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 לכבוד

 "כ איציק שמוליח

 שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 שלום רב,

 לדיון עם האגודה לזכויות האזרח ורשימת נושאים לתיאום פגישהבקשה הנדון: 

 הצלחה רבה. יד המרתק והמאתגר, נבקש לאחל לך ראשית, ברכות חמות על המינוי לתפק

לדון עימך במספר נושאים בהם עוסקת האגודה ו עימך בהקדם להיפגשבבקשה אנו פונים אליך, 

ולבקש את מעורבותך  , אשר מצויים בתחום סמכות משרדך,לזכויות האזרח מזה מספר שנים

 . בקידומם

להלן התחומים . במשרד הרווחה לתחומי אחריותךכידוע לך, אנו עוסקים בשלל עניינים הקשורים 

 :העיקריים

הליכים משפטיים בבמערכת הרווחה והגנות על הליך הוגן לאוכלוסיות מוחלשות קידום  .א

צוג המשפטי יבסוגיית היבשנים האחרונות . בין השאר התמקדנו בבתי המשפט לנוער

במערכת הרווחה והמשפט, בסוגיית המידע על  ,להורים לילדים בסיכון לאורך ההליך

 ההליך וברפורמות שונות הנדרשות בו. 

באמצעות פקודת המיסים  – מנגנוני אכיפת חיובים וגביית חובות ביחס לאוכלוסיות עניות .ב

רעון וכן מול י)גבייה(, במערכת המרכז לגביית קנסות, במערכת ההוצאה לפועל ובחדלות פ

 המוסד לביטוח לאומי. 

 – מניעת שירותים חיונייםבשנים האחרונות ניהלנו גם מספר הליכים משפטיים שעניינם  .ג

 מאנשים עניים שמתקשים לפרוע את חובותיהם.  –כמו מים וחשמל 

 :עימך הםנבקש לדון בשו ,ךטיפול משרדבשאנו עוסקים בהם שהם מרכזיים נושאים הלהלן ה

הליכי נוער הם הליכים משפטיים קריטיים בהם  :צוג הורים בהליכי נועריהיקף י הגדלת .1

החלטות על הוצאה  , ובכללןמתקבלות החלטות על טיפול בילדים שמוגדרים "נזקקים"

מהבית, לעיתים בניגוד לעמדת ההורים. אלו הליכי שיוזמת המדינה, באמצעות שירותי 

ורמלית הרווחה, ושנוגעים ברובם המכריע למשפחות עניות ומודרות, בעלות השכלה פ

חלקית, שחלקן אינן ילידות הארץ ולא תמיד דוברות עברית. למרות מאפייני המשפחות 

המובהקים, וחרף ההחלטות הקריטיות ביחס לילדים, חלק ניכר מן ההליכים מתקיים 

מבלי שההורים מיוצגים על ידי עורך דין. בשנים האחרונות, בין השאר בשל עבודתנו 

רחש בין כותלי בית המשפט לנוער, יש עלייה עקבית המאומצת להאיר בזרקור על המת
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יש לשאוף  , ובנסיבות הליך זהצוג אינו משביע רצוןיהיקף היצוג. למרות זאת, יבשיעורי הי

נמשך שנים רבות, יש חשש המשפטי הליך המכיוון ש. בנוסף, 100%לייצוג בהיקף 

, לאחר יותראוחר שבחלקים הקריטיים של ההליך ההורים אינם מיוצגים, ושרק בשלב מ

צוג, לרוב מן הסיוע המשפטי במשרד יהחלטות הרות גורל, הם פונים לקבל י שמתקבלות

 . , כיוון שמדובר באוכלוסייה ענייההמשפטים

הצעת חוק  ,בתמיכת משרד המשפטים ומשרדךכ שולי מועלם, יזמה ח" 20-בכנסת ה .2

שמקנה לשופט סמכות למנות להורים עורך דין בדיון הראשון בו יופיעו בפניו. חרף הבעיות 

לנו לצערנו, מסיבות בלתי ברורות  .שהיו בהצעת חוק זו, בירכנו עליה וקראנו לקדמה

שינוי נבקשך לפעול לקידום החליטו המעורבים בדבר, חברי הכנסת והשרים, לסגת ממנה. 

 שינויים נחוצים נוספים.ו, לרבות חקיקה ברוח ז

עתרה האגודה לבג"ץ בדרישה לתת  2016בשנת  :תיצוג הורים חסרי תעודת זהות ישראליי .3

תנאים שבהם הוא ניתן לישראלים. העתירה נמחקה על ביצוג משפטי ילזרים חסרי מעמד 

לאגודה מגיעות פניות רבות בנוגע להורים זרים רקע הצעת חוק שמקדם משרד המשפטים. 

לתיווכו יותר בהליכי נוער שאינם מיוצגים לאורך כל ההליך. על אף שדווקא הם זקוקים 

לאחרונה נודע לנו כי בשל קשיי שפה, השכלה ותרבות, מרביתם המכריעה אינה מיוצגת. 

