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 הסיוע ■חידות עבודת על מסכם מבט
היחידות לעבודת שנתיים בסיום

»בוא א.
 - )התשנ״ה משפחה לענייני המשפט בתי חוק בתוקף הוקמו משפחה לענייני המשפט לבתי הסיוע יחידות

 הן והרווחה. העבודה במשרד ולמשפחה לפרט השירות במסגרת פועלות והן אליו, הנלוות והתקנות (1995
 ולקדם משפחה לענייני המשפט לבית המגיעות למשפחות וטיפול ייעוץ אבחון, שירותי להעניק אמורות

 הסיוע יחידת השופטים. ידי על ליחידות מופנות המשפחות לסכסוכים. משפטיים לא פתרונות השגת
 חמש הוקמו ,1997 בספטמבר גן. ברמת למשפחה המשפט לבית בסמוך 1997 במאי הוקמה הראשונה

שבע. ובבאר בחיפה בנצרת, באשדוד, בירושלים, נוספות סיוע יחידות

 הרווחה, שירותי ובמערך אחד מצד המשפט בתי במערכת להשתלב ועליהן חדש, שירות הן הסיוע יחידות
 השונים הגורמים על עבודתן והשלכות פעולתן דרכי תפקידיהן, התגבשות אחר לעקוב כדי אחר. מצד

מעצבת. הערכה במחקר הפעלתן את ללוות הוחלט עובדות, הן שעמם

 והרווחה העבודה במשרד למחקר והמחלקה והמשפחה הפרט לרווחת השירות ידי על הוזמן המחקר
 שש מתוך בארבע התמקד המחקר ברוקדייל. במכון ולנוער לילדים מהמרכז מחקר צוות ידי על ונערך

 ההערכה מחקר ובנצרת. באשדוד בירושלים, גן, ברמת המשפט: לבתי בסמוך הפועלות סיוע יחידות
(.1999 אוקטובר - 1997 )מאי לפעולתן הראשונות השנתיים ובמהלך הקמתן משלב היחידות את ליווה

 במשרד בכירים תפקידים בעלי ועם היחידות עובדי עם שופטים, עם עומק ראיונות כלל המחקר מערך
 מתדיינים שייצגו דין עורכי עם טלפוניים ראיונות נערכו כן כמו המשפטים. ובמשרד והרווחה העבודה
 בקהילה הרווחה שירותי עובדי בקרב הופצו דואר שאלוני עצמם. המתדיינים ועם ביחידות סיוע שקיבלו

היחידות. עובדי ידי ועל המופנים ידי על ביחידות שמולאו טפסים ניתוח ונערך

 עובדי שונים: גורמים של מבטם מנקודת היחידות, בעבודת שהתרחשו התמורות את מציג זה סיכום
 המשפט בבית שופטים - היחידות עם עבודה בקשרי הנמצאים שונים וגורמים המתדיינים היחידות,

 הרווחה שירותי ועובדי הסיוע ליחידות המופנים מתדיינים המייצגים דין עורכי משפחה, לענייני
הסיוע. יחידות של פעולתן המשך לגבי לפעולה וכיוונים סוגיות מוצגות לסיכום בהם. המטפלים

השונים הגורמים ידי על היחידות תפקידי תפיסת ב.
הראשתים תחודשיס

 המעורבים הגורמים בקרב מסוים בהירות חוסר הסתמן הסיוע יחידות של הראשונים העבודה בחודשי
 היחידות, לתפקידי ביחס אתן, עבודה בקשרי הנמצאים הגורמים ובקרב היחידות של ובהפעלתן בהקמתן

בקהילה. השירותים במערך והן המשפט בית בתוך הן ומקומן, סמכויותיהן



 כי דיווחו וטיפולית, סוציאלית עבודה עם קודמת היכרות להם הייתה שלא מי במיוחד מהשופטים, חלק
 מעטים מקרים לטיפולן הפנו חלקם ולפיכך, בהן, להיעזר וכיצד הסיוע מיחידות לצפות למה ידעו לא

 בעיקר בקהילה, השירותים עובדי של מתפקידיהם חלק ימלאו הסיוע שיחידות חשבו אחרים בלבד.
 אבחונים גם ייערכו שביחידות שחשבו שופטים היו תסקירים(. )כגון יותר מהר רק דין, לסדרי סעד פקידי

 )בעיקר המשפט לבית מחוץ לגורמים שיופנו במקום הורית, מסוגלות ומבחני פסיכו־דיאגנוסטיים
 הגעתן לפני משפחות יופנו שאליו ראשוני, מאבחן כגוף יפעלו ושהיחידות יכולת( מעוטות למשפחות

המשפט. בבית דרכן המשך ניתוב לצורך לשופט,

 המבקר גוף יהוו בקהילה, המבוצעים מהתפקידים חלק ימלאו שהיחידות חששו הרווחה שירותי עובדי
 )עלייה השירותים מערכת על רב עומס יוטל הקמתן ושבעקבות בקהילה, השירותים עבודת על ומפקח
 תפגע ליחידות מתדיינים שהפניית חששו דין עורכי לטיפולים(. ההפניות מספר ;לתסקיר בקשות במספר

 הצורך למשל: חששות, היו עצמם היחידות לעובדי גם עצמם. המתדיינים של ובאינטרסים בעבודתם
 חדש שהיה טווח קצרת התערבות סגנון פי על לפעול הצורך ;המשפט( )בית מוכרת לא במסגרת לפעול
היחידות. תפקידי הגדרת לגבי כללי בהירות וחוסר ;מהעובדים לחלק

הראשונה היחידה הקמת לאחר כשנה
 ותחימת היחידות תפקידי של הדרגתית הבניה נסתמנה כבר הראשונה היחידה הקמת לאחר כשנה

 התבהרו היחידות תפקידי הזמן, עם כי שציינו, רווחה, שירותי ומנהלי שופטים עובדים, היו גבולותיהם.
 היו לא עדיין היחידות תפקידי זו שבתקופה הרווחה, שירותי ומנהלי שופטים גם היו אך יותר, להם

 מקיפה להתערבות מהיחידות ציפו שופטים :ואכזבה התממשו שלא ציפיות יצרה זו ועובדה להם, נהירים
היחידות. עובדי בידי תסקירים למילוי ;המתדיינים תפקוד על יסודית לחקירה ;המתדיינים בבעיות

 מציאות )כגון בעיותיהם מכלול את לפתור להם סייעה לא שהיחידה מכך שהתאכזבו מתדיינים גם היו
 הקשיים את שיציגו היחידות מעובדי ציפו השירותים מנהלי להתגרש(. לא הזוג בין שכנוע או דיור

 לטיפול הצעות אילו לשופטים ויבהירו השופטים, בפני בקהילה השירותים במערכת הקיימים והאילוצים
התממשו. לא אלה ציפיות גם ישימות. אינן

 בבד ובד היחידות תפקידי הגדרת גיבוש בהמשך צורך הביעו והשופטים בקהילה השירותים עובדי
 תוך בקהילה, הניתנים השירותים לבין ביחידות הניתנים השירותים בין יותר ברורה הבחנה ביצירת

 התפקידים הגדרת הכולל בקהילה, השירותים במערך הסיוע ליחידות ייחודי תפקיד בהבניית התמקדות
והשלכותיהם. המשפטיים לתהליכים ישיר באופן ושקשורים ביחידות רק שיבוצעו

וזיחידות לעבודת שנתיים בסיום
 מדיווחי גם הייחודיים. תפקידיהם את ממלאים אכן הם כי עצמם היחידות עובדי דיווחו שנתיים בתום

 התפיסה זו. תקופה במשך להם התבהרו היחידות תפקידי כי עלה הרווחה שירותי ועובדי שופטים
 הן היחידות, מפעילי של לתפיסתם יותר רבה במידה תאמה השופטים עם החוזרים מהראיונות שעלתה

 השופטים מרבית לעבודתן. המתאימים המקרים לגבי והן הסכסוך, לפתרון הייחודית לתרומתן באשר
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 לסיום משפטיים לא פתרונות )קידום ביחידות הניתן השירות בין הקיימים בהבדלים כיום מכירים
 מעמיקה( וחקירה אינטנסיבי טיפול )מתן הרווחה שירותי תפקידי לבין טיפולית( מבט מנקודת הסכסוך
 שירותי עובדי גם אפשרי(. אינו טיפולי פתרון שבהם במקרים שיפוטית הכרעה )ביצוע השופטים ותפקידי
 רווחה שירותי מתן - בייחודן והכירו הרווחה שירותי ממערכת חלק הסיוע ביחידות ראו הרווחה

המשפט. בית במערכת ייחודיים או משלימים

 עם אחד בקנה עולות שאינן ציפיות מהשופטים, וחלק מתדיינים השמיעו לעיל, האמור למרות זאת, עם
אחר. מצד אחריותן, ותחומי תפקידיהן להבהרת ובקשות אחד, מצד היחידות עבודת

היחידות תפקידי פירוט ג.
 הגורמים רוב למתדיינים. והו לשופטים הן לסייע היחידות תפקיד כי הסכימו המרואיינים כל

 את למנוע הן: שמטרותיה מועד, קצרת התערבות הוא והייחודי העיקרי שתפקידן סברו, המקצועיים
 תחומי בכל - להסכמות להגיע המתדיינים נכונות את לקדם ;משפטית הכרעה וקבלת הסכסוך הסלמת
 היחידות עובדי זאת, עם לגבשן. להם ולסייע - דחופים במקרים במיוחד נקודתיים, בנושאים או הסכסוך
 בטובת ובמיוחד המתדיינים, בטובת יפגע לא להסכמות להגיע שהניסיון לכך מחויבותם את הדגישו

ההסכמים. ובהגינות הקטינים

 בית הכרעת או הזוג בן עמדת עם )בהשלמה תמיכה במתן מתבטא למתדיינים הסיוע לכך, בנוסף
 )ביחס ובהדרכה ;היחסים המשך לגבי החלטה בגיבוש בסיוע ;לסכסוך ביחס תפיסתם בשינוי ;המשפט(

וזכויותיהם(. הילדים טובת הילדים, על הסכסוך השלכות בגירושין, הורות למודל

 מקצועית דעת חוות אספקת :הבאים בתחומים לשופטים מסייעים היחידות עובדי עבודתם, במסגרת
 הרווחה שירותי במיפוי סיוע ;אחרים גורמים של מקצועית דעת חוות הבהרת !מורכבים במקרים נוספת
 צורכיהם ובהבנת ילדים בראיון וסיוע ייעוץ בקהילה; והטיפול האבחון גורמי עם בקשר וייעוץ

 על ההסכמים של והשלכותיהם הסכסוך של הפסיכולוגיות משמעויותיו הבהרת הפסיכולוגיים;
 דעת חוות להם למסור היחידות עובדי יכולים השופטים, לנגישות הודות כן, כמו ילדיהם. ועל המתדיינים

מהירה. החלטה לקבל כשצריך מידיות, והמלצות מקצועית

 לקבל יכולות שאינן במשפחות לטפל יכולות היחידות לפעמים כי ציינו בקהילה שירותים ואנשי שופטים
 היחידות תפקיד את ציינו הרווחה שירותי ועובדי מתדיינים זאת. לעשות מסרבות או בקהילה טיפול

 כי ציינו מהמרואיינים חלק המתדיינים. לגבי יותר חיובית לחוויה המשפט בבית ההתדיינות בהפיכת
 עם ראשוני קשר ביצירת סיוע ומתן בקהילה לטיפול המשפחות הפניית הוא היחידות של נוסף תפקיד

ביחידות. סיוע שקיבלו משפחות על קהילה לעובדי וייעוץ מקצועית דעת חוות ומתן השירותים,

 היחידות עובדי לדוגמה, והתלבטויות. דעות חילוקי נותרו השנייה השנה בתום גם תפקידים מספר לגבי
 וגיבוש גישור/פישור של סיוע מתן הוא היחידות של הייחודי תפקידן כי ציינו הרווחה שירותי ועובדי
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 ובניסוח ובפישור בגישור לעסוק אמורים אינם היחידות עובדי כי ציינו מהשופטים חלק הסכמות.
לכך. משפטית והכשרה ידע העדר בשל הסכמים,

 חלק ליישם התקשו הם כי מהמתדיינים, חלק ציינו ביחידות, הניתן הסיוע אחר וליווי מעקב בנושא
 שהיחידות ורצו ביחידות, ההתערבות בסיום בקהילה טיפוליים גורמים עם קשר וליצור מההסכמות

 הסכמות יישום אחר המעקב בין הבחינו בקהילה השירותים עובדי אלו. בתחומים זמן לאורך להם יסייעו
 הטיפול התקדמות אחר המעקב לבין היחידות, בתפקידי כלול היה כן שלדעתם המשפט, בבית שגובשו

 חלקם אחידה. דעה הייתה לא עצמם היחידות עובדי בקרב מתפקידן. חלק היה לא שלדעתם בקהילה,
פעולתם. מתחום חורג משפחות אחר מעקב ביצוע כי טענו

 טיפול. ניהול של לתפקיד ביחס היחידות עובדי תפיסת לבין הקהילה עובדי תפיסת בין הבדל גם נמצא
 לעבודת מתאים שפחות כתפקיד רבים שירותים עובדי ידי על צוין בקהילה השירותים בין הטיפול תיאום

 הראשונה, בשנה שצוינה מהתפיסה בשונה השנייה, בשנה דיווחו היחידות, עובדי זאת, לעומת היחידות.
 הטיפוליים הגורמים בין קשר אין שבהם במקרים במשפחה בטיפול המעורבים הגורמים כל בין תיווך כי

 אחידה תמונה ובהענקת הגורמים בין התיאום בשיפור המסייע היחידות, של משמעותי תפקיד הוא
למשפחה. ביחס לשופט

ביחידות להתערבות המתאימות המשפחות ד.
 המתדיינים למאפייני ביחס גם בהירות אי שררה הסיוע יחידות של הראשונה הפעילות בתקופת כאמור,

 התאימו לא אכן המתדיינים ממאפייני חלק כי עלה היחידות עובדי ומדיווחי לטיפולו, המתאימים
 להתערבות המתאימות המשפחות לגבי יותר רב ביטחון הוצג הראשונה השנה בסיום היחידות. לעבודת

מהשופטים. חלק בקרב והן היחידות עובדי בקרב הן ביחידות,

 קיימת הייחודיים, לתפקידיהן ביחס הסכמה התגבשות בעקבות היחידות, לעבודת שנתיים בסיום
 מתאימות והפחות המתאימות התובענות סוג לגבי והשופטים, היחידות עובדי בקרב יותר, רבה בהירות
 חלקית תפיסה גובשה השירותים, עובדי בקרב מתאימות. לא הפניות פחות על ודווח היחידות, לעבודת

 תפיסה לגבש יוכלו הם כי דיווחו רבים עובדים היחידות. לעבודת המתאימים המקרים סוג לגבי בלבד
סמכויותיהן. ואת היחידות תפקידי את יותר טוב יבינו אם המתאימים המקרים סוגי לגבי יותר ברורה

 מעורבים שבהן בתובענות מיוחדת חשיבות יש היחידה שלהתערבות המרואיינים בין הסכמה הוצגה
 המעורבים על להגן מנת על מהירה החלטה נדרשת שבהם ובמקרים זמניים( ראייה )סדרי בסכסוך ילדים

