלק  כך,  מתוך  התשנ"א-1991.  במשפחה, 
המוגשות  הרחקה  לצו  בקשות  בעקבות  במשפחה  אלימות  בנושא  הן 
הערכה  כולל  אלו  בהפניות  הטיפול  משפחה.  לענייני  המשפט  לבית 
ראשונית  הרגעה  אלימות במשפחה:  ראשונית במקרים של  והתערבות 
או  הרחקה  צו  הוצאת  לאחר  זמניות  להסכמות  הגעה  המשפחה,  של 
ימים בין הוצאת הצו במעמד  הערכת המצב המשפחתי במהלך שבעת 
מכן,  ולאחר  הצו(,  )הארכת  הצדדים  שני  במעמד  דיון  לבין  אחד  צד 
הפניית המשפחה למרכזים למניעת אלימות ו/או לשירותים רלוונטיים 
אחרים לצורך קבלת שירותים טיפוליים בקהילה. היחידות אם כן אינן 
עוסקות בהערכת מסוכנות או בטיפול בתחום האלימות. מתחילת העשור 
2016, שיעור המשפחות המופנות ליחידות בנושא אלימות  ועד לשנת 
היה כ-13% מכלל ההפניות. לעומת זאת, בשנת 2018, דווח על שיעור 
של 2.6% מכלל המשפחות המופנות אשר הופנו ליחידות הסיוע בנושאי 
אלימות במשפחה. ירידה בשיעור ההפניות על רקע אלימות במשפחה 
חוק  כניסת  בעקבות  הכללי  ההפניות  במספר  המסיבי  לגידול  מיוחסת 

המהו"ת.
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הורים ג.  בקשרי  בטיפול  עניינן  אלו  הפניות  המשפחה:  ברווחת  טיפול 
עד  רלוונטי  היה  זה  טיפול  תחום  הנישואין.  עתיד  בבירור  וכן  וילדים 
לכניסת חוק המהו"ת. כך, שיעור המשפחות המופנות בנושאים אלו היה 
כ-40% בתחילת העשור; בשנים 2016-2015 שיעור זה ירד לכ-30%, 
ואילו בשנתיים האחרונות, לאחר החלת חוק המהו"ת ביחידות, תחום 

התערבות זה אינו מובחן, ועל כן אינו נמדד בנפרד.

מפגשים מתוקף חוק המהו"ת: מאז החלת חוק המהו"ת, הפכו מפגשי ד. 
ההפניות  מכלל  כ-90%  כיום,  הסיוע.  ביחידות  מרכזי  להליך  המהו"ת 

ליחידות הסיוע הן הפניות מתוקף חוק המהו"ת.

לסיכום, מתוך בחינת הנתונים לאורך העשור, עולה כי התייחסות היחידות 
לנושאי ההפניות שינתה את פניה. כך, בעוד שבטרם חוק המהו"ת הייתה 
וטיפול  סיכון  ניהול  סכסוך,  ניהול  בנושאים  להפניות  נפרדת  התייחסות 
ומקבלות  המהו"ת  במסגרת  נסקרות  אלו  סוגיות  כיום,  המשפחה,  ברווחת 
מענה בתוך היחידות או באמצעות הפניה לגורמים מקצועיים מחוץ ליחידות. 

2. תשומות

2.1 מספר יחידות הסיוע

 יחידות 14פעלו  2011לשנת ועד העשור מתחילת כי עולה הנתונים מתוך 
 הדיןבתי חוק חקיקת בעקבות משפחה. לענייני המשפט בתי ליד סיוע 

 הדיןבתי ליד יחידות  11הוקמו , 2011בשנת סיוע( )יחידות הדתיים 
 הדיןבתי ליד נוספות סיוע יחידות  8הוקמו  2018סוף עד הרבניים. 
 הדיןבית ליד נוספת ויחידה השרעיים הדין בתי ליד יחידות  7הדתיים: 
 משנתהיחידות במספר  2.4פי של )גדילה יחידות  34פועלות כיום הדרוזי. 

 שלבמספרן הניכרת הגדילה להיפתח. עתידות נוספות ויחידות ( 2009
 דרשההמהו"ת, חוק צל בהמטופלת האוכלוסייה ובהיקף הסיוע יחידות 
 כוחלתקני משמעותית בתוספת ולוותה משמעותיים שינויים בהתאם 

האדם ביחידות, כמתואר בסעיף שלהלן.

2.2 כוח האדם המקצועי ביחידות הסיוע

התרחבות  עם  השנים,  לאורך   - הסיוע  ביחידות  סוציאליות  עובדות 
גם  בהדרגה  עלה  ליחידות,  המופנות  המשפחות  בהיקף  והעלייה  היחידות 
מספר העובדות הסוציאליות. תרשים 4 מציג את מספר העובדות הסוציאליות 

המועסקות ביחידות הסיוע.
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- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
מספר עובדות   

סוציאליות ביחידות 38 45 52 52 66 72 72 89 115 123

 38היו , 2009בשנת - העשור ילת בתח, 4שים בתרהמוצגים הנתונים פי על 
מספר המשפט. בתי ליד סיוע יחידות  14ב-עבדו אשר סוציאליות עובדות 
יחידות התרחבות ועם הקיימות היחידות התרחבות עם בהדרגה גדל העו"ס 
תקנים,  27נוספו המהו"ת, חוק בעקבות , 2016בשנת הדין. לבתי גם הסיוע 
 123ל-הסיוע יחידות בכלל הסוציאליות העובדות מספר הגיע  2018ובשנת 

(.3)עלייה של יותר מפי 

עורכות הדין ביחידות הסיוע - אחד החידושים הנוספים שהביא עימו חוק 
המהו"ת היה שילוב של עורכי דין בצוותי יחידות הסיוע ושילובם של עורכי 
דין המייצגים את המשתתפים בתהליך המהו"ת. בתחילת העשור ועד לחוק 
המהו"ת, הקשר עם עו"ד התרחש באופן חלקי ולא מוסדר. כמו כן, עורכי 
דין לא היו חלק ממצבת כוח האדם של עובדי יחידות הסיוע. בשנת 2016, 
בעקבות חוק המהו"ת, אושרו 14 תקנים של עורכי/ות דין ביחידות הסיוע. 
כיום, מאושרים 18 תקנים עבור עו"ד ביחידות הסיוע. במקרים המאובחנים 
כמתאימים, משתלבות עורכות הדין בתהליך המהו"ת, נפגשות עם הצדדים 
עם  שותפות  של  ייחודי  במודל  ועובדות  לצורך  בהתאם  כוחם  באי  ועם 
זה,  מודל  פי  על  בקו(.  )עבודה  הסיוע  ביחידות  הסוציאליות  העובדות 
ועורכות  ההתערבות  ולניהול  הטיפולי  להיבט  אחראיות  ביחידות  העו"ס 
הדין  עורכי  משפטי.  הסכם  לניסוח  ולעיתים  משפטי  מידע  למתן   - הדין 
של השירות יכולים להצטרף למפגשי המהו"ת מהפגישה השנייה, בהתאם 
של  בקשות  ישנן  אם  כך,  על  נוסף  הצדדים.  לבקשת  או  העו"ס  להערכת 

תרשים 
4

מספר העובדות הסוציאליות ביחידות הסיוע
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באי הכוח מטעם הצדדים להצטרף להליך בשלבים שונים בתהליך ובכפוף 
לשיקול דעת מקצועי של צוות יחידות הסיוע, עובדי יחידות הסיוע מקיימים 
קשר עם באי הכוח ומאפשרים להם ליטול חלק בפגישות המהו"ת ובתהליך 
המשא ומתן )מהמפגש השני בהליך המהו"ת(. במקרים אלו, יצטרף לפגישה 

גם עורך דין של יחידות הסיוע.

2.3 מגמות בתקציב יחידות הסיוע

תרשים 5 מציג את תקציב היחידות לאורך העשור.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

תקציב  2,739 2,698 2,689 2,689 2,639 4,089 4,089 4,089 5,089 5,589

יחידות תקציב העשור, בתחילת כי עולה שים, בתרהמוצגים הנתונים מתוך 
תוספת אושרה , 2014בשנת . 2013-2009השנים בין שינוי ללא נותר הסיוע 
הדין בתי ליד נוספות יחידות פתיחת בעקבות ( 50%כ-של )גדילה תקציב 

תקציב שוב גדל המהו"ת, חוק בעקבות , 2016בשנת והשרעיים. הרבניים 
היחידות. בסך הכול, מתחילת העשור, הוכפל תקציב היחידות.

תרשים 
5
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3. תפוקות

3.1 התערבויות עיקריות ביחידות הסיוע

3.1.1 מפגשי מהו"ת, גישור והידברות )במסגרת התערבויות
ניהול סכסוך(

משפחות  בתיקי  התמקדה  ביחידות  ההתערבות  עיקר  העשור,  בתחילת 
אשר הופנו על ידי הערכאות השיפוטיות על פי שיקול דעתו של השופט. 
תוך  ולהסכמים  להסכמות  להגיע  למשפחות  בסיוע  התמקדה  ההתערבות 
עובדי  ומשפחתי.  זוגי  טיפול  של  טיפוליים  ובכלים  ומתן  ומשא  הידברות 
היחידות התמקצעו בתחום הגישור ופותח מודל גישור לעבודה עם משפחות 
בקונפליקט גבוה שבמרכזו עמדו צורכי הילדים ובניית תוכנית הורות לאחר 
השירות,  של  השנתיות  בסקירות  פורסמו  אשר  נתונים  פי  על  הגירושין. 
30%-40% מהמשפחות הושגו הסכמות  2016-2012, בקרב  לאורך השנים 
יותר  נתונים אף טובים  ופתרון סכסוכים ביחידות.  גישור  לאחר הליך של 
מכון  ידי  על  ובוצע  המשרד  ידי  על  הוזמן  אשר  חיצוני  במחקר  התקבלו 
ברוקדייל. במחקר זה, הוערכו עמדות המטופלים לגבי הליך הגישור ולגבי 
מן  רצון  שבעי  היו   )73%( המטופלים  מרבית  כי  נמצא  להסכמה.  הגעתם 

הטיפול שקיבלו ביחידות ו-48% הגיעו להסכמה כלשהי ביחידות.83

החל משנת 2016, עם החלת חוק המהו"ת, הצטמצמו שירותי הגישור והטיפול 
החוק.  פי  על  העבודה  בהטמעת  המשאבים  עיקר  השקעת  עקב  ביחידות 
נעשתה הבחנה מחודשת בין גישור פנימי לגישור חיצוני. גישור פנימי הוא 
פי  על  המהו"ת  תיק  סגירת  בתום  הסיוע  יחידות  בתוך  מתבצע  אשר  גישור 
קריטריונים מוגדרים מראש. לעומתו, גישור חיצוני מתבצע באמצעות הפניית 
המשפחה לסיוע המשפטי או לרשימת מגשרים פרטיים מחוץ ליחידות. רשימה 
זו נמסרת למשפחה בסיום ההליך ביחידה. מפגשי המהו"ת אם כן הפכו להליך 
מרכזי ביחידות הסיוע. תהליך היישום של חוק המהו"ת ביחידות הסיוע לווה 
במחקר הערכה של מכון ברוקדייל שנועד לבחון את מפגשי המהו"ת ביחידות 
מתוך  לחוק.  הוראת השעה  פקיעת  ולפני  תהליכי הטמעתם  כדי  תוך  הסיוע 
דיווח משרד המשפטים לוועדת החוקה החוק והמשפט של הכנסת על מספר 
התובענות בעניין של סכסוך משפחתי שהוגשו בערכאות השיפוטיות לאחר 
החוק,  החלת  מאז  כי  עולה  המהו"ת,  לחוק  בכפוף  ההליכים  עיכוב  תקופת 
סכסוך  בעניין  שיפוטית  לערכאה  תובענות  בהגשת  ניכרת  ירידה  נצפתה 
לעומת  הרבניים  הדין  לבתי  תובענות   7,918 הוגשו   2018 )בשנת  משפחתי 

באייר-טופילסקי, מנור וסבו-לאל )2015(.  .83



28

סקירת העשור

18,330 תובענות בשנת 2016 - הפחתה של 57% בשיעור התובענות; כמו כן, 
בשנת 2018 הוגשו 14,408 תובענות לבתי המשפט לענייני משפחה לעומת 
29,970 תובענות בשנת 2016 - הפחתה של 52% בשיעור התובענות(.84 כך, 
שיפוטית  לערכאה  שפנתה  משפחה  כל  כמעט  החוק,  החלת  שבטרם  בעוד 
ומפגשי  החוק  החלת  לאחר  משפטי,  בהליך  פתחה  משפחתי  סכסוך  בעניין 
דיווחי  פי  על  כן,  כמו  לתביעה.  ניגשו  מהמשפחות  כמחצית  רק  המהו"ת, 
העו"ס ביחידות, 40% מכלל המשפחות אשר הגיעו למפגשי המהו"ת הגיעו 
להסכמות במסגרת היחידות.85 לוח 1 מציג את תוצאות ההתערבות במסגרת 

מפגשי המהו"ת בין השנים 2018-2016 כפי שדווחו על ידי השירות.

לוח 1: תוצאות ההתערבות במסגרת מפגשי המהו"ת 2018-2016
שנה

תוצאות ההתערבות
201620172018

14%16%15%הסכסוך הסתיים תוך כדי ההליך

הסכימו ליישב סכסוך בהסכמה ללא הליך משפטי או 
19%21%26%מחוץ ליחידות הסיוע

55%48%43%לא הגיעו להסכמה על דרך ליישוב הסכסוך

12%15%16%לא ידוע מה החליטו

8,52831,33228,568סה"כ מטופלים בהליך המהו"ת

שבהם המקרים בשיעור עלייה חלה כי עולה  1בלוח המוצגים הנתונים מתוך 
בעוד כך, בהסכמה. סכסוך ליישב הסכימו / הסתיים הזוגות בין הסכסוך 

במקביל, . 41%עלה ל- 2018, בשנת 33%היה זה שיעור החוק שבעת החלת 
ידוע לא / להסכמה הגיעו לא הלקוחות שבהם המקרים בשיעור ירידה חלה 
כן אם להסיק ניתן (. 2018בשנת  59%ל- 2016בשנת  67%)מ-החליטו מה 

כי קיימת מגמת עלייה בתוצאות הרצויות של הליך המהו"ת.

3.1.2 אלימות במשפחה בהקשר של גירושין )במסגרת התערבויות 
ניהול סיכון(

בני- בין  בהפרדה  לסייע  המצב,  את  להרגיע  נועדה  זה  בתחום  ההתערבות 
הזוג כאשר הצדדים מעוניינים בכך ולמנוע הסלמה, להסדיר קשר בין ההורה 
גירושין.  להסכם  או  להסכמות  להגיע  לבני-הזוג  ולסייע  וילדיו  המורחק 

משפחה  בסכסוכי  התדיינות  הסדר  לחוק   8 סעיף  לפי   2017 לשנת  המשפטים  שרת  דיווח   .84
http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H28-11- התשע"ה-2014: 

2018_10-29-00_2017.pdf
ראו הרחבה בדו"ח המחקר - טופילסקי ושורק )2019(.  .85

http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H28-11-2018_10-29-00_2017.pdf
http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H28-11-2018_10-29-00_2017.pdf
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העובדים הסוציאליים, ברובם בעלי הכשרה כמטפלים משפחתיים, משתמשים 
ולשיתוף  להידברות  הצדדים  ולגיוס  המשפחתי  המצב  להערכת  בכישוריהם 
פעולה. נתונים על תוצאות ההתערבות בתחום ניהול הסיכון נאספו מאז שנת 
2012. מתוך הנתונים עולה כי שיעור ההסכמות המושגות בהתערבויות בתחום 
זה בעניין צו הגנה, המשך חיים משותפים או בקשר לילדים, עמד על -37%

מהמקרים.  ב-38%-46%  התרחשה  המשפט  לבית  המלצות  הגשת  וכי   46%
ליחידות  הופנו  אשר  מהמשפחות  ניכר  ששיעור  כך  על  מעידים  אלו  נתונים 
הסיוע על רקע אלימות במשפחה הצליחו להגיע להסכמות ביניהן. יש לציין כי 
עובדי היחידות המטפלים במשפחות במקרים אלו, מוודאים כי ההסכמות אינן 
מתקבלות תחת לחץ. כפי שצוין לעיל, שיעור המשפחות אשר הופנו ליחידות 
הסיוע בשל אלימות במשפחה ירד מ-14% בשנת 2009 ל-2.6% בשנת 2018. 
ניתן לייחס מגמות אלו לכניסה המוגברת של משפחות מתוקף חוק המהו"ת 
בשנת  למשל,  כך  ההתערבות.  ושל  ההפניה  של  האופי  לשינוי  הביאה  אשר 
 428 טופלו   2017 בשנת  סיכון;  ניהול  בתחום  משפחות   588 טופלו   ,2016
משפחות, ובשנת 2018 טופלו 363 משפחות. במקביל, משנת 2012 חלה ירידה 

הדרגתית בשיעור ההסכמות אשר הושגו בתחום האלימות במשפחה.

3.1.3 ייעוץ לבתי משפט / בית הדין

ידי  על  קטינים  עם  בריאיון  השתתפות  כוללות:  זה  בתחום  התערבויות 
השופט או הדיין המעורב בתיק המשפחה, המלצות לגבי צורך בתסקיר או 

לגבי אפוטרופוס לדין והתערבות כאשר נדרשת חוות דעת באופן מיידי.

3.2 התערבויות ותפוקות נוספות ביחידות הסיוע

3.2.1 שמיעת ילדים

שמיעת קולם של ילדים היא התערבות ייחודית המתקיימת ביחידות הסיוע 
לילדים  לאפשר  נועדה  זו  התערבות  לענייני משפחה.  המשפט  בית  שליד 
להשמיע  להם,  הנוגעים  בעניינים  הליכים  מתנהלים  הוריהם  בין  אשר 
החלטות  קבלת  בטרם  המשפט  בית  בפני  רצונותיהם  ואת  עמדותיהם  את 
שיפוטיות הנוגעות לחייהם ולעתידם. הצלחתה של תוכנית פיילוט שבוצעה 
 ,2007-2006 בשנים  ובחיפה  בירושלים  משפחה  לענייני  המשפט  בבתי 
ולוותה במחקר שביצע מכון ברוקדייל, הביאה בשנת 2014 לאישור תקנות 
המבוססות על המלצותיה של ועדת רוטלוי ליישום אמנת האו"ם לזכויות 
הילד בתחום החקיקה.86 אמנה זו מפרטת את זכותו של כל ילד להשתתף 

ראו הרחבה בדו"ח המחקר: שורק וריבקין, 2010; תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984,   .86
פרק כ'2: השתתפות ילדים, סעיף 258.
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החלת  בעקבות  בשלותו.  ולמידת  לגילו  בהתאם  לו  הנוגעים  בהליכים 
בתי  ליד  היחידות  בכל  )מש"י(  ילדים  לשיתוף  מחלקות  הוקמו  התקנות, 
עם  סוציאליות  עובדות  נפגשות  אלו  במחלקות  משפחה.  לענייני  המשפט 
ילדים שעניינם נדון בבית המשפט כדי לברר אם ברצונם להישמע. ילדים 
המשפחה  בתיק  הדן  השופט  עם  נוסף  למפגש  מגיעים  בכך,  המעוניינים 
ועם העו"ס מיחידת הסיוע. עובדות היחידות עברו הכשרות בנושא שמיעת 
ילדים לצורך יישום התקנות. התערבות שמיעת ילדים ביחידות הסיוע היא 
כיום כלי נוסף המסייע להורים ולשופטים לקבל החלטות על בסיס המידע 
לילד  זו מאפשרת  התערבות  בכך,  הילדים.  עם  המפגש  במהלך  שהתווסף 
להשתתף בהחלטות הנוגעות לגורלו בהתאם לגילו ולמידת בשלותו. מתוך 
ידי עו"ס  ילדים על   216 2009 נשמעו  כי בשנת  הנתונים הקיימים, עולה 
הסיוע.  מיחידות  עו"ס  בנוכחות  שופט  עם  נפגשו  ילדים  ו-54  היחידות 
בשנת 2018, לאחר אישור התקנות, נשמעו 811 ילדים על ידי עו"ס היחידות 
עו"ס  בנוכחות  שופט  ידי  על  נשמעו  ילדים  ו-287   )3.75 פי  של  )עלייה 
היחידה )עלייה של פי 5.3(. מתוך כך, ניתן לסכם כי התקנות תרמו לעלייה 

ניכרת ומשמעותית בהיקף ההתערבות מסוג שמיעת ילדים ביחידות.

