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תמצית
הסדרי ראיה בי 4הורי 8גרושי 8קובעי 8את סדרי המפגש בי 4ההורה הלא;מישמור 4לילדו .הסדרי הראיה
נקבעי 8במשולב ע 8קביעת המשמורת לפי חוק הכשרות והאפוטרופסות ,תשכ"ב ,19622בהסכ 8בי4
ההורי 8או בהוראתו של בית המשפט ובהמלצתו של פקיד סעד .הפרה של הסדרי ראיה יכול שתיעשה ה4
על;ידי ההורה המישמור 4וה 4על;ידי ההורה הלא;מישמור .4ישנו קושי לעמוד על היק :תופעת ההפרה של
הסדרי ראיה בישראל כיו 4שבמשטרה ובבתי המשפט לא נעשה מעקב אחר נושא זה .הגורמי 8המטפלי8
בהפרות של הסדרי ראיה ה 8מערכת הרווחה ,המשטרה והמשפט .כאשר הפרת הסדרי הראיה נעשית על ;
ידי ההורה הלא מישמור ,4לרוב לא נכפית עליו סנקציה שתחייב אותו להפגש ע 8ילדו.
אחת הבעיות העיקריות העומדות בפני המערכת בנושא זה ,ה 8עיצומי פקידי הסעד המעכבי 8את הגשת
התסקירי 8לבתי המשפט.

 .1הסדרי ראיה 2רקע
בעת גירושי 4של בני זוג אשר לה 8ילד)י (8משות):י (8מתעוררת הבעיה מי יקבל את המישמורת
על הילד .משמעותו של הסדר משמורת היא "ההחזקה הפיסית בילד על;ידי אחד ההורי ,8והוא
כולל ג 8את האחריות לחינוכו.1"...
סעי 24 :לחוק הכשרות והאפוטרופסות ,תשכ"ב 1962 2קובע" :היו הורי הקטי 4חיי 8בנפרד –
בי 4שנישואיה 8אוינו ,הותרו או הופקעו ובי 4שעדיי 4קיימי – 8רשאי 8ה 8להסכי 8ביניה 8על מי
מה 8תהיה האפוטרופסות לקטי ,4כולה או מקצתה ,מי מה 8יחזיק בקטי ,4ומה יהיו זכויות
ההורה שלא יחזיק בקטי! לבוא עמו במגע; הסכ 8כזה טעו 4אישור בית;המשפט ,ומשאושר ,דינו
– לכל עני 4זולת ערעור – כדי 4החלטת בית;המשפט" .סעי 25 :לחוק קובע כי "לא באו ההורי8
לידי הסכ 8כאמור בסעי ,24 :או שבאו לידי הסכ 8א 7ההסכ 8לא בוצע ,רשאי בית;המשפט
לקבוע את העניני 8האמורי 8בסעי 24 :כפי שייראה לו לטובת הקטי ,4ובלבד שילדי 8עד גיל 6
יהיו אצל אמ 8א 8אי 4סיבות מיוחדות להורות אחרת".
החוק מאפשר ,א 8כ ,4להורי 8או לבית משפט להחליט מי יקבל מישמורת על הילדי 8בעת
גירושי 4וקובע כי הסכמי הגירושי! יכללו את זכויות ההורה שלא יחזיק בקטי! .במילי 8אחרות,
החוק מורה על קביעת הסדרי הראיה אשר יוענקו להורה שאינו מישמור) 4במקרי 8השכיחי8
בה 8לא נקבעת משמורת משותפת(.
במרבית המקרי 8הסדרי הראיה נקבעי 8בהסכמה בי 4ההורי .8במידה ולא הוסכ 8בי 4ההורי,8
או שההסכ 8לא מבוצע ,ההחלטה על הסדרי הראיה ,תעשה על;ידי בית המשפט תו 7התחשבות
בהמלצת הגורמי 8המטפלי 8באמצעות תסקיר של פקיד הסעד) ,במידה והתבקש פקיד הסעד
לכ ,(7ומאושר על ידו.2

1רונ 4יאיר .שיתו :הילד בקביעת משמורתו .תל;אביב :הוצאת בורסי:1997.
 2שיחה טלפונית ע 8רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די 4במשרד העבודה והרווחה ,וע 8יעל הרמל ,מנהלת
השירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד העבודה והרווחה ,בתארי 3 7בינואר .2002
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 .2בעיות בקביעת הסדרי ראיה:3
•