במשפחה(. אלימות מפני הגנה צווי בנושא )בעיקר בסכסוך

 את תפסו הם שנה, לאחר הסכסוך. יישוב מהליך השופטים הסתייגו היחידות, לעבודת הראשונה בשנה
 הראשונה בשנה שהתלבטו היחידות, עובדי גם היחידות. לעבודת כמתאימות סכסוכים ליישוב הבקשות

 הגידול ואת היחידות תרומת את החוזרים בראיונות הדגישו אלו, בתובענות האפשרית תרומתם לגבי
התהליך. בתחילת הנמצאות משפחות בקרב בשימוש



 משמורת, ילד־הורה, קשר ניתוק :הם מתאימים כפחות והשופטים היחידות עובדי שציינו המקרים
 עזבונות, צוואה, ירושה, כגון ומשפטי, פיננסי ידע הדורשים לנושאים הקשורות ותביעות אימוץ

 שיש כבעיה ולא משפטית הכרעה הדורש כנושא נתפס המזונות נושא ומזונות. וממון רכוש מקרקעין,
 הצורך, במידת ליחידה, אלו נושאים להפנות שופטים הציעו זאת עם הסיוע. יחידות במסגרת בה לטפל

 לערב יש אלו במקרים רגשיים. מאבקים אליהם מתלווים כאשר או אחרים; סכסוכים של בהקשר
 בכוח מחסור עקב עיזבונות, בנושא לטפל לא החלטה התקבלה בנוסף, היחידה. של הדין עורך את בטיפול

ביחידות. אדם

 או בגרות סף על ילדים בין קשר ניתוק של בנושא השופטים התלבטו היחידות במסגרת הטיפול לגבי
 את בתחילה תפסו עצמם היחידות עובדי טווח. ארוך טיפול דורש שהוא מאחר הוריהם, עם בגירים
 הסתייגות הביעו הם שנה, לאחר אולם ;שלהם ביותר החשובים התפקידים כאחד זה בנושא הטיפול
אדם. כוח של מגבלות עקב אלו, במקרים מטיפול

 להפניה המתאימים המקרים את יחידות ועובדי שופטים הגדירו היחידות, לעבודת השנייה השנה בסיום
 הרגשיים לקשיים לביטוי אמצעי אלא העיקר, אינה המשפטית התביעה שבהם כמקרים ליחידה

 נקודתיים סכסוכים :היחידות של לטיפולן הבאים המקרים את להפנות הציעו המרואיינים במשפחה.
 סכסוכים דחופים; בהסדרים צורך יש שבהם ומקרים מועד קצרת התערבות במסגרת לפתרון שניתנים
 במערכת אמון להם שאין מתדיינים לפתרונם; להביא הצליחו לא אחרים שגורמים וממושכים, מורכבים

 בקהילה; הרווחה שירותי במסגרת בהם הטיפול בקידום קושי שיש או בקהילה; הרווחה שירותי
 דרכם המשך לגבי המתלבטים מתדיינים ;סמכות כבעל הנתפס גורם של להתערבות הזקוקים מתדיינים,

המשפטי. בתהליך וליווי למידע הזקוקים משפטי, סיוע חסרי מתדיינים או

 השנייה השנה בסיום גם הוגדרו מעמיקה ולחקירה אינטנסיבי לטיפול זקוקות משפחות שבהם מקרים
 חלק ציינו זה בהקשר ליחידות. ולא הקהילתיים לשירותים המתאימים כמקרים המרואיינים כל ידי על

 היחידות לעובדי כיום ברור ליחידות. ולא סעד לפקידי כמתאים משמורת בענייני הטיפול את מהשופטים
 אינם ממושכים וטיפולים מעמיקה, חקירה הדורשים קבועים, הסדרים גיבוש והערכות, אבחונים כי

 הגרות משפחות עולים, כגון - ביחידות להיעזר פחות שיכולות אוכלוסיות ושישנן היחידות באחריות
תרבותיים(. והבדלים שפה קשיי עקב )בעיקר ערביות ומשפחות מהיחידות רב במרחק

 לפתרון. ניתנת בעיה כל כי בדעה המחזיקים מהשופטים חלק גישת לגבי ספקנות הביעו היחידות עובדי
 שהשופט משום ליחידה, לפנייה ערך יש טיפולי מענה לספק ניתן לא שבהם במקרים גם כי ציינו הם

משפטית. הכרעה במתן הצורך לגבי חיזוק מקבל

 על אחרת בצורה נתפסה ליחידה ההפניה של הרלבנטיות שאלת היחידות, לעבודת השנייה השנה בסיום
 פתרון בקידום הסיוע יחידות בתרומת זה בשלב הכירו אשר מהשופטים, וחלק היחידות עובדי ידי

 בעלי עובדים הוספת כי הדגישו שופטים היחידות. לעבודת מתאימים שפחות במקרים אפילו הסכסוך,

V



 מענה לקבל שיכולים הנושאים טווח של הרחבה אפשרו ובגישור( )בפסיכולוגיה נוספות התמחויות
ביחידות.

 מופנים עם שנערכו והראיונות ההפניות לגבי היחידות עובדי ידי על שמולאו מהטפסים העולים הנתונים
 או )פרודים בעבר נשואים שהיו או כיום הנשואים זוגות הם המופנים שמרבית כך על מצביעים ליחידות

 מרבית ילדים. יש ולרובם שנים שלוש לפחות נישואין בקשר היו או נמצאים מרביתם גרושים(;
לפחות. לימוד שנות 12 של השכלה ובעלי הארץ ילידי ,30 גיל מעל המרואיינים

 ההפניה בעת משפטי ייצוג היה מהמרואיינים למחצית זוגם. בן כלפי נשים ידי על הוגשו התביעות רוב
 היא ליחידות, שהופנו המתדיינים בקרב המשפט, לבית שהוגשה ביותר השכיחה התובענה ליחידה.

 בנושא תובענות עם בעיקר נוספים, נושאים עם יחד המקרים ברוב הוגשה זו מעין תובענה מזונות. בנושא
 הגישו כמחציתם אחת: מתובענה יותר ליחידות המופנים הגישו המקרים ברוב ראייה. וסדרי משמורת

תובענות. 7-5 המשפט לבית הגישו 18%ו- תובענות 4־2

ביחידות מעבודת דרכי
 כי נמצא ההתערבות. נושאי מאפייני ועל ההתערבות מסגרת על ללמוד ניתן מתדיינים עם מהראיונות

 מוקדם בשלב הופנו השאר לאחריו. או המשפטי הדיון במהלך הסיוע ליחידות הופנו מהמתדיינים מחצית
הדיון. לפני המשפטי, בתהליך יותר

 כל ועם הזוג בני שני עם מפגשים וכוללות פגישות( 2-1) מועד קצרות הן הסיוע ביחידות ההתערבויות רוב
 השתתפו מההתערבויות בחלק נוסף. משפחה בן בפגישות שולב מההתערבויות קטן באחוז בנפרד. אחד
הסוציאליות. העובדות מלבד נוספים, מקצוע בעלי

 ליחידות שהופנו מהמתדיינים מחצית :אחד מנושא ביותר ביחידות סיוע קיבלו המרואיינים מרבית
נושאים. 6-5ב- סיוע קיבלו מהמופנים 16%ו- נושאים 4-2ב- סיוע קיבלו

 מהתובענות חלק שכן התובענות, לנושאי זהים אינם ביחידות שנידונו ההתערבות נושאי המקרים ברוב
 שלא נוספים נושאים כללה ביחידות ההתערבות שני, ומצד ביחידות, נדונו לא המשפט לבית שהוגשו

 ויישוב ראייה סדרי הם ביחידות שנידונו ביותר השכיחים הנושאים המשפט. לבית כתובענות הוגשו
סכסוך.

 ייחודית התמחות בעלי נוספים מקצוע אנשי הסוציאליות, העובדות לצד לכלול, אמורות הסיוע יחידות
 יחידות כללו לא הראשונה השנה בסיום דין. ועורכת פסיכיאטר פסיכולוג, היחידות: לעבודת הרלבנטיים

 שבהם המקרים טווח להרחבת בכך, הצורך את הדגישו והמרואיינים נוספים, מקצוע אנשי הסיוע
 התמחויות בעלי מקצוע לאנשי התקנים מילוי אי כי צוין ולשופטים. למשפחות לסייע יכולות היחידות

 לצורך דין, עורכי בשילוב הצורך עלה במיוחד תפקידיהן. את למלא היחידות של ביכולתן פוגע נוספות
ההסכמות. גיבוש בעת המשפטית המבט נקודת הכנסת
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 פסיכיאטרים, של צירופם הוא השנייה עבודתן שנת במהלך הסיוע יחידות בעבודת שחל המרכזי השינוי
 יחידת במחקר: שלוו ביחידות שולבו כבר חלקם ההערכה, ביצוע בעת ליחידות. דין ועורכי פסיכולוגים

 פסיכיאטר כללו ובאשדוד גן ברמת הסיוע יחידת הללו, התפקידים בעלי כל את כללה בירושלים הסיוע
דין. עורכת שולבה בנצרת וביחידה

 הסכסוך. לפתרון תרם ביחידות אחרת התמחות בעלי מקצוע אנשי ששילוב סברו שרואיינו, הגורמים כל
 לעבודתם: החשובים נוספים בתחומים לסייע יכולים הנוספים המקצוע בעלי כי ציינו שופטים

 במקרים מומחה של דעת וחוות ראשוניות; פסיכולוגיות והערכות אבחון לשם חיוניים פסיכולוגים
 נחוצים פסיכיאטרים גירושין; של בפסיכולוגיה בילדים, התמחות הורים־ילדים; יחסי בתחום דחופים

 בעיות לפתירת - דין ועורכי מידי; פסיכיאטרי אבחון לביצוע או פסיכיאטרית בעיה אבחון לצורך
היחידה. במסגרת חדשים הסכמים לגיבוש או הסכמים לבדיקת גישור, לביצוע משפטיות,

 ולסיוע במשפחות לטיפול התורם חיובי, משאב היא מקצועי רב בצוות העבודה כי ציינו היחידות עובדי
 של צורכיהם למגוון מענה מתן מאפשרת הנוספים המקצוע בעלי הוספת כי צוין לשופטים. מעניקים שהם

 שונים התמחות תחומי בעלי מקצוע אנשי והפסיכיאטרי(. הפסיכולוגי המשפטי, )בתחום המתדיינים
 לקבל להם מאפשרות והן למתדיינים, ביחס שונים מתחומים מבט נקודות היחידות לעובדי מספקים

 ביטחון וברמת אמינות ברורות, המלצות לגבש ובעקבותיהן המתדיינים, על יותר ומקיפה עשירה תמונה
 העומס את עמו לחלוק גם להן מסייע נוסף מקצוע איש שיתוף כי דיווחו סוציאליות עובדות יותר. גבוהה

במשפחות. לטיפול השותפים המקצוע אנשי בין ותפקידים עבודה חלוקת מאפשר משותף וטיפול הרגשי,

 מעבודתם מרבית תועלת להפיק להם מאפשר ביחידות דין עורך שילוב כי ציינו היחידות ועובדי שופטים
 על ביחידות גירושין הסכמי וגיבוש הסוציאלית ולעובדת למשפחות משפטי ייעוץ למשפחות. זמן וחוסך

 הסכמות עריכת ראשוני. עקרונות הסכם עם המשפטי לדיון להגיע למתדיינים מאפשר דין עורכי ידי
 הסכסוך, פתרון את מקדמת משפטית, מבחינה תקפות שאינן הסכמות גיבוש מונעת הדין עורכי בעזרת

משפטיים. בדיונים הצורך את חוסכת אף ולעתים המשפטי, התהליך את מקצרת

השופט■□ עם עבודה דרכי ה.
משופטים עם ומגעים תקשורת דרכי
 ונוהלי תקשורת ערוצי מהעדר רצון שביעות חוסר הביעו היחידות מעובדי חלק הראשונה, העבודה בשנת

 וב״שפות" חשיבה בדפוסי ההבדלים את ציינו העובדים השופטים. לבין בינם ממוסדים עבודה
 המקרים סוגי לגבי למידה מאפשר אינו עבודתם על משוב העדר כי והדגישו הגופים שני בין המקצועיות
ההתערבות. ויעילות המתאימים

 ההיכרות ושיפור המשותפת העבודה בעקבות כי והשופטים היחידות עובדי דיווחו השנייה, השנה בסיום
 תיארו והשופטים היחידות עובדי הדדי. וכבוד אמון על המבוססת טובה, יחסים מערכת ביניהם נרקמה
עבודתן. ודרכי היחידות לתפקידי ביחס הגופים שני בין הדדית למידה ותהליך בתקשורת שינוי מגמת
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 עובדי בין המתקיימים המגעים ובתדירות התקשורת בסוגי היחידות, בין הבדלים על דווח בראיונות
 בין קבועים חודשיים מפגשים ועל יומי בסיס על קבועים מגעים על דווח בירושלים לשופטים. היחידות

 על דווח זאת, לעומת האחרות, ביחידות השופטים. עם טובה תקשורת ועל היחידות לעובדי השופטים
 עבודה יחסי מערכת על. רבה במידה התבססו העבודה קשרי הצדדים. שני בין סדירים מגעים העדר

 ערוצי הזמן. עם צבר שופט שכל הפרטי והניסיון האישית האינטואיציה ועל עובד כל בין שנרקמה
 העבודה קשרי את למסד הציעו העובדים גובשו. לא וברורים אחידים עבודה ונוהלי ממוסדים תקשורת

 עבודה של חשיבותה את הדגישו הם אחידות. עבודה דרכי ולגבש האישית ברמה השופטים לבין בינם
 שיפור לצורך משותפת, וחשיבה מסרים העברת להידברות, פורום גיבוש מקצועי, רב כצוות משותפת
 מעמדם את משנים היו קבוע בסיס על מפגשים כי צוין עוד היחידות. עבודת עם השופטים של היכרותם

משוב. ומתן דעות חילופי ומאפשרים השופטים בעיני

 ובשפה החשיבה בצורת הבדלים על השמירה חשיבות את דווקא הדגישו מהעובדים חלק זאת, עם
ביניהם. הגבולות ויישמרו מקצוע כל של הייחוד שיישמר כדי לשופטים, היחידות בין המקצועית

 להיעזר כיצד הזמן במשך למדו השופטים מרבית כי עולה, היחידות עובדי ועם השופטים עם מראיונות
 חלק ההפניות. וסוג ליחידות מפנים השופטים שבה למידה ביחס שונות קיימת מקרים. ובאילו ביחידות

 שיפור ועקב היחידות עובדי על הקיים העבודה עומס עקב מבעבר, פחות מפנים הם כי ציינו, מהשופטים
 תרומת הבנת כי ציינו אחרים שופטים היחידות. לעבודת המתאימים המקרים סוג לגבי המודעות
 שלא שופטים יש בעבר. מאשר יותר אליהן מפנים והם ליחידות להפנות נכונותם את העלתה היחידות

 שופטים ויש ;המתדיינים של קשייהם את בעצמם לפתור ומנסים היחידות עם להתייעץ כיצד יודעים
 בקשות בהירות בשיפור צורך יש כי טענה גם עלתה בקהילה. ולגורמים הסיוע ליחידות בו־זמנית המפנים
 הם כי הדגישו היחידות, עובדי עם מועט קשר להם יש כי שציינו שופטים, מספר ומיקודן. השופט

 משמעותי באופן ולשלבם המשפט בבית היחידות עובדי עם שלהם הגומלין יחסי את להגביר מעוניינים
המשפטיים. בדיונים יותר

 חלקם המשפטיים. בדיונים להשתתף אמורים הם מידה באיזו השאלה עלתה היחידות עובדי בקרב
 לשפר אף ועשוי הסכסוך, פתרון בקידום לסייע יכול יחידה עובד של ששילוב בדעה והיו זה במהלך צידדו

 מהם. להימנע והמליצו אלו מצעדים אחרות יחידות עובדי הסתייגו לעומתם, השופטים. עם הקשר את
ההתערבות. הצלחת בסיכויי פוגע המשפטי בדיון יחידה עובד שיתוף לטענתם,

תמשפט בית מול מעבודת מודל
 היחידות במרבית השופטים: עם לעבודה שונים מודלים למצוא ניתן במחקר שלוו הסיוע ביחידות
 מספר מול ועובדים ליחידות משפחות מפנים המשפט בית שופטי כל שבו עבודה מודל אומץ שנבדקו
 כל במהלך אותו שיבחו זה, מודל פי על העובדים היחידות, עובדי והן השופטים הן סוציאליות. עובדות
השופטים. לבין בינם שנרקמה הטובים העבודה יחסי למערכת המקור הוא כי וציינו ההערכה תקופת

viii



 או אחת עובדת מול עבד שופט כל שלפיו עבודה, מודל הראשונה בשנה הופעל גן ברמת המשפט בבית
 הבדלים עקב כי טענות עלו זה. עבודה ממודל רצון שביעות אי הביעו גן ברמת היחידה עובדות שתיים.