3.2.2 סדנאות מידע להורים בהליכי גירושין

צות לקבוזקוקים וקונפליקט משבר צבי במאנשים כי צא נמבמחקרים 
להורים צות קבובשגרה מפעילות הסיוע יחידות זו, תפיסה מתוך יכות. השתי
ילדיהם על סכסוך הלכות השעל מידע מקבלים ההורים שבהן גירושין, יכי בהל
ממוקדת זו התערבות המשפחתי. למשבר ההסתגלות את להקל דרכים ועל 

משתתפים סדנה בכל בעיות. ופתרון הדרכה יכה, תמשל באלמנטים ומלווה 
הגירושין, תהליך של שונים בשלבים בני-זוג( )שאינם ואימהות אבות  12כ-

יכי בהלצאות הנמבקהילה המשפחות לכל פתוחה הסדנה מפגשים.  4למשך 
בקהילה. דין לסדרי עו"ס עם פעולה בשיתוף נעשה המשתתפים וגיוס גירושין, 

עובדות שתי מנחות הסדנה את בתשלום. כרוכה אינה בסדנה ההשתתפות 
להידברות מודל משמשת המשותפת ההנחיה כאשר הסיוע, מיחידות ציאליות סו

סדנאות  20לפחות הופעלו האחרון, העשור במהלך פתוחים. תקשורת צי ולערו
בשנים מאשר )פחות סדנאות  16נערכו שבה , 2017בשנת למעט שנה, בכל 

מספר , 2018בשנת המהו"ת. חוק בהטמעת אינטנסיבי עיסוק עקב קודמות( 
ואימהות.אבות  330כ-בהן והשתתפו צות, קבו 33ל-משמעותית גדל הסדנאות 

3.2.3 סמינר להורים לא משמורנים ולילדיהם

מסוגו  וייחודי  חדשני  סמינר  מפעילות  הסיוע  יחידות   ,2014 שנת  מאז 
בארץ עבור הורים לא משמורנים ועבור ילדיהם. הסמינר נערך בבית מלון 
יש  ומיועד למשפחות שבהן  ימים   3 נופש במשך  או בבית הארחה בתנאי 
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קשיים בקשר בין הורים לילדיהם או משפחות שבהן אין רציפות וקביעות 
בין  תקשורת  יצירת  הן:  הסמינר  מטרות  מהוריו.  לאחד  הילד  בין  בקשר 
היכולות  העצמת  ביניהם,  פעולה  שיתוף  מיומנויות  ביסוס  לילדו,  ההורה 
חוויית  תוך  הורה-ילד  הקשר  העמקת  משמורן,  הלא  ההורה  של  ההוריות 
פנאי איכותית משותפת, חשיפת ההורה שבסמינר לעמדות ההורה המשמורן 
השני.  ההורה  ההוריות של  ביכולות  ההורה המשמורן  האמון של  והעלאת 
הסמינר מלווה בפעילויות מגוונות ובסדנאות חווייתיות )כגון סדנת שטח - 
ODT, לוליינות, יצירה, דרמה, מוסיקה תיפוף, סדנת שוקולד(. ההשתתפות 
ובהם  סמינרים   3-2 מתקיימים  שנה  מדי  סמלי.  בתשלום  כרוכה  בסמינר 
 3 2018 התקיימו  משתתפים כ-30 הורים וילדים מכל רחבי הארץ. בשנת 

סמינרים.

3.2.4 הכשרות

עובדות  של  והתפתחות  צמיחה  לנתיבי  מתווה  פותח  האחרון  בעשור 
סוציאליות העובדות ביחידות הסיוע. מתווה זה הוא מערך מוסדר ושיטתי 
של תוכניות הכשרה, לימוד והדרכה שמטרתן לסייע לעובדת הסוציאלית 
העובדת ביחידות הסיוע להתמקצע באופן שוטף ומתמשך במהלך הקריירה 
המקצועית שלה. תפקיד רגיש ומורכב זה דורש מהעובדת ידע על משפחות 
ועל ילדים במצבי משבר, ידע ומיומנויות ביצירת קשר והתערבות במשפחות 
של  גבוהות  ומיומנויות  סכסוכים  ויישוב  גישור  בתהליכי  התמקצעות  תוך 
אבחון, הערכה והתערבות עם מגוון משפחות בעלות שונות תרבותיות גבוהה. 
במסגרת המתווה, העובדים הסוציאליים ביחידות רוכשים בתחילה הכשרה 
ייחודית למתן התערבויות עם הורים ועם ילדיהם במצבי סכסוך במשפחה. 
הכשרות  במשפחה,  גישור  קורס  כגון:  נוספות  הכשרות  ניתנות  בהמשך, 
והתערבויות  ילדים  לשמיעת  מיומנויות  פיתוח  מגדרית,  רגישות  בנושאי 
עבור  הכשרות  מתקיימות  כן,  כמו  מאוד.  גבוה  בקונפליקט  משפחות  עם 
כך, התפתח מערך של למידת עמיתים  נוסף על  ועבור מנהלים.  מדריכים 
בעזרת  בעבודתם  מהותיות  סוגיות  לפתור  היחידות  לעובדי  מאפשר  אשר 
בשנה,  הכשרות  ל-5   3 בין  קוימו   ,2014 שנת  מאז  למקצוע.  עמיתיהם 

ובממוצע השתתפו בהן כ-65 עובדים סוציאליים בשנה.

3.2.5 ביסוס קשרי עבודה והסברה עם אנשי מקצוע ועם בעלי
עניין בקהילה

ואקדמיים  מקצועיים  גורמים  עם  הקשר  התגבר  האחרון,  העשור  במהלך 
בקהילה. שינויים בדרכי העבודה של היחידות בעקבות חוק המהו"ת העלו 
צורך בפעילויות הסברה לאנשי מקצוע ולבעלי עניין כגון שופטים ודיינים, 
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המחלקות  עובדי  במשרד,  מחוז  מפקחי  משפטיים,  עוזרים  עו"ד,  לשכות 
בכירים  נוער(,  חוק  ועו"ס  דין  סדרי  לעניין  עו"ס  )בהם  רווחה  לשירותי 
וסטודנטים באקדמיה )בתחומים משפטים ועבודה סוציאלית(, עובדי הסיוע 
המשפטי ועוד. פעילויות ההסברה מתבצעות באמצעים שונים ומגוונים, כגון 
השתתפות בימי עיון, בכנסים ובפורומים מקצועיים וכן השתלבות במערך 
ההכשרות לאנשי המקצוע המהווים שותפי תפקיד בעבודת היחידות. עבודת 
וביישומי חוק  יחידות הסיוע בכלל  ההסברה עוסקת בהיבטים של עבודת 
שותפי  עם  מיטביים  תקשורת  אפיקי  פיתוח  תוך  בפרט  ביחידות  המהו"ת 
תפקיד. מאחר שההתערבויות ביחידות הסיוע הן קצרות טווח ואינן יכולות 
מפגשי  של  המוגדרת  ההתערבות  מסגרת  בתוך  מקיף  טיפולי  מענה  לתת 
המהו"ת, מתבצע תיאום עם שירותי הרווחה בקהילה לצורך הפניית משפחות 

להמשך התערבות טיפולית.

3.2.6 מעורבות בחקיקה

היחידות מושפעות רבות מהחקיקה אשר מהווה למעשה בסיס לקיומן ולאופן 
בתחום  והמדיניות  החקיקה  בעיצוב  שותפות  גם  הן  זאת,  לצד  הפעלתן. 
למשל,  כך  בהן.  והטיפול  וגירושין  פרידה  במצבי  משפחות  של  הניהול 
המהו"ת  חוק  חקיקת  בטרם  הייתה  השירות  מנהלי  של  גבוהה  מעורבות 
בניסוח תקנון המגשרים ובחוקים רלוונטיים נוספים. כיום, ישנה השתתפות 
קבועה של ממונה מחוזית ועו"ד הארצית של יחידות הסיוע בוועדה המלווה 
וכן בוועדות הכנסת העוסקות  את היישום של חוק המהו"ת ושל תקנותיו 

בתחומי המשפחה והגירושין ובפורומים של טרום-חקיקה.

3.3 מחקרי הערכה לאורך העשור

3.3.1 מחקר יישום חוק המהו"ת ביחידות הסיוע )2019(

מחקר ארצי אשר בחן את יישומו של ה"חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, 
התשע"ה-2014" ביחידות הסיוע בשנתו הראשונה )2017-2016(. המחקר נערך 
כמחקר הערכה מעצבת ונסמך על כלים איכותניים וכמותיים לבחינת העמדות 
של הלקוחות ושל גורמי מקצוע מגוונים כלפי החוק, מטרותיו, תהליכי היישום 
של מפגשי מהו"ת והתוצאות הראשוניות שלהם. ממצאי המחקר מצביעים על 
עמדות חיוביות של רוב הלקוחות )71%( כלפי החוק ועל תוצאות מעודדות של 
מפגשי המהו"ת התומכות בהמשך יישומו של הליך המהו"ת ביחידות הסיוע. 

בד בבד, זוהו סוגיות מהותיות ביישום המפגשים.87

87.  באייר-טופילסקי ושורק )2019(.
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3.3.2 מחקר הערכה ארצי על עבודת יחידות הסיוע )2015(

הסיוע  יחידות  כל  של  ההתערבות  תוצאות  את  בחן  אשר  הראשון  המחקר 
הפועלות לצד בתי המשפט לענייני משפחה בארץ מנקודת מבטם של מקבלי 
התוצאות  את  לנבא  העשויים  גורמים  לזהות  גם  ביקש  המחקר  השירות. 
המטופלים  מרבית  כי  עולה  הממצאים,  מתוך  ביחידות.  הגישור  הליך  של 
ביחידות הסיוע )73%( היו שבעי רצון מן השירות שקיבלו ותפסו את הברית 
מאפיינים  להשפעתם של  התייחס  כחיובית. המחקר  העו"ס  עם  הטיפולית 
סוציו-דמוגרפיים ושל גורמים נוספים על תפיסה חיובית של הליך הגישור.88

3.3.3 מחקר הערכה של התוכנית הניסיונית לשיתוף ילדים בהליכים 
משפטיים הנוגעים להם בבתי משפט לענייני משפחה )2010(

)מש"י(  ילדים  לשיתוף  המחלקות  מודל  של  ההתאמה  את  בחן  המחקר 
הדתיים.  הדין  ולבתי  לענייני משפחה  בתי המשפט  לכלל  הסיוע  ביחידות 
ממצאי המחקר היו בסיס חיוני לשינויים בדרכי העבודה של יחידות הסיוע 
ולביסוס מודל ראוי ומותאם לשיתוף ילדים בבתי המשפט לענייני משפחה 

ובבתי הדין.89

העשור  לאורך  הערכה  במחקרי  משאבים  השקיעו  הסיוע  יחידות  לסיכום, 
במטרה להעריך ולשפר את המענים הניתנים בהן. ממצאי המחקרים עיצבו 

וכיוונו את עשייתן המקצועית.

4. אתגרים וכיוונים לעתיד
אספקת רשימה עדכנית של שירותים בקהילה עבור המשפחות - . 1

יכולות  ואינן  טווח  הן קצרות  הסיוע  ביחידות  מאחר שההתערבויות 
של  המוגדרת  ההתערבות  מסגרת  בתוך  מקיף  טיפולי  מענה  לתת 
שירותים  של  ועדכני  תמידי  במיפוי  צורך  קיים  המהו"ת,  מפגשי 
ליחידות.  המגיעות  המשפחות  עבור  בקהילה  ופרטיים  ציבוריים 
כמו כן, כיום, ישנו מחסור במענה טיפולי בקהילה וכן זמני המתנה 
ממושכים בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי. מצב זה הוא בעייתי במיוחד 
כשמדובר במשפחות המצויות במשבר אקוטי וזקוקות למענה מיידי. 
בעבר, יחידות הסיוע יכלו למלא את החסר באופן זמני עד להעברת 
יחידות  המהו"ת,  חוק  בעקבות  כיום,  בקהילה.  לטיפול  המשפחה 
הסיוע מוגבלות במשאבי זמן וכוח אדם, ועל כן אינן יכולות לספק 

88.  באייר טופילסקי, מנור וסבו-לאל )2015(.
89.  שורק וריבקין )2010(.
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מצריך  הוא  אף  זה  מחסור  המהו"ת.  לפגישות  מעבר  טיפולי  מענה 
הפניה לשירותים רלוונטיים.

ביסוס תקשורת רציפה עם גורמים מקצועיים במשרד ובקהילה - . 2
הערכת השירות היא כי שירותים המשיקים לעבודת היחידות וגורמים 
ואת  ביחידות  העבודה  דרכי  את  מכירים  אינם  בקהילה  טיפוליים 
השינויים שחלו בעקבות חוק המהו"ת, ועל כן היחידות עוסקות גם 
בביסוס של דרכי תקשורת מיטביים ובבחינת אפשרויות פוטנציאליות 

לשיתופי פעולה עם שירותים ועם גורמים אלו.

לאפשר . 3 כדי  הסיוע  ליחידות  אדם  כוח  של  והכשרה  גיוס  המשך 
מענה מהיר ויעיל לכלל הלקוחות על אף העלייה המשמעותית בהיקף 

האוכלוסייה המופנית ליחידות ועומס העבודה הנובע מכך.

פיתוח נושאים ושיטות עבודה והערכה - יחידות הסיוע נדרשות . 4
להתאים את דרכי עבודתן הן לאוכלוסייה מגוונת המגיעה אליהן והן 
למשל,  כך  וגוברת.  הולכת  התייחסות  הדורשות  חברתיות  לתופעות 
בעשור האחרון, מגיעות ליחידות יותר ויותר משפחות חדשות, כגון 
בהסכמי  משפחות  יחידניות,  משפחות  הלהט"ב,  מקהילת  משפחות 
הורות וכדומה, וכן מתגברות תופעות ייחודיות כמו ניכור הורי. כל 

אלו דורשים פיתוח של דרכי עבודה מותאמות.

פיתוח כלים מחשוביים - נדרש לצורך איסוף מידע מדויק ושיטתי . 5
למטרות פנים-ארגוניות של הערכה שוטפת וכן לצורך תכנון עתידי.

ב. טיפול במשפחות בפרידה ובגירושין במחלקות 
לשירותים חברתיים במסגרת חוק הסעד לסדרי דין

עיקרי המגמות בעבודת עו"ס לעניין סדרי דין בעשור האחרון

הנתונים מתוך  -וגירושין פרידה במצבי המשפחות בשיעור מגמות . 1
ידי על המטופלות המשפחות כלל מכמחצית , 2012שנת מכי עולה 
אף על וגירושין. פרידה במצבי משפחות הן דין סדרי לעניין עו"ס 

(, 2018בשנת  48%ל- 2012בשנת  52%)מ-זה בשיעור קלה ירידה 
המטופלות גבוה-חמור בקונפליקט המשפחות בשיעור עלייה חלה 
בשנת  46%- ל2012בשנת  40%)מ-דין סדרי עו"ס ידי על ממושך זמן 

עמד שנתיים מעל המטופלות המשפחות שיעור , 2018בשנת (. 2017
המשפחות ושיעור והגירושין, הפירוד בתחום המשפחות מכלל  18%על 

.29%המטופלות מעל ארבע שנים עמד על 
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הנוגעים . 2 הנתונים   - דין  סדרי  בתחום  האדם  כוח  בהיקף  מגמות 
של  עצמי  דיווח  על  מבוססים  העשור  במהלך  האדם  כוח  להיקף 
שינויים  על  להצביע  ניתן  לא  כן  ועל  בלבד,  הערכות  ועל  הרשויות 
בתחום. לצד זאת, עולה כי עד לשנה האחרונה, לא חלה עלייה בהיקף 
התקנים וכוח האדם המוקצים לעו"ס סדרי דין על אף מצוקת כוח אדם 
קשה ודרישה מתמדת לתוספת תקנים משמעותית. בשנת 2018 הוקצו 
לעניין  עו"ס  עבור  ייעודיים  תקנים   75 דין  סדרי  לתחום  לראשונה 

סדרי דין.

מגמות בהיקף התסקירים - מתחילת העשור ועד לשנת 2015, חלה . 3
עלייה עקבית במספר התסקירים בתחום הגירושין והאישות שעובדות 
זה  היקף   ,2015 משנת  לכתוב.  נדרשו  דין  סדרי  לעניין  סוציאליות 
הלך וירד. בסך הכול, מתחילת העשור ועד לשנת 2018 חלה עלייה 
של 28% במספר התסקירים בתחום הגירושין אשר עובדות סוציאליות 

נדרשו לכתוב.

ודרכי העבודה . 4 מגמות בתפיסה המקצועית - התפיסה המקצועית 
לשינויים  בהתאם  העשור  לאורך  השתנו  דין  סדרי  לעניין  עו"ס  של 
מושג  בתפיסת  שינויים  כגון  החברתית,  במציאות  שחלו  המהותיים 
במבנה  נשים,  ושל  גברים  של  מסורתיים  בתפקידים  המשפחה, 
התפתחויות  בעקבות  ועוד,  זאת  הגירושין.  ובשיעורי  המשפחה 
המושג  ובתפיסת  הסוציאלית  העבודה  של  בסיסיות  בפרדיגמות 
משפחה, חלו שינויים מהותיים בטרמינולוגיה בתחום: בעבר, עובדות 
סוציאליות לעניין סדרי דין היו נקראות בשם "פקידות סעד". הגדרה 
זו השתנתה ושונתה אף בתקנות לעבודה סוציאלית )תע"ס(90 כחלק 
מתפיסה מקצועית השמה דגש על מהות העבודה הסוציאלית שאיננה 
"הסדרי  במושג  שימוש  נעשה  בעבר  כן,  כמו  סעד.  על  מבוססת 
השוהים  ילדיו  עם  נפגש  האב  שבהם  לזמנים  התייחס  אשר  ראייה" 
בבית אימם. לאחרונה, הוחלף מושג זה במושג "זמני שהות וקשר" 
אשר מעבר לחלוקת הזמנים הטכנית, מתייחס גם להבניה של תוכנית 
ההורים.  שני  של  ומשותפת  נוכחת  מיטיבה,  להורות  המכוונת  קשר 
היא תנאי להתפתחותם התקינה של  כזו  זאת מתוך תפיסה שהורות 
ילדים שהוריהם מצויים במשבר פרידה וגירושין. תוכנית זו מכוונת 
בראשונה לצורכי הילד, אך לוקחת בחשבון גם פרספקטיבה המתמקדת 

ביכולת ההורים לענות על צרכים אלו.

הוראת תע"ס: 3.20 - תפקידו ודרכי עבודתו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין.  .90
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)כגון . 5 מגמות בדרכי העבודה - עבודה עם מגוון משפחות חדשות 
חד-מיניות  משפחות  עצמאי/יחידני,  הורה  שבראשן  משפחות 
הסוציאליות  העובדות  את  הובילה  חדשות  תופעות  ועם  וכדומה( 
לעניין סדרי דין להתבונן על השינויים החברתיים ולהתאים את אופן 
הטיפול באוכלוסייה למציאות החברתית המשתנה. כך למשל, בעשור 
חדש  כלי  בשטח  והוטמע  התסקיר  במבנה  שינויים  חלו  האחרון, 
לכתיבת תסקירים לבית המשפט. כמו כן, התפתחה הפרקטיקה אשר 
מסייעת לעובדות סוציאליות לעניין סדרי דין לפגוש ילדים בשלבי 
התפתחות שונים, לשמוע אותם ולהבין את חוויותיהם ואת צורכיהם. 
במהלך העשור, בתי המשפט החלו להסמיך את העו"ס לעניין סדרי 
זמן  בטווח  החלטות  המחייבים  שבשגרה  בעניינים  להכריע  דין 
הקשר,  תוכנית  של  ולדיוק  להבהרה  הנוגעים  עניינים  כמו  קצר, 
התייחסות  המחייבים  נקודתיים  לארועים  ילדים,  של  השהות  לזמני 
של  העבודה  דרכי  על  השפיעה  אשר  נוספת  מגמה  וכדומה.  דחופה 
מעורבותם  לריבוי  נוגעת  דין,  סדרי  לעניין  הסוציאליות  העובדות 
וגירושין בעשור האחרון. עורכי דין  של עורכי דין בתהליכי פרידה 
המייצגים את המשפחות דורשים להגיע לפגישות טיפוליות, לוועדות 
מגבירה  זו  מעורבות  תסקירים.92  ולוועדות  והערכה91  טיפול  תכנון 
ובשפה  משפטיים  מאבקים  של  בפרקטיקות  המשפחות  שימוש  את 
מעצימה  קרובות  ולעיתים  השני  בהורה  כשלים  המחפשת  משפטית 
סוגיות  רבות  פעמים  עימן  מביאות  אלו  משפחות  הקונפליקט.  את 
מורכבות, התנהגויות קצה )כגון אלימות, פגיעות מיניות, ניכור הורי 

ועוד( ומצריכות פרקטיקה של עבודה בקונפליקט בעצימות גבוהה.

פרידה . 6 בתהליכי  במשפחות  ילדים  בתחום  חדש  תסקיר  הטמעת 
וגירושין - המשרד פעל להבניית תבנית חדשה ואחידה של תסקיר 
בנושא קטינים להורים בסכסוך גירושין. במהלך 2016, התקיים הליך 
הטמעה ארצי של התסקיר החדש לכלל העובדות הסוציאליות לעניין 
סדרי דין המורשות להגיש תסקירים על קטינים במסגרת גירושי הורים. 
בעוד שחוות הדעת בתחילת העשור שיקפו את המערכת המשפחתית, 
את האינטראקציה המאפיינת אותה ואת הקונפליקט הזוגי, התסקיר 

ועדות תכנון טיפול והערכה - ועדה הפועלת מכוח חוק הפיקוח על מעונות תשכ"ה-1965 וחוק   .91
פעוטות בסיכון התש"ס-2000. ועדות אלו פועלות במחלקות לשירותים חברתיים, ותפקידן 

להחליט על דרכי הטיפול בילדים אשר נמצאים במצבי סיכון.
ועדות תסקירים - במקרים של תסקירים מורכבים, מתכנסת ועדת תסקירים מקצועית הכוללת   .92
הוועדה  ילדים.  פסיכיאטר  או  פסיכולוג  דין,  סדרי  לעניין  מחוזי  עו"ס  המחלקה,  מנהל  את 

כותבת את התסקיר במשותף, ולצורך כך עשויה לזמן הורים, ילדים וגורמי טיפול נוספים.
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החדש נועד להדגיש ולמקד את העו"ס בבחינת הצרכים של הילד ושל 
זכויותיו לחיים מיטיבים וכן ביכולת ובאחריות של ההורים לתת מענה 

לצרכים אלו.