דומה כי אחת הבעיות המרכזיות בקביעת הסדרי ראיה ה 8עיצומי פקידי הסעד
לסדרי די 4אשר החלו ב–  15בינואר  .1999הדבר גורר המתנה ארוכה להכנת תסקירי8
על;פי בקשה של ביהמ"ש וכתוצאה מכ ,7חלי 8עיכובי 8בקביעת הסדרי; הראיה .אור7
ההמתנה משתנה לפי גודל הרשות המקומית ,מספר פקידי הסעד ברשות ומספר הפניות.
בנוס ,:יתכנו מיקרי 8בה 8ביהמ"ש קבע הסדרי ראיה ללא תסקיר ,אול 8עקב תלונות
שונות )כגו 4תלונות על אלימות ,בדר;7כלל של ההורה המישמור ,(4בית המשפט יקבע כי
הסדרי ראיה בפיקוח יתבצעו במרכזי קשר ,4עד לבירור העניי 4ולקבלת תסקיר מפקיד
הסעד.
העדר תקציב אשר יאפשר מינוי מומחה או איש קשר אשר יהיה אחראי על לקיחת הילד
מבית ההורה המישמור ,4מהווה א :הוא מכשול בקביעת הסדרי ראיה ובאכיפת.8

•

במקרי 8מסוימי ,8ההורי 8מתקשי 8לקבל את פקיד הסעד כאוטוריטה מטע8
בית המשפט ,5ומסרבי 8לקבל את הסדרי הראיה אשר נקבעו בהמלצתו.

 .3הפרת הסדרי ראיה
הפרת הסדרי ראיה אפשרית במספר מקרי:8
א .ההורה שאינו מישמור ,4אינו מקיי 8את ההסדרי 8שנקבעו לו ,ולא נפגש ע 8הילד.
ב .ההורה המישמור 4מסרב לקיי 8את הסדרי הראיה ,ולאפשר לילד להיפגש ע 8ההורה
השני ,שאינו מישמור.4
ג .הילד ,על דעת עצמו או מתו 7השפעת ההורה המישמור ,4מסרב להיפגש ע 8ההורה השני
)"סרב– 4קשר"(.
ישנו קושי לעמוד על היק :התופעה בישראל כיו 4שבמשטרה ובבתי המשפט לא נעשה מעקב אחר
נתוני 8בנושא.6

 .4סיוע במקרי הפרת הסדרי ראיה
במקרה שהילד לא מעוניי 4לפגוש את ההורה הלא; מישמור ,4לא כופי 8זאת עליו אלא מנסי8
לסייע לו בדרכי 8טיפוליות.

 3ש.8
 4מרכזי קשר ה 8מרכזי 8המנוהלי 8ע"י משרד העבודה והרווחה בה 8יכולי 8הורי 8לפגוש את ילדיה 8בפיקוח של
עובד סוציאלי .אחת הבעיות בהסדרת מפגשי הורי 8ילדי 8במרכזי הקשר היא המספר המצומצ 8של פעמי8
שהמרכזי 8פתוחי 8במהל 7השבוע ומספר השעות המצומצ 8שה 8פתוחי 8בכל פע .8כ 7שלא תמיד נית 4לקיי 8את
החלטת של ביהמ"ש.
 5סעי 19 :לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי בית המשפט רשאי להכריע בענייני אפוטרופסות או
להטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכו .4סעי 68 :לחוק קובע כי "בית המשפט רשאי בכל עת לבקשת היוע= המשפטי
או בא כוחו...לנקוט אמצעי 8זמניי 8או קבועי 8הנראי8לו לשמירת ענינו של קטי."..4
 6שיחה טלפונית ע 8דינה מרו ,8קצינה במדור נפגעי עבירת במשטרה בתארי 3 7בינואר  2002ושיחה ע 8אריק שיאו,4
ממחלקת המחקר בהנהלת בתי המשפט בתארי 6 7בינואר 2002
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 4.1דרכי סיוע במקרה של הפרה של הסדרי ראיה על ידי ההורה הלא מישמור!
לטענתה של הגב' אלונה אלטמ 4מעמותת "הורות שווה" ,א :כי הסכ 8משמורת והסדרי ראייה
מחייבי 8את שני הצדדי 8להסכ ,8באופ 4מעשי ,לא מחייבי 8או מטילי 8סנקציות על ההורה הלא
מישמור ,4המפר את ההסדרי 8ואינו נפגש ע 8ילדיו.7

 4.2דרכי סיוע במקרה של הפרה של הסדרי ראיה ע"י ההורה המישמור!.
.1

התערבות עובד2רווחה :עובד;סוציאלי ינסה לשכנע את ההורה המישמור 4בנחיצות המפגש בי4
הילד להורה השני.8

.2

ייזו /הלי ::פניה לבית משפט על פקיד סעד אפשרית בי 4א 8מונה פקיד הסעד לפקח על הסדרי
ראיה על ידי בית המשפט ובי 4א 8לאו .אול ,8לדבריה 4של הגב' רונית צור ,פקידת סעד ראשית
לסדרי די 4במשרד העבודה והרווחה ,והגב' יעל הרמל ,מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה
במשרד העבודה והרווחה ,פקידי הסעד יעדיפו לא לפנות בעצמ 8לבית המשפט אלא להניע את
ההורה המתלונ 4לפנות בעצמו .העדפה זו נובעת מרצונ 8של עובדי הרווחה להניע את ההורה
לאקטיביות ולגילוי אחריות כלפי ילדו.9

 .3ההורה הנפגע יוז 8פניה לבית המשפט ,ובית המשפט פונה לפקיד הסעד.10
האמצעי /הקיימי /בידי בית המשפט ה:11/

.4

•

בקשה מהמשטרה לסייע בקיו 8הסדרי ראיה.