 השופטים עם היחסים כי וגם השונות, העובדות על שווה לא עבודה עומס מוטל ההפניה, בסגנונות
 על המבוססת עבודה לשיטת לעבור הציעו היחידה עובדות אישית. היכרות על רבה במידה מבוססים
 רצון שביעות הציגו זאת, לעומת השופטים, עובדות. מספר מול יעבדו שופטים מספר ולפיה אשכולות,

בשינויו. מעוניינים היו ולא הקיים העבודה ממודל

 המודל פי על העבודה גן. ברמת הסיוע ביחידת העבודה בשיטת שינוי חל השנייה הפעילות שנת במהלך
 לעומת הסוציאליות העובדות ובמספר גידול חל השופטים שבמספר משום אפשרית, בלתי נעשתה הקודם

 מספר מול עובד והוא ליחידה המתדיינים את מפנה השופט החדש, המודל פי על שינוי. שום חל לא זאת,
 כי אם החדש, העבודה ממודל גם כללית רצון שביעות הביעו גן ברמת השופטים סוציאליות. עובדות
 היחידות עובדי שופט(. לכל אחת קבועה )עובדת הקודם המודל את מעדיפים היו הם כי הדגישו חלקם
 במספר הגידול למרות תפקידן את למלא להמשיך ליחידות מאפשר הוא וכי חיובי השינוי כי ציינו

 את וחושף ביניהם עבודה חלוקת מאפשר אותם, מעשיר המודל כי צוין המשפט. בבית השופטים
שונים. עבודה לסגנונות השופטים

המשפטית המערכת בתוך היחידה מיקום
 הראשונה, המחקר בשנת המשפט: בתי בתוך הסיוע יחידות במיקום שינוי חל ההערכה תקופת במהלך

 עברו המחקר, של השנייה השנה במהלך המשפט. לבית מחוץ ממוקמות היו הסיוע מיחידות חלק
 להניב יכולות הסיוע יחידות השופטים, לטענת המשפט. בית לתוך נפרד בבניין ממוקמות שהיו היחידות
 עובדי המשפט: בית בניין בתוך ממוקמות הן כאשר והשופטים, המשפחות עבור יותר טובות תוצאות
 אליהם להפנות או המשפטיים, בדיונים קצרה בהתראה אותם לשלב וניתן יותר, זמינים היחידות

 מחוץ הממוקמת יחידה כי נטען למשפחות. מהיר מענה להעניק וכך ;המשפטי הדיון כדי תוך מתדיינים
בקהילה. הניתן לזה הדומה שירות ומספקת אפקטיבית פחות המשפט לבית

 ואילו ביחידה, השימוש תדירות את מעלה הקרבה כי היחידות עובדי טוענים השופטים, לתפיסת בדומה
 המערכת ידי על היחידה של והיכרות אישי קשר יצירת מונע עבודה, נורמות גיבוש מעכב הריחוק

 לשפר, ועשויה דיונים, ליותר להגיע להם מאפשרת לעובדים, זמן חוסכת המשפט לבית קרבה המשפטית.
 המשפט בתי מערכת כלל של היכרותה ואת המשפט בית עם היכרותם את היחידות, עובדי תפיסת פי על
 בדפוסי שינוי על דווח המשפט בית לתוך ועברה מיקומה את ששינתה סיוע ביחידת הסיוע. יחידות עם

 הגורסים יחידות עובדי ישנם לעומתם, השופט. ידי על ביחידה שנעשה השימוש בתדירות ועלייה העבודה
 תפיסת עקב המשפחות עם שונה דינמיקה יצירת :יתרונות יש המשפט לבית מחוץ היחידה למיקום כי

 והעדר משתתפים היחידות עובדי שבהם הדיונים מספר של ויסות ;המשפט מבית נפרד כחלק היחידות
ביחידות. דין עורכי של נוכחות



המתדיינים את המייצגים הדין עורכי עם עבודה קשרי .1
 אינם הדין עורכי המתדיינים. את המייצגים הדין עורכי עם מצומצמים מגעים מקיימים היחידות עובדי

 עובדי דופן. יוצאי במקרים מלבד עקרונות, הסכמי בגיבוש או ביחידות הנערכות בפגישות משתתפים
 את מעודדים מהעובדים חלק המשפחות. על מידע לקבל מנת על הדין עורכי עם קשר יוצרים היחידות

 עורך יש שבהן )ביחידות ההסכמות של המשפטיות המשמעויות לגבי דין מעורך ייעוץ לקבל המתדיינים
ביחידות(. שגובשו ההסכמות לגבי ייעוץ ממנו לקבל המתדיינים יכולים דין,

 במאבק מאשר פחות להשיג לקוחותיהם את להוביל יכולה ליחידה הפניה כי חשים הדין מעורכי חלק
 וכעדיפה ולשופטים למשפחות וכתורמת כחיובית ליחידה ההפניה את רואים מרביתם זאת, עם משפטי.

 ליחידה מהפניה המסתייגים דין עורכי יש כי מציינים והשופטים היחידות עובדי משפטית. הכרעה על
 יכולים הם כי ציינו והעובדים השופטים אלה, דין עורכי לגבי עיסוקם. לתחום כחדירה זאת ורואים
 מרבית זאת, עם שהושגו. ההסכמות ביישום לפגוע ואף היחידות עם פעולה שיתוף המעכב גורם להיות
 הכרעה על וכעדיפה ולשופטים למשפחות וכתורמת כחיובית ליחידה ההפניה את רואים הדין עורכי

 ישיגו אם גם היחידה, בעזרת להסכמות להגיע לקוחותיהם את מעודדים הם כי ציינו מרביתם משפטית.
 היכרותם בשיפור הצורך את הדגישו ושופטים דין עורכי משפטית. בהכרעה מאשר כלכלית מבחינה פחות

 ביחידות המתבצע התהליך גם כמו אחריותן, תחומי עם סמכויותיהן, עם היחידות, עם הדין עורכי של
ותוצאותיו.

בקהילה הרווחה בשירות• גורמים עם עבודה קשר■ ז.
 מכך חששות הרווחה שירותי מנהלי הביעו הראשונים, פעולתן וחודשי היחידות של ההקמה בתקופת

 מבקר גוף יהוו או בקהילה השירותים על עומס יצרו הטיפוליים, התפקידים את ימלאו שהיחידות
 השירותים על הקיים העומס את יצמצמו היחידות עובדי כי ציפייה עלתה בקהילה. השירותים על ומפקח

 הטיפול בקידום להם שיסייעו המשפט, בית לבין בקהילה הרווחה שירותי בין מתווך גורם ויהוו בקהילה
ויכולתם. השירותים עמדת את המשפט בית בפני ושייצגו במשפחות

 להשתלב הצליחו היחידות כי ציינו השירותים ועובדי היחידות עובדי השנייה, הפעילות שנת בסיום
 פג, היחידות מקיום השירותים עובדי של חששם הייחודי. מיקומם הכרת תוך הרווחה, שירותי במערך

 לשירות משלים שירות המספקת הרווחה, שירותי ממערכת כחלק היחידות את תופסים מהם ניכר וחלק
הקהילה. במסגרת ניתן שלא ייחודי שירות או עובדים הם שבו

 שפה להם יש כי חשים הם למקצוע. כעמיתים השירותים עובדי את תופסים הסיוע יחידות עובדי
 ותיאום פעולה שיתוף כי הדגישו העובדים תקינים. עבודה יחסי על לשמור להם וחשוב עמם משותפת

 שני בין משותפת ועבודה ההיכרות שיפור בעבודתם. מרכזי עיקרון מהווים הקהילה עובדי לבין בינם
 העברת :יותר וממוסדות יותר ברורות עבודה דרכי ולגיבוש טובה יחסים מערכת לגיבוש הובילו הגופים

 בין עבודה חלוקת וגיבוש התייעצויות השירותים; לשני המוכרות משפחות על דעת וחוות מידע
גורם. כל של ההתערבות תחומי לגבי משותפות החלטות וקבלת ליחידות השירותים



 עבודת על מידע ומתן ציפיות תיאום השירותים, עובדי עם האישית ההיכרות מביס^ס נבעו אלה שינויים
 תיאום לצורך הקהילה עובדי עם מפגשים ליזום ממשיכים הם כי דיווחו היחידות עובדי היחידות.

הרווחה. שירותי עבודת לבין בינם ההבדלים ולחידוד עבודתם על מידע מתן ולצורך ציפיות,

 וזאת בקהילה, לשירותים היחידות בין הקיים הקשר את ולהרחיב לשנות הציעו השירותים מעובדי חלק
 תוך בקהילה, הרווחה לשירותי היחידות בין התיאום ושיפור עבודה נוהלי גיבוש המשך הבאות: .בדרכים

 הגופים, שני בין המידע והעברת ההתייעצויות חיזוק ;הגופים בין העבודה חלוקת בהגדרת התמקדות
 ציפייה גם הייתה בנוסף, הגופים. בין הפעולה ושיתוף הדיאלוג שיפור ;ודחופים מורכבים במקרים בעיקר

 במסגרת להיפתר שיכולים מקרים וכי השירותים לעובדי יובהרו וסמכויותיהן היחידות תפקידי כי
ליחידות. יופנו היחידות,

 טיפול המקבלים מתדיינים, להפניית ביחס היחידות עובדי בעמדת שינוי חל השנייה, השנה בסיום
 וגם ליחידה גם כלומר - הפניות כפל הראשונה בשנה הסיוע. ליחידות בקהילה, הרווחה שירותי במסגרת
 זמנית בו הפניה השנייה בשנה להם. להזיק וכעשוי למופנים כמטרד הוצג ־ בקהילה הרווחה לשירותי

 )לצורך הגופים שני בין מגעים יש וכאשר שונות למטרות נעשתה הפניה כל כאשר ;כתורמת דווקא נתפסה
 לטיפול במקביל הסיוע ליחידות הפניה כי ציינו שירותים עובדי (.עבודה חלוקת טיפול, תוכניות קביעת

 הנתפסת הסיוע, יחידות לבין טיפולי, סיוע המספק בקהילה, השירות בין הפרדה מאפשרת בקהילה
מזונות(. רכוש, )כגון, משפטי לידע הקשורים בנושאים ומטפלת המשפט לבית כמקרבת

 עם ובירור תיאום ללא - ליחידות הפניה הפניה. כפל של במקרים תיאום של חשיבותו הודגשה זאת, .עם
 ידי על עבודה חלוקת או מגובשת; משותפת טיפול תוכנית וללא בקהילה, במשפחות המטפלים הגורמים,

 תיאום ללא הפניה כי צוין וכבעייתית. כמיותרת השירותים עובדי ידי על הוצגה ־ המעורבים הגופים
 מסרים על חזרה עקב זאת, המשפחות. בקרב ובלבול כעס ליצור ואף הטיפול בהתקדמות לפגום עשויה

 במשפחות. בטיפול יתר ועומס סרבול ליצור שעשוי מה ;סותרים ולעתים שונים מסרים העברת עקב או
 מטופלים שהם בשעה הסיוע ליחידות הפנייתם כי ציינו הם המתדיינים. ידי על גם בוטאו אלו תחושות

נפשיים. ומשאבים זמן מהם וגוזלת מיותרת בקהילה טיפוליים גורמים ידי על

היחידות עבודת תוצאות ח.
:היחידות לעבודת אפשריות תוצאות מספר הציגו שרואיינו השונים הגורמים

 ביחידות הנדונים הנושאים בכל הסכמות מגובשות ביחידות ההתערבות במסגרת הסכמות: גיבוש ♦
בחלקם. או

 את לסיים למשפחות מסייעת ביחידות ההתערבות משפטיות: לא בדרכים הסכסוך פתרון קידום ♦
 התקשורת דרכי לשיפור ;בקהילה טיפוליים לגורמים הפנייתם באמצעות חלופיות בדרכים הסכסוך

לפשרות. להגיע הצדדים נכונות ולשיפור וההתנהגות החשיבה דפוסי לשינוי המשפחה, בני בין
 משפטית הכרעה לקבל לשופט מסייעות ביחידות הטיפוליות האפשרויות בדיקת משפטית: הכרעה ♦

נמנעת. בלתי זו כשהחלטה



ביחידות ההתערבות במסגרת להסכמות הגעה
 הסכמות גובשו הסיוע ביחידות שנידונו מהמקרים בכמחצית כי נמצא מתדיינים עם שנערכו בראיונות

 לפחות להסכמות, הגיעו כי דיווחו מהמרואיינים שלישים שני ההתערבות. בסיום קבועות או זמניות
 המתדיינים ביחידות הנעשות ההתערבויות בכל לא כי לציין יש ביחידות. שנידונו הנושאים באחד

 אחד באחוז רק נושאים. של רב מספר נידונים ההתערבויות במרבית וכי הסכמות, לגבש אמורים
ביחידות. שנידונו הנושאים בכל הסכמות גיבוש על דווח מהמקרים

ביחידות שגובשו מחחסכמות רצון שביעות
 מההסכמות. חלקית( או )רבה רצון שביעות הובעה (82%) הסכמות גובשו שבהם המקרים במרבית

 האינטרסים על הגנו ההסכמות כי חודשים, שלושה ולאחר ההתערבות בסיום העריכו המרואיינים
הילדים. טובת על ושמרו והוגנות צודקות היו שלהם,

זמן לאורן והתאמתן ההסכמות יישום
 בהתאם פועלים מהם שלישים כשני כי נמצא חודשים שלושה לאחר המתדיינים עם שנערכו בראיונות
 שלושה לאחר גם למצבם מתאימות ההסכמות כי דיווחו שלישים כשני ביחידות. שגובשו להסכמות
 אינם שהם חודשים שלושה לאחר דיווחו מהמרואיינים כשליש זאת, עם חלקית. או רבה במידה חודשים,
 במצבם שינויים עקב ההסכמות ביישום קושי לכך: שצוינו הסיבות הקבועות. ההסכמות את מקיימים

 הצדדים אחד של בנכונות שינוי או וכד׳( הדיור רמת הזוג, מבני אחד של מגורים מקום )שינוי הזוג בני של
ההסכמות. את לקיים

בקהילה לטיפול הפניה
 לא והם בקהילה כן לפני טופלו לא הם כי ההתערבות, בסיום דיווחו הסיוע ליחידות המופנים מרבית
 ליחידות הגעתם לפני בקהילה סיוע שקיבלו המופנים מרבית בקהילה. טיפולי מגורם זמני בו סיוע קיבלו
 הם כי דיווחו הסיוע ליחידות מהמופנים שליש ההתערבות, בסיום סדיר. לא או קצר סיוע קיבלו הסיוע
 המרואיינים מרבית כי עולה המעקב בראיונות בטיפול. התחילו מתוכם וכשליש בקהילה, לטיפול הופנו

 כמחצית הכול, בסך הופנו. שאליו הטיפולי הגורם עם קשר יצרו ההתערבות בסיום לטיפול שהופנו
ההתערבות. סיום לאחר החודשים שלושת במהלך בטיפול החלו בקהילה לטיפול מהמופנים

 )"חוסר בעצמם הראשוני הצעד בעשיית קושי על דיווחו בטיפול התחילו שלא המרואיינים מרבית
 חלק עבור חיוני הינו הטיפוליים הגורמים עם בראשונים הצעדים ביצירת סיוע מתן כי נראה אומץ"(.