מיזם חוק נוער וסדרי דין - בין השנים 2016-2014 התקיים מיזם . 7
עובדות  בין  פעולה  שיתופי  לקביעת  חרוב  ומכון  המשרד  בהובלת 
דין.  סדרי  לעניין  סוציאליות  עובדות  לבין  נוער  לחוק  סוציאליות 
משותפות  השתלמויות  של  מחזורים  כמה  התקיימו  המיזם  במסגרת 
ושל סדנאות עבודה של צוותים משני התחומים. כמו כן, גובש נוהל 
עבודה המסדיר את שיתופי הפעולה ואת ממשקי העבודה המקצועית 

בין עו"ס חוק נוער ועו"ס סדרי דין.

הכשרה . 8 קורסי  התקיימו  האחרון  בעשור   - בסיס  הכשרות  הרחבת 
עזיבת  עקב  שנוצר  הפער  את  להשלים  במטרה  מוגברים  בסיסיים 
עובדים ולצמצם את מצוקת כוח האדם המקצועי בשטח. כך, במקום 
במקביל,  קורסים  שלושה   2018 בשנת  התקיימו  אחד,  שנתי  קורס 
שבהם הוכשרו כמאה עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין. הכשרות 
אלו כללו התייחסות למגמות החברתיות המשתנות ולמבנה המשפחות 

בעידן זה.

עדכון התע"ס93 )תקנות עבודה סוציאלית( - בשנת 2014, פורסם . 9
תע"ס חדש בתחום סדרי דין המשקף את השינויים בתהליכי העבודה 

בתחום ומגדיר את דרכי העבודה החדשות.

רקע: עובדות סוציאליות94 לעניין סדרי דין פועלות מתוקף חוק ונדרשות 
)בתי  שיפוטית  בערכאה  נדון  שעניינן  במשפחות  זמני  באופן  להתערב 
מתן  אבחון,  לצורך  זאת  הדתיים(,  הדין  ובתי  משפחה  לענייני  המשפט 
לפני  נעשית  במשפחות  ההתערבות  תסקיר(.  )להלן:  והמלצות  דעת  חוות 
קבלת ההחלטה המשפטית ובהתאם לבקשה של ערכאה שיפוטית. עובדות 
סוציאליות לעניין סדרי דין פועלות במחלקות לשירותים חברתיים. הן עוברות 
בידי שר העבודה, הרווחה  וממונות  זה  ומקיפה לתפקיד  ייחודית  הכשרה 
והשירותים החברתיים לצורך יישום החוקים השונים כמפורט בהמשך. הן 
בעלות ותק של מעל שלוש שנים בתחום הטיפול בילדים ובמשפחה. חלקן 

מומחיות בטיפול משפחתי ובעלות תואר שני בעבודה סוציאלית.

תקנות לעבודה סוציאלית )2015(. הוראה 3.20 )הוראה 20 לפרק 3 בתע"ס(: תפקידו ודרכי   .93
עבודתו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין.

כוח האדם בסדרי הדין כולל בעיקר נשים. לכן הפרק יתייחס לכוח האדם בלשון נקבה, אבל   .94
הכוונה היא גם לעובדים ממין זכר.
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הבסיס החוקי לעבודתן של עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין: החוקים 
הם בבסיס העבודה של עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין והם שמגדירים 
את עבודתן. החוקים הם מתווה שלתוכו העובדות הסוציאליות לעניין סדרי 
דרכי  על  משליך  בתחום  תחיקתי  שינוי  כל  מקצועי.  תוכן  מכניסות  דין 
העבודה בשטח, ולכן הממונים על התחום במשרד היו שותפים לאורך השנים 
להתאמות ולשינויים בחוקים רבים וסייעו להלימה בין התפיסות המקצועיות 
לבין החוק. החוקים המתווים את עבודתן של העובדות הסוציאליות לעניין 
סדרי דין מפורטות בנספח: חוקים בבסיס השירותים עבור משפחות בפרידה 

וגירושין.

עקרונות עבודתן של עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין: עבודתה של 
תוך  בראיית התא המשפחתי כמערכת,  דין מאופיינת  סדרי  לעניין  העו"ס 
אפוטרופוס.  לו  למנות  שיש  האדם  של  או  הקטין  של  בצרכים  התמקדות 
טיפולית  התערבות  היא  תסקיר  עריכת  במהלך  העו"ס  של  התערבותה 
סמכותית ומתבצעת תוך קיום שיח מתמשך עם הצוות המקצועי במחלקה 
לשירותים חברתיים ועם כל בני המשפחה. עקרון טובת הילד הוא העיקרון 

המנחה את העבודה בתחום ואת ההמלצות בתסקיר.

הטיפול במשפחות במצבי פרידה וגירושין הוא מרכזי בעבודתן של עובדות 
סוציאליות לעניין סדרי דין כפי שיוצג בפרק זה. לצד זאת, ראוי לציין כי 
עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין מטפלות בהיקף ניכר )כמחצית מהיקף 
עבודתם( באוכלוסיות נוספות הזקוקות לסיוע בתחום האפוטרופסות )כגון 
וכו'(.  לאפוטרופוס  הזקוקים  קטינים  נפש,  נפגעי  דין,  פסולי  קשישים, 
וגירושין, תפקידה של העו"ס:  במסגרת הטיפול במשפחות במצבי פרידה 
להבטיח את שלום הקטין ואת טובתו ולהגן על זכויותיו כאשר אין להוריו 
שיפוטיות;  החלטות  בקבלת  המשפט  לבית  להמליץ  זאת;  לעשות  היכולת 
להורים  לסייע  ובשימורו;  הוריו  שני  עם  הילד  של  הקשר  בבניית  לסייע 
להגיע לתוכנית הורות בהסכמה ולקיים הורות משותפת תוך חלוקת האחריות 
סדרי  לעניין  עו"ס  כן,  כמו  לילד.95  הקשורים  ההיבטים  בכל  והמעורבות 
דין עוסקת גם בחידוש קשר במצבים של נתק ושל קשיים בקשר בין אחד 

ההורים לילדיו.

תקנות לעבודה סוציאלית )2015(. הוראה 3.20 )הוראה 20 לפרק 3 בתע"ס(: תפקידו ודרכי   .95
עבודתו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין.
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1. אוכלוסייה

1.1 היקף האוכלוסייה

דין סדרי לעניין מעו"ס שירות קיבלו אשר המשפחות מספר העשור, לאורך 
מתוכן הכול; בסך משפחות  21,500-ל 20,500שבין בטווח היה שנה, בכל 

מכלל )כמחצית הפירוד או הגירושין בתחום בממוצע משפחות  10,500כ-
, 2017-2012השנים בין כי עולה הנתונים מתוך המטופלות(. המשפחות 

עלייה. במגמת נמצא חמור עד קשה קונפליקט בהמצויות המשפחות שיעור 
בתחום המשפחות כלל מתוך  40%על עמד זה שיעור , 2012בשנת כך, 

אלו משפחות . 46%על עמד זה שיעור  2017ובשנת הפירוד, או הגירושין 
ממושך בטיפול בצורך להסכמות, להגיע באי-יכולת או בקושי מאופיינות 

מתמשכת ובחשיפה יציבות בחוסר ומורכבות, רבות בסוגיות זמן לאורך 
כוח מצוקת בשל העשור, במהלך ההורים. בין לקונפליקט הילדים של 

והיחידים המשפחות במספר תנודות נצפו מותאמת, תקינה והיעדר אדם 
.2הממתינים לעריכת תסקיר. נתונים אלו מוצגים בלוח 

לוח 2: מספר המשפחות או היחידים העריריים הממתינים 
לכתיבת תסקיר 2018-2009

-2009201020112012201320142015201620172018

מספר המשפחות 
והיחידים הממתינים 

לכתיבת תסקיר
2,2692,2542,2612,6142,2312,2112,5952,6452,2412,979

המשפחות  מספר  עמד  העשור,  בתחילת   ,2 בלוח  מהנתונים  שעולה  כפי 
עלה  זה  מספר  משפחות.   2,269 על  תסקיר  לכתיבת  הממתינים  והיחידים 
בשנת  כי  להבחין  ניתן  התנודתיות,  אף  על  העשור.  לאורך  לסירוגין  וירד 
2018 דווח על 2,979 משפחות ויחידים ממתינים - עלייה של 31% מתחילת 
המשפחות  במספר  המדווחת  העלייה  מן  גם  מושפעת  זו  עלייה  העשור. 
המתגרשות והנפרדות לאורך העשור.96 לאורך כל העשור, התריע המשרד 
על השפעותיה השליליות של המתנה זו על משפחות בכלל ועל ילדים בפרט. 
ההורים  למשמורת  בנוגע  הגירושין  בסכסוך  השיפוטית  ההכרעה  עיכוב 
ולזמני השהייה של הילדים, עלול להעצים את הסכסוך הזוגי ואת המשבר 
המשפחתי תוך פגיעה בילדים. מספר ההמתנות הגבוה נובע במרבית המקרים 
מעומסי עבודה גבוהים על כל אחת מהעו"סיות ברשויות המקומיות באופן 

אשר אינו מאפשר להן לתת מענה הולם לכלל המשפחות המופנות אליהן.

ראו הרחבה בסעיף "נתונים על היקף התופעה" במבוא לפרק זה.  .96
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2. תשומות

2.1 היקף כוח האדם

עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין הן עובדות מטעם הרשויות המקומיות. 
דין  סדרי  עו"ס  עבור  במיוחד  ייעודיות  משרות  אין  דין  סדרי  בתחום 
)משרות "צבועות"(, ועל כן היקף המשרה נקבע על פי החלטתם של מנהלי 
של  לצרכים  בהתאם  המקומיות  ברשויות  חברתיים  לשירותים  המחלקות 
 25% המחלקה ושל האוכלוסייה )היקף המשרה המינימלי לתפקיד זה הוא 
משרה(.97 במרבית המקרים, עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין עוסקות 
בתחום זה בחלקיות משרה ועוסקות גם בתפקידים נוספים, הן מתוך מחסור 
זמן.  לאורך  לעסוק בתחום באופן בלעדי  והן מתוך הכרה בקושי  בתקנים 
מערכת  העדר  ובשל  והתקנים  המשרות  בהקצאת  בתחום  הדינמיות  בשל 
איסוף נתונים ממוחשבת, עלה קושי ניכר באיסוף מדויק של נתונים בנוגע 
בתחום  העוסקות  סוציאליות  העובדות  ולמספר  הכוללת  התקנים  לכמות 
בכל רשות. לאור זאת, הנתונים הנוגעים להיקף כוח האדם במהלך העשור 
מבוססים על דיווח עצמי של הרשויות ועל הערכות בלבד, ועל כן לא ניתן 
להצביע על מגמות בתחום. לצד זאת, לאורך כל העשור, מצוינת בסקירות 
השנתיות מצוקת כוח אדם קשה ודרישה לתוספת תקנים משמעותית לצורך 
הנדרשים  ולשופטים  הדין  סדרי  לשירותי  הנזקקות  למשפחות  מענה  מתן 
לתסקירים, בעיקר במקרים שבהם נדרשה התערבות מיידית. צורך זה עלה 
לאורך העשור בכל פגישה ודיון בתחום. מתוך הערכות המשרד המבוססות 
על דיווחים מהשטח, כ-300 תקנים פרושים ברחבי הארץ ומאיישות אותם 
ביקורת  בשל  האחרונות,  בשנתיים  סוציאליות.  עובדות  מ-1,000  יותר 
הרשויות  מצד  רבות  התרעות  בשל  בנושא,98  רבה  וממשלתית  ציבורית 
המקומיות, מחוזות המשרד, שופטים ודיינים וכן בשל מורכבות המשימות 
בתחום, הוקצו לראשונה לתחום סדרי דין 75 תקנים ייעודיים עבור סדרי 

דין )"תקנים צבועים"(.

2.2 הכשרות ופיתוח מקצועי

הרווחה  שר  בידי  ממונות  דין  סדרי  לעניין  סוציאליות  עובדות  כאמור, 
והשירותים החברתיים לעבוד מתוקף החוק לאחר שעברו הכשרה בסיסית 
התפיסות  את  להטמיע  כדי  השנים  לאורך  התפתחו  אלו  הכשרות  מקיפה. 

סוציאלי  עובד  של  עבודתו  ודרכי  תפקידו   –  3.20 סוציאלית(  עבודה  )תקנות  תע"ס  הוראת   .97
לעניין סדרי דין, סעיף 6.2

98.  ראו דו"ח מבקר המדינה )2019(.
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היקף  גדל  האחרונות,  בשנים  החדשות.  העבודה  דרכי  ואת  המקצועיות 
כוח האדם המקצועי  ההכשרות מדי שנה מתוך מטרה לצמצם את מצוקת 
קיבלו  סוציאליות  העובדות  השוטפת,  עבודתן  במהלך  כן,  כמו  בשטח. 
הדרכות במסגרת המחלקה שבה הן עובדות. נוסף על כך, מתקיימים מפגשי 
הידע  של  העמקה  לצורך  המחוזיים  העו"סים  בנוכחות  עמיתים  למידת 
המקצועי ופיתוח של תורת העבודה )כגון בתחומי אבחון קטינים ובעבודה 

רגישת מגדר לצורך שיפור העבודה עם אבות(.

3. תפוקות

3.1 סוגי התערבויות של עו"ס לעניין סדרי דין

עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין מתערבות מדי שנה באלפי משפחות. 
הטיפול במשפחות רבות דורש מהעו"סיות קשר רציף עם הערכאה השיפוטית 

והשקעה של שעות עבודה רבות.

3.1.1 כתיבת תסקירים בעניינם של ילדים במשפחות בתהליכי
פרידה וגירושין

אשר  הגירושין  בתחום  התסקירים  במספר  תמורות  חלו  האחרון,  בעשור 
מוצגים   6 בתרשים  לכתוב.  נדרשו  דין  סדרי  לעניין  סוציאליות  עובדות 

נתונים על כתיבת תסקירים בתחום זה.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
תסקירי גירושין/  

אישות 10,826 11,501 11,794 13,516 13,906 15,214 15,382 14,778 13,638 13,917

תרשים 
6

מספר התסקירים בתחום גירושין/אישות
2018-2009
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6,000

מספרים 
מוחלטים



42

סקירת העשור

מתוך הנתונים בתרשים 6 עולה כי בין השנים 2009 ל-2015 מספר התסקירים 
בתחום הגירושין שעובדות סוציאליות לעניין סדרי דין נדרשו לכתוב היה 
במגמת עלייה מתמדת. משנת 2015, היקף זה הלך וירד. העלייה הגוברת 
של בקשות לתסקירים מצד שופטים לצד מחסור בכוח האדם יצרה עומס 
על עו"ס לעניין סדרי דין וגידול בהמתנות של שופטים לתסקירים. הסבר 
אפשרי עשוי להיות כניסתו של חוק המהו"ת בשנת 2016 אשר סייע במתן 
הפניות  מספר  את  הפחית  ובכך  המשפטי,  ההליך  בטרם  למשפחות  מענה 
התסקירים  במספר  עלייה  מגמת  הייתה  הכול  בסך  לסיכום,  לערכאות.99 
לאורך העשור: מתחילת העשור ועד לשנת 2018 חלה עלייה של 28% במספר 

התסקירים בתחום הגירושין אשר עובדות סוציאליות נדרשו לכתוב.

3.1.2 כתיבת תסקירים על אלימות במשפחה

התערבות של העובדות סוציאליות לעניין סדרי דין לצורך מניעת אלימות 
במשפחה כוללת הערכה של רמת מסוכנות ושל הצורך במתן הגנה, סיוע 
והפניה לטיפול, הן לנפגעי אלימות במשפחה והן לפוגעים. בעשור האחרון, 
לאורך  הכוללת  המגמה  אך  זה,  בתחום  התסקירים  בהיקף  תנודתיות  חלה 

העשור היא מגמת ירידה. הנתונים לאורך העשור מוצגים בתרשים 7.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
תסקירי אלימות   

במשפחה 1,466 1,251 1,471 1,218 1,283 993 1,122 1,088 901 890

ראו הרחבה בדו"ח המחקר: באייר-טופילסקי ושורק )2019(.  .99

תרשים 
7

מספר התסקירים בתחום אלימות במשפחה
2018-2009
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ירידה  חלה  האחרון  העשור  במהלך  כי  עולה   7 בתרשים  הנתונים  מתוך 
אשר  במשפחה  האלימות  בתחום  התסקירים  במספר  והדרגתית  תנודתית 
עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין נדרשו לכתוב. ניתן להניח כי ירידה זו 
נובעת מתוך ההבנה של הערכאות השיפוטיות כי בהתחשב בעומסי העבודה 
יכולים לעמוד במסגרת הזמנים הנדרשת  הנתונים, עו"ס לסדרי דין אינם 
להגשת תסקירי אלימות )תוך שבוע(, ועל כן, לאורך העשור, פחתו הפניות 
לעו"ס סדרי דין בתחום זה. ניתן לראות כי במהלך העשור חלה ירידה של 

כ-40% בהיקף התסקירים בתחום זה.

3.1.3 טיפול בקשיי קשר בין הורה לילד

התערבות העובדות הסוציאליות לעניין סדרי דין כרוכה גם בסיוע בבניית 
הקשר של הילד עם שני הוריו ובשימורו, לצד סיוע להורים לקיים הורות 
משותפת תוך נטילת אחריות משותפת לילדם. בלוח 3 יוצגו מספר המקרים 
ניכרים  קשיים  ושל  נתק  של  במצבים  הקשר  חודש  שבהם  העשור  לאורך 

בקשר בין אחד ההורים לילדיו.

לוח 3: מספר המקרים שבהם חודש הקשר של הקטין עם ההורה 
בעקבות טיפול והתערבות של עו"ס לעניין סדרי דין 2018-2009

-2009201020112012201320142015201620172018
מספר המקרים של 

1,5111,4231,2541,2711,2931,3731,3921,3751,2251,392חידוש קשר

כפי שעולה מן הנתונים המוצגים בלוח 3, מספר המקרים שבהם חודש הקשר 
יציב לאורך העשור, ובממוצע עומד על  בין קטין לבין אחד מהוריו איננו 

כ-1,400 מקרים בשנה.

3.1.4 חלוקת זמני שהות של ילדים עם הוריהם

לערכאה  המלצות  במתן  עוסקות  דין  סדרי  לעניין  סוציאליות  עובדות 
אחד  כל  עם  הקטינים  של  השהות  זמני  של  החלוקה  בעניין  השיפוטית 
מהוריהם בהתאם לצורכי הקטינים. בעשור האחרון, מספר המשפחות אשר 
לא הגיעו להסכמות ביניהן ונזקקו להכרעת עו"ס בעניין זמני השהות, נע 
בין 4,000 ל-5,000 משפחות בשנה. בשנת 2018 דווח על 4,010 משפחות 

שנזקקו להכרעת עו"ס לעניין סדרי דין בעניין זמני השהות.

3.1.5 המלצות לערכאה השיפוטית

בשנת 2015, הערכאות השיפוטיות הרחיבו את סמכויותיהם של עו"ס לעניין 
מגיעים  אינם  שהוריהם  ילדים  של  בעניינם  ההכרעה  בתחומי  דין  סדרי 
הדין  סדרי  עו"ס  את  להסמיך  החלו  המשפט  בתי  כך,  ביניהם.  להסכמות 
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ירידה  חלה  האחרון  העשור  במהלך  כי  עולה   7 בתרשים  הנתונים  מתוך 
אשר  במשפחה  האלימות  בתחום  התסקירים  במספר  והדרגתית  תנודתית 
עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין נדרשו לכתוב. ניתן להניח כי ירידה זו 
נובעת מתוך ההבנה של הערכאות השיפוטיות כי בהתחשב בעומסי העבודה 
יכולים לעמוד במסגרת הזמנים הנדרשת  הנתונים, עו"ס לסדרי דין אינם 
להגשת תסקירי אלימות )תוך שבוע(, ועל כן, לאורך העשור, פחתו הפניות 
לעו"ס סדרי דין בתחום זה. ניתן לראות כי במהלך העשור חלה ירידה של 

כ-40% בהיקף התסקירים בתחום זה.

3.1.3 טיפול בקשיי קשר בין הורה לילד

התערבות העובדות הסוציאליות לעניין סדרי דין כרוכה גם בסיוע בבניית 
הקשר של הילד עם שני הוריו ובשימורו, לצד סיוע להורים לקיים הורות 
משותפת תוך נטילת אחריות משותפת לילדם. בלוח 3 יוצגו מספר המקרים 
ניכרים  קשיים  ושל  נתק  של  במצבים  הקשר  חודש  שבהם  העשור  לאורך 

בקשר בין אחד ההורים לילדיו.

לוח 3: מספר המקרים שבהם חודש הקשר של הקטין עם ההורה 
בעקבות טיפול והתערבות של עו"ס לעניין סדרי דין 2018-2009

-2009201020112012201320142015201620172018
מספר המקרים של 

1,5111,4231,2541,2711,2931,3731,3921,3751,2251,392חידוש קשר

כפי שעולה מן הנתונים המוצגים בלוח 3, מספר המקרים שבהם חודש הקשר 
יציב לאורך העשור, ובממוצע עומד על  בין קטין לבין אחד מהוריו איננו 

כ-1,400 מקרים בשנה.