•

בקשה מפקיד הסעד בביצוע הסדרי הראיה.

•

שינוי מקו 8הביקורי ,8לדוגמא מהבית למרכז קשר.

•

במיקרי 8קיצוניי ;8הטלת קנסות ,מאסר או הלי 7ביטול משמורת.
פניה להוצאה לפועל לש 8ביצוע הסדרי הראיה שקבע בית המשפט .על פי חוק בית
המשפט לעניני משפחה ,תשנ"ה ,19952סעי<  7נקבע כי "הליכי ביצוע ...בתובענה בענינו
של קטי ..4יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לעניני משפחה ובפיקוחו ,זולת א /הורה בית
המשפטו על ביצוע /באמצעות לשכת ההוצאה לפועל ."...פקיד ההוצאה לפועל יפנה
לפקיד הסעד לש 8הסדרת הנושא כאמור בחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז; 1967סעי62 :
)א( .בפועל ,על פי דבריו של מר מוריס ב;4עטר ,ראש ההוצאה לפועל ,מאז החלתו של חוק
בית המשפט לעניני משפחה ,לא עסקה ההוצאה;לפועל כמעט בנושאי 8אלו .הערכתו היא
שההוצאה לפועל העבירה לפקידי סעד כ ; 4;3תיקי 8בנושאי 8אלו ,בארבע השני8
האחרונות.12
 7שיחה טלפונית ע 8גב' אלונה אלטמ ,4העמותה להורות שווה ,בתארי 6 7בינואר .2002
 8שיחה טלפונית ע 8רונית צור ,פקידת סעד ראשית לסדרי די 4במשרד העבודה והרווחה ,וע 8יעל הרמל ,מנהלת
השירות לרווחת הפרט והמשפחה ,במשרד העבודה והרווחה ,בתארי 3 7בינואר .2002
9ש8
 10סעי 19 :לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי בית המשפט רשאי להכריע בענייני אפוטרופסות או
להטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכו .4סעי 68 :לחוק קובע כי "בית המשפט רשאי בכל עת לבקשת היוע= המשפטי
או בא כוחו...לנקוט אמצעי 8זמניי 8או קבועי 8הנראי8לו לשמירת ענינו של קטי."..4
 11שיחה טלפונית ע 8השופטת נילי מיימו ,4שופטת ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלי ,8בתארי 3 7בינואר .2002
 12שיחה טלפונית ע 8מר ב 4עטר ,רש 8ההוצאה לפועל ,בתארי 6 7בינואר .2002
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.5

פניה למשטרה :לצור 7הגשת תלונה ו/או בקשת סיוע .נית 4לפתוח בהלי 7פלילי בגי 4הפרת
הוראה חוקית; הפרת הסדרי ראיה.13
משיחה ע 8עמית סלע מארגו" 4הורות שווה" עולה הטענה כי המשטרה אינה מטפלת כיאות
בתלונות חוזרות ונשנות על הפרת זכויות הראיה ולעיתי 8רבות המשטרה א :מסרבת לשלוח
ניידת לטיפול בבעיה.14

 .5נקודות להתייחסות
•

יתכ 4כי אחת האפשרויות להתמודדות ע 8בעיית אכיפת הסדרי ראיה היא אימו= של
מודל חקיקתי בדומה לזה שחוקק באוסטרליה .על פי מודל זה הורי 8אשר מונעי8
מב 4זוג 8לשעבר גישה לילדיה ,8ומפרי 8את הסדרי הראיה יחוייבו לגשת לקורס
הורות בשלב הראשו 4ובהמש 7א :יקנסו ו/או יאסרו.15

•

אפשרות נוספת להתמודדות ע 8הבעיה היא הפניית ההורי ,8בסמו 7לגירושי ,4או
אחרי הפרת הסדרי הראיה ,לסדנאות הורות.

 13שיחה טלפונית ע 8רקפת גלעד ,קצינת יעו= וחקיקה במדור נפגעי עבירות במשטרה ,בתארי 3 7בינואר.2002 ,
14שיחה טלפונית ע 8מר עמית סלע ,העמותה להורות שווה .בתארי 3 7בינואר2002 ,
15קונלי ,אל .4חוק הסרבנות ההורית. 28.12.2000 Sydney Morning Herald .
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