 סיבות בקהילה. לטיפול הפונים המרואיינים אחוז את מקטין והעדרו לקהילה, שמופנים מהאנשים
 סידור )העדר הטיפולי לגורם לפנות מהם המונעים חיצוניים, אילוצים היו הטיפול התחלת לאי נוספות

 העבודה, לשעות הטיפול שעות בין התאמה חוסר עקב לטיפול הגעה בעיות בעבודה, עומס לילדים,
תחבורה(. ובעיות המרחק

 במסגרת הסכמות גובשו כשלא גם להם תרמה הסיוע ביחידות ההתערבות כי ציינו ליחידות מופנים
את לפתור המוכנות שיפור :תחומים במגוון להם תרמו היחידות כי ציינו מופנים ביחידות. הפגישות
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 הסכסוך, השלכת הבנת הסכסוך; בפתרון לקשיים הסיבות אבחון לסכסוך; הסיבות הבנת הסכסוך,

 ואפשרויות זכויותיהם על מידע קבלת ;האחר של מבט נקודת הבנת ;הילדים וטובת המשפט בית החלטת
 לדפוסי הדרכה הזוג; בני בין התקשורת ודרכי הקשר שיפור הסכמות; בגיבוש סיוע הסכסוך; לפתרון
המצב. עם בהשלמה וסיוע טוב ויחס תמיכה קבלת ;חדשים והתנהגות חשיבה

 הבאות: מהתוצאות אחת השיגו (90%) המרואיינים כל כמעט כי עולה המופנים עם הראיונות מניתוח
 המשפט. בבית נוספות תביעות הגישו לא או בקהילה לטיפול הופנו אחד, בנושא לפחות להסכמה הגיעו

 לקהילה, הפניה להסכמות, )הגעה ביחידות מההתערבות האפשריות מהתוצאות אחת השגת בדיקת
 תרמו הסיוע יחידות כי מלמדת אחרות( תרומות או נוספות תביעות הגשת אי המשפט, בבית שהות קיצור
המרואיינים. לכל כלשהי בצורה

ותרומותיה היחידות עבודת הערכת
 לאובייקטיביות לניסיונם, למקצועיותם, - היחידות לעובדי גבוהה הערכה הביעו שרואיינו הגורמים כל

 שירותי ולעובדי למשפחות לשופטים, כתורמות היחידות את תפסו המרואיינים ולמסירותם. שלהם
הרווחה.

 הצדדים, על המקובלות הסכמות, בגיבוש היא היחידות של הייחודית התרומה כי הדגישו השופטים
 להסכמות. להגיע המופנים נכונות בקידום וכן כפויות החלטות במקום משפטיים לא לערוצים ובהפנייתם

 הנכפית שיפוטית מהכרעה הארוך לטווח יותר כיעילות הצדדים על המוסכמות הסכמות תפסו השופטים
שיפוטית. עמדה נקיטת לפני הטיפוליות האופציות מיצוי בחשיבות והכירו הצדדים על

 ביצוע באמצעות השופטים על העומס להקטנת תורמות היחידות כי טענו העובדים והן השופטים הן
 ההתערבות כי צוין חריגים(. הסכמים בדיקת או הסכמות גיבוש )גישור/פישור, השופט במקום תפקידים

 שבהם הדיונים מספר את ולהפחית המשפט בבית המשפחה שהות זמן את לקצר יכולה ביחידה
משפטיים. בהליכים הצורך את חוסכת אף המקרים ובחלק משתתפות המשפחות

 הם המשפט. בית של החלטותיו לשכלול תורם כהיבט משפטי הלא ההיבט שילוב את תפסו שופטים
 לשופטים מסייעות המלצותיהן וכי יותר, טובות החלטות בגיבוש להם מסייעות היחידות כי הדגישו

 לתסקיר בקשה הגשת משפטית, הכרעה קבלת :המתדיינים עבור האופטימלית הפעולה דרך מהי להחליט
בקהילה. לטיפול הפניה או

 ציינו העובדים לעבודתם. היחידות תרומת על להצביע יכולים הם כי ציינו הרווחה שירותי מעובדי חלק
 להם וסיפקו המשפחות, על רב-מערכתי מבט ולגבש במשפחות הטיפול את לקדם להם סייעו היחידות כי

 לאחר השירותים, עובדי לטענת במשפחות. הטיפול וחלוקת המועדפות הטיפול דרכי לגבי ייעוץ
 טובה הבנה מציגות והן בקהילה בטיפול להתחיל יותר ומוכנות בשלות המשפחות ביחידות, ההתערבות

לסכסוך. ביחס יותר
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 עלייה חלה :הקמת^היחידות בעקבות השתפר המשפט בית עם הקשר כי ציינו השירותים מעובדי חלק
 ביצירת להם מסייעים היחידות עובדי ;המשפט בבית המתרחשים לתהליכים השירותים עובדי בנגישות

 ושיפור הרווחה' עובדי ידי על המשפט בית עבודת בהבנת שיפור יש ;המשפט בית בתוך גורמים עם קשר
 והשימוש הרווחה לשירותי השופטים במודעות ועלייה השירותים לעבודת ביחס השופטים של ההבנה
 בשל לעבודתם, היחידות עבודת תרומת את להעריך יכלו לא שירותים מעובדי חלק בהם. לעשות שניתן

הסיוע. יחידות עם להם שהיו המצומצמים המגעים

 פתרון בקידום סיוע :הבאות בדרכים למשפחות ביחידות ההתערבות תרומת על גם דיווחו המרואיינים
 ולעתים המשפטי המאבק לסיום המשפט, בבית הנדרשים הדיונים מספר לקיצור להוביל שעשוי הסכסוך

 במהלך רגשית תמיכה קבלת ;הסלמתו ומניעת הסכסוך מיתון ;משפטיים בהליכים הצורך למניעת אף
 למשפחות מידע העברת ;המשפט בבית השהות במהלך מידי טיפולי מענה וקבלת המשפט בבית השהות

 בבית הימצאות של החוויה והפיכת הסכסוך והשלכות זכויותיהם המשפט, בבית העבודה תהליכי על
המשפחות. עבור קשה ופחות אנושית ליותר המשפט

 הקשר כי ודיווחו חיובית כחוויה היחידה עם הקשר את העריכו (67%) הסיוע ליחידות המופנים מרבית
 חלק לדעת בחלקם. או הנושאים בכל הסכמות, ובגיבוש הסכסוך מוקדי בבירור תרם היחידה עם

 שההתערבות מאחר וזאת משפטית; הכרעה קבלת על עדיף פתרון היא ביחידות ההתערבות מהמופנים
 משך את ומקצרת הסכסוך פתרון את מזרזת יותר, נמוכות בעלויות מוסכם פתרון בגיבוש מסייעת
ביחידות. להיעזר לאחרים ממליצים היו כי ציינו מרביתם המשפט. בבית המופנים שהיית

 מההסכמות רצון שביעות הובעה ביחידות ההתערבות במסגרת הסכמות גובשו שבהם המקרים במרבית
 ועל שלהם האינטרסים על שומרות כהוגנות, שגובשו ההסכמות את תפסו המרואיינים רוב שגובשו.

זמן. לאורך ההסכמות את לקיים נכונות והביעו הילדים טובת

 :הבאות בדרכים ביחידות, הסכמות גובשו כשלא גם להם תרמו הסיוע יחידות כי דיווחו המרואיינים
 ;בקהילה( טיפולי לגורם פניה )כגון הסכסוך לפתרון חלופיות דרכים והכרת לסכסוך הסיבות הבנת שיפור
 ודפוסי חשיבה דרכי הקניית ;הגירושין לאחר הורי תפקוד בעצוב וסיוע המשפחתית התקשורת שינוי

 שגובשו ההסכמות השלכות הבנת ילדיהם; וזכויות זכויותיהם על מידע קבלת חדשים; התנהגות
 שירותי עם בקשר וסיוע האחר של המבט נקודת הבנת ;המשפט בבית שיתקבלו ההשלכות ותוצאות
בקהילה. הרווחה

מיחידות עבודת דרכי לשינוי מצעות
 שעלו תחומים באותם ביחידות, שינויים לבצע הציעו המרואיינים היחידות, לעבודת שנתיים בסיום

 במהלך מענה קיבלו לא שהועלו הנושאים מרבית הראשונה. הפעילות שנת בסיום שקוימו בראיונות
חלקי. מענה קיבלו וחלקם השנה
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:הם שצוינו השינוי תחומי
ביחידות אדם כוח הוספת

 שופטים של הצטרפות עקב עלה ליחידות אדם כוח בהוספת הצורך כי הדגישו והשופטים היחידות עובדי
 כי ציינו יחידות ועובדי שופטים השתנה. היחידות עובדי שמספר מבלי וזאת המשפט, לבית נוספים

 שופטים דחופים. במקרים לשופטים מידי מענה לתת מתקשות הקיימת האדם כוח במתכונת היחידות
 יותר משמעותי סיוע לתת היחידות לעובדי תאפשר גברים, עובדים גם בהם אדם, כוח תוספת כי ציינו
אחה״צ(. בשעות גם דיונים, ביותר השתתפות ולמשפחות, לשופטים מידי )סיוע

 להם הניתנת ההתערבות באיכות פוגע היחידות עובדי על הקיים העומס כי ציינו ליחידות מופנים
 ותאפשר למופנים יותר מהיר סיוע מתן תאפשר ליחידות סוציאליים עובדים הוספת לטענתם ביחידות.

למשפחות. הניתן הסיוע את ולהעמיק מקרה לכל יותר רב זמן להקדיש היחידות לעובדי

ליחידות נוספים מקצוע אנשי הוספת
 הסיוע לשיפור שונות התמחויות בעלי נוספים מקצוע אנשי הוספת חשיבות את גם הדגישו המרואיינים

 יאפשר נוספים מקצוע אנשי שילוב כי ציינו והמופנים השירותים עובדי ולמשפחות. המשפט לבית הניתן
 את ולהגדיל הילד בהגנת המתמחים דין עורכי להוסיף הציעו שופטים למופנים. יותר מקיף סיוע מתן

 וכלכלן אקטואר להוסיף גם הוצע השופטים. עבודת על להקל מנת על הסיוע, ביחידות הדין עורכי מספר
 עובדים ביחידות לשלב כן, כמו הציעו, השופטים שפה. קשיי לבעלי ומתורגמן ורכוש מיסוי לבעיות
 עם לעבודה בעיקר גברים, עובדים וכן שלו, התרבותיים הקודים ואת הערבי המגזר את המכירים ערבים,

והחרדי. הערבי המגזרים

היחידות לעובדי השתלמויות
 בסיסי, חוקי יחס וגישור, פישור )בתחום היחידות לעובדי נוספת הכשרה במתן צורך יש כי ציינו שופטים
ועוד(. לילדים הקשורות תובענות

מומחים רשימת גיבוש
הפקתה. חשיבות את וציינו חזרו מרואיינים גובשה. לא עדיין השופטים עבור חיצוניים מומחים רשימת

ביחידות העבודה אופי שינוי
 ליחידות המופנים מועד, קצרת התערבות לבצע צריכות היחידות כי שגרסו השירותים לעובדי בניגוד
 כי טענו המופנים בית. ביקורי ביצוע כולל הסיוע, ביחידות יותר וממושך מעמיק טיפול לערוך הציעו
 דיווחו היחידות עובדי ביחידות. הניתן מהסיוע מרבית בצורה תועלת הפקת מאפשר אינו הפגישות מיעוט

 מטופל. לכל זמן פחות להקדיש נאלצים והם במשפחות הטיפול את להעמיק יכולים אינם הם כי
 לטיפול יפנו לא המתדיינים שבהם במקרים יותר ומעמיק ארוך טיפול לאפשר הם גם מציעים העובדים
ביחידות. האדם כוח למגבלות מודעים הם אך בקהילה,

XV



 בית במסגרת שגובשו ההסכמים ביצוע אחר מעקב לבצע הציעו שירותים ועובדי הסיוע ליחידות מופנים
 ביחס שונות עמדות הביעו היחידות עובדי הקהילה. במסגרת במשפחות הטיפול אחר ומעקב המשפט
 למנוע יכול שהדבר וטענו מעקב, בביצוע רצונם את הביעו חלקם ביחידות. שטופלו משפחות אחר למעקב
 המשפט. לבית חוזרות תביעות הגשת ולמנוע ביחידה ההתערבות סיום לאחר המתעוררות רבות בעיות

 אחרים עובדים אדם. בכוח מחסור עקב זו, עבודה לבצע ערוכים שאינם לכך מודעים העובדים זאת, עם
בקהילה. יתבצע המעקב כי ומציעים מתפקידם כחלק המעקב את תופסים אינם

היחידות תפקידי הרחבת
 יבצעו שהיחידות הציעו השירותים עובדי נוספים. תפקידים לבצע היחידות לעובדי לאפשר הצעות הועלו
 ;במשפחה המטפלים בקהילה שונים גורמים בין יתווכו ;ובעלויות בזמן חיסכון לצורך מקצועי, רב אבחון
 חלק המשפחות. של ראשוני מיון לצורך המשפט לבית המגיעים המקרים כל של ראשוני אינטייק ויערכו

המשפט. לבית המגיעים המקרים כל של ליחידות מוקדמת הפניה נוהל לקבוע הציעו מהשופטים

 מעמד ביחידות שמגובשות להמלצות ולתת הסיוע ליחידות סמכויות להוסיף הציעו מהמופנים חלק
 עובדי של "שיניים" העדר את תפסו זאת לעומת השופטים המשפטי. בתהליך יותר ומחייב משמעותי
 מזו יותר רבה בחופשיות רגשותיהם את לבטא לצדדים המאפשר כיתרון משפטית מבחינה היחידות

דין. ועורכי שופט בנוכחות בדיון שתוצג

לעתיד וכיוונים סיכום ט.
 זה שירות ־תשנ״ו.1995ב־ משפחה לענייני המשפט בית חוק פי על שהוקם חדש שירות הן הסיוע יחידות

 ותוצאות פעולתן דרכי הסיוע, יחידות הקמת תהליך המשפטית. המערכת בתוך השופטים לצד פועל
המעצבת. ההערכה מוקד את היווה השופטים, עבודת ועל המשפחות על עבודתן