3.1.4 חלוקת זמני שהות של ילדים עם הוריהם

לערכאה המלצות במתן עוסקות דין סדרי לעניין סוציאליות עובדות 
אחד כל עם הקטינים של השהות זמני של החלוקה בעניין השיפוטית 
אשר המשפחות מספר האחרון, בעשור הקטינים. לצורכי בהתאם מהוריהם 

נע השהות, זמני בעניין עו"ס להכרעת ונזקקו ביניהן להסכמות הגיעו לא 
משפחות  4,010על דווח  2018בשנת בשנה. משפחות  5,000- ל4,000ין ב

שנזקקו להכרעת עו"ס לעניין סדרי דין בעניין זמני השהות.

3.1.5 המלצות לערכאה השיפוטית

בשנת 2015, הערכאות השיפוטיות הרחיבו את סמכויותיהם של עו"ס לעניין 
מגיעים  אינם  שהוריהם  ילדים  של  בעניינם  ההכרעה  בתחומי  דין  סדרי 
הדין  סדרי  עו"ס  את  להסמיך  החלו  המשפט  בתי  כך,  ביניהם.  להסכמות 
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להכריע בענייני חינוך, בריאות, זמני שהות והסדרי קשר במקרים שבהם 
2017 בעקבות  בין ההורים. סמכויות אלו צומצמו שוב במרץ  אין הסכמה 
פסק דין של בית המשפט העליון אשר קבע כי בעבור משפחות המצויות 
בקונפליקט קשה עד חמור יינתנו לעו"ס לעניין סדרי דין סמכויות להכריע 
לטווח הקצר בעניינם של קטינים שהוריהם אינם מגיעים להסכמות ביניהם. 
בהתאם להחלטת בית המשפט העליון, שינויים מהותיים או שינויים לטווח 

הארוך נתונים להחלטה שיפוטית ואינם במסגרת הסמכויות.100

3.2 משך טיפול

בזמן ותחום זמני להיות אמור הדין סדרי לעניין עו"ס של טיפול כאמור, 
עובדות התמודדו העשור במהלך זאת, עם המקרים. של המכריע ברוב 

ואשר גבוה הורי בסכסוך המצויות משפחות עם דין סדרי לעניין סוציאליות 
החל , 2012בשנת שנה. מעל הנמשך וטיפול מתמשכת מעורבות דורשות 

שנתיים מעל נמשך בהן המאבק אשר המשפחות מספר את המשרד לציין 
משפחות  1,800כ-שנה, מדי כי עולה הנתונים מתוך שנים. ארבע מעל ואף 

סדרי לעניין סוציאליות עובדות בידי מטופלות בממוצע(  18%)כ-בממוצע 
בממוצע(  10%)כ-בממוצע משפחות  1,000וכ-משנתיים יותר במשך דין 

מעל המטופלות משפחות  1,882היו  2018בשנת שנים. ארבע מעל מטופלות 
(. 10.2%)שנים ארבע מעל המטופלות משפחות  1,031ו-( 18.7%)שנתיים 
בין מאבק ניטש שבהן במשפחות החיים ילדים של מאוד רב במספר מדובר 

המתמשך שהמאבק המקצועית בספרות הסכמה ישנה שנים. לאורך ההורים 
לייצר ועלול לדים הישל רווחתם ועל תפקודם על לרעה משפיע ההורים ין ב

101פגיעה מתמשכת בהם.

3.3 ועדת תסקירים:

לצורך  דין  סדרי  לעניין  העו"ס  את  המשמשת  טיפולית  מקצועית  ועדה 
התייעצות וסיוע בגיבוש המלצות ודרכי התערבות במקרים מורכבים. ועדות 
אלו מתמקדות בקטינים במשפחה או בחסויים.102 בוועדה זו חברים מנהל 
מחלקה או ראש צוות ועובדת סוציאלית מחוזית לעניין סדרי דין. במידת 
הצורך, מוזמנים להשתתף בדיוני הוועדה בני משפחה וגורמי טיפול נוספים. 
בשנתיים האחרונות אושר תקציב ייעודי לצורך הרחבת ההרכב של ועדת 

בג"ץ 421/17.   .100
.Cummings & Davies )2010(  .101

חסוי הוא אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו או לחלק מהם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג לענייניו   .102
במקומו.
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או  פסיכיאטר  כגון  אחרות  מפרופסיות  מומחים  מקצוע  לאנשי  התסקירים 
פסיכולוג כדי שיסייעו למשתתפי הוועדה בגיבוש המלצות בהתאם לצורך. 
 726 התקיימו   2018 בשנת  לצורך.  בהתאם  בשנה משתנה  הוועדות  מספר 

ועדות תסקירים.

4. אתגרים וכיוונים להמשך
אתגרים

1 . - ארוכות  המתנה  רשימות  ועם  כרוני  עומס  עם  התמודדות 
התמודדות זו גורמת פגיעה ממשית במשפחות ובילדים ויוצרת תהליכי 
התקנים  הקצאת  כי  הוא  הצפי  הסוציאליות.  העובדות  אצל  שחיקה 
בשנת 2019 תסייע בהתמודדות הרשויות עם רשימות ההמתנה ועם 

הפחתת עומס העבודה של העו"סיות ברשויות המקומיות.

טיפול במיגור התנהגות תוקפנית, פוגענית ואלימה כלפי העו"ס, . 2
כגון אלימות פיזית ומילולית, איומים, ביוש )שיימינג( ותביעות – 
נעשה באמצעות ועדת אל-אלימות מחוזית האחראית לריכוז דיווחים 
על מקרי אלימות, ניתוחם וטיפול בהם. הוועדה פועלת לצמצום של 
מקרי האלימות במחלקות ומעניקה מסגרת תמיכה לעובדים שהותקפו. 
כמו כן, הוועדה פונה לערכאות השיפוטיות במקרים הנדרשים לכך. 
פעולות הוועדה כוללות בין היתר: רישום שוטף של מקרי האלימות 
במחלקות לשירותים חברתיים, ניתוח המקרים, מתן חוו"ד מקצועית 
ועם  המשטרה  עם  קשר  קיום  המחלקה,  התנהלות  לגבי  ומינהלית 
במקרים  לנהוג  כיצד  העובדים  ותדרוך  הצורך  במקרי  הפרקליטות 
של גילויי אלימות. אמצעים נוספים כוללים הגברת האבטחה על פי 

הצורך, עדכון תדריכים, סדנאות למידה וכדומה.

סיום . 3 לאחר  סוציאליות  לעובדות  מתקדמות  בהכשרות  צורך 
הנכללים  רבים  תוכן  ועולמות  ידע  תחומי  לאור   - הבסיס  הכשרת 
בעבודת עו"ס לעניין סדרי דין ולצורך שימור עובדים בתפקיד לאורך 

זמן.

איסוף נתונים ידני המקשה על קבלת נתונים מדויקים ועל פילוח . 4
וממוחשבות  שיטתיות  דיווח  פעולות  לביסוס  מהלכים  נעשים   -
לצורכי הערכה ותכנון )בהן: פרסום של חוזר מנכ"ל לגבי דרכי דיווח 

על מינויים, הבניית ממשק תיק לקוח במחלקות וכדומה(.
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צורך בפיתוח מענים נוספים וביסוס רצף מענים טיפוליים לילדים . 5
ולמשפחות בתהליכי פרידה וגירושין - כיום חסרים מענים למניעה 
מענה  לכך  נותן  המהו"ת  חוק  ההורים.  בין  הקונפליקט  החרפת  של 
חלקי, אך איננו טיפולי במהותו.103 כמו כן, חסר מענה טיפולי הולם 

למשפחות הנמצאות בעיצומו של ההליך המשפטי.

כיוונים להמשך

הסדרת הדרכים לאיסוף הנתונים – נעשית באמצעות מחשוב תיק . 1
לקוח במחלקה ובתוכו חוצץ סדרי דין במטרה להגיע לאיסוף נתונים 
שנתי ממוחשב. איסוף מוסדר יאפשר הערכה, פיקוח ומעקב מדויקים 

יותר.

הקצאת תקנים נוספים לתחום סדרי דין – לצורך הפחתת העומס . 2
וקיצור רשימות ההמתנה. להערכת השירות, נוסף על התקנים אשר 
אושרו בשנה האחרונה, נדרשת תוספת תקנים נוספת בשנים הקרובות 
כדי לתת מענה איכותי והולם לכלל המשפחות המופנות לעו"ס לעניין 

סדרי דין וכדי לספק שירות מהיר ויעיל לערכאות השיפוטיות.

מבוססת . 3 לעבודה  האקדמיה  עם  הפעולה  שיתופי  של  הרחבה 
נתונים ומחקר - השירות מעודד יצירת קשרי מחקר בתחום סדרי 
הדין, השתתפות עו"סיות לעניין סדרי דין בכנסים אקדמיים וקידום 

של איסוף נתונים מדויק ושיטתי לצורכי הערכה ומחקר.

המשך פיתוח מענים לתחושת חוסר המוגנות, השיימינג והתביעות . 4
עבור  התמיכה  סלי  הרחבת  באמצעות   - העובדים  נגד  האישיות 
למניעת  מערכתיות  פעולות  ושל  המיגון  אמצעי  של  הגברה  העו"ס, 

אלימות כלפי עו"ס.

תופעות . 5 סביב  מקצועיות  עבודה  תפיסות  של  פיתוח  המשך 
נדרשות  התאמות  פיתוח   - חדשות  ומשפחות  חברתיים  ושינויים 
לתסקירים הנוגעים למשפחות חדשות, התמודדות עם תופעת הניכור 

ההורי וכדומה.

פיתוח רצף שירותים למשפחות בתהליכי פרידה וגירושין - נדרש . 6
תכלול ופיתוח של רצף השירותים והמענים הניתנים למשפחות אלו 
ובהתמודדות  בסיומו  וכלה  בראשיתו  החל  הסכסוך,  שלבי  לאורך 

המשפחה לאחר ההליך השיפוטי.

ראו הרחבה בחלק "שירותים במסגרת יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה" בפרק זה.  .103
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המשך פיתוח של מתווה לצמיחה מקצועית לקראת מומחיות של . 7
של  להרחבה  פועל  האגף   - דין  סדרי  לעניין  סוציאליות  עובדות 
לצורך  ותיקות  עו"סיות  עבור  המקצועיות  ההכשרות  ושל  ההדרכות 

קידומן המקצועי ומניעת שחיקה. 

פיתוח כלים להתערבויות מקצועיות בתופעות של קשיים בקשר . 8
וניכור הורי - שילוב של כמה גורמי טיפול במשרד – יחידות הסיוע, 
חוק הנוער וסדרי דין, בבניית גוף ידע מוסדר, בבניית כלים אבחוניים 

ובפיתוח מענים טיפוליים.

ג. מרכזי קשר הורים–ילדים
עיקרי המגמות בעבודת מרכזי הקשר בעשור האחרון:

בעשור  -הקשר למרכזי המופנית האוכלוסייה קף בהימגמות . 1
הקשר למרכזי המופנית האוכלוסייה בהיקף קלה עלייה חלה האחרון, 

משפחות  2,300בכ-שנה מדי טיפלו הקשר מרכזי (. 6%של )גידול 
אשר הילדים מרבית בממוצע. ילדים  4,000בכ-בתוכן בממוצע, 

שנה( בכל בממוצע  80%)כ-העשור לאורך הקשר במרכזי ביקרו 
האב( את ב )לרוהשני ההורה את ופגשו מהוריהם אחד עם התגוררו 
בעלייה התאפיין הנוכחי העשור זאת, עם הקשר. מרכז במסגרת 
חוץ-במסגרות וחיים הקשר במרכזי המבקרים הילדים בשיעור 

בשנת  23%ל- 2009בשנת  16%מ-) אומנה או פנימייה ביתיות- 
2018.)

הילדים . 2 בשיעור  העלייה   – המקצועית  העבודה  בתפיסת  מגמות 
הקשר  למרכזי  המגיעות  ובמשפחות  חוץ-ביתית  בהשמה  הנמצאים 
מסיבות נוספות מלבד קושי בקיום חלוקת זמני שהות, העלתה צורך 
ואת דרכי העבודה במרכזי הקשר  להתאים את התפיסה המקצועית 
 2016 שנת  במהלך  כך,  לצורך  ולצורכיהן.  האוכלוסיות  למאפייני 
הוקמה קבוצת למידה ובה השתתפו נציגים מהשירות לרווחת הפרט 
והמשפחה )עו"ס משפחה, מרכזי קשר, סדרי דין(, מהשירות לילד 
ולנוער )אומנה וחוק נוער( ומהשירות למען הילד. קבוצה זו פיתחה 
התאמות של התורה המקצועית, הגדירה מחדש את אוכלוסיית המרכז 
ותוך  האוכלוסייה  לצורכי  בהתאם  מובחן  לטיפול  מסלולים  והבנתה 
במרכזי  הרואה  תפיסה  התגבשה  כך,  בתוך  הילדים.  בצורכי  מיקוד 
הקשר מאגר ידע משמעותי לגבי הקשר הורה-ילד וכן גורם המעניק 
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תשומות טיפוליות רחבות. תפיסה זו יצרה דרכי עבודה חדשות, ועל 
הגורמים  עם  ולקשר  לדיווח  לטיפול,  לאבחון,  פורמט  נבנה  בסיסה 
תורת העבודה המקצועית עברה תהליך של הטמעה בכלל  השונים. 

המרכזים.

מגמות בהכשרת עובדות המרכזים104 – בעבר, הכשרה של עובדי . 3
העשור  וקבוצתיות.  אישיות  בהדרכות  בעיקר  התבצעה  המרכזים 
פותחו  המרכזים.  עובדות  של  המומחיות  בהבניית  התאפיין  האחרון 
נועדו  אלו  קורסים  לתפקיד.  ייחודיות  והכשרות  ייעודיים  קורסים 
ייחודיות  מיומנויות  ולפתח  העבודה  בתורת  הידע  את  להעמיק 
לעבודה עם האוכלוסיות השונות: משפחות בקונפליקט גבוה, ילדים 
ההורי,  בתפקוד  ומתמשכים  עמוקים  קשיים  עם  הורים  בסיכון, 
משפחות אומנה ועוד. הקורסים הייעודיים עוסקים בפיתוח מיומנויות 
להבניית תקשורת הורה-ילד, לאבחון ולהערכת הצרכים של הילדים, 
להתערבות מותאמת מגדר ועוד. במהלך שנת 2016 הופעלו לראשונה 
קבוצות פרקטיקום לעובדי המרכזים, ובשנים 2019-2018 התקיימו 

שני קורסים מקצועיים עבור עובדי מרכז הקשר.

במגמות . 4 הכרוכים  לתקציבים  באשר   - המרכזים  בתקציב  מגמות 
המתוארות לעיל, תקציב המרכזים גדל ביותר מפי 2 בשנים האחרונות 

)מ-4,335 אש"ח בתחילת העשור, ל-10,237 אש"ח בשנת 2018(.

רקע: מרכזי קשר הורים-ילדים הם שירות ארצי של השירות לרווחת הפרט 
והמשפחה במשרד אשר הוקם לפני כ-30 שנה. המרכזים מופעלים על ידי 
הורים- קשר  מרכז  המקומיות.  ברשויות  חברתיים  לשירותים  המחלקות 
מפגשים  לקיום  ומקצועית  תומכת  מוגנת,  אזורית,  מסגרת  משמש  ילדים 
בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע של פרידה, 
גירושין או במצבים של סיכון לילד על רקע קשיים משמעותיים בתפקוד 

ההורי.
שיפוטית, ערכאה החלטת מתוקף הקשר למרכז מגיעות המשפחות מרבית 

הנמצאות למשפחות השירות לתע"ס.  3.36הוראה מתוקף פועלים והמרכזים 
המטפלים מרכזים  66הארץ ברחבי פועלים כיום, עלות. ללא ניתן בטיפול 

 ילדים.4,000 משפחות בשנה ובכ-2,300בכ-

כוח האדם במרכזי הקשר כולל בעיקר נשים. לכן הפרק יתייחס לכוח האדם בלשון נקבה, אבל   .104
הכוונה היא גם לעובדים ממין זכר.
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אוכלוסיית היעד של מרכזי הקשר כוללת הורים וילדים ובני משפחותיהם 
שבהתאם להחלטת בית המשפט ו/או המלצת גורם מקצועי, זקוקים לסיוע 
במסגרת טיפולית מוגנת כדי לקיים את הסדרי הקשר. בין סוגי המשפחות 
משפחותיהם,  ובני  הורים  ילדים,  נכללים  במסגרת,  שירותים  המקבלות 
שעל פי צו של הערכאות המשפטיות חל לגביהם פסק דין המורה על פיקוח 
על זמני שהות.105 משפחות אלו מתמודדות עם משברים קשים, כמו ניכור 
הורי, אי-קיום חלוקת זמני שהות, אלימות במשפחה, אי-מסוגלות הורית, 
)בעיקר  חוץ-ביתיות  במסגרות  החיים  ילדים  הילד,  מצד  קשר  סרבנות 

באומנה( ומקרים שנדרש בהם פיקוח מלא וצמוד.

ולהבניה  לבנייה  נועד  הקשר  מרכז  הקשר:  במרכזי  העבודה  מטרות 
מחדש של קשר בין הורים לילדיהם, נוסף על הטיפול הישיר של הגורמים 
המטפלים האחרים בקהילה. ההתערבויות הטיפוליות במרכז הקשר נועדו 
ליצור שינוי ארוך טווח. המגמה היא להעריך את היחסים שבין הילד להורה 
פיקוח  המחייבים  השהות  הסדרי  בתחום  דין  פסקי  לאכוף  השהות,  בזמני 
מקצועי ולשמור על שלומם הפיזי והנפשי של ילדים הנמצאים בסיכון בעת 
מפגש עם אחד מהוריהם או עם שניהם. מטרת העל של מרכזי הקשר היא 
לבנות, במידת האפשר, תוכנית התערבות שתאפשר בצורה הדרגתית - לפי 
הצרכים והיכולות של הקטינים ושל ההורים, לעבור מזמני שהות במסגרת 

מוגנת לזמני שהות עצמאיים ויציבים ללא פיקוח בקהילה.

דרכי העבודה במרכזי הקשר: פנייה למרכז קשר נעשית באמצעות עו"ס 
לעניין סדרי דין או עו"ס לחוק נוער המטפלים במשפחה במסגרת המחלקה 
לכל  בשבוע  כשעה  אורך  המפגש  המקומית.  ברשות  חברתיים  לשירותים 
הביטחון  תחושת  ועל  שלומו  על  הילד,  רווחת  על  שמירה  תוך  משפחה, 
בהבניית  המומחים  סוציאליים  עובדים  מאיישים  הקשר  מרכזי  את  שלו. 
אינם  והם  טיפולי,  ערך  שלמרכזים  תפיסה  מתוך  וזאת  הורה-ילד,  קשר 
מרכזי הקשר  בעבודתם של  היסוד  הנחת  פיקוח.  תפקיד של  רק  ממלאים 
היא שכדי לסייע לילד לשמור על קשר תקין עם שני הוריו, יש לעזור לכל 
תוכנית התערבות המותאמת לצרכים שונים  נבנית  לפיכך,  בני המשפחה. 
ברמת  שינויים  על  ההחלטה  הנדרשת.  הפיקוח  ולרמת  המשפחה  בני  של 
הפיקוח ובתוכנית הטיפול מתקבלת בוועדה בהשתתפות של הגורם המפנה 
ושל גורמים נוספים המעורבים בטיפול במשפחה ובדרך כלל באישור של 

בית המשפט.

שהות"  "זמני  המונח  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  של  להחלטה  בהתאם   .105
מחליף את המונח "הסדרי ראייה" בהקשר לתחום דיני משפחה.
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1. אוכלוסייה

1.1 מגמות בהיקף האוכלוסייה

השירות. את שמקבלת האוכלוסייה בהיקף קלה עלייה חלה האחרון, בעשור 
בשנת ואילו משפחות,  2,155ב-טיפלו הקשר מרכזי כי דווח העשור בתחילת 

מרכזי העשור, לאורך (. 6%של )עלייה שטופלו משפחות  2,292על דווח  2018
 4,000בכ-ובתוכן צע, בממומשפחות  2,300כ-בשנה מדי טיפלו הקשר 
הילדים גילאי של בהתפלגות משמעותי שינוי צפה נלא צע. בממוילדים 

שטופלו מהילדים  12%כ-צע בממוהעשור: לאורך במרכזים המטופלים 
בני היו  40%כ-; 6-2בני היו  35%כ-; שנתייםגיל עד פעוטות היו במרכזים 

 ומעלה.12 היו בני 13%כ- ו12-6

בממוצע  80%)כ-העשור לאורך הקשר במרכזי ביקרו אשר הילדים מרבית 
את )לרוב השני ההורה את ופגשו מהוריהם אחד עם התגוררו שנה( כל ב

בשיעור בעלייה התאפיין הנוכחי העשור זאת, עם הקשר. במרכז האב( 
חוץ-במסגרות החיים ילדים בקרב הקשר במרכזי המטופלים המקרים 
הילדים מכלל  16%על דווח העשור, בתחילת אומנה(. או )פנימייה ביתיות 

עלה זה שיעור חוץ-ביתיות. במסגרות שחיים הקשר במרכזי המטופלים 
הנמצאים מכלל הילדים  23%דווח על  2018העשור, ובשנת בהדרגה לאורך 

ופוגשים פנימייה( במיעוטם אומנה, במשפחות )בעיקר חוץ-ביתית בהשמה 
התגוררו אשר הילדים שיעור בהתאמה, במרכז. הביולוגיים הוריהם את 
. 77%ל-ירד  2018ובשנת העשור, בתחילת  84%היה מהוריהם אחד עם 

הטיפולי הרציונל חוץ-ביתית, השמה של בהקשר מפגשים של במקרים 
אחד עם מתגוררים הילדים שבהם במפגשים מאשר שונים המפגש ומטרות 

במרכזי טווח ארוך טיפול נדרש לרוב אלו, משפחות עם בעבודה מהוריהם. 
לסיכום, הקשר(. במרכזי הטיפול במשך מגמות  3.3סעיף )ראו הקשר 
בהיקף קלה עלייה חלה העשור, לאורך ליים המינההנתונים בחינת מתוך 

במרכזים המטופלים הילדים בשיעור קלה ועלייה המטופלת האוכלוסייה 
והחיים במסגרות חוץ-ביתיות. 