נבקשך לפעול בחני הזכאות. על פי מגם לזרים צוג יקיים נוהל פנימי לפיו בתיקי נוער ינתן י

 ועמידה עלידוע אקטיבי של כלל העובדות הסוציאליות לחוק באמצעות שום הנוהל ילי

 יצוג.את הילקבל  כיצדחובתן להנחות את ההורים 

חסויים ומרבית ההחלטות אינן נוער  שהליכי מכיוון :בהליכי נוערצוג יעל ימידע  .4

למידע על ההליכים, גם לא לעניין היקף יכולת לציבור להיחשף כלל , אין מתפרסמות

אינו עושה זאת, וגם לא הנהלת בתי  ,צוג. משרד הרווחה, שאמור היה לאסוף מידע כזהיהי

צוג המשפטי רק באמצעות מספר יהמשפט. לפיכך, ניתן ללמוד אך ורק על היקף הי

היקף קידום איסוף נתונים לגבי לנבקשך לפעול המינויים שנותן מערך הסיוע המשפטי. 

 צוג משפטי להורים, ובאיזה שלב ניתן.יי

עתרנו לבג"ץ נגד משרד  2016בשנת  :צוג משפטי להורים בוועדות תכנון טיפול והערכהיי .5

הרווחה בדרישה להסדיר את פעילותן של הוועדות שעוסקות בטיפול בילדים בסיכון ולעגן 

בהליך שיש לו בהסדרה הגנה על זכויות אדם. מאותם טעמים שפורטו לעיל, מדובר 

בשל  , אך לא רק,השלכות הרות גורל על המשפחות והילדים ושמתנהל באופן פוגעני, בעיקר

, של המשרד מניעת הזכות הבסיסית להיות מיוצג בו על ידי עורך דין. עמדתו העקבית

צוג משפטי להורים בוועדות כיוון שמדובר יהיא שיש לאסור על ישמשתקפת גם בתזכיר, 

או שהוא עומד להיפתח נוכח  זאת, גם כאשר ברקע יש כבר הליך משפטי י,בהליך טיפול

בעקבות העתירה ניסח המשרד תזכיר חוק, אולם מזה כשנתיים,  .כישלון הטיפול בקהילה

על רקע זה נבקש להציג בפניך את הסוגיה ולבקש נוכח המצב הפוליטי, הוא אינו מקודם. 

  .המהיר לקידומו עוברכי תפעל לשינוי עמדת המשרד ולתיקון תזכיר החוק 

הערכת מסוגלות הורית, כחלק מתהליך  :הערכת מסגלות הורית בהליכי נוער ואימוץ .6

על בסיס מבחנים בחלקה קבלת החלטות שיפוטיות ביחס להורים לילדים בסיכון, נעשית 
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נו רמאוכלוסיות שאינן מערביות. לפני כשנה העב נבדקיםשלגביהם נקבע כבר כי הם מפלים 

תן ופיתקיים דיון בהערכות אלה, בתקלממשלה וביקשנו כי  ץ המשפטיבסוגיה ליוע תנועמד

גם בעניין  אנו פונים כעתובאופן שבו הן מפלות אוכלוסיות שונות. בהליכים משפטיים 

 .קב"א( מיכאל ביטון )בנוגע לשימוש במבחנים אלו בצה"ל, לקביעתלשרה תמנו שטה ולשר 

 את תמיכתך בקידום דיון ביקורתי בנושא.לבקש נבקש להציג בפניך את הסוגיה ו

ע לטיפול בילדים גכאמור, אחת הבעיות בנו :איסוף מידע על הליכי נוער ואימוץ ושקיפות .7

ניתוח של  –אין מידע על ההליך החסוי צוג, ויבסיכון היא היעדר מידע. אין מידע על היקף י

למשרד עצמו(  בראש ובראשונהההחלטות, זהות המשפחות ועוד. כתוצאה מכך קשה )

נבקשך לקדם מדיניות של לקדם מדיניות מושכלת, המתבססת על מידע אמין ורחב היקף. 

גבי היבטים ל איסוף מידע שיטתי ובשקיפות )תוך מתן ההגנות הנדרשות על פרטיות(

  ים של ההליכים.שונ

בתקופת הקורונה נחשפנו ביתר שאת לתופעה ידועה זה  :חובות למוסד לביטוח לאומי .8

מכבר, והיא מדיניותו של המוסד לביטוח לאומי לגבות חובות מגמלאות, חלקן גמלאות 

הפעיל קיום זעומות. למעשה, משרד הרווחה הוא הנושה היחיד שיש לו הסמכה בחוק ל

נבקש את תמיכתך ז חובות מגמלאות כמו גמלת הבטחת הכנסה. וזיקשיקול דעת לגבי 

בקידום תיקון חקיקה שיאסור על המוסד לגבות חובות מגמלאות המשמשות לשם 

 ועד אז להימנע כליל מקיזוזן בשל חוב. ,הבטחת קיום בסיסי בכבוד

 .לשם הצגת הנושאים וקידומםבהקדם האפשרי נודה על קיום פגישה 

 בברכה,

 דבי גילד חיו עו"ד משכית בנדל

 מקדמת מדיניות וחקיקה  תחום קיום בכבוד ורווחה

 