 הראשונות השנתיים במהלך היחידות עבודת את שאפיינו המרכזיים התהליכים על מלמד המחקר
:לעבודתן

המשפט בתי עם עבודה דרכי וגיבוש היחידות מיקום הבהרת
 בעבודתם קשיים על עצמם היחידות ועובדי השופטים דיווחו הסיוע יחידות לפעולת הראשונים בחודשים

 ומקומן היחידות תפקידי לגבי בהירות חוסר ועקב שונות, חשיבה ודרכי מינוח הבדלי עקב המשותפת,
 יותר: מהר יסופקו אך הרווחה, לשירותי זהים יהיו הסיוע יחידות ששירותי ציפו שופטים המשפט. בבתי

 עובדי שלדעת הפניות, אחר, ומצד אבחנה, ללא הגופים, לשני הפניות אחד מצד הולידה זו עובדה
 כחלק הסיוע יחידות של תפיסה התגבשה הבאות השנתיים במהלך עבודתם. לאופי התאימו לא היחידות

 שחשוב מבינים הם כי ציינו היחידות עובדי והן השופטים הן המשפט. בתי ממערכת עצמאי אך אינטגרלי
 יותר מעשיות היו השופטים של ציפיותיהם זאת, בעקבות מקצוע. כל של הייחודית זהותו על לשמור

יותר. ממוקדות והפניותיהם
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 המשפט בבית שונות. יש היחידות, לעובדי השופטים בין שהתגבשו העבודה, ובדרכי העבודה במודל
 הסיוע. ליחידות השופטים בין קבועים מפגשים ומתקיימים ממוסדות עבודה דרכי גובשו בירושלים

 משותפת עבודה של שנתיים לאחר וגם אחידות, עבודה דרכי גובשו לא זאת, לעומת האחרות, ביחידות
 מעובדי חלק בקרב הצורך עלה זאת, לאור הסיוע. ביחידות שונה במידה נעזרים שופטים כי דווח

עבודתם. דרכי לגבי יותר אחידה תפיסה ובגיבוש השופטים עם הדיאלוג בשיפור היחידות

בקהילה הרווחה שירותי עם עבודה דרכי וגיבוש היחידות מיקום הבהרת
 לתפקידי תפקידיהן בין להבחין הרווחה שירותי עובדי גם התקשו הסיוע יחידות של פעולתן בראשית
 בקהילה הרווחה לשירותי דומים יהיו הסיוע יחידות שירותי כי חששו, הם לפיכך, הרווחה. שירותי
בהם. ויתחרו

 של וחששותיהם תפקידיהן, לגבי יותר טובה אבחנה נוצרה הסיוע יחידות לעבודת השנייה השנה בסיום
 טיפול שיטת גובשה בקהילה, והן ביחידות הן המטופלות משפחות, לגבי פחתו. הרווחה שירותי עובדי

 היחידות עובדי תפקידים. וחלוקת הטיפול דרכי תיאום ייעוץ, מידע, העברת על המבוססת משותפת,
המשותפות. העבודה דרכי את ולהגדיר להמשיך יש אך טובים, העבודה יחסי כי ציינו, השירותים ועובדי

היחידות לעבודת ייחודיים תפקידים גיבוש
 השנייה השנה בתום אך לתפקידיהן, ביחס בהירות חוסר שרר היחידות של הראשונים עבודתן בחודשי

 שירותים הם מספקות שהן השירותים כי ציינו, השופטים וגם הרווחה שירותי עובדי גם לפעולתן,
:למשל אחרת, מסגרת בשום ניתנים שאינם ייחודיים,

 מאפשרים מספקות שהיחידות והמיידיים מקצועיים הרב והטיפול האבחון הייעוץ, שירותי ♦
יותר. ומהירה משוכללת החלטות קבלת לשופטים

 ושירותיהן משפחה לענייני המשפט בית במסגרת הטיפולית המבט נקודת את מחזקות היחידות ♦
בהכרעתם. מאשר יותר סכסוכים, בפתרון התמקדותו עם אחד בקנה עולים

 על שמקובלות הסכמות בגיבוש למשפחות מסייעות היחידות לסכסוך. משפטיים לא פתרונות קידום ♦
המשפט. בית לכותלי מחוץ חלופיים לפתרונות אותן ומפנות הצדדים

 בינם מקשרת חוליה ומהוות לטיפול מגיעים היו שלא למתדיינים מועד קצר טיפול מספקות היחידות ♦
הרווחה. שירותי לבין

דין עורכי עם מגעים
 דווח היחידות של הראשונים עבודתן בחודשי היחידות. עובדי עם מצומצמים מגעים מקיימים דין עורכי

 ידי על המיוצגים מתדיינים, של בנכונותם לפגום העשוי דבר ;לעבודתן הדין מעורכי חלק של התנגדות על
 מעורכי חלק כי דווח היחידות של השנייה פעולתן שנת בסיום משפטיים. לא פתרונות לקדם דין, עורכי
 בהבהרת צורך עדיין קיים זאת, עם ליחידות. להפניה התנגדויות פחות מגלים והם יחסם את שינו הדין

אמונם. ורכישת הדין עורכי בקרב היחידות תפקידי
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הסיוע ביהירות עבודה דרכי גיבוש
 דמיון מסתמן בעולם, משפחה לענייני משפט בבתי הסיוע שירותי את הבוחנת המקצועית, בספרות מעיון

 :בעולם דומים שירותים לבין בישראל הסיוע יחידות שירותי בין הפעולה ובעקרונות העבודה בדרכי
 המשפחה בני עם משותפים מפגשים הכולל ההתערבות, סגנון מקצועי; רב צוות טווח; קצרת התערבות

 וברכוש, בילדים הקשורים )נושאים הסיוע בשירותי המטופלים הנושאים ;נפרדים ומפגשים המסוכסכים
 שירותי לאחריו(. או במהלכו הדיון, )לפני מגוונים הפניה למועדי ;משפטית( הכשרה בעל עובד בסיוע

 ליחידות. ההפניה בדרכי בעיקר בעולם, דומים משירותים נבדלים בישראל שפותחו הסיוע יחידות
 שהגישו אלה מתוך משפחות הסיוע ליחידות מפנים משפחה לענייני המשפט בית שופטי רק בישראל,

 בקהילה, טיפוליים גורמים :נוספים הפניה מקורות על דווח בעולם מקומות במספר משפטית. תביעה
המשפחה. בני של ישירה ופנייה דין עורך

מקצועי רב בצוות עבודה
 אנשי גם נוספו הזמן במשך סוציאליות. עובדות רק הסיוע ביחידות עבדו הראשונים עבודתן בחודשי
 היחידות רב־מקצועי כצוות וכיום ופסיכיאטרים(, פסיכולוגים דין, )עורכי שונים מתחומים מקצוע

 את מפנות הטיפול, את המנהלות הסוציאליות, העובדות אליהן. למופנים שירותים מגוון מספקות
 מבצעות או ספציפיים, בתחומים לסיוע או בדיקה לצורך ייחודית, התמחות בעלי לעובדים המשפחות

 והשופטים. היחידות עובדי ידי על בברכה התקבל הנוספים המקצוע אנשי שילוב משותף. טיפול עמם יחד
 ואחר ביחידות השתלבותם אחר ולעקוב להמשיך מקום יש שחלף, יחסית הקצר הזמן בשל זאת, עם

שימלאו. התפקידים

היחידות עבודת תוצאות
 שלישים כשני הצדדים. בין קבועות או זמניות הסכמות גיבוש הוא ביחידות הסיוע מתוצרי אחד

 רוב ביחידות. שנידונו הנושאים באחד לפחות להסכמות, הגיעו כי דיווחו שרואיינו ליחידות מהמופנים
 כי סברו מהמרואיינים שלישים שני מהן. רצון שביעות הביעו (82%) להסכמות שהגיעו המרואיינים

 על מגנות ההסכמות כי ציינו גם הם זאת, מלבד ממושך. זמן להתקיים ויכולות ישימות ההסכמות
הילדים. טובת על ושומרות הוגנות צודקות, שלהם, האינטרסים

 להגיע המתדיינים נכונות שיפור באמצעות המחלוקות פתרון את קידמו היחידות כי ציינו מרואיינים
 בקהילה, טיפוליים לגורמים והפנייתם שלהם וההתנהגות החשיבה דרכי שינוי ובאמצעות להסכמות,

 בעקבות לקהילה שהופנו המרואיינים, למרבית במחלוקת. השנויים בנושאים וטיפול בירור להמשך
 התחילו לקהילה מהמופנים מחצית הרווחה. שירותי עם קודמים מגעים היו לא ביחידות, ההתערבות

 הצורך על והצביעו בעצמם הראשון הצעד בעשיית הקושי את ציינו בטיפול התחילו שלא מופנים בטיפול.
בקהילה. הטיפוליים הגורמים עם הראשונים המגעים ביצירת סיוע בקבלת

 במגוון הסכמות, גובשו כשלא גם ביחידות, מההתערבות כלשהי תועלת הפיקו כי דיווחו המרואיינים כל
 זכויותיהם על מידע קבלת ;המשפחה בן עם התקשורת דרכי שיפור ;הסכסוך מקורות בירור :תחומים

הסכסוך. לפתרון והאפשרויות הילדים וטובת
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לעתיד פעולה כיווני
וסמכויותיהן הסיוע יחידות תפקידי הבהרת

 ניתנות ואינן היחידות תפקידי ממסגרת חרגו המרואיינים של מציפיותיהם חלק כי עלה, מהמחקר
 לחלק בקשר תהיות העלו הסיוע יחידות עובדי גם זאת, מלבד ומעמיק(. ממושך טיפול מתן )כגון לביצוע

 צורך יש לפיכך, ההתערבות(. סיום לאחר משפחות אחר ומעקב ממושכת התערבות )ביצוע מתפקידיהם
 לצורך הדין(, ולעורכי הרווחה שירותי לעובדי )לשופטים, וסמכויותיהן היחידות תפקידי את להבהיר

 היחידות מדיניות בגיבוש המעורבים הגורמים על כן, כמו היחידות. מעבודת יותר מעשיות ציפיות גיבוש
 סגנון האופטימלי, ההתערבות )משך בעתיד גם זו סוגיה וללבן לחשוב להפעלתן, האחראים והגורמים

ועומקה(. ההתערבות

השופטים עם הקשר מיסוד
 מפגשים לקיים מוצע לפיכך, הסיוע. יחידות בשירות השופטים של אחיד בלתי שימוש הסתמן מהמחקר

 יצירת לשם הגופים, שני בין חשיבה פורום ולגבש המשפט בבתי היחידות לעובדי השופטים בין סדירים
 השופט; בקשות לסוג היחידות; לעבודת המתאימים המקרים לסוג ביחס יותר אחידים סטנדרטים

העבודה. דרכי למיסוד וביחס

הקהילה בשירותי תפקידים בעלי עם היחידות עובדי של ההיכרות חיזוק
 עיון ימי ולקיים היחידות עובדי לבין בקהילה השירותים עובדי בין יזומים מפגשים לקיים להמשיך מוצע

 תחומי עם הסיוע, יחידות עבודת עם הרווחה שירותי עובדי של היכרותם את להעמיק כדי משותפים,
סמכויותיהן. ועם פעולתן

סיומה לאחר הפונים וליווי ההתערבות המשכיות
 בתחום הן - משמעותיות תוצאות משיגה ההתערבות הסיוע, ליחידות מופנים עם מהראיונות שעולה כפי
 עבודה ודרכי מנגנונים גיבוש על לחשוב ראוי זאת, עם טיפול. להמשך בהפניה והן הסכמות גיבוש של

 סיום לאחר חודשים מספר דיווחו, מהמופנים חלק זמן. לאורך שהושגו התוצאות בשימור שיסייעו
 לטיפול שהופנו מהמרואיינים חלק ;ביחידה שגובשו ההסכמות את מיישמים אינם הם כי ההתערבות,

 אותו. עזבו או בטיפול החלו לא הופנו, שאליהם הרווחה שירותי עם קשר יצרו לא כי דיווחו, בקהילה
 ובליווי הופנו שאליהם בקהילה הטיפוליים הגורמים עם ראשון קשר ביצירת סיוע לקבל רצו מרואיינים

 וליווי מעקב יישומן. את המעכבים במוקדים וטיפול איתור תוך ההסכמות, יישום בתהליך זמן לאורך
 בקהילה זמין ערוץ בגיבוש צורך יש כי נראה אולם היחידות, פעולת מתחום אמנם חורגים המופנים של

 היחידות של מעורבותן על לחשוב מקום יש וכי זמן, לאורך ולליווי לתמיכה הזקוקים המופנים, עבור
בקהילה. השירותים עם התיאום שיפור באמצעות המופנים, אחר והמעקב הטיפול המשך בתכנון

חסברח
 הסברה מסע היחידות. שירותי על מידע די אין למתדיינים כי טענו, והשופטים הסיוע ליחידות המופנים

 להגדיל עשוי המשפט, לבתי המגיעים ציבור בקרב או הרחב, הציבור בקרב היחידות, עבודת על מפורט
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 יהיו לשירות, המופנים ציפיות כך, שעקב להיות ויכול בתהליך, מוקדם בשלב הפניות מספר את
יותר. מציאותיות

היחידות עבודת תיעוד
 נושאי על הסיוע, ליחידות המופנים מאפייני על מקיף מידע לקבל רצו הסיוע יחידות ועובדי שופטים

 דרכי ולגבש הממוחשבת במערכת השימוש את לקדם מוצע זאת, לאור תוצאותיה. ועל ההתערבות
 אופן לגבי ־ יותר וברורים אחידים עבודה נוהלי ולגיבוש ללימוד כמקור בה, שנצבר במידע שימוש

 כזו מידע מערכת הטיפול. תוצאות ולגבי לטיפולה המתאימות ההפניות נושאי לגבי ליחידה, ההפניה
היחידות. בעבודת שונים היבטים על בעתיד, וסקרים מחקרים לביצוע בסיס לשמש תוכל
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המחקר סיום עם

 כ״הערכה מראשיתו תוכנן ,משפחה לענייני המשפט בית שליד הסיוע יחידות הערכת שלפנינו, המחקר
 הראשון, מיומו כמעט חדש שירות של הקמתו את ללוות הנדירה ההזדמנות את לנצל במטרה מעצבת",

 באמצעות המחקרי, התהליך כדי ותוך במקביל בנלמד ולהשתמש השירות, בכינון שלב כל על ללמוד ובכך
 גם המחקר מן התועלת מירב את להפיק הייתה שכוונתנו מכאן במחקר. שלב כל לאחר הניתן משוב

 משמעותיים להיות לממצאיו ולאפשר התהוותם, כדי תוך שייחקרו התכנים את לבחור ביצועו, במהלך
ומפורשים. נאספים הם בעוד לשדה

 החוקי החיוב למרות ואישור. תקצוב בהליכי כרוכים שהיו ועיכובים בקשיים לוותה היחידות הקמת
 כיום, גם והפעלתם. הרכבם היחידות, נחיצות עצם על שערערו קולות היו הבינלאומי, והניסיון להקמתן,

 משפחה, לענייני המשפט בית מעבודת נפרד בלתי לחלק והפכה התמסדה היחידות שעבודת לאחר
 מתמשך מאמץ לאחר לאחרונה, רק כי אירע כך רבים. בקשיים מלווה נוספת יחידה כל של פתיחתה