1.2 מקורות ההפניה למרכזי הקשר

לאורך העשור, משפחות הופנו למרכזי הקשר בעיקר על ידי עו"ס לעניין 
סדרי דין או על ידי עו"ס לחוק הנוער. הפניות נוספות נעשו על ידי עובדי 
המשפחה של מחלקות הרווחה והשירות למען הילד. מתוך בחינת הנתונים 
אשר דווחו לאורך העשור, עולה כי חלה ירידה קלה בהפניות על ידי עו"ס 

סדרי דין )בתחילת העשור דווח על 74% מכלל ההפניות ובשנת 2018 דווח 
על 68% מכלל ההפניות(. משפחות אלו הופנו על ידי עו"ס לעניין סדרי דין 
והיו לרוב משפחות המתמודדות עם משבר פרידה וגירושין. שאר ההפניות 
)כ-27% בממוצע( נעשו על ידי עו"ס לחוק נוער ועו"ס משפחה במחלקות 

הרווחה והשירות למען הילד מתוקף חוקי נוער, אומנה ואימוץ ילדים.

1.3 סיבות ההפניה

לאורך העשור, סיבת ההפניה העיקרית למרכזי הקשר הייתה קשיים בקיום 
זמני שהות במצבים של פרידה או גירושין. עם זאת, מתוך הנתונים לאורך 
העשור עולה כי לצד הירידה בהפניות על ידי עו"ס סדרי דין על רקע קשיים 
בזמני שהות )כפי שתואר בסעיף הקודם(, חלה עלייה בשיעור ההפניות על 
רקע קושי ממשי בהורות )מקרים של חשש שההורה עלול לסכן את ילדיו(. 
הפניות אלו מגובות פעמים רבות בצו שיפוטי. שיעורים אלו מוצגים בלוח 4.

לוח 4: שיעור ההפניות על רקע חשש שההורה מסכן את ילדיו 
2018-2009

-2009201020112012201320142015201620172018
שיעור ההפניות 

בעקבות קושי ממשי 
בהורות

17%19%20%20%23%24%28%29%24%25%

מתוך הנתונים בלוח 4 עולה כי שיעור ההפניות בעקבות קושי ממשי בהורות 
 1.5 פי  עלה  זה  שיעור   2018 בשנת  ואילו   ,17% על  העשור  בתחילת  עמד 
שונות  חברתיות  לתופעות  קשורה  להיות  עשויה  זו  עלייה   .25% על  ועמד 
ההורים  בין  הקונפליקט  ברמות  עלייה  כגון:106  אלו  בשנים  התחזקו  אשר 
על רקע מעורבות רבה יותר של אבות ועניינם בקשר עם ילדיהם, חשיפת 
וכן  הורי  וניכור  הסתה  של  תופעות  התגברות  אלו,  לקונפליקטים  ילדים 
עלייה במודעות חברתית של אנשי המקצוע - שופטים, עורכי דין והורים - 

להיבטים של סיכון עבור הילדים.

בהתבסס על שיחה עם רקפת עצמון, מנהלת השירות למען הילד )אימוץ( ובעבר עו"ס ראשית   .106
לעניין סדרי דין ומפקחת ארצית על מרכזי הקשר.
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סדרי דין )בתחילת העשור דווח על 74% מכלל ההפניות ובשנת 2018 דווח 
על 68% מכלל ההפניות(. משפחות אלו הופנו על ידי עו"ס לעניין סדרי דין 
והיו לרוב משפחות המתמודדות עם משבר פרידה וגירושין. שאר ההפניות 
)כ-27% בממוצע( נעשו על ידי עו"ס לחוק נוער ועו"ס משפחה במחלקות 

הרווחה והשירות למען הילד מתוקף חוקי נוער, אומנה ואימוץ ילדים.

1.3 סיבות ההפניה

לאורך העשור, סיבת ההפניה העיקרית למרכזי הקשר הייתה קשיים בקיום 
זמני שהות במצבים של פרידה או גירושין. עם זאת, מתוך הנתונים לאורך 
העשור עולה כי לצד הירידה בהפניות על ידי עו"ס סדרי דין על רקע קשיים 
בזמני שהות )כפי שתואר בסעיף הקודם(, חלה עלייה בשיעור ההפניות על 
רקע קושי ממשי בהורות )מקרים של חשש שההורה עלול לסכן את ילדיו(. 
הפניות אלו מגובות פעמים רבות בצו שיפוטי. שיעורים אלו מוצגים בלוח 4.

לוח 4: שיעור ההפניות על רקע חשש שההורה מסכן את ילדיו 
2018-2009

-2009201020112012201320142015201620172018
שיעור ההפניות 

בעקבות קושי ממשי 
בהורות

17%19%20%20%23%24%28%29%24%25%

מתוך הנתונים בלוח 4 עולה כי שיעור ההפניות בעקבות קושי ממשי בהורות 
 1.5 פי  עלה  זה  שיעור   2018 בשנת  ואילו   ,17% על  העשור  בתחילת  עמד 
שונות  חברתיות  לתופעות  קשורה  להיות  עשויה  זו  עלייה   .25% על  ועמד 
ההורים  בין  הקונפליקט  ברמות  עלייה  כגון:106  אלו  בשנים  התחזקו  אשר 
על רקע מעורבות רבה יותר של אבות ועניינם בקשר עם ילדיהם, חשיפת 
וכן  הורי  וניכור  הסתה  של  תופעות  התגברות  אלו,  לקונפליקטים  ילדים 
עלייה במודעות חברתית של אנשי המקצוע - שופטים, עורכי דין והורים - 

להיבטים של סיכון עבור הילדים.

בהתבסס על שיחה עם רקפת עצמון, מנהלת השירות למען הילד )אימוץ( ובעבר עו"ס ראשית   .106
לעניין סדרי דין ומפקחת ארצית על מרכזי הקשר.
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2. תשומות

2.1 היקף כוח אדם

עובדות עבור המשרות בהיקף עלייה חלה כי עולה דווחו אשר הנתונים תוך מ
ואילו משרות,  30אוישו כי דווח  2011בשנת כך, הקשר. במרכזי סוציאליות 

המשרות במספר  46%של )עלייה סוציאליות לעובדות משרות  44ישנן כיום 
יותר, או אחת עו"ס כולל הקשר במרכזי האדם כוח כי לציין יש לעו"ס(. 

עובדת סמך מקצועית ומאבטח.

2.2 מגמות בתקציב מרכזי הקשר

ברשויות  פעלו  אשר  המרכזים  של  התקציב  היקף  את  מציג   8 תרשים 
המקומיות בשנים 2018-2009.

המרכזים תקציב , 2015ל- 2009השנים בין כי מראים  8בתרשים הנתונים 
השירות תקציב , 2016משנת יציב. יחסית ונשאר אש"ח  4,400כ-על עמד 
אם העשור ך במהל₪. מיליון  10על עמד  2018ובשנת בהדרגה, עלה 
זו תוספת (. 2.3פי של )עלייה עצמו הכפיל מיותר המרכזים תקציב כן, 

השירות את להנגיש רצון נוספים, קשר מרכזי של פתיחה לצורך אושרה 
שמקבלות הטיפוליות התשומות את להרחיב כוונה ומתוך לאוכלוסייה 

המשפחות במרכזים.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

תקציב מרכזי הקשר  4,335 4,335 4,428 4,428 4,488 4,488 4,488 5,488 6,825 10,237

תרשים 
8

תקציב מרכזי הקשר
2018-2009

2,000

4,000

6,000

8,000
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3. תפוקות

3.1 מספר מרכזי הקשר

מרכזי של במספרם עלייה חלה העשור לאורך כי עולה הנתונים מתוך 
ובשנת הארץ, חבי ברים הפועלקשר מרכזי  62על דווח  2009בשנת הקשר. 

הן מענה לתת נועדו הוקמו אשר החדשים המרכזים זים. מרכ 66פעלו  2018
דרוזים ערבים, חרדים, כמו מיעוט, לאוכלוסיות והן בפריפריה לאוכלוסיות 

ובדואים.

3.2 סוגי התערבויות במרכזי הקשר

המפגשים,  על  פיקוח  למנות:  ניתן  הקשר  במרכזי  ההתערבויות  סוגי  בין 
התערבות פרטנית עם ילדים, התערבות דיאדית הורה-ילד, הדרכת הורים 
במפגש עצמו ובהתאם לצורך, שיחות עם בני משפחה על המתרחש במפגשים 
ובעכשיו"  ב"כאן  מתמקד  הקשר  במרכז  הטיפול  ולאחריו.  המפגש  לפני 
ומשתמש במגוון כלים ושיטות: משחק ויצירה בחדר, משחקי חצר, פעילות 
טיפולית במטבח ובגינה, יציאה מהמרכז עם ליווי וכדומה. משפחה אחת 
יכולה להיות מעורבת בכמה סוגים של טיפול במרכז. חלק מן המשפחות 
הנמצאות במרכז הקשר משתתפות גם בתוכנית קבוצתית המשלבת הרצאות 
מומחים בתחומים הקשורים לעבודה הטיפולית במרכז הקשר )כגון: גירושין 
ושלבי התפתחות של ילדים, התקשרות בגיל הרך, סרבנות קשר, ילדים בצל 

האלימות ועוד(.

3.3 מגמות במשך הטיפול במרכזי הקשר

ואיננה אמורה  השהות במרכזי הקשר היא לתקופה מוגדרת בת חצי שנה 
להיות פתרון קבע לזמני השהות של ההורה הלא-משמורן עם ילדו. לאחר 
על  פיקוח  בהמשך  הצורך  לבחינת  הערכה  ועדת  מתקיימת  זו,  תקופה 
המפגשים. במהלך העשור, חלה ירידה בשיעור המשפחות אשר טופלו במרכז 
ושסיימו את הטיפול עד שישה חודשים ממועד הכניסה למרכז הקשר )56% 
בממוצע  מהמשפחות  כ-12%   ;)2018 בשנת   46% לעומת  העשור  בתחילת 
סיימו את הטיפול לאחר שנתיים ויותר. חלק קטן מהמשפחות השוהות זמן 
ממושך במרכזי הקשר אינן יכולות לקיים הסדרים עצמאיים בקהילה בשל 
משפחות  עבור  ילדיהן.  עבור  סכנה  מהוות  כי  ו/או  ניכרים  תפקוד  קשיי 
לילדיהם.  ההורים  בין  הקשר  להמשך  יחיד  פתרון  הם  הקשר  מרכזי  אלו, 
במחקר  נבדקו  בהן  הטיפול  ומאפייני  צורכיהן  הללו,  המשפחות  מאפייני 
ידי מכון ברוקדייל. מממצאי דו"ח  ידי המשרד ובוצע על  אשר הוזמן על 
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המחקר משנת 2016, עולה כי כ-13% מהמשפחות מטופלות במרכזי הקשר 
תקופה ממושכת, בת שנתיים ויותר, והן בעלות מאפיינים ייחודיים וצרכים 

מורכבים יותר שלהם השלכות ארגוניות.107

3.4 תוצאות ההתערבות

התוצאה שאליה מכוונים העובדים במרכזי הקשר היא ביסוס והבניה של 
קשר מיטיב ויציב של הילד עם הוריו ועצמאי ככל הניתן בהתאם להחלטות 
את  מסיימות  הקשר  במרכזי  המשפחות  המשפחתי.  ולמצב  השיפוטיות 
להסדרים  יציאה  הן  העיקריות  הסיום  סיבות  שונות.  מסיבות  הטיפול 
הפסקת  אחרים,  במקרים  או  מוצלח,  לסיום  הנחשבת  בקהילה  עצמאיים 
הביקורים במרכז בעקבות אי-שיתוף פעולה של אחד ההורים או בעקבות 
סרבנות מצד הילד לקשר עם ההורה. לוח 5 מתאר את התפלגות המשפחות 

אשר יצאו להסדרים עצמאיים בקהילה בעשור האחרון.

 לוח 5: שיעור המשפחות שיצאו להסדרים
עצמאיים בקהילה 2018-2009

-2009201020112012201320142015201620172018
שיעור המשפחות 

אשר יצאו להסדרים 
עצמאיים

61%53%52%62%57%56%53%52%45%50%

את  השיגו  אשר  המשפחות  שיעור  כי  לראות  ניתן   5 בלוח  הנתונים  מתוך 
לאורך  נע  בקהילה,  עצמאי  קשר  קיום   - הקשר  מרכזי  של  מטרת-העל 
60% בתחילת העשור ל-50% בשנת 2018. בשנים האחרונות,  העשור בין 
כמחצית מהמשפחות מגיעות לתוצאה הרצויה של מרכזי הקשר, ונראה כי 
להיות  עשויה  זו  ירידה  העצמאיים.  ההסדרים  בשיעור  ירידה  מעט  ישנה 
של  רקע  על  הקשר  במרכזי  המטופלות  המשפחות  בהיקף  לעלייה  קשורה 
התמודדות עם מצבים מורכבים המקשים על ביסוס קשר עצמאי כגון: בעיות 
נפשיות קשות, אלימות, התמכרויות וקונפליקטים בעצימות גבוהה מאוד. 
ישנן משפחות אשר לגביהן לא קיים יעד של ביסוס קשר הורה-ילד עצמאי, 

כגון משפחות שבהן מתקיימים תהליכי אימוץ.

3.5 מחקרי הערכה לאורך העשור

ו-2016   2014 לוותה במחקרי הערכה. בשנים  הפעילות של מרכזי הקשר 
ידי מכון ברוקדייל בשיתוף האגף למחקר,  בוצעו שני מחקרי הערכה על 

ראו הרחבה בדו"ח המחקר - באייר-טופילסקי, בלוך וסבו-לאל )2016(.  .107
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יוצגו  להלן  במשרד.  והמשפחה  הפרט  לרווחת  והשירות  והכשרה  תכנון 
מטרות המחקרים ועיקרי הממצאים:

3.5.1 מרכזי קשר הורים-ילדים - מחקר הערכה ארצי )2014(

מחקר ארצי זה בחן את דרכי העבודה של מרכזי הקשר, את שביעות הרצון 
של ההורים מן הטיפול הניתן במרכזים ואת תוצאות הטיפול לאחר סיומו. 
הנתונים מתייחסים לחודשים פברואר עד אוגוסט בשנת 2011. ממצאי המחקר 
הצביעו על כך שבמרבית המקרים )71%(, מרכזי הקשר מצליחים להשיג את 
תוצאות הטיפול הרצויות - יציאה לזמני שהות עצמאיים.108 כמו כן, מרבית 
ההורים שהשתתפו במחקר )68%( הביעו שביעות רצון גבוהה מן השירות 
והעריכו שהוא תורם ליצירת קשר עם הילד, לשיפור במצבו הרגשי, לחיזוק 
ביטחונם העצמי כהורים ועוד.109 נתון חשוב ומפתיע נוסף היה שחלק מן 
המשפחות צרכו את השירות במרכזים מעבר לתקופה המוגבלת שהשירות 

ייעד להן. לאור זאת, הומלץ על מחקר המשך שיבחן את התופעה.

3.5.2 המשפחות המקבלות טיפול ממושך במרכזי קשר
הורים-ילדים )2016(

מחקר זה היווה המשך למחקר הארצי ונועד כדי להשלים את הידע בנוגע 
העובדות  של  התפיסות  את  בחן  המחקר  ממושך.  שבטיפול  למשפחות 
הסוציאליות של מרכזי הקשר לגבי העבודה עם משפחות שמקבלות טיפול 
הטיפול  מאפייני  וצורכיהן,  המשפחות  מאפייני  שנתיים(:  )מעל  ממושך 
הניתן, הסיבות להתמשכות הטיפול והשלכותיו. הנתונים מתייחסים לשנת 
2015. ממצאי המחקר הצביעו על כך שהטיפול הממושך נדרש למשפחות 
חוץ-ביתית.  במסגרת  הושמו  שילדיהן  ולמשפחות  חמור  גירושין  בסכסוך 
עלה כי רבים מההורים במשפחות אלו )53%( סובלים מלקויות נפשיות או 
ממגבלה  או  ממחלה   - ו-17%  מהתמכרות  סובלים   14% רגשיים;  מקשיים 
פיזית. כמו כן, נמצא במחקר כי בקרב 59% מן המשפחות בטיפול הממושך 
הייתה אלימות מסוג אחד לפחות. בנוגע למרבית המשפחות )74%(, העריכו 
העובדות הסוציאליות כי המפגשים במרכזי הקשר מיטיבים הן עם ההורים 

והן עם הילדים. הוצגו כיווני פעולה והמלצות להמשך.110

ניכר פער בין ממצא זה במחקר לבין הנתון המדווח בלוח 5 בנוגע לשיעור המשפחות אשר יצאו   .108
להסדרים עצמאיים. ניתן לייחס פער זה לכך שהמחקר נערך במהלך חצי שנה בלבד ועל מדגם 

אוכלוסייה מצומצם יותר.
נבות, פאס וצדקה )2014(.  .109

טופילסקי, בלוך וסבו-לאל )2016(.  .110
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4. אתגרים וכיוונים להמשך
אתגרים

קושי בהרחבת מרכזי הקשר - רשויות מקומיות מתקשות להחזיק . 1
בקצה  משפחות  עם  המורכבת  העבודה  בשל  בתחומן  קשר  מרכזי 
הרצף. במרכזי הקשר קיים מחסור במשאבים אשר אינו מאפשר כיום 

להרחיב את סל השירותים למשפחות הנזקקות לכך.

קושי בגיוס עובדים - עבודת העובדים הסוציאליים במרכזי הקשר . 2
משפחות  עם  בעבודה  רב  וניסיון  ותק  מומחיות,  ודורשת  מורכבת 
מורכבות  הקיימים,  התקציביים  המשאבים  לאור  גבוה.  בקונפליקט 
כוח  את  להרחיב  ממשי  קושי  ישנו  שלה,  והאינטנסיביות  העבודה 

האדם הקיים.111

עלייה ברמת המורכבות של קשיי הקשר בין ילדים והורים - כפי . 3
שצוין לעיל, בשנים האחרונות ישנה התמודדות גוברת עם אוכלוסיות 
בקונפליקט גבוה מאוד המתמודדות עם לקויות נפשיות, התמכרויות 
בקהילה  עצמאיים  קשר  להסדרי  הגעה  על  מקשים  אלו  ואלימות. 

ומצריכים התמודדות מורכבת וארוכת טווח במרכזי הקשר.

עלייה במספרם של ביטויי האלימות כלפי הצוות של מרכזי הקשר . 4
עבור  המיגון  אמצעי  את  להרחיב  צורך  עולה   - המפגשים  במהלך 
עובדי המרכזים ולתת כלי התמודדות עם משפחות מורכבות הנוקטות 

דרכי תקשורת אלימות כלפי צוות המרכזים.

באיסוף . 5 הדיוק  על  מקשה   - ידני  נתונים  ואיסוף  ידניות  השמות 
הנתונים ובמעקב אחר ההשמות.

כיוונים להמשך:

הרחבת התשומות הטיפוליות הניתנות למשפחות במסגרת מרכזי . 1
הקשר, כגון הדרכות הורים, פגישות עם ההורה שאינו משמורן לפני 

ואחרי המפגש, פגישות עם ההורה המשמורן ועוד.

ובתוכן . 2 הורה-ילד,  בקשר  להתערבות  נוספות  מיומנויות  פיתוח 
עבודה עם קשיים בקשר באמצעות גיבוש גוף הידע בתחום וביסוס 

הכשרות מתאימות.

רבינוביץ )2018(.  .111
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הקשר . 3 מרכזי  של  החדשה  העבודה  תפיסת  של  ההטמעה  המשך 
באמצעות הכשרות ומפגשים תקופתיים עם הפיקוח המחוזי.

הקשר  . 4 מרכזי  של  לעובדים  בטוחה  עבודה  וסביבת  מוגנות  מתן 
צוותי  של  ההתמודדות  אמצעי  של  להרחבה  פעולות  באמצעות 

המרכזים עם משפחות מורכבות הנוקטות דרכי תקשורת אלימות.

מעבר להשמות אלקטרוניות לצורך מעקב והערכת תשומות ותפוקות . 5
ולצורך איסוף נתונים שיטתי ומדויק יותר.

ד. שירותים במסגרת התחנות לטיפול זוגי 
ומשפחתי

עיקרי המגמות בעבודת התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי בעשור האחרון:

במהלך . 1  - בתחנות  המטופלות  המשפחות  בהיקף  ניכרת  עלייה 
העשור, חלה עלייה במספר המשפחות המטופלות בתחנות )גידול של 
32%(. נוסף על  16%( ובמספר היחידים המקבלים טיפול )גידול של 

כך, גדל בהדרגה גם מספר המשפחות הנמצאות בהמתנה לטיפול.