 בתי שם שנפתחו מאז שעבר הרב הזמן למרות וטבריה, שמונה קריית באילת, סיוע יחידות נפתחו ועיקש,
 לענייני משפט בית בכל להיפתח סיוע יחידת חייבת החוק פי שעל למרות זאת משפחה. לענייני המשפט
 משפחה לענייני משפט בית נפתח 2000 בספטמבר הקמתו. מיום חודשים מששה יאוחר לא משפחה
 עצם לצערנו, לציון. ובראשון חיפה( )ליד בקריות נוספים משפט בתי להיפתח צפויים 2001 ובשנת בחדרה,
 להקמת נלווה אישור פרושה אין משפחה לענייני נוסף משפט בית הקמת על המשפט בתי הנהלת החלטת

 פתיחתן כי לקוות יש ותקצוב. אישורים הליכים, ספור אין דורש כזו יחידה כל של ופתיחתה סיוע, יחידת
 להקמת הנדרשים והתקציבים האדם כוח יוקצו וכי עוד, יעוכבו לא אלה משפט בבתי סיוע יחידות של

המשפט. ולבתי למשפחות השירות מיטב מתן שיאפשר באופן בחוק, הקבוע הזמנים לוח פי על היחידות

 5 של ופתיחתן לכך, בסמוך החל המחקר תהליך .30.4.1997ב- ברמת-גן נפתחה הראשונה הסיוע יחידת
 מתוך בארבע הנתונים נאספו שנתיים במשך המחקר. במהלך כבר אירעה 1997 בספטמבר נוספות יחידות

 המחקר דו״ח זה. במחקר היחידות כל אל הקפנו שלא הצטערנו לאחור ובמחשבה - היחידות שש
 והמגוונות השונות והדעות התמודדנו, עמן הדילמות שנבחנו, הסוגיות מגוון את מציג שבידיכם המפורט
בהתהוותו. זה שירות של ומעמיקה רחבה ראיה שאפשרו

 עיתויו כי בתחושה זה, מחקר דוח מתפרסם הראשונות, היחידות הקמת לאחר וחצי שנים כשלוש כיום,
 שהיו דילמות ההקמה. שלב את המייצג הפרק הסיוע, יחידות ב״תולדות" הראשון הפרק לסגירת מקביל

 המערכת מול המדויק ומקומן הסיוע, יחידות מטרות התפקיד, תפיסת כגון שנים, שלוש לפני מרכזיות
 שאפיינה הראשונית ברמה לא אך המערכת, את מסוימת במידה עדיין מעסיקות והטיפולית, המשפטית

 הנוכחי בשלב כי נראה זאת, עם ולאמצעים. לתכנים הנוגעות לדקויות בהקשר אלא התהליך, תחילת את
 מצד ולא המשפטית המערכת מצד לא בספק, עוד מוטל אינו הסיוע יחידות של קיומן שאלת עצם

 הבכירים הגורמים גם כמו רצוף, יומיומי בקשר נמצאים אנו שעמם השופטים, הסוציאלית. המערכת
 יחידות ללא משפחה לענייני המשפט בתי את היום לתאר ניתן לא כי מציינים המשפטית, במערכת
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 המשפחתית- התפיסה של הדוק שילוב - למשפחה המשפט שבבתי הייחודי את מבטאת שעבודתו הסיוע,
השיפוטית. בעשייה טיפולית

 רבה רצון שביעות ביטאו מהן ורבות משפחות, אלפי הסיוע ביחידות טופלו שחלפו השנים בשלוש
 בתהליך וקידום. שיפור הטעון על ללמוד לנו סייעו אחרות מצד והערות ביקורת שקיבלו. מהעזרה
 שנבעו כאלה - וחלקם המוקדם, התכנון פי על חלקם - ושינויים התפתחויות חלו היחידות של העבודה

 המשפט. ובית המשפחות עם מהעבודה הנובעים האמיתיים הצרכים של ולמידה המערכת, מהתפתחות
 מתאימות עבודה דרכי לפיתוח ביחס החשיבה וגיבוש אלה צרכים לראיית רבה במידה תרם זה מחקר

וחדשניות.

:מיוחד לציון ראויות התפתחויות מספר
 הייחודי המקצועי הידע את להעשיר היה שתפקידן הכשירות מספר עברו הסיוע יחידות עובדי ♦

 התפתחות הגישור, בתחום השתלמויות ראשונית, לאוריינטציה בנוסף כללו, אלה לעבודתם. הנדרש
ועוד. במשפחה, אלימות הגירושין, בתהליך הייחודיים וצרכיו הילד

 במהלך והתקנות. החוק פי על וזאת ופסיכיאטרים, פסיכולוגים מספר משולבים יחידות במספר ♦
 יתאפשר המסקנות ולאור אלה, מקצועות בעלי של הייחודיים בכישורים הנכון השימוש נלמד הזמן

 לקדם במטרה הנוספות, ביחידות גם שונות העסקה בדרכי נוספים ופסיכיאטרים פסיכולוגים שילוב
הסיוע. יחידות של הרב־מקצועית התפיסה את

 צירופם המשפט. בתי הנהלת וכעובדי המשפט, בתי של ביוזמתם הסיוע ליחידות צורפו דין עורכי ♦
 ליישוב התובענה באמצעות אם הסיוע, ליחידות הייחודיים והגישור הפישור וקידום פיתוח איפשר
 ובית יחידה כל של לצרכים מותאמים עבודתם דרכי הדיונים. מאולם הפנייה עקב ואם סכסוך
 יותר, מקיף שירות מתן המאפשרת הרב-מקצועית בראייה ותורמים ביחידות משולבים והם משפט,
המשפט. ובית המופנות המשפחות צורכי את ההולם

 של השני הפרק נפתח זה, מחקר דוח של כתיבתו לסיום ובמקביל ,2000 שנת של השנייה במחצית ♦
 החדשות. היחידות שלוש ופתיחת הקיימות ביחידות חדשים עובדים של קליטתם עם הסיוע, יחידות

 קיומן שבה מציאות - שנים כשלוש לפני פתחנו בה מזו שונה למציאות נקלטים החדשים העובדים
 נפגשים והם בספק, מוטלת אינה נחיצותן מוגדרים, תפקידיהן ברורה, עובדה הוא הסיוע יחידות של
 והשתלבותם קליטתם תהליך לחדשים. מעבירים הם שאותו רב, ניסיון שצברו ומנהלים עמיתים עם

וקיימת. שרירה מערכת בכל עובדים של לקליטה ודומה שונה, ודאי יהיה
 והדרכה מידע סדנאות של בישראל, מסוגה ראשונה ייחודית, תוכנית בבניית גם עסקנו כשנה במשך ♦

 למנחים, חוברת נכתבה ובסיומו לתהליך, שותפים היו היחידות עובדי כל גירושין. בהליכי להורים
 בתוכנית נוסו הסדנאות למשתתפים. המיועדים חומרים וגובשו לסדנאות, מפורטת תוכנית הכוללת

"אשלים". עם בשיתוף שני, לשלב עובר התוכנית ופיתוח המחוזות, בכל ראשונית "פיילוט"
 שיחידות התפיסה לאור זאת בקהילה. השונים הטיפוליים הגורמים עם בקשר הושקעה רבה עבודה ♦

 השירותים מרצף אינטגרלי חלק גם הן משפחה, לענייני המשפט מבית חלק היותן לצד הסיוע,
 את להפיק הציבור ויכולת תפקידן את לבצע יכולתן מובחן. תפקיד בעלות והן בקהילה, החברתיים

 בין הפתוחה והתקשורת הפעולה בשיתוף בהיכרות, השאר, בין מותנית, מכך התועלת מרב
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 תקשורת המחקר, מממצאי עולה שג□ כפי אחר, מצד אך העמיקה, זו היכרות אחד, מצד השירותים.
 השונים, לשירותים היחידות בין מקצועי דיאלוג להמשך מקום ויש מתמשכת, הזנה דורשת זו

 נוהלי לגיבוש העת בשלה כן, כמו הדדית. ולמידה משותפים דיונים מקצועיים, מפגשים באמצעות
הסיוע. ליחידות תע״ס גם .כמו כתובים עבודה

 הגב׳ של ומינויה הסיוע, יחידות על ארצית כממונה שלי הפרידה מועד גם היא זו תקופה ולבסוף, ♦
(.2000 )מאוקטובר הארצית לממונה ענבר ענת

 שירות מתן למען ולפעול להמשיך בדבר הנוגעים לכל יסייעו ומסקנותיו ממצאיו זה, מחקר כי מקווה אני
 ולשופטיהם. הארץ ברחבי משפחה לענייני המשפט בבתי המתדיינות למשפחות ומסייע מכבד הולם,
 והתחנות, המרכזים חברתיים, לשירותים המחלקות הטיפוליות, המערכות כל עם מלא בשיתוף זאת,

 אינטגרלי כחלק המשפט בתי פריסת פי על ייפתחו חדשות יחידות כי מקווה אני זו. אוכלוסייה לטובת
 בתי ובהנהלת המשפטים במשרד והרווחה, העבודה במשרד לדרך ולשותפיי לעמיתיי ומאחלת מהתהליך,

 ובהמשך ומכבד, מקצועי שירות במתן המטרות, במימוש הצלחה - הסיוע ביחידות ובעיקר המשפט,
פורייה. עבודה

 וההשקעה הפתיחות העניין, על שמעיה-ידגר, סמדר והגב׳ רבי בן דליה הגב׳ - המחקר לצוות מודה אני
 מנהל פוזנר, חיים מר - ההיגוי ועדת חברי והרווחה, העבודה ממשרד לחברי תודות זה. במחקר הרבה
 שלמה ד״ר התפתחותן; להמשך ופועל היחידות להקמת שעשה ואישיים, חברתיים לשירותים האגף

 בעבר הקמתן, טרם עוד היחידות את המלווה הרמל, יעל והגב׳ המחקר; מחלקת מנהל איגלשטיין,
דין לסדרי ראשית סעד פקידת

 תרומתם על תודה ממנו; חלק הן שהיחידות שירות והמשפחה, הפרט לרווחת השירות מנהלת והיום
 - וממחשבותיו מזמנו שתרם מי לכל - התודות ועיקר ובגיבוי. בהתלבטויות בתכנון, בחשיבה,

 עובדי כל - וכמובן המשפחות, המקומיות, ברשויות עמיתינו והרווחה, העבודה משרד עובדי השופטים,
במחקר. שהשתתפו הסיוע יחידות

אלדר דורית
ואישיים חברתיים לשירותים האגף מנהל סגנית
(.1.2.1997-30.9.2000) הסיוע יחידות על ארצית ממונה

24.10.2000 ירושלים,

xxii



תודה דברי
:המחקר ביצוע את שאפשרו האנשים לכל להודות נבקש

 שלהם המקצועי והניסיון מהידע ותרמו שלביו בכל אותו ליוו אשר המחקר, של ההיגוי ועדת לחברי
 שלמה ד״ר ;והרווחה העבודה במשרד וחברתיים אישיים לשירותים האגף מנהל פוזנר־ חיים :לביצועו

 הפרט לרווחת השירות מנהלת הרמל־ יעל ;והרווחה העבודה במשרד מחקר מחלקת מנהל איגלשטיין־
 אישיים לשירותים האגף מנהל סגנית אלדר- לדורית פליוחדת תודה ;והרווחה העבודה במשרד והמשפחה
 תמיכתה על המחקר בתקופת והרווחה העבודה במשרד הסיוע יחידות על ארצית וממונה וחברתיים

 המלאה והנכונות הרבה הפתיחות ועל ביצועו ודרכי המחקר כלי בעיצוב הסיוע על המחקר, בביצוע
במשמעותם. ולדון המחקר לממצאי להתייחס

 פורת, חיים לשופט ;ביצועו את ואפשרו המחקר בביצוע שתמכו רביבי, יצחק ולשופט ארבל דן לשופט
 משפחה( )לענייני שלום משפט בית נשיא סגנית שטופמן, יהודית ולשופטת המחוזי המשפט בית נשיא סגן

ביצועו. במהלך שלהם הפעולה ושיתוף במחקר תמיכתם על המחקר, בתקופת

 לנו להקדיש נכונותם על ובאשדוד בנצרת בירושלים, גן, ברמת משפחה לענייני משפט בבתי לשופטים
 בית במסגרת היחידות עבודת על מקיפה תמונה בקבלת ולסייע המחקר, במהלך פעמים מספר מזמנם

המשפט.

 איסוף בקידום שהגישו והסיוע הפעולה שיתוף על המחקר בתקופת הסיוע יחידות על האזוריות לממונות
 המלאה והפתיחות הפעולה שיתוף על היחידות עובדי לכל דהן. ורג׳ין נבו חיה ענבר, ענת למחקר: המידע
 בתהליכים אותנו ולשתף שצברו מהידע לנו לתרום ונכונותם נתונים באיסוף הסיוע על המחקר, במהלך
המחקר. את לבצע היה ניתן לא בלעדיהם אשר ביחידות, שעברו

 המשפטי מהסיוע הדין לעורכי ;המשפטים ובמשרד הרווחה בשירותי הבכירים התפקידים בעלי לכל
הסיוע. יחידות את בתפיסתם אותנו לשתף נכונותם על הרווחה בשירותי לעובדים ;הפרטי ומהשירות

 מבטם נקודת את להכיר לנו ואפשרו להתראיין הסכימו אשר הסיוע ליחידות המופנות המשפחות לכל
 :המחקר של השונים בשלבים סייעו אשר ברוקדייל מכון לצוות היחידות. עבודת על השירות מקבלי של

 ובעריכתו. הדו״ח בהדפסת סייעה אשר שלומי ולטלי נתונים באיסוף סייעו אשר דדון, ויפעת פוזנר רחל
 מהלך בכל ותמיכתה עצותיה על ברוקדייל, במכון ולנוער לילדים במרכז המחקר דולב-מנהלת לטלל
המחקר. ביצוע
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1 חלק

 המחקר: מערך
נתונים איסוף שיטות המחקר, מטרות



מבואא.
 לשר נותן אשר ",1995התשנ״ה־ משפחה לענייני המשפט בתי "חוק נחקק 1995 אוגוסט בחודש

 מסוים שלום משפט בית בצו "להסמיך הרשות את העליון, המשפט בית נשיא בהסכמת המשפטים,
 בתובענות היתר, בין דן, זה משפט בית המשפחה". בענייני ידון אשר משפחה, לענייני משפט כבית לשבת

 הכשרות ולחוק השמות לחוק הנוגעים בעניינים ואבהות(, מזונות )כגון אישות וענייני אישי מעמד בענייני
 תובענה בכל - וכן במשפחה, אלימות למניעת חוק ולפי הילדים אימוץ חוק לפי בתובענות המשפטית,

 אחת גג קורת תחת משפחה לענייני המשפט בית מרכז למעשה, משפחתו. בן נגד אדם שהגיש אזרחית
 משפחה לענייני משפט בתי בישראל הוקמו 1996 בשנת שונים. משפט בבתי בעבר מפוזרות שהיו סמכויות

משפחתיים. בסכסוכים הדנים

 סיוע יחידות הוקמו אליו, הנלוות והתקנות (1995)התשנ״ה־ משפחה לענייני משפט בתי חוק בתוקף
 ייעוץ אבחון, שירותי "להעניק אמורות סיוע, יחידת החוק, פי על משפחה. לענייני משפט לבתי בסמוך
 לפרט השירות במסגרת פועלות היחידות המשפט". בבתי נדון שעניינן למשפחות משפחה בענייני וטיפול

 המשפט בית ליד הסיוע יחידת היא שהוקמה הראשונה היחידה והרווחה. העבודה במשרד ולמשפחה
 בירושלים, נוספות סיוע יחידות חמש הוקמו ,1997 בספטמבר .1997 במאי לפעול שהחלה גן, ברמת

שבע. ובבאר בחיפה בנצרת, באשדוד,

 הרווחה, שירותי ובמערך אחד מצד המשפט בתי במערכת להשתלב ועליהן חדש, שירות הן הסיוע יחידות
 הגורמים על עבודתו והשלכות פעולתו דרכי השירות, תפקידי התגבשות אחר לעקוב כדי אחר. מצד

 המחקר מעצבת. הערכה במחקר היחידות הפעלת את ללוות הוחלט בקשר, נמצא הוא שעמם השונים
 במשרד והמשפחה הפרט לרווחת והשירות והרווחה העבודה במשרד למחקר המחלקה ידי על הוזמן

 התמקד המחקר ברוקדייל. במכון ולנוער לילדים מהמרכז מחקר צוות ידי על ונערך והרווחה העבודה
 הסיוע יחידת גן, ברמת הסיוע יחידת המשפט: לבתי בסמוך הפועלות סיוע יחידות שש מתוך בארבע

 משלב היחידות את ליווה ההערכה מחקר בנצרת. הסיוע ויחידת באשדוד הסיוע יחידת בירושלים,
(.1999 אוקטובר - 1997 )מאי לפעולתן הראשונות השנתיים ובמהלך הקמתן

 המחקר כלי המידע, מקורות המחקר, שלבי :המחקר שיטת המחקר, ושאלות מטרות את מציג זה פרק
המידע. איסוף ומועדי

המחקר ושאלות מטרות ב.
:תחומים במספר השירות ומפעילי למתכנני שיסייע מידע לספק כוון המחקר

 לפני עבודתן, דרכי ובעיצוב משפחה לענייני המשפט לבתי הסיוע יחידות של ההקמה בתהליך ♦
;מלאה לפעילות נכנסו שהיחידות
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 תקופת כל ובמהלך להפעלתן הראשונה בתקופה היחידות בתפקוד והצלחות קשיים באיתור ♦
;המחקר תקופת במשך ושיפורים שינויים לאפשר מנת על ההערכה,

 בבתי העניינים ניהול אופן על המשפחות, על והשפעתן היחידות של עבודתן תוצאות בהערכת ♦
המשפט. בתי בעבודת המעורבים המקצועיים הגורמים ועל למשפחה, המשפט

:השונים בשלבים שחלו לשינויים התייחסות תוך הבאות, השאלות נבדקו המחקר במסגרת
;תפקידן ותפיסת היחידות מהקמת ציפיות ♦
;ביחידות שירות והמקבלת המופנית האוכלוסייה מאפייני ♦
;היחידות בתוך הפעולה דרכי ♦
;לו ומחוץ המשפט בבית נוספים, גורמים עם היחידות של הפעולה דרכי ♦
 ועל בקהילה הרווחה שירותי עבודת על המשפט, בבתי העבודה על היחידות עבודת השלכות ♦

המשפחות;
והכשרה. אדם כוח בתחום צרכים ♦

המחקר שיטת ג.
המחקר שלבי .1

 ההערכה ממצאי הוצגו שלב כל בסיום זמן. נקודות בארבע הסיוע יחידות של פעילותן את בחן המחקר
 למפעילי סיפק המחקר ביצוע אופן הממצאים. השלכות ונידונו המחקר את המלווה ההיגוי ועדת בפני

 כיווני על ולהחלטה לעבודתן מדיניות קווי לגיבוש היחידות, בעבודת שינויים לביצוע בסיס השירות
 התאמות בוצעו היחידות בעבודת החדשים ולצרכים הקודם השלב למסקנות בהתאם בעתיד. התפתחותן

המחקר. וכלי המחקר במרכיבי

:שלבים בארבעה נאסף הסיוע יחידות פעולת על המידע
 השונים הגורמים ציפיות על דגש הושם הראשון בשלב הראשונה: הסיוע יחידת של ההקמה שלב .1

 ביחידה המתגבשות העבודה ודרכי ההקמה תהליך ולימוד תפקידן תפיסת על ;היחידות מהקמת
 שירותים של פעילותם על ספרות סקירת גם נערכה זה בשלב גן. ברמת לפעול שהחלה הראשונה

בעולם. דומים
 של ההקמה תהליך לימוד על דגש הושם השני בשלב נוספות: סיוע יחידות של ההקמה תקופת .2

הראשונה. ביחידה שחלו השינויים בחינת ועל נוספות יחידות
 של הראשונה הפעילות שנת סיכום כלל השלישי השלב היחידות: הפעלת של הראשונה השנה סיום .3

 שונים גורמים ושל ליחידות(, שהופנו )משפחות המתדיינים של מבטם מנקודת היחידות, עבודת
 היחידות עבודת דרכי נבדקו זה בשלב עבודה. בקשרי אתן הנמצאים או היחידות בהפעלת המעורבים

השנה. במהלך עבודתן ולדרכי לתפקידן ביחס שחלו השינויים בחינת תוך הנבדקת, הזמן בנקודת
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 היחידות פעילות את המחקר בחן והסופי הרביעי בשלב היחידות: הפעלת של השנייה השנה סיום .4
 עבודת ועל המתדיינים על עבודתן להשלכות יותר נרחבת התייחסות תוך השנייה, עבודתן שנת בסיום

משפחה.' לענייני המשפט בתי

המחקר וכלי המידע מקורות .2
 שופטים הבאים: המידע ממקורות הסיוע, יחידות של עבודתן על מידע נאסף הערכה מחקר במסגרת
 היחידות ארבע עובדי ליחידות, שהופנו מתדיינים במחקר, שנכללו משפחה לענייני המשפט בתי בארבעה
 רווחה ובשירותי המשפטים במשרד והרווחה, העבודה במשרד בכירים תפקידים בעלי במחקר, שנכללו

 לשירותים במחלקות משפחה עובדי דין, לסדרי סעד )פקידי בקהילה רווחה שירותי עובדי בקהילה,
 מתדיינים המייצגים דין ועורכי נישואין( בחיי לייעוץ ותחנות באלימות לטיפול מרכזים עובדי חברתיים,

הסיוע. ליחידות שהופנו

:ואיכותיים כמותיים מחקר בכלי נעשה.שימוש המחקר במערך
 במשרד בכירים תפקידים ובעלי היחידות עובדי שופטים, עם למחצה מובנים. עומק ראיונות ♦

 אל פנים במפגש נערכו הראיונות בקהילה. רווחה ובשירותי והרווחה העבודה משרד המשפטים,
פנים.

ליחידות. שהופנו מתדיינים שייצגו דין עורכי ועם ליחידות שהופנו מתדיינים עם טלפוניים ראיונות ♦
בקהילה. רווחה שירותי לעובדי דואר שאלוני ♦
היחידות. עובדי ידי ועל עצמם המופנים ידי על שמולאו הסיוע ליחידות המופנים לגבי טפסים תיעוד ♦

המידע איסוף מועד■ .3
:הבאים במועדים המחקר מאוכלוסיית מידע נאסף ההערכה במסגרת

 היחידות עובדי 17 ועם במחקר שנכללו המשפט בתי בארבעה שופטים (19 )מתוך 17 עם ראיונות ♦
 מאי החודשים )במהלך היחידות להפעלת הראשונה השנה בסיום הבאות: הזמן בנקודות נערכו
 בחודשים ההקמה, בשלב גם רואיין היחידות צוות (.1999 )מאי לעבודתן השנייה השנה ובסיום (1998

.1997 ספטמבר־אוקטובר

 משרתות שאותם באזורים הארץ, ברחבי הרווחה בשירותי בכירים תפקידים בעלי 17 עם ראיונות ♦
 ברמה בכירים, תפקידים בעלי 7 גם רואיינו היחידות, להקמת הרקע והבנת השלמה לשם היחידות.
 עם בהתייעצות נקבעה המרואיינים רשימת המשפטים. ובמשרד והרווחה העבודה במשרד הארצית

 מאי בחודש היחידות, עבודת של הראשונה השנה סיום לקראת נערכו הראיונות המחקר. מזמיני
1998.

 חלק עם חוזרים ראיונות .1998 שנת בסוף הרווחה שירותי לעובדי שנשלחו דואר שאלתי 119 ניתוח ♦
 בקהילה רווחה בשירותי לעובדים שאלתים נשלחו כשנה. לאחר נערכו הרווחה שירותי מעובדי
 הנישואין בחיי וטיפול לייעוץ תחנות עובדי חברתיים, לשירותים במחלקות דין לסדרי סעד )פקידי
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 לארבע השייכים היישובים לכל נשלחו השאלונים אלימות(. ולמניעת לטיפול המרכזים ועובדי
המחקר. במסגרת הנבחנות הסיוע יחידות

 הסיוע ליחידות שהופנו מתדיינים שייצגו משפחה לענייני דין עורכי 52 עם טלפוניים ראיונות ♦
 פרטיים דין עורכי עם ראיונות 34 בוצעו .1998 נובמבר אוקטובר־ בחודשים בוצעו במחקר הנכללות

 נבחרו שרואיינו הדין עורכי המשפטי. הסיוע במסגרת מתדיינים שייצגו דין עורכי עם ראיונות 18ן-
במחקר. הנכללות הסיוע ביחידות התיקים מתוך המחקר צוות ע״י אקראי באופן

 (.1998 )מאי היחידות לפעולת הראשונה השנה בסיום נערכו מתדיינים עם טלפוניים ראיונות 25 ♦
 עבור ביחידות הסיוע להתנסות ביחס ראשונית התרשמות להציג מנת על בוצעו אלו ראיונות

 מתדיינים. עם טלפוניים ראיונות 121 נערכו היחידות לעבודת השניה השנה בסיום ליחידה. המופנים
 נקודות בשתי רואיינו הם המחקר. לצורכי להתראיין הסכמה טופס על שחתמו מתדיינים רואיינו

 ההתערבות תוצאות השפעת על ללמוד כדי חודשים, כשלושה ולאחר ביחידה ההתערבות בסיום :זמן
 ובחודשים 1999 מארס־יולי החודשים במהלך התקיימו הראיונות חודשים. מספר לאחר גם עליהם

.1999 יולי-אוקטובר
 לא )באשדוד ונצרת ירושלים גן, ברמת הסיוע יחידות ועובדי מתדיינים שמילאו טפסים 373 נותחו ♦

 דצמבר-פברואר בחודשים שמולאו טפסים תועדו גן ברמת הנתונים(. איסוף בתקופת טפסים מולאו
 על פרטים כוללים הטפסים .1998 אפריל ועד ההקמה מעת שמולאו טפסים ־ היחידות ובשאר .1998

 המשפחות של אישיים פרטים מצויים בטפסים הסיוע. ביחידות שירות המקבלת האוכלוסייה
 במשפחה, אלימות אירועי על פרטים המשפט, לבית פנו שבגינן התובענות פירוט וילדים(, )מבוגרים

 ידי על הועברו הטפסים נתוני בקהילה. לשירותים הפניות ועל הסיוע ביחידת ההתערבות על ודיווח
 הטפסים כל תועדו ובנצרת בירושלים הסיוע ביחידות ונותחו. מקוצר תיעוד לטופס המחקר צוות

 1997 דצמבר בחודשים שמולאו טפסים 190 תועדו גן ברמת ביחידות. הפעילות תחילת מאז שמולאו
 טפסים 41 ובנצרת- ,1998 אפריל לחודש ועד הקמתה מאז טפסים ־142 בירושלים ; 1998 פברואר ־

 התמונה ולכן חלקי באופן מולאו הטפסים כי לציין יש .1998 אפריל ועד היחידה הקמת מאז
מלאה. אינה מהם המתקבלת
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2 חלק

 - למשפחה משפט לבתי סיוע שירותי
המקצועית מהספרות העולות סוגיות



מבוא א.
 לענייני משפט לבתי הסיוע יחידות בשירותי העוסקות סוגיות נבחנות המקצועית הספרות בסקירת
 הסיוע שירותי של הפעולה ועקרונות עבודה דרכי הסיוע; שירותי מטרות את מציגה הסקירה משפחה.

 על המשפיעים הגורמים הסיוע; שירותי תוצאות שונות; במדינות משפחה לענייני משפט בבתי
משפחות. ידי על הסיוע שירותי תרומת והערכת התיווך אפקטיביות

הסיוע שירותי מטרות ב.
 הציבור, במודעות והעלייה מכך, הנובעים המשפט, מערכת על הלחצים הגירושין, בשיעורי גידול

 משפחתיות, במחלוקות העולים העזים הרגשות עם להתמודד מתאימה מסגרת איננו המשפטי שהפורמט
 משפחתיות. מחלוקות לפתרון המשפטי למודל חלופיים אמצעים לחיפוש השבעים משנות החל הובילו,
 והיקר הממושך המורכב, המשפטי לתהליך כחלופות נתפסו ופישור, תיווך כמו חלופיות, שיטות

(.Bruch, 1988; Kressel et al,. 1994) המשפט בתי על המוטל העומס לצמצום וכאמצעי

 קיטוב יצירת :בהם חוק, פי על הכפוי משפחה, בנושאי מחלוקות לפתרון חסרונות מספר צוינו במחקרים
 רוב בקרב חרדה ומעוררים מאיימים יקרים, הליכים המשפטי; ההליך התמשכות עם הצדדים, בין

 לילדים, הקשורים בעניינים מדובר כאשר במיוחד, בעייתיים אלו חסרונות נוקשות. תוצאות ;האנשים
 גמישות, המאפשרים תנאים דרושים כך, ולשם כהורים, לתפקד להמשיך צריכים שההורים מאחר

(.Brown, 1997) הילדים. של המשתנים לצורכיהם בהתאם

 המשפט בית ממרכיבי אחד להיות הפכו למשפחה, המשפט בית של הסוציאלית הזרוע הסיוע, שירותי
(1989 ,Steinberg.) משפחה בנושאי הפועלים הסיוע משירותי רבים של פעולתם בבסיס העומדת הגישה 

 הליכי מדינות במספר הצורך. לפי מומחה יועץ בסיוע המחלוקות, את בעצמם לפתור הצדדים עידוד היא
 פנייתן לפני לעבור חייבות שמשפחות תהליך הם ילדים( מעורבים שבהם במקרים )בעיקר והתיווך הייעוץ

 האחרון האמצעי להיות אמורה המשפטית התביעה ודחופים(. דופן יוצאי מקרים )למעט המשפט לבית
 אחרות מטרות הרצויות. לתוצאות הובילו שלא הלא-משפטיים, האמצעים מיצוי לאחר הסכסוך, לפתרון

 הקונפליקט של הטווח ארוכות השליליות ההשפעות את לצמצם הן משפט בתי של סיוע תוכניות של
 לתנאים מחדש להסתגל יוכלו שהמשפחות כך המשפחות; ועל הילדים על הפרידה ושל המתמשך
 הקשורים מנושאים לזוגיות הקשורים נושאים בין להפריד להורים לסייע }הפרעות במינימום המשתנים

(.Brown, 1997) אחרים. משפחה ובני להורים ותמיכה מידע לספק ;להורות

 גם קיימים המשפט. לבית הצדדים על דעת וחוות הערכות מתן הוא סיוע שירותי של אחר תפקיד
 בקשת לפי ההורה, או הילד של פסיכיאטריים או פסיכולוגיים אבחונים המספקים קהילתיים שירותים