עלייה . 2 חלה  העשור,  לאורך   - התחנות  במספר  הדרגתית  עלייה 
מתמדת במספר התחנות - ביותר מפי 2 מתחילת העשור.

התחנות . 3 תקציב  העשור,  במהלך   - התקציב  בהיקף  ניכרת  עלייה 
גם  ניכרת  זו  9 מתחילת העשור. גדילה  פי  עלה באופן משמעותי - 
התקצוב  ובהגברת  מסגרת  סמלי  באמצעות  בתחנות  רשמית  בהכרה 
של המשרד בהתאם. בכך מתאפשרת פעילות רחבה יותר של התחנות 

ומתן מענה להיקף האוכלוסייה ההולך וגדל.

טיפולי . 4 לתת מענה מקצועי  כדי  פיילוט התיאום ההורי -  הפעלת 
למשפחות המתמודדות עם סכסוך פרידה וגירושין מתמשך שעצימותו 
גבוהה, החלה בשנת 2016 תוכנית התיאום ההורי בחמש תחנות לטיפול 
זוגי ומשפחתי. הפיילוט מופעל על ידי אשלים ומשרד הרווחה ומלווה 

במחקר הערכה של מכון ברוקדייל.112

רקע: התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי פועלות במסגרת המחלקות לשירותים 
חברתיים ברשויות המקומיות ומיועדות להביא לשיפור בתפקוד של משפחות 
משברים  ועם  היחסים  במערכות  קשיים  עם  המתמודדים  בני-זוג  ושל 

2020, פיילוט התיאום ההורי אמור להתרחב לשש  ראו הרחבה בסעיף 3.5 בפרק זה. בשנת   .112
תחנות נוספות.
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משפחתיים שונים. התחנות מפעילות תוכניות טיפול ממוקד ומובנה על ידי 
מומחים בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי. נכון לשנת 2018, ברחבי הארץ 

פעלו 116 תחנות אשר טיפלו ב-9,288 משפחות בשנה )17,818 יחידים(.

בני-זוג  כוללת  ומשפחתי  זוגי  לטיפול  התחנות  של  היעד  אוכלוסיית 
וביצירת אינטימיות; משפחות במצוקה  המתקשים בתקשורת, בתפקוד מיני 
על רקע של קשיים בתפקוד ההורי והמשפחתי; משפחות במשבר נורמטיבי 
של מעגל החיים )כגון נישואין, לידה, שכול, כניסת ילדים למסגרות חינוכיות, 
גיל ההתבגרות, שירות צבאי, התרוקנות הקן, פרישה מעבודה ובעיות בין-

משפחה  של  מערכת  בניית  עם  להתמודד  המתקשים  משפחה  בני  דוריות(; 
מורכבת, של משפחה חדשה )בכלל זה משפחה חד-מינית, משפחה חד-הורית 
הנמצאות  ומשפחות  וגירושין  פירוד  במשבר  משפחות  מאמצת(;  ומשפחה 
במשבר עקב אירועים טראומטיים המשליכים על יציבות המערכת המשפחתית 
- משפחות נפגעות שכול פתאומי כתוצאה מתאונות דרכים, רצח והתאבדות.

המשפחה,  בתוך  היחסים  לשיפור  מכוון  בתחנה  הטיפול  הטיפול:  מטרות 
בזוגיות, בהורות ובקשרים הבין-דוריים. עבור אוכלוסיית המשפחות במצבי 
פרידה וגירושין, התחנה מקנה כלים להתמודדות בכל שלבי המשבר: בטרם 
הגירושין, במהלכם ולאחריהם, ופועלת לחזק ולשפר את התקשורת במשפחה 
הן בזוגיות והן בהורות, בדגש על חיזוק הסמכות ההורית. התחנות עוסקות 
ככל הניתן בהתערבויות מניעתיות וחינוכיות בתחילת המשבר המשפחתי. 
זאת כדי לפעול למזעור נזקי המשבר העלולים לפגוע בכל בני המשפחה 
יישום של כלי  ובכללם הילדים. לאורך כל שלבי המשבר, מציעה התחנה 
לשינויים  בהתאם  לכך.  שהוכשרו  מטפלים  באמצעות  בסכסוכים  גישור 
מן העבודה בתחנות  החברתיים במבנה המשפחה בשנים האחרונות, חלק 
התפתח כסיוע בהתמודדות עם בניית מערכות משפחתיות מורכבות, כגון 
ומשפחות  חד-מיניות  חד-הוריות,  משפחות  חוזרים,  בנישואין  משפחות 

חדשות למיניהן.

גישות  על  מבוססות  בתחנות  הטיפוליות  ההתערבויות  עקרונות הטיפול: 
גיוס  הכוללות  נוספות  טיפוליות  גישות  בשילוב  מערכתיות-אקולוגיות 
משאבים אישיים, משפחתיים וסביבתיים. ההתערבות הטיפולית מתמקדת 
בכוחות המשפחה תוך שיתופה בתכנון הטיפול, בקבלת החלטות ובנטילת 
אחריות לגורלה. התחנות מיישמות תפיסה של "תחנת שירות אחת" ומציעות 
לאוכלוסייה המתמודדת עם משבר פירוד וגירושין מגוון שירותים ומענים 
גרושים,  להורים  תמיכה  קבוצות  פסיכולוגי,  טיפול  אחת:  גג  קורת  תחת 
הדרכה בנושא הורות בגירושין, תקשורת בין ההורים לאחר הגירושין וכן 

סיוע ממוקד בילדים.
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תשלום: טיפול בתחנה מחויב בהשתתפות כספית על פי מבחן הכנסות. עם 
זאת, הטיפול מסובסד והסכום המקסימלי שניתן לגבות הוא 180 ₪ לשעת 
טיפול. בכך, התחנה משמשת לעיתים פתרון טיפולי יחיד שהמשפחה יכולה 

להרשות לעצמה בשל העלויות הגבוהות של טיפול משפחתי פרטי.

מקורות הנתונים: יש לציין כי עד שנת 2014, הנתונים התבססו על דיווחים 
בחישוב ידני, ועל כן לא תמיד כללו את כלל התחנות.113 משנת 2014, החלה 
כדי  זאת,  לאור  המחוזות.  בכלל  יותר  ושיטתית  ממוחשבת  דיווח  מערכת 

להציג נתונים מדויקים, יוצגו בפרק זה מגמות משנת 2014.

1. אוכלוסייה

1.1 מגמות בהיקף האוכלוסייה

להלן נתונים על היקף האוכלוסייה שטופלה בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי 
בין השנים 2018-2014.

- 2014 2015 2016 2017 2018
מספר משפחות   

שטופלו 8,000 8,064 7,964 8,585 9,288

הנתונים בתרשים 9 מראים כי מספר המשפחות בין השנים 2016-2014 נותר 
יחסית יציב ועמד על כ-8,000 משפחות. משנת 2016, ניתן להבחין במגמת 

113.  כך למשל, נתוני שנת 2009 מתבססים על 30 תחנות מתוך 51; נתוני 2010 התבססו על שלושה 
שלושה  ועל   59 מתוך  תחנות   44 על  מתבססים  הנתונים   2011 בשנת  ארבעה.  מתוך  מחוזות 

מחוזות בלבד וכדומה.
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שהנתונים  מאחר   .)16% של  )גידול  המטופלות  המשפחות  במספר  עלייה 
ההולך  העבודה  היקף  את  לא שיקף  המטופלות  למספר המשפחות  הנוגעים 
מספר  על  גם  דגש  הושם   2016 משנת  ביחידים,  בטיפול  בתחנות  וגדל 
היחידים המקבלים טיפול בתחנות. זאת לאור מורכבות המקרים אשר לעיתים 
דרשה, מלבד הטיפולים המשפחתיים, גם טיפולים פרטניים, טיפול בסבים 
ובסבתות, במטפלים שאינם בני משפחה וכדומה. מספר האנשים המטופלים 
בתחנות גדל באופן משמעותי מ-13,508 בשנת 2016 ל-17,818 בשנת 2018 
)גידול של 32%(. בהלימה לגידול בהיקף האוכלוסייה המטופלת בתחנות, גדל 
בהדרגה גם מספר המשפחות הממתינות לטיפול, כפי שניתן לראות בלוח 6.

 לוח 6: מספר המשפחות הממתינות לטיפול בתחנות
לטיפול זוגי ומשפחתי 2018-2014

20142015201620172018

4814726519511,119

ישנן  עדיין  כי  נראה  ביחידות,  המטופלים  האנשים  במספר  הגדילה  לצד 
חרדים,  כגון  מאוד,  מוגבלת  היא  עבורן  התחנות  נגישות  אשר  אוכלוסיות 
לעמוד  מצליחות  אינן  אשר  נמוך  ממעמד  ומשפחות  בדואים  ערבים, 
האוכלוסייה  עבור  ברק  בבני  אחת  תחנה  יש  כיום,  הטיפול.  בתעריפי 
אוכלוסיות  שתי  הערבית.  האוכלוסייה  עבור  תחנות  מאוד  ומעט  החרדית 
וזקוקות  וגוברים  הולכים  גירושין  משיעורי  הן  אף  מושפעות  אלו  גדולות 
אוכלוסיית  של  היקפה  בכך,  בהתחשב  משבר.  בזמני  התחנות  של  לסיוען 
התחנות הפוטנציאלית הזקוקה לטיפול מסוג זה גדול לאין שיעור מהיקף 

האוכלוסייה המטופלת כיום.

עלייה  ישנה   ,2014 משנת  המינהליים,  הנתונים  בחינת  מתוך  לסיכום, 
בהיקף האוכלוסייה המטופלת בתחנות, ובהתאמה, חלה גם עלייה במספר 

המשפחות הממתינות לטיפול בתחנות.

1.2 מקורות ההפניה

המחלקות ידי על נעשו ההפניות מכלל  50%כ-לתחנות, ההפניות כלל מתוך 
מערכת )כגון בקהילה אחרים משירותים נעשו  20%כ-חברתיים, לשירותים 

הנפש בריאות שירותי כלליים, בריאות שירותי דין, ובתי משפט בתי החינוך, 
טיפול לת לקבמשפחות של עצמאיות פניות הן מהפניות  30%וכ-וכדומה( 
עצמאיות בפניות מקורן מהפניות שליש שלפיו הנתון כי לציין יש בתחנות. 

בה שניתן בשירות התחנה, במקצועיות אמון לשקף עשוי מטופלים, של 
שינוי נצפה לא , 2014משנת הטיפול. על תשלום השל הסביר במחיר וכן 

בהתפלגות של מקורות ההפניה לתחנות.
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1.3 סיבות ההפניה

הזוגיים ביחסים לבעיות קשורות להפניות הסיבות מרבית העשור, לאורך 
היו נוספות סיבות (. 30%)כ-ילדיהם עם הורים ביחסי ולקשיים ( 40%)כ-

עם התמודדות המורחבת, במשפחה הקשורות בעיות במשפחה, לימות א
כך, בתוך נוספות. וסיבות והתאבדות( רצח דרכים, )תאונות שכול ועם אבל 
ומשפחתיים זוגיים טיפולים הם בתחנה הניתנים הטיפולים שמרבית נציין 

המינהליים, הנתונים בבחינת וגישור. משפחתיים סכסוכים יישוב מיעוטם ו
, לא נצפה שינוי בהתפלגות הסיבות להפניות לתחנות.2014מאז שנת 

2. תשומות

2.1 מגמות בכוח האדם

על פי הנתונים הקיימים, משנת 2015 ישנה עלייה הדרגתית ומתמדת בהיקפו 
ומשפחתי,  זוגי  לטיפול  בתחנות  טיפולי  בתפקיד  הנושא  האדם  כוח  של 
עלייה שיש בה כדי להעיד על התפתחות בתחום בתוך תקופה מצומצמת. 
לוח 7 מציג את מספרם של אנשי הטיפול המועסקים בתחנות לטיפול זוגי 

ומשפחתי בתפקידים טיפוליים.

 לוח 7: כוח אדם בתפקידים טיפוליים בתחנות
לטיפול זוגי ומשפחתי 2018-2015

2015201620172018מטפלים לפי אופן העסקתם

635738807925סך אנשי טיפול בתחנות

28%30%26%24%שיעור המטפלים בהעסקה ישירה

35%38%37%39%שיעור המטפלים בהעסקה עקיפה

37%32%37%37%שיעור המתמחים

24% מכלל אנשי הטיפול העובדים  2018, רק  7, בשנת  כפי שעולה מלוח 
ומועסקים  משפחתיים  כמטפלים  המוסמכים  קבועים  עובדים  היו  בתחנות 
בהעסקה ישירה; 39% מאנשי הטיפול בשנת 2018 היו אנשי טיפול עצמאיים 
אשר הועסקו בהעסקה עקיפה. ניתן להבחין כי חלה ירידה קלה משנת 2015 
בשיעור המטפלים המועסקים בהעסקה ישירה לעומת עלייה קלה בשיעור 
המטפלים המועסקים בהעסקה עקיפה. התפלגות זו מצביעה על קושי, שכן 
המושגת  היציבות  על  השלכות  ישנן  ישירה  בהעסקה  המועסקים  למיעוט 
בתחנות )בשל תחלופה גבוהה של המתמחים ושל העובדים העצמאים(. 37% 
מהמטפלים בתחנות היו עובדים סוציאליים מתמחים אשר עובדים בתחנות 
לקבל  כדי  ציבורית  במסגרת  בפועל  טיפול  שעות  לצבור  מחובתם  כחלק 
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התחנות  ומשפחתי.  זוגי  לטיפול  מהאגודה  משפחתיים  כמטפלים  הסמכה 
הן מקום מרכזי להכשרת המתמחים, ואלו מתמודדים עם תהליכי הכשרה 
בתחנות.  עבודתם  על  שכר  מקבלים  אינם  הם  שבמהלכם  ויקרים  ארוכים 
ההישענות על המתמחים כחלק משמעותי מכוח האדם בתחנות מעלה סוגיות 
אתיות וארגוניות, כמו למשל השפעת ההבדלים בתנאי ההעסקה על רווחתם 
של המטפלים, על יציבות הקשר הטיפולי ועוד. בשנים האחרונות, הגדלת 
המימון הקבוע לתחנות מאפשרת באופן הדרגתי להגדיל את היקפו של כוח 
שינוי  התחנות.  עובדי  של  הישירה  ההעסקה  את  ולהסדיר  הקבוע  האדם 
חיובי זה עשוי לתרום ליציבות הארגונית והטיפולית בתחנות ולשיפור תנאי 
העבודה של כלל המטפלים שעובדים בהן. בארבע השנים האחרונות אם כן, 
לצד עלייה במספר המטפלים הכולל בתחנות )עלייה של 45%(, חלה ירידה 
המטפלים  שיעור  לעומת  ישירה  בהעסקה  המועסקים  המטפלים  בשיעור 

בהעסקה עקיפה.

2.2 תקציב

בשנת 2008 ניתן סמל מסגרת לתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי. פירוש הדבר, 
שניתנה הכרה רשמית בתחנה כמסגרת טיפולית המעניקה שירותים, ובתוך 
כך, הוקצה תקציב למימון ההתערבויות הטיפוליות הנעשות בה. עד למועד 
זה, פעלו התחנות באמצעות כוח אדם ותקציבים של הרשויות המקומיות 
בלבד, בהתאם ליכולת של כל רשות, ולא תוקצבו כלל על ידי המשרד. להלן 

נתונים על תקציב התחנות לשנים 2018-2015.

- 2015 2016 2017 2018
תקציב התחנות   

לטיפול זוגי ומשפחתי 1,260 3,000 3,300 9,000
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 2009השנים בין כי עולה העשור לאורך השנתיות בסקירות השירות מנתוני 
 3לכ-צמו עשילש ציב התק 2015בשנת ₪. כמיליון על עמד ציב התק, 2015ל-

אם העשור במהלך ₪. מיליון  9לכ-שוב צמו עשילש  2018ובשנת ₪, מיליון 
במקביל אירעה ציב בתקזו משמעותית גדילה . 9פי גדל התחנות ציב תקכן, 
המשרד של הרשמית בהכרה ולעלייה מסגרת סמלי של גוברת צאה להק

מהתעריף  25%כיום, הולם. במימון צורך ובהתחנות של הטיפולית בפעילותן 
התחנות צוב תקהמשרד. ידי על והשאר המקומיות הרשויות ידי על ממומן 

תחנות ומעידוד הרשות מגודל האדם, כוח מהיקף הפעילות, מהיקף מושפע 
מסגרת סמלי קיבלו התחנות כל לא שבעבר בעוד כך, על נוסף פריפריאליות. 

מסמן זה צעד מסגרת. סמלי עם מוכרות התחנות כל כיום, רשמית, והכרה 
ציבית. תקבהסדרה צורך ובהתחנות עבודת של בחשיבות בהכרה התפתחות 

תקנה עדיין אין לתחנות ציב, התקבהיקף המשמעותית העלייה אף על זאת, עם 
כללי ציב תקמתוך נלקח האמור ציב התק; ציבהתקבספר ייעודית ציבית תק

להגדלה רבות פניות עולות שטח ומהבקהילה, וילדים למשפחות האגף של 
בכל האוכלוסייה הפונה. טיפול מתאים ציבית משמעותית שתאפשרתק

3. תפוקות

3.1 מספר התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי

תרשים 11 מציג את מספר התחנות אשר פעלו ברשויות המקומיות בשנים 
.2018-2009

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
מספר התחנות לטיפול   

זוגי ומשפחתי 51 58 59 70 70 78 79 93 102 116
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הנתונים בתרשים 11 מראים כי ישנה גדילה מתמדת במספר התחנות לאורך 
העשור. מספר התחנות הכפיל עצמו בעשור האחרון וממשיך לעלות. לצד 
זאת, עולה כי קיים עדיין מחסור בתחנות עבור אוכלוסיות מיעוט בעלות 
ניכר  וכן  ובדואים(  ערבים  חרדים,  )כגון  ייחודיים  תרבותיים  מאפיינים 

מחסור גם בפריפריות גיאוגרפיות. 

3.2 סוגי התערבויות

טיפולים היו ומשפחתי זוגי לטיפול בתחנות השירותים מרב , 2014משנת 
 15%)כ-משפחתיים צע(, בממו 25%)כ-זוגיים צע(, בממו 25%כ-)פרטניים 

סוגים מספקות התחנות כן, כמו צע(. בממו 20%)כ-הורים והדרכת צע( בממו
מומחים טיפול אנשי יכים שמצרצע( בממו 15%)כ-אחרים טיפולים של שונים 
תיאום דיאדי, טיפול וגישור, סכסוכים יישוב כגון הזוגי-משפחתי, בתחום 

הנדרש טיפוליים כלים של רחב מגוון על מעיד זה נתון צתי. קבווטיפול הורי 
של בהתפלגות שינוי צפה נלא , 2014שנת מאז התחנות. עובדי את ומשמש 

סוגי ההתערבויות בתחנות.

3.3 מגמות במשך הטיפול בתחנות

בשנה בתחנות. ממושכים טיפול תהליכי נהוגים היו כי נראה  2014בשנת 
כשנה; של לתקופה טופלו ( 25%)המטופלים מכלל שרבע ך כעל דווח זו, 

ומתוכם שנה, מעל של לתקופה היו ( 54%)זו בשנה הטיפולים ממחצית יותר 
על הדגש הוגבר האחרונות בשנים שנתיים. מעל אף נמשכו מהטיפולים  26%

המשפחות עבור המענים את לדייק וכאמצעי אבחוני ככלי האינטייק חשיבות 
ידי על או בקהילה מקצועיים לגורמים הפניה באמצעות אם לצורכיהן בהתאם 

חמישית , 2018בשנת לכך. שמתאימות למשפחות בתחנות טיפולי מענה תן מ
, 2014משנת הראשוני. האינטייק בשלב כבר הסתיימו ( 20%)מהטיפולים 

שבשנת בעוד כך, קצר. לטווח הטיפולים בשיעור גידול של מגמה ניכרת 
הטיפולים שיעור , 2018בשנת שנה, חצי עד נמשכו מהטיפולים  23%, 2014

לשנה שנה חצי בין הטיפולים שיעור . 52%ל-עלה שנה חצי תוך שהסתיימו 
על בממוצע ועמד  2018-2014השנים בין משמעותי באופן השתנה לא 

נדרשו אשר המשפחות שיעור פחת זאת, לעומת מהטיפולים. ( 25%)כרבע 
( 54%)מהטיפולים כמחצית , 2014שבשנת בעוד כך, ממושכים. לטיפולים 

(. 25%)הטיפולים מלרבע זה שיעור פחת , 2018בשנת שנה, מעל נמשכו 
משאבים ודרשו כרוניות בבעיות עסקו כלל ך בדראלו ממושכים יפולים ט

חלה העשור לאורך כי עולה הנתונים בבחינת לסיכום, התחנות. מצוות רבים 
מגמת ירידה במשך הטיפול בתחנות.
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3.4 הכשרות

כיום חסרות הכשרות בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי בשל מחסור בתקציב 
הנדרשות  הרבות  המיומנויות  לאור  עולה  בהכשרות  הצורך  לכך.  ייעודי 
למטפלים במגוון סוגי הטיפולים בתחנות. נוסף על כך, כפועל יוצא מהמגמה 
החברתיות  בפריפריות  אוכלוסיות  עבור  התחנות  שירותי  את  להרחיב 
והגיאוגרפיות, עולה גם הצורך להכשיר מטפלים זוגיים ומשפחתיים מתאימים 
התקיימו  זה,  לצורך  מודעות  מתוך  וחרדים(.  )ערבים  אלו  מאוכלוסיות 
מפגשים בצפון הארץ עבור עובדים סוציאליים העובדים עם האוכלוסייה 
הערבית במטרה לעודד אותם לעבור הכשרה מקצועית ולהשתלב בתחנות. 
פרויקטי הכשרה של עובדי התחנות בתחום הניכור ההורי פועלים גם כן, 
פועלות  התחנות  נוספות.  בהכשרות  לצורך  וגוברת  הולכת  מודעות  וישנה 
צוותים  עבור  מסודרת  הכשרות  מערכת  ופיתוח של  מימון  להשיג  במאמץ 

המטפלים במשפחות במצבי פרידה וגירושין.