 כך על הורה המשפט בית אם ייעוץ, או טיפול לבצע עשוי השירות בוצעה, שההערכה לאחר המשפט. בית
(1989 ,Steinberg.) חינוך תוכניות ובעריכת מידע בהפצת גם הסיוע שירותי פעילים מקומות במספר 
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 משפטיות לא שיטות של יתרונותיהן ועל וילדים מבוגרים על וגירושין הפרידה השפעת על לקהילה,
(.Brown, 1997) בפרידה הקשורים סכסוכים לפתרון

1997) Brown) ומתמקדים טווח, קצרי כלל בדרך הם משפט לבתי בסמוך הניתנים השירותים כי מציינת 
 מדובר הוגן. הסכם גיבוש שתאפשר הבנה יצירת לצורך ההורית, או הזוגית במערכת מחלוקות בבחינת
 להבדיל זאת, והארוך. הקצר בטווח הילדים, טובת את והמשרת הצדדים שני על המקובל בהסכם

 ארוך כלל בדרך שהוא (,therapeutic counseling) טיפולי ייעוץ הכוללים בקהילה, הניתנים משירותים
הגירושין. לאחר היחסים במערכת כולל לטיפול או הזוגית, המערכת לשיקום ומכוון טווח

 לתיאור מונחים מספר מוזכרים משפטיים לא באמצעים סכסוכים לפתרון באסטרטגיות הדנה בספרות
 — (mediation) תיווך (,conciliation counseling) מפשר ייעוץ (,conciliation) פישור ההתערבות:

(1998 ,Foy, 1987; Brown, 1997; Bruch.) שבה מועד, קצרת התערבות מתארים שהם הוא להם המשותף 
 שלהם, הדעות בחילוקי לדון לתקשר, הצדדים את להניע המתווך( או המפשר )היועץ, שלישי צד מנסה

 להסכם להגיע כדי הוגן ומתן משא ולערוך ביניהם ביחסים הקשורים בעייתיים נושאים ולהבהיר לזהות
 של מחדש ארגון ־ להיות יכולות התיווך מטרות במחלוקת. השנויים בנושאים הצדדים צורכי על העונה

 כלפי מהורים אחד כל של ואחריות זכויות על שמירה זוגית, לעצמאות להגיע כדי היחסים מערכת
הפרידה. לאחר ההורי התפקיד ביצוע להמשך והכנה הילדים,

המשפטי: בהקשר התערבות סוגי שני מתוארים בספרות
 אלו לשירותים הפניה המשפט. בית ידי על המוכרים מומחים ידי על הקהילה במסגרת וייעוץ תיווך ♦

 על הניתן הפניה צו באמצעות או משפטית תביעה הגשת לפני הזוג, בני ידי על עצמאי באופן נעשית
(.Foy, 1987) קנדה בקלגרי, או הוואי בהונולולו, למשל קיים זה מודל למשפחה. המשפט בית ידי

 לפתרון הסיוע לשירותי המשפט בית ידי על מופנה המסוכסך הזוג המשפט. בית במסגרת תיווך ♦
(.Foy, 19871 אוסטרליה בסידני, למשל קיים זה מודל המשפט. בבית הממוקמים סכסוכים,

למשפחה משפט בבתי סיוע שירותי על מחקרים ג.
 להעריך מנסים למשפחה המשפט בתי במערכות מחלוקות לפתרון האסטרטגיות את הבוחנים מחקרים

 הורים בין או גרושים, הורים בין בעיות לפתרון המשפטית לגישה התיווך מודל של התאמתו מידת את
משפחתיות. מחלוקות בפתרון המסייע כאמצעי שבתיווך התועלת מידת ואת גירושין, בתהליך הנמצאים

 נושאים והציגו המודל התפתחות את בדקו למשפחה משפט בבתי הסיוע שירותי את הבוחנים מחקרים
 תיווך וטכניקות אסטרטגיות ;התיווך מטרות את לזהות מנסים החוקרים בעתיד. לבחון שיש ומגמות

 תוצאות והערכת אפקטיבי תיווך בהשגת מכשולים ;אפקטיבי ולא אפקטיבי לתיווך הקשורות ספציפיות
 תהליכי של תועלתם בחינת לשם כלים במגוון נעזרים חוקרים (.Foy, 1987; Kressei et al,. 1994) התיווך
 ברשמקול, או בווידאו התיווך פגישות ותיעוד ניתוח התיווך, פגישות של פרוטוקולים ניתוח תיווך:
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 משפחות עם טלפוניים ראיונות (;Kressel et al,. 1989) המתווכים ידי על שנכתבו מסכמים דוחות־מקרה
 ראיונות (,Kressel et al,. 1994) התיווך תהליך סיום לאחר המשפט בית תיקי ניתוח התיווך(, לאחר

. (Paquin, 1990) למתווכים שאלונים ושליחת (Foy, 1987) מרכזיים; מפתח אנשי עם אישיים

 משפט בבתי סיוע בשירותי פעולה ועקרונות עבודה דרכי ד.
למשפחה

השירותים עובדי של מקצועית והכשרה מקצועי רקע
 בהבנת סיוע )לצורך משפטים סוציאלית, עבודה ־ מגוון מקצועי רקע בעלי עובדים יש מהשירותים בחלק

 (.Kressel, Et Al 1994 ;Haynes, 1983) ופסיכיאטרייה פסיכולוגיה הסכמים(, של משפטיות השלכות
 בפסיכולוגיה, או סוציאלית בעבודה הכשרה בעלי הם היועצים באוסטרליה למשפחה המשפט בבית

 גם יש מהעובדים לחלק ומשפחות. ילדים עם בעבודה לפחות שנים 5 של ניסיון בעלי להיות ועליהם
 יועצים ידי על מתבצע התיווך בניו-זילנד (.Brown, 1997) המשפט בית שירותי עם מוקדמת היכרות
 בית ידי על שנבחרו פרטיים מקצוע אנשי ידי על או המשפט בית של הפניה לפי נישואין ייעוץ במרכז

 בית של התיווך שירותי באונטריו־קנדה, (;Foy, 1987) מסוימים; במקרים טיפולי ייעוץ לספק המשפט
(.Steinberg, 1989) סוציאלית בעבודה רקע בעלי שהם יועצים כוללים למשפחה המשפט

 שעות 40 עוברים חדשים מתווכים בהוואי הסיוע: יחידות לעובדי מגוונים הכשרה מסלולי קיימים
 שישה בת פנימית תוכנית כוללת בסידני ההכשרה ;מקרים שלושה של בייעוץ ליווי הכוללת הכשרה,
 תהליך בתום עצמאי תפקוד לקראת ומעבר ביועצים, ישירה וצפייה קלינית הוראה הכוללת חודשים,

 מובנית להכשרה מוקדש בשבוע ויום מלאה במשרה מתמחים של משרות שתי קיימות כן כמו ההכשרה.
 נעשה בסידני התיווך על פיקוח חיצוניות. הרצאות שמיעת - השתלמות גם כוללת ההכשרה הצוות. של

 האחראים. עם התייעצות ובאמצעות חודשים לשלושה אחת תיווך פגישות של וידאו צילומי באמצעות
 נוספת הכשרה יש הצוות מחברי ולחלק מתווכים, מספר ידי על משותף תיווך פעם מדי עורכים בקנדה

(.Foy, 1987) ליחידה מחוץ

הסיוע בפגישות המשתתפים
 לפני העומדים נשואים, לזוגות או גרושים לזוגות ניתן למשפחה המשפט בתי במסגרת תיווך באוסטרליה

 לעתים פנים. אל פנים בדיונים והמתווך ההורים שני נמצאים התיווך בפגישות (.Brown, 1997) גירושין
 מסייעים המתווכים לפגישות. הילדים את גם מזמן היועץ בכך, צורך כשיש נפרדות. פגישות התקיימו

 מגיעים הם כאשר הוריהם, ידי על בחשבון תובא שדעתם כדי ותפיסותיהם, דעותיהם את להציג לילדים
(.Brown, 1997) להחלטה

 בפגישה לרוב מהמקרים, בחמישית בתיווך השתתפו שמונה גיל מעל ילדים ג׳רסי בניו הסיוע ביחידת
 נוספים משפחה בני גם משתתפים לעתים כי מציינת Foy .(Kressel et al) (1987, 1989) המתווך עם אישית
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 מעורבים היו לא נוספים אנשים כי מדגישים (1989) ושותפיו Kressel זאת, לעומת הדין. עורכי או
התיווך. בתהליך

והקונפליקטים המשפחות מאפייני
 ללמוד שביקש (Paquin (1990 חריפות: במחלוקות נמצאות כשהן תיווך לשירותי מגיעות רבות משפחות

 שמשפחות כך על מדווחים הם כי ציין בקליפורניה המשפט בבית מתווכים 124 של תפיסותיהם על
 הראייה ולסדרי למשמורת בנוגע חזקות רגשיות עמדות מציגות המשפט בית בהפניית תיווך המתחילות

 תיווך לשירותי שהגיעו משפחות 32 של הסכסוך מאפייני את בדקו (1994) ושותפיו Kressel הילדים. של
 שעלו מחלוקות ־ ומחציתן גירושין, טרום הורית מחלוקת הציגו מחציתן :ג׳רסי בניו משמורת בנושא

 ואינטנסיבית; ארוכה משפטית היסטוריה פיזיים, איומים כללו הקונפליקט אפיוני הגירושין. בעקבות
 וילדיהם. הילדים על חזקה להם שאין הורים בין מגע מיעוט מזונות; בתשלום חמורים ליקויים

אלו. מבעיות יותר או שתיים היו מהמשפחות בכמחצית

חסיוע בשירותי המטופלים מנושאים
 מהמחלוקות 94% למשל, )בסידני, ראייה בסדרי או משמורת בנושאי מתמקד התיווך המקרים; במרבית
 הקשורים בעניינים באוסטרליה, מזונות. הוא נפוץ פחות נושא ומשמורת(. ראייה סדרי בנושא עוסקות

 טיפולית הכשרה בעל והשני משפטית הכשרה בעל האחד - מתווכים שני מטפלים ברכוש, וגם בילדים גם
(1997 ,1989) Steinberg .(Brown) כמו נוספות, מטרות הקמתו בעת היו באונטריו-קנדה לשירות כי מציין 

 הגנת של במקרים יחידים של או משפחות של הערכות עבריינית; בפעילות המעורבים ילדים הערכת
 ובהסכמי במזונות ראייה, בסדרי במשמורת, העוסקים מקרים רק ליחידה מופנים בפועל, אולם הילד.
רכוש.

ההפניה ומועדי מקורות
:לתיווך הפניה מקורות מספר על מלמדים השוואתיים מחקרים
 מתוך למשפחה המשפט בית של השופטים ידי על רק לתיווך הופנו המקרים שבהם מקומות קיימים

 הפניה מקורות גם מצוינים אחרים במקומות (.Kressel et al,. 1989) משפטי. לדיון שחיכו המקרים
 הזוג בני ידי על הסיוע לשירות ישירה פנייה או בקהילה טיפוליים גורמים הדין; עורכי נוספים:

(1987 ,Foy.) ייעוץ לבקש יכולים נציגו או ילד או הורה למשל, באוסטרליה, המשפט בבית (1997 ,Brown.) 
 הפניה - והשאר דין; עורכי בידי 30% שופטים, בידי נעשות לשירות מההפניות 30% בקלגרי־קנדה,

 המשפחות השופטים, בין שווה באופן כמעט מתחלקות ההפניות בהוואי הקהילה. ידי על או אישית
(.Foy, 1987) הדין ועורכי

 את לשפר להם לסייע ניתן כי מאמין הוא כאשר לייעוץ, להגיע לזוגות מייעץ המשפט בית באוסטרליה,
 בייעוץ. צורך שיש נראה אס יעוכבו, משפטיים הליכים עצמם. לבין בינם או ילדיהם. עם יחסיהם מערכת
 ובהתאם יעוכבו, לא שהליכים מאפשר ההפניה, ביום למשפחה המשפט בבית המתקיים הייעוץ,

 לקוחות סופית. תביעה הגשת לצורך או נוסף שימוע לצורך המשפט, בית לטיפול העניין יוחזר לתוצאות
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התיווך בשירותי רבה במידה כתומכים שנמצאו שלהם, הדין עורכי ידי על לשירות מופנים רבים
(1997 ,Brown.)

1987) Foy) רבים, במקרים לאחריו. או במהלכו המשפטי, הדיון לפני לתיווך להפנות אפשר כי מציינת 
 ־ הבא הצעד את קובעת המשפט לבית היועץ והמלצת המשפטי, הדיון לפני ייעוץ מעודד המשפט בית

משפט. או תיווך

 הייעוץ ששירותי כדי ההחלטה, שהתקבלה אחרי גם לייעוץ משפחות מפנה באוסטרליה המשפט בית
 ,שניתן ככל המשמעותיים. לשינויים להסתגל למשפחות לסייע וכדי לילד יקרה מה למשפחה יבהירו

 מפנים משפחתית, הערכה נדרשת כאשר זאת, עם יועץ/מתווך. לאותו החוזרות בפניות חוזרות המשפחות
(.Brown, 1997) המסקנות את יטו לא הקודמות שהפגישות כדי אחר, ליועץ המשפחה את

 זאת, לעומת (Foy, 1987) בהונולולו-הוואי :למשל וולונטרית, בעולם מסוימים במקומות לתיווך ההפניה
 סידני-אוסטרליה (;Bruch, 1992) בארה״ב ומיין דלאוור קליפורניה, מדינות כמו: אחרים, במקומות

 כשמעורבים )בעיקר המקרים במקצת לפחות מחייבת, לתיווך ההפניה (Foy ,1987) ואוקלנד־ניו־זילנד
 סביב מחלוקת במקרי בתיווך השימוש את שבחן לאחר החליט, בהוואי למשפחה המשפט בית ילדים(.

 (mediation counseling) לייעוץ־תיווך להגיע הצדדים את רבה במידה לשדל ראייה, וסדרי משמורות
 הדורשת חקיקה, לקראת היערכות בהוואי קיימת הייתה אף הסקירה נערכה וכאשר הדיונים, במהלך

(.Foy, 1987) לתיווך מופנים להיות זה בנושא מחלוקת של המקרים מכל

התיווך משך
 מספר על מדווח בספרות למתדיינים. מועד קצר תיווך מציעים למשפחה המשפט בתי של התיווך שירותי
 תיווך כי מציינת Brown .(Foy) (1997, 1987) לפגישה שעות 3-2 בנות בממוצע פגישות 3-2) מועט פגישות

 ליחידה בעצמם חזרו מהמופנים חלק שעתיים. בנות פגישות 1.8 בממוצע כלל באוסטרליה המשפט בבית
 או להיפתר צריכה הייתה חדשה מחלוקת כאשר זוגות, חזרו המקרים ברוב שוב. אליה שהופנו או

נכשלו. ההוריים כשהסידורים

חיסיון
 בתיווך. הנידונים לעניינים ביחס למשפחות סודיות ומובטחת בחינם, ניתנים הייעוץ שירותי באוסטרליה

 מן יוצא משפטי. בדיון תועלה המחלוקת אם לעדות, להיחשב יכולים אינם בפגישה העולים הנושאים
 גם לרשויות. דיווח חובת קיימת ושלגביו הייעוץ, במהלך שעולה בילדים, התעללות על מידע הוא הכלל

 אחר, אדם או ילד מהצדדים