3.5 פיילוט התיאום ההורי

בשנת 2016 שולב בחלק מהתחנות פיילוט ייחודי - התיאום ההורי, אשר מיועד 
לטיפול במשפחות עם ילדים שנמצאות במצבים קשים ומתמשכים של סכסוכי 
גירושין ופרידה. הפעלת הפיילוט הייתה אחת ההמלצות של הוועדה לבחינת 
ההשלכות  לצמצום  סילמן(  )ועדת  ראייה  הסדרי  בנושא  המשרד  מדיניות 
הורים.  ושל  ילדים  של  הנפשית  רווחתם  על  אלו  סכסוכים  של  השליליות 
הפיילוט מופעל משנת 2016 על ידי המשרד ועל ידי ג'וינט אשלים והוא מלווה 
שני  ההורי משתתפים  התיאום  בתוכנית  ברוקדייל.  מכון  של  הערכה  במחקר 
ההורים בו-זמנית וכן שני מתאמים הוריים. המתאמים עברו הכשרה ייעודית 
ללימוד המודל, תוכנית פרקטיקום והדרכה שוטפת. התיאום ההורי נשען על 
מודל התערבות המיועד להורים שנמצאים בקונפליקט גבוה ומתקשים לנהל 
הורות משותפת ולקיים את ההסכם ההורי, למרות החלטות שיפוטיות בעניינם. 
הימשכות התהליכים, רמת הקונפליקט הגבוהה, תחושת חוסר היציבות והפגיעה 
המסכן  באופן  לקונפליקט  הילדים  את  חושפים   - ההורי  בתפקוד  האפשרית 
לסייע להורים  נועדה  רווחתם. תוכנית התיאום ההורי  ואת  את מצבם הרגשי 
לצאת ממקום של מאבק למקום של שיח, ממקום של שימוש במערכת המשפט 
ובגורמים סמכותיים - למקום של ניהול הורות ללא מעורבות גורמים חיצוניים. 
פיילוט התיאום ההורי פועל כיום בחמש תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי, ובסיומו 
בשיפור  ביטוי  לידי  תבוא  התהליך  הצלחת  ארצית.  בפריסה  הטמעתו  תיבחן 
קונפליקט  בהפחתת  ביניהם,  הפעולה  ובשיתוף  בתיאום  ההורית,  התקשורת 
הנאמנות של הילדים ובהפחתת הפניות לערכאות השיפוטיות. ממצאי המחקר 
עתידים להתפרסם במהלך 2020 והם יסייעו להטמעת התוכנית ברמה הארצית.



66

סקירת העשור

4. אתגרים וכיוונים להמשך
התחנות . 1 למשרד,  המשתייך  שירות  בהיותן   – והסדרה  תקציב 

הסוציאלית(  העבודה  )תקנון  התע"ס  במסגרת  אלו  בימים  מגבשות 
מרבית  לאחידות  להביא  במטרה  עליהן  והפיקוח  העבודה  דרכי  את 
בין כולן. ביטויים נוספים להסדרה אשר אפיינה את פעילות התחנות 
בעשור האחרון, היו הגדרת סמלי מסגרת לתחנות, הגדלת התקציב 
באופן ניכר ועלייה במספר המטפלים המועסקים בתחנות. לצד זאת, 
לניהול  בתקנים  מבעבר  יותר  רבים  משאבים  כיום  משקיע  המשרד 
חוק  עו"ס  דין,  לסדרי  עו"ס  כגון:  גבוה  בסכסוך  בגירושין  ולטיפול 
נוער, עו"ס ביחידות סיוע וכו'. גורמים אלו מפנים את האוכלוסייה 
האתגר  זאת,  לאור  והולכים.  גדלים  בהיקפים  בתחנות  לטיפול 
העיקרי של התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי הוא להמשיך להגדיל את 
וגדל  ההולך  הביקוש  את  התואם  מענה  מתן  שיתאפשר  כך  תקציבן 
לשירותיהן. זאת ועוד, החוק להסדר ההתדיינות בסכסוכי משפחה, 
התשע"ה-2014 )חוק המהו"ת(, נותן אומנם מענה ממוקד לאוכלוסייה 
זו באמצעות מפגשי מידע הערכה ותיאום )מהו"ת( ביחידות הסיוע, 
אך אינו מספק תקצוב להליך טיפולי בתחנות שאליו מופנות משפחות 
הזקוקות לכך.114 הפער בין גודל התקציב של התחנות לבין הביקוש 
לשירותיהן עולה גם בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2019, ובו עולה כי 
היקף התקציב המופנה לתחנות רחוק מלספק את הביקוש לשירותיהן: 
על  משפיע  לתחנות  המופנה  התקציב  היקף  כי  העלתה  "הביקורת 
יש  שנה  מדי  מענה.  להן  לתת  התחנות  שביכולת  המשפחות  מספר 
גדל  ומספרן  הטיפול  לקבלת  עד  להמתין  הנאלצות  רבות  משפחות 
שירות  נמנע  כך  חודשים.  כמה  לעיתים  אורך  ההמתנה  משך   ,]....[
חשוב זה ממשפחות רבות הנזקקות לו ושאין באפשרותן לקבלו בדרך 
על   ]....[" המדינה  מבקר  להמלצת  התקציבי,  הפער  לאור  אחרת". 
המשרד לבחון מהו היקף המשאבים הנדרש וההכרחי לצורך הפעלת 
התחנות, שיביא לידי מיצוי טוב יותר של פוטנציאל מערך זה. כמו 
כן, עליו לקבוע סדר עדיפויות להקצאת המשאבים ולפעול לבחינת 

האפשרות לאיתור מקורות מימון נוספים".115

כוח אדם - בעשור האחרון חל גידול במספר המטפלים העובדים בתחנות. . 2
לצד זאת, שיעור העובדים בהעסקה ישירה, כפי שהוצג בפירוט לעיל, 

להרחבה על עבודת היחידות, ראו בחלק "שירותים במסגרת יחידות הסיוע שליד בתי המשפט   .114
לענייני משפחה" בפרק זה.

דו"ח מבקר המדינה )2019(.  .115
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נמוך מאוד. אם הגידול התקציבי יימשך, יוכלו התחנות להביא להסדרת 
התקנים של העובדים העצמאיים ובכך לשפר את תנאי העסקתם.

ולאוכלוסיות . 3 מיעוט  לאוכלוסיות  התחנות  של  ונגישות  זמינות 
מוחלשות - כפי שתואר בסקירה, על אף הגידול המשמעותי במספר 
התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי בעשור האחרון, ישנו מחסור בתחנות 
)כגון  ייחודיים  עבור אוכלוסיות מיעוט בעלות מאפיינים תרבותיים 
חרדים, ערבים ובדואים(, וכן ניכר מחסור גם בפריפריות גיאוגרפיות. 
אתגר זה מקבל ביטוי גם בדו"ח מבקר המדינה אשר מציין בהקשר 
זה כי "ביישובים רבים, חלקם ערים המשתייכות לאשכולות סוציו-
אקונומיים נמוכים, לא מופעלות תחנות כאלה, למשל בטבריה ובקריית 
שמונה; כמו כן, אין תחנה עבור האוכלוסייה הבדואית בדרום".116 נוסף 
על כך, ישנן משפחות ממעמד נמוך אשר אינן מסוגלות כיום לעמוד 
בתעריפים של טיפול זוגי ומשפחתי. אתגר התחנות הוא להרחיב את 
השירותים הטיפוליים למגוון רחב של משפחות בפריפריות חברתיות 

וגיאוגרפיות ולהנגישם לכלל האוכלוסייה הזקוקה להם.

גיוס והכשרות - כפועל יוצא מהמגמה להרחיב את שירותי התחנות . 4
צורך  עולה  והגיאוגרפיות,  החברתיות  בפריפריות  אוכלוסיות  עבור 
מטפלים  כגון  מתאימים,  ומשפחתיים  זוגיים  מטפלים  בהכשרת  גם 
חרדים וערבים וכן נדרשות הכשרות למגוון התערבויות וכלים לטיפול 
במצבי סכסוך מורכבים. דו"ח מבקר המדינה מוסיף כי "לא מתקיימות 
הכשרות ייעודיות לעובדי התחנות, דוגמת הדרכה הורית, התערבות 
במצבי גירושין וטיפול במשפחות מורכבות. כמו כן, יש קושי בגיוס 
עבור  ואמהרית  ערבית  דוברי  משפחתיים  מטפלים  של  ובהכשרה 

האוכלוסיות הרלוונטיות".117

בעשור . 5  – בינוני-נמוך  בקונפליקט  במשפחות  הטיפול  מיקוד 
משבר  עם  המתמודדות  במשפחות  בטיפול  המיקוד  גובר  האחרון, 
לילדים  זה  ממשבר  הנובע  הסיכון  בשל  גבוה  בקונפליקט  גירושין 
ממערכת  הן  רבים  משאבים  דורשות  אלו  משפחות  אלו.  במשפחות 
לכלל  בהשוואה  מיעוטן  אף  על  המשפטית  מהמערכת  והן  הרווחה 
אוכלוסיית המשפחות במצבי פרידה וגירושין. התחנות לטיפול זוגי 
המאבקים  לתוך  מהיסחפות  להימנע  מנסות  זה  בהקשר  ומשפחתי 
הממושכים של משפחות הכבולות בקונפליקט גבוה ומפנות משאבים 

דו"ח מבקר המדינה )2019(.  .116

דו"ח מבקר המדינה )2019(.  .117
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רבים יותר למתן מענה מהיר ויעיל דרך טיפול זוגי למשפחות במצבי 
הן מתוך  נובעת  זו  גישה  בינוני-נמוך.  וגירושין בקונפליקט  פרידה 
משאבים  להשקיע  המבקשת  מדיניות  מתוך  והן  מניעתית  תפיסה 
הכשרות  כך,  גבוה.  בקונפליקט  במשפחות  ומידתי  נכון  לטיפול 
ותוכניות לתיאום הורי, להתמודדות עם תופעת הניכור ההורי וכדומה 
בקונפליקט  למשפחות  ומכוון  ממוקד  מהיר,  מענה  מתן  מאפשרות 

גבוה ומפנות משאבים לשאר המשפחות.

יצירת רצף מענים טיפוליים - . 6 חיזוק קשרים מקצועיים לצורך 
כיום, הקשרים הקיימים עם שותפי התפקיד הם בעיקר סביב ביצוע 
הפניות של התחנות לגופים אחרים במסגרת האינטייק )התמכרויות, 
אלימות, בריאות הנפש וכו'(. שאיפת התחנות כיום היא לפעול לביסוס 
של "מרכז לשלום המשפחה" אשר יהווה מטרייה טיפולית ויתכלל את 
כלל השירותים עבור משפחות בפירוד ובגירושין. דו"ח מבקר המדינה 
בשנת  והמשפחה  הפרט  לרווחת  השירות  שהציע  למודל  גם  התייחס 
2015 להקמת תחנת שירות משולבת לטיפול במשפחות ובילדים בסיכון 
אשר תכלול את: התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי, מרכזי ילדים-הורים, 
מבקר  קשר.  ומרכזי  במשפחה  באלימות  ולטיפול  למניעה  מרכזים 
המדינה חיזק את חשיבותו של מרכז שכזה בטענתו כי "למודל של 
אספקת מגוון שירותים באופן הוליסטי ובנקודת מפגש אחת, המוכר 
פיזיים  משאבים  ארגונית-איגום  תועלת  אחת',  שירות  'תחנת  בשם 
מכלול  של  והנגשה  ריכוז   - מקצועית  ותועלת  אדם,  כוח  ומשאבי 

השירותים במקום אחד".118

ביסוס הקשר עם האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי - עולה צורך לבסס . 7
שיתופי פעולה בין האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, המהווה כיום גוף 
מרכזי האחראי לתהליכי ההסמכה של מטפלים זוגיים ומשפחתיים, 
תהליכי  המתמחים.119  להכשרת  מרכזי  מקום  המהוות  התחנות  לבין 
ההכשרה בתחום הם ארוכים ויקרים והמתמחים אינם מקבלים שכר 
על עבודתם. התחנות מבקשות לפעול לביסוס קשר עם האגודה אשר 

יסייע בקליטה מיטבית של המתמחים ובשיפור תנאי העסקתם.

118.  דו"ח מבקר המדינה )2019(. 
119.  אחריות האגודה להסמכת המטפלים טרם עוגנה בחקיקה מתאימה.



69

פרק 3 חלק ג: משפחות במצבי פרידה וגירושין

פירוד  סיכום: מבט על המגמות בסיוע למשפחות במצבי 
וגירושין וכיוונים להמשך

להלן  האחרון.  העשור  במהלך  שינוי  של  מגמות  מציגים  בפרק  הנתונים 
המרכזיות שבהן.

של  העבודה  ודרכי  המקצועית  התפיסה  המקצועית.  בתפיסה  שינויים 
השירותים השונים במשרד עבור משפחות במצבי פרידה וגירושין השתנו 
החברתית,  במציאות  שחלו  המהותיים  לשינויים  בהתאם  העשור  לאורך 
נשים,  ושל  גברים  של  מסורתיים  בתפקידים  המשפחה,  מושג  בתפיסת 
במבנה המשפחה ובשיעורי הגירושין. המוקד של השירותים השונים מכוון 
תפיסה  מתוך  זאת  ההורים,  שני  של  ומשותפת  נוכחת  מיטיבה,  להורות 
שהורות אחראית כזו היא תנאי להתפתחותם התקינה של ילדים שהוריהם 
מצויים במשבר פרידה וגירושין. כמו כן, השירותים מכוונים לצורכי הילד 
תוך התחשבות בצורכי ההורים וביכולותיהם. תפיסה זו עברה כחוט השני 
בין חלקיו השונים של פרק זה. והיא באה לידי ביטוי בעבודתן של יחידות 
הסיוע, בעבודתן של עו"ס לעניין סדרי דין, במרכזי הקשר ובתחנות לטיפול 
עבודה  דרכי  של  בפיתוח  ניכרה  התפיסה  של  התבססותה  ומשפחתי.  זוגי 
הגורמים  עם  ולקשר  לדיווח  לטיפול,  לאבחון,  פורמט  ובהבניית  חדשות 
סוציאליות  עובדות  של  ובעבודתן  הקשר  במרכזי  כפי שהתרחש  השונים, 
לסדרי דין. נוסף על כך, תורת העבודה המקצועית עברה תהליך של הטמעה 
באמצעות נוהלי עבודה מותאמים והכשרות מקצועיות בכלל המסגרות. חלק 

מהשינויים הוטמעו גם בתע"ס.

הסכסוך מורכבות ובין ירושוגידה פרי מצבבמשפחות המספר ביה עלי
בעלייה הן בטאת מתהאחרון בעשור זו אוכלוסייה בהיקף העלייה  י.משפחתה

המטופלים והיחידים המשפחות במספר והן הסיוע יחידות של הלקוחות בהיקף 
נוסף (. 20092018-השנים בין  3מפי )יותר ומשפחתי זוגי לטיפול בתחנות 

שעו"סים והאישות הגירושין בתחום התסקירים במספר עלייה חלה כך, על 
הממתינות המשפחות במספר עלייה וכן לכתוב נדרשו דין סדרי לעניין 

המורכבות ברמת לעלייה גם יכת משוזו עלייה כאלו. תסקירים לכתיבת 
באמצעות אותו לפתור ניתן לא אשר המשפחתי הסכסוך של צמה בעוולעלייה 
ודד.תסקיר ב
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מעורבות גוברת של המדינה בחקיקה והרחבת מענים ושירותים טיפוליים.

z	 מהפכה היוותה   2016 בשנת  המהו"ת  חוק  החלת  החקיקה:  התאמת 
וגירושין. חוק זה ִאפשר את  בתחום הטיפול במשפחות במצבי פרידה 
העמקת העבודה המשלבת בין הפן המשפטי לפן הטיפולי, תוך הצעת 
חלופות לניהול הסכסוך המשפחתי בדרך שאינה אדוורסרית-לעומתית. 
נוסף על כך, הורחבו על פי חוק סמכויותיהם של עו"סים לעניין סדרי 
סמכויות  גבוהה.  בעצימות  בקונפליקט  המצויות  משפחות  בעבור  דין 
אלו אשר היו נכונות גם בנוגע להחלטות לטווח ארוך, צומצמו בשנה 
האחרונה להחלטות בעניינים נקודתיים לטווח קצר. כמו כן, בעשור זה 
הוחלו התקנות המתייחסות להשתתפות ילדים בהליכים משפטיים בבתי 

המשפט לענייני משפחה.

z	 הרחבת השירותים הקיימים: במהלך העשור חלה עלייה במספרן של
יחידות הסיוע )פי 2.5(, אשר התרחבו גם לבתי הדין הדתיים )הרבניים, 
השרעיים ובית הדין הדרוזי(. בדומה לכך, מספר התחנות לטיפול זוגי 
הותאמו  הקשר  מרכזי  האחרון.  בעשור  עצמו  מהכפיל  יותר  ומשפחתי 
עבור אוכלוסיות ייחודיות כגון המגזר הערבי והחרדי )קיימים 3 מרכזים 
לאוכלוסייה החרדית ו-11 מרכזים עבור האוכלוסייה הערבית(. הרחבת 
כך,  אדם.  וכוח  תקנים  בתוספת  גם  כרוכה  הייתה  השונים  השירותים 
העובדות  העו"ס  במספר   3 מפי  יותר  של  עלייה  חלה  הסיוע  ביחידות 
ביחידות. בתחום סדרי הדין, הוקצו לראשונה בשנת 2019, 75 תקנים 
ייעודיים עבור עו"ס סדרי דין לאחר שנים רבות של מצוקת כוח אדם 
 45% של  עלייה  חלה  ומשפחתי  זוגי  לטיפול  בתחנות  כן,  כמו  ניכרת. 

במספר המטפלים הכולל בתחנות. 

z	 לאורך וילדיהם:  הורים  עבור  ייחודיים  מענים  של  והרחבה  פיתוח 
המשפחות  אוכלוסיית  עבור  ייחודים  ומענים  תוכניות  פותחו  העשור, 
במצבי פרידה וגירושין. כך, בשנת 2014, יחידות הסיוע החלו להפעיל 
לא  הורים  עבור  בארץ  מסוגו  וייחודי  חדשני  נופש  בתנאי  סמינר 
משמורנים ועבור ילדיהם. כמו כן, בשנת 2016 הופעלה תוכנית פיילוט 
עבור משפחות  ומשפחתי  זוגי  לטיפול  בתחנות  הורי  בתיאום  העוסקת 

בקונפליקט גבוה.

תקנות  החלת  בעקבות  ילדים.  ושמיעת  להשתתפות  אפיקים  פתיחת 
לענייני  ילדים בהליכים משפטיים בבתי המשפט  המתייחסות להשתתפות 
משפחה בשנת 2014, הוקמו מחלקות לשיתוף ילדים )מש"י( בכל היחידות 
ליד בתי המשפט לענייני משפחה, ועובדי היחידות עברו הכשרות בנושא 
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שמיעת ילדים. כמות הילדים אשר נשמעו על ידי עו"ס של היחידות גדלה 
שופט  ידי  על  נשמעו  אשר  הילדים  וכמות  העשור,  במהלך   4 פי  כמעט 
בנוכחות עו"ס של היחידה גדלה ביותר מפי 5 מתחילת העשור. בדומה לכך, 
לעניין  לעו"סיות  מסייעת  אשר  הפרקטיקה  התפתחה  הדין,  סדרי  בתחום 
סדרי דין לפגוש ילדים בשלבי התפתחות שונים, לשמוע אותם ולהבין את 
חוויותיהם ואת צורכיהם. המגמה לאפשר שמיעה של ילדים מתבטאת גם 

בדרכי העבודה של מרכזי הקשר ושל התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי.

לשיתופי  הצורך  התגבר  האחרון  בעשור  בין-מקצועיים.  שיתופי פעולה 
בטיפול  העוסקים  במשרד  השונים  האגפים  בין  תוך-משרדיים  פעולה 
בין שירותי המשרד  ובין-משרדיים -  וגירושין,  במשפחות במצבי פרידה 

לשירותים חיצוניים.

z	 התקיים  ,2016-2014 השנים  בין  תוך-משרדיים:  פעולה  שיתופי 
קידם  אשר  חרוב,  ומכון  המשרד  בהובלת  דין  וסדרי  נוער  חוק  מיזם 
וביסס שיתופי פעולה בין עובדים סוציאליים לחוק נוער לבין עובדים 
שיתופי  והתבססו  התהדקו  כך,  על  נוסף  דין.  סדרי  לעניין  סוציאליים 
הפעולה בין עו"ס סדרי דין לבין מרכזי הקשר בבניית תוכנית הקשר 
ובין עו"ס סדרי דין לבין יחידות הסיוע. כמו כן, מתבססים קשרים בין 
ומשפחתי  זוגי  לטיפול  התחנות  לבין  חברתיים  לשירותים  המחלקות 
ולשירותים נלווים נוספים כגון מרכזי ילדים-הורים והמרכזים למניעת 

אלימות במשפחה.

z	 בשנת המהו"ת  חוק  החלת  בעקבות  חוץ-משרדיים:  פעולה  שיתופי 
2016, התפתח מערך הסברה של יחידות הסיוע עבור גורמים מקצועיים 
מחוץ למשרד, כגון שופטים, עובדי משפט, עורכי דין פרטיים )באמצעות 
לשכת עורכי הדין(, עובדי הסיוע המשפטי, בעלי עניין באקדמיה, בעלי 

עניין בקהילה ועוד.

ביסוס וכן המענים ושל השירותים של התרחבות  התקציבים.בהיקף עלייה 
הסיוע יחידות של התקציב כך, תקציבים. הוספות אפשרו בתחום, חקיקה ה

, 2מפי ביותר גדל הקשר מרכזי של התקציב האחרון; בעשור  1.5פי גדל 
.9ותקציב התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי גדל פי 

עם  וההתמודדות  המשפחתיים  הסכסוכים  במורכבות  העלייה  הכשרות. 
השינויים  לצד  וגירושין,  פרידה  במצבי  למשפחות  ייחודיים  מאפיינים 
בתפיסה המקצועית ובדרכי העבודה, העלו את הצורך להתאים את ההכשרות 
עבור אנשי הטיפול אשר עובדים עם משפחות אלו. כך, פותח מערך מוסדר 
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ושיטתי לפיתוח מקצועי עבור עובדי יחידות הסיוע; נערכו קורסי הכשרה 
מוגברים בתחום סדרי הדין, והוטמע כלי אבחוני אחיד והנחיות מוסדרות 
ועוד,  זאת  גירושין.  בסכסוך  להורים  קטינים  בעניין  תסקירים  לכתיבת 
פותחו קורסים ייעודיים והכשרות עבור העובדים של מרכזי הקשר להקניית 
תפיסות העבודה ודרכי העבודה עם האוכלוסיות השונות וכן להעשרת גופי 

הידע ולרכישת מיומנויות ייחודיות.

אתגרים וכיוונים לעתיד

מתוך הנתונים וכן מראיונות עם מובילי התחומים האמונים על ניהול הטיפול 
במשפחות במצבי פרידה וגירושין אשר הוצגו בסקירה זו, עולה כי ישנם 

כמה אתגרים משותפים בתחום אשר מכוונים את העשייה כיום:

כוח אדם, גיוס והכשרות. מחסור גורף בכוח אדם ניכר במרבית השירותים 
האמונים על הטיפול במשפחות במשבר פרידה וגירושין - בשירות יחידות 
הסיוע, בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי ובעיקר בתחום סדרי הדין. בעשור 
ופועל  ממשיך  והמשרד  תקנים,  בהוספת  לצורך  המודעות  גברה  האחרון, 
עומס  בהפחתת  תסייע  אדם  כוח  תוספת  נוספות.  ולהכשרות  לגיוסים 
ובהפחתת  ההמתנה  רשימות  של  בצמצום  המקצוע,  אנשי  בקרב  ושחיקה 
והתחנות  )בעיקר בתחום התסקירים  התסכול בקרב המשפחות המטופלות 
לטיפול זוגי ומשפחתי(. כמו כן, הגדלת מצבת כוח האדם תסייע בהרחבה 
וכן תסייע במזעור הנזקים של  ובהעמקה של השירות לאוכלוסיות היעד, 
מוגנות  להבטחת  מכוונת  פעילות  המשך  נדרש  והגירושין.  הפרידה  הליכי 
עבור אנשי המקצוע הפועלים בתוך רמות קונפליקט בעצימות גבוהה ואשר 
למניעת  נוסף  כאמצעי  ולאלימות.  תוקפנית  להתנהגות  לעיתים  חשופים 
שחיקה, נדרש להמשיך לפתח הכשרות מתקדמות ומתווה לצמיחה מקצועית 
של אנשי המקצוע בתחום שמותאם למציאות החברתית המשתנה; כמו כן, 
סביב  המקצוע  אנשי  עבור  עבודה  ושיטות  כלים  בהטמעת  להמשיך  יש 
בתחום  סוגיות  ההורי,  הניכור  תופעת  )כגון  חברתיים  ושינויים  תופעות 
המשפחות החדשות, פיתוח מיומנויות התערבות במצבי גירושין - הדרכת 
הורים, תיאום, גישור ועוד(. צרכים אלו כרוכים בפעולות נוספות להעלאות 

תקציב נוספות עבור השירותים בתחום.

פרידה  במצבי  ומשפחות  ילדים  עבור  טיפוליים  מענים  של  רצף  מתן 
וגירושין. לצד מגוון המענים עבור משפחות במשבר פרידה וגירושין ועבור 
על  מקשה  אשר  במשאבים  מחסור  עדיין  ישנו  זה,  בפרק  שפורטו  ילדיהן 
ההרחבה של סל השירותים והמענים הטיפוליים המסובסדים עבור משפחות 
וילדים בשלבי המשבר השונים - בטרם הגירושין, במהלך גיבוש ההסכם 



73

פרק 3 חלק ג: משפחות במצבי פרידה וגירושין

בתוכניות  מניעתיות,  בתוכניות  מחסור  קיים  בייחוד  ולאחריו.  הפורמלי 
במהלך  לפני,   - גבוה  בקונפליקט  במשפחות  לטיפול  ובתוכניות  הסברה 
המשמעותי  הסיכון  לאור  במיוחד  זאת  משפט;  בבית  ההליך  סיום  ולאחר 
להשלכות שליליות של הסכסוך על רווחתם של משפחות בכלל ושל ילדים 
בפרט, כפי שעלה בבירור בסקירה זו. נוסף על כך, עולה צורך בגיבוש של 
למשרד.  ומחוץ  המשרד  שבתוך  השונים  בשירותים  טיפוליים  מענים  רצף 
טיפול ממוקד במועד הנכון עשוי למנוע את הסלמת המשבר, את ההזדקקות 
להתדיינות משפטית ממושכת, את ההוצאה הכלכלית למשפחה ולציבור ואת 

הפגיעה הנפשית והרגשית בבני המשפחה בכלל ובילדים בפרט.

ביסוס תקשורת רציפה ושיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים במשרד 
הפרידה  שלבי  במהלך  עולים  אשר  הרבים  הצרכים  לאור  ובקהילה. 
בפיתוח  צורך  עולה  הטיפולי,  בהיבט  והן  המשפטי  בהיבט  הן  והגירושין, 
בקהילה  גורמים  לבין  הרווחה  בשירותי  מקצועיים  גורמים  בין  שותפויות 
ובאקדמיה. כך, נדרשת הרחבה של שיתופי הפעולה עם האקדמיה לצורך 
עבודה מבוססת נתונים, מחקר והבניה של גוף הידע ושל דרכי ההתערבות 
המיטביות )best practice(. כמו כן, עולים הצורך והאתגר להרחיב קשרים 
ולבסס מרכז אשר  לפעול  וכן  גרידא,  להפניות  עם שותפי התפקיד מעבר 
יהווה מטרייה טיפולית ויתכלל את כלל השירותים עבור משפחות בפירוד 

ובגירושין.

איסוף נתונים מוסדר - פיתוח כלים מחשוביים. איסוף הנתונים בתחום 
העשור  לאורך  וגירושין  פרידה  במשבר  משפחות  עם  והפעילות  ההשמות 
נעשה בחלק מן השירותים בעיקר באופן ידני, דבר אשר מקשה על קבלת 
ומשפחתי  זוגי  2014, עברו התחנות לטיפול  פילוחם. בשנת  ועל  הנתונים 
למערכת איסוף נתונים ממוחשבת. בתחום סדרי דין ומרכזי הקשר, איסוף 
הנתונים הוא עדיין ידני, אולם נעשות פעולות כדי למטב ולמחשב את איסוף 

הנתונים לצורכי הערכה, פיקוח ומעקב מדויקים יותר.
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נספח: חוקים בבסיס השירותים עבור משפחות במצבי 
פרידה וגירושין

הבסיס החוקי להפעלת יחידות הסיוע:

z	 לענייני בתי המשפט  חוק  מתוקף   1997 בשנת  הוקמו  הסיוע  יחידות 
משפחה, התשנ"ה-1995. סעיף 5 לחוק קובע כי ליד כל בית משפט 
לענייני משפחה תפעל יחידת סיוע, שתיתן שירותי ייעוץ ,טיפול ואבחון 

בצורה ישירה או באמצעות אנשי מקצוע חיצוניים.

z	 דרכי הסיוע,  יחידות  )הקמת  משפחה  לענייני  המשפט  בית  צו 
כי  קובע  בצו   1 סעיף   - התשנ"ז-1996  עבודתן(  וסדרי  פעולתן 
ביחידות הסיוע יועסקו עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים 
וכי מספר העובדים הסוציאליים בכל יחידה לא יפחת ממספר השופטים 
המכהנים בבית המשפט או ממספר ההרכבים בבית הדין הדתי. סעיף 3 

לחוק מונה את הנושאים שבהם תעסוק היחידה.

z	 כדי נחקק  התשע"א-2011  סיוע(,  )יחידות  דתיים  דין  בתי  חוק 
והתקנות  הצווים  כאשר  הדתיים,  הדין  לבתי  גם  השירות  את  להרחיב 
גם  תקפים  משפחה  לענייני  המשפט  בתי  ליד  היחידות  עבור  שנוסחו 
היחידות  ודרוזיים(.  שרעיים  רבניים,  דין  )בתי  הדתיים  הדין  בבתי 

הראשונות בבתי הדין החלו לפעול באוגוסט 2011.

z	 :החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, התשע"ה-2014 )להלן
חוק המהו"ת(. חוק זה מחייב את הפונים לערכאות שיפוטיות בעניין 
סכסוכי המשפחה בשלב ראשון ולפני הגשת תביעות, להשתתף בעד 4 
מפגשי מהו"ת )מידע, הכרות ותיאום( עם עובדות סוציאליות ביחידות 
ניתן  אם  והערכה  למשפחות  מידע  מתן  היא  המפגשים  מטרת  הסיוע. 
ליישב את הסכסוך המשפחתי בהסכמה וללא צורך בהתנהלות משפטית. 

נוסף על הבסיס החוקי להפעלת היחידות, ישנן תקנות נוספות המשפיעות 
על עבודתן של יחידות הסיוע, כגון תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, 
התשס"ח-2007 שעל פיהן הוקמו המחלקות לשמיעת ילדים בתוך יחידות 
הסיוע; תקנות בתי המשפט )רשימת מגשרים(, תשע"ח-2017, המגדירות 

מהם התנאים לעיסוק בגישור ועוד.

הבסיס החוקי לעבודתן של עו"ס לעניין סדרי דין:

z	 ,)ונעדרים נפש  חולי  קטינים,  )בענייני  דין  סדרי  הסעד  חוק 
התשט"ו-1955 - מאפשר לבית המשפט או לבית הדין לצוות על עו"ס 
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סדרי דין לחקור ולחוות דעתו בתסקיר בכתב ובעל-פה בעניין של קטין 
הן  נדרש תכופות לבצע התערבויות דחופות,  דין  או חסוי. עו"ס סדרי 
לצורך הגשת חוות דעת מהירה לאור צו בית המשפט / בית הדין בעקבות 
פניות חירום הקשורות לענייני משמורת על קטינים, והן בהקשר לסוגיות 

אפוטרופסות.

z	 קובע  - התשכ"ב-1962  והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  חוק 
את הסמכויות של הורים כאפוטרופסים לילדיהם הקטינים, וכן סמכויות 
של גורמים שונים לצורך הגנה על חסויים וסמכויות של אפוטרופסים 
המשפטית  הכשרות  לחוק  בהתאם  חסויים.  של  עניינם  על  המופקדים 
והאפוטרופסות, מתבקש עו"ס סדרי דין לחקור ולהגיש תסקיר בענייני 
לשמירת  וכן  חסוי,  שהוא  למי  או  קטין  כלפי  הורים  של  אפוטרופסות 
שינוי  בשאלות  )כולל  חסויים  ושל  נפש  חולי  קטינים  של  ענייניהם 
שם משפחה לקטין, המרת דת ואבהות(. לפי חוק זה, לעו"ס סדרי דין 
סמכות לחקור אנשים שיש להם ידיעות הנוגעות לחסוי, לרבות קטינים 
ופסולי דין, אם ראה צורך בכך לשם הגנה עליהם. גם אם אין הליך בבית 
המשפט, בסמכותו של פקיד הסעד לגרום לייזּום הליכים לצורך הגנה 

על החסוי, באמצעות / באישור היועץ המשפטי.

z	 ,זה חוק  פי  על   -  62 סעיף  התשכ"ז-1967,  לפועל,  ההוצאה  חוק 
מוטל על פקיד ההוצאה לפועל להסתייע בעו"ס סדרי דין בביצוע פסק 
דין של בית המשפט או של בית הדין הרבני או של בית הדין השרעי - 
פסק דין המורה על הבטחת סדרי ראייה להורה עם קטין שאינו נמצא 

בהחזקתו או על העברת / שינוי משמרות של קטין.

z	 לפנות המשפט  לבית  מאפשר   - התש"י-1950  הנישואין,  גיל  חוק 
היתר  אי-מתן  או  מתן  בגין  תסקיר  לקבלת  דין  סדרי  לעניין  לעו"ס 
טובתם של  הבטחת  לצורך   17 לגיל  לקטין מתחת  או  לקטינה  נישואין 

קטינים כאשר הם בסכנה של נישואין מוקדמים.

z	 לחוק )ותיקונים  התשנ"א-1991  במשפחה,  אלימות  למניעת  חוק 
1995, 1996, 1997( - מאפשר לבית המשפט לפנות לעו"ס לעניין סדרי 
דין להכנת תסקיר לעניין מתן צו הגנה ולמתן המלצות על דרכי טיפול 
היערכות  מחייב  זה  חוק  ההגנה.  צו  הפעלת  לגבי  והמלצות  במשפחה 
הן  במשפחה.  אלימות  נפגעי  של  לעזרתם  דין  סדרי  עו"ס  של  מהירה 
מפסיקת  הנגזרות  החלטות  ליישום  והן  המשפט  לבית  תסקיר  לגיבוש 

בית המשפט, מעקב אחר יישומן ותגובה לפניות הקשורות לכך.
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z	 חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, התשנ"א-1991 - מאפשר
תסקיר  להכנת  בבקשה  דין  סדרי  לעניין  לעו"ס  לפנות  המשפט  לבית 
בדבר  המשפט  בית  החלטת  של  באכיפה  לסייע  וכן  קטין  של  בעניינו 
לבצע  נדרש  דין  סדרי  עו"ס  ראייה.  הסדרי  קיום  או  הקטין  החזרת 
ולהסדיר  לתאם  החטוף,  הקטין  של  מצבו  בדיקת  לצורך  התערבויות 
מיידית מפגשים בין הקטין וההורה ממנו נחטף הקטין ולדווח מיידית 

לבית המשפט.

z	 חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 - מאפשר לבית
המשפט לענייני משפחה לצוות על עו"ס סדרי דין להגיש תסקיר. עו"ס 
סדרי דין אף רשאי ליזום הליך בבית המשפט בכל עניין הנוגע לקטין 
באישור או באמצעות היועץ המשפטי בנושאים שבהם עלולה טובתו של 

הקטין להיפגע.

z	 - התש"ן-1989   ,26 מס'  תיקון  התשל"ז-1977;  העונשין,  חוק 
דין  סדרי  עו"ס  את  מחייב  זה  חוק  ישע";  ובחסרי  בקטינים  "פגיעה 
נפש המוגדר כחסר  מיידית לצורך בדיקת מצבו של חולה  להתגייסות 

ישע, ואשר לגביו הוגשה תלונה על פגיעה.

z	 בשאלת קטינים  של  טובתם  בירור   - התשס"א-2000  גנטי,  מידע 
אבהות )בדיקת רקמות( תוך שמירה על האינטרסים של הקטין ובחינת 

ההשלכות על הקטין בהווה ובעתיד.


	חלק ג: סיוע למשפחות במצביפרידה וגירושין
	עיקרי המגמות בעשור האחרון
	מבוא
	א. שירותים במסגרת יחידות הסיוע שליד בתיהמשפט לענייני משפחה
	עיקרי המגמות בעבודת יחידות הסיוע בעשור האחרון:
	1. אוכלוסייה
	1.1 היקף ההפניות
	1.2 נושאי ההפניות ליחידות הסיוע

	2. תשומות
	2.1 מספר יחידות הסיוע
	2.2 כוח האדם המקצועי ביחידות הסיוע
	2.3 מגמות בתקציב יחידות הסיוע

	3. תפוקות
	3.1 התערבויות עיקריות ביחידות הסיוע
	3.1.1 מפגשי מהו"ת, גישור והידברות )במסגרת התערבויות ניהול סכסוך(
	3.1.2 אלימות במשפחה בהקשר של גירושין )במסגרת התערבויות ניהול סיכון(
	3.1.3 ייעוץ לבתי משפט / בית הדין

	3.2 התערבויות ותפוקות נוספות ביחידות הסיוע
	3.2.1 שמיעת ילדים
	3.2.2 סדנאות מידע להורים בהליכי גירושין
	3.2.3 סמינר להורים לא משמורנים ולילדיהם
	3.2.4 הכשרות
	3.2.5 ביסוס קשרי עבודה והסברה עם אנשי מקצוע ועם בעלי עניין בקהילה
	3.2.6 מעורבות בחקיקה

	3.3 מחקרי הערכה לאורך העשור
	3.3.1 מחקר יישום חוק המהו"ת ביחידות הסיוע ) 2019 (
	3.3.2 מחקר הערכה ארצי על עבודת יחידות הסיוע ) 2015 (
	3.3.3 מחקר הערכה של התוכנית הניסיונית לשיתוף ילדים בהליכים משפטיים הנוגעים להם בבתי משפט לענייני משפחה ) 2010 (


	4. אתגרים וכיוונים לעתיד

	ב. טיפול במשפחות בפרידה ובגירושין במחלקות לשירותים חברתיים במסגרת חוק הסעד לסדרי דין
	עיקרי המגמות בעבודת עו"ס לעניין סדרי דין בעשור האחרון
	1. אוכלוסייה
	1.1 היקף האוכלוסייה

	2. תשומות
	2.1 היקף כוח האדם
	2.2 הכשרות ופיתוח מקצועי

	3. תפוקות
	3.1 סוגי התערבויות של עו"ס לעניין סדרי דין
	3.1.1 כתיבת תסקירים בעניינם של ילדים במשפחות בתהליכי פרידה וגירושין
	3.1.2 כתיבת תסקירים על אלימות במשפחה
	3.1.3 טיפול בקשיי קשר בין הורה לילד
	3.1.4 חלוקת זמני שהות של ילדים עם הוריהם
	3.1.5 המלצות לערכאה השיפוטית

	3.2 משך טיפול
	3.3 ועדת תסקירים:

	4. אתגרים וכיוונים להמשך
	אתגרים
	כיוונים להמשך


	ג. מרכזי קשר הורים–ילדים
	עיקרי המגמות בעבודת מרכזי הקשר בעשור האחרון:
	1. אוכלוסייה
	1.1 מגמות בהיקף האוכלוסייה
	1.2 מקורות ההפניה למרכזי הקשר
	1.3 סיבות ההפניה

	2. תשומות
	2.1 היקף כוח אדם
	2.2 מגמות בתקציב מרכזי הקשר

	3. תפוקות
	3.1 מספר מרכזי הקשר
	3.2 סוגי התערבויות במרכזי הקשר
	3.3 מגמות במשך הטיפול במרכזי הקשר
	3.4 תוצאות ההתערבות
	3.5 מחקרי הערכה לאורך העשור
	3.5.1 מרכזי קשר הורים-ילדים - מחקר הערכה ארצי ) 2014 (
	3.5.2 המשפחות המקבלות טיפול ממושך במרכזי קשר הורים-ילדים ) 2016 (


	4. אתגרים וכיוונים להמשך
	אתגרים
	כיוונים להמשך:


	ד. שירותים במסגרת התחנות לטיפול זוגיומשפחתי
	עיקרי המגמות בעבודת התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי בעשור האחרון:
	1. אוכלוסייה
	1.1 מגמות בהיקף האוכלוסייה
	1.2 מקורות ההפניה
	1.3 סיבות ההפניה

	2. תשומות
	2.1 מגמות בכוח האדם
	2.2 תקציב

	3. תפוקות
	3.1 מספר התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי
	3.2 סוגי התערבויות
	3.3 מגמות במשך הטיפול בתחנות
	3.4 הכשרות
	3.5 פיילוט התיאום ההורי

	4. אתגרים וכיוונים להמשך

	סיכום: מבט על המגמות בסיוע למשפחות במצבי פירוד וגירושין וכיוונים להמשך
	רשימת המקורות
	נספח: חוקים בבסיס השירותים עבור משפחות במצבי פרידה וגירושין
	הבסיס החוקי להפעלת יחידות הסיוע:
	הבסיס החוקי לעבודתן של עו"ס לעניין סדרי דין:





Accessibility Report


		Filename: 

		פרק 3 חלק ג משפחות במצבי פרידה וגירושין.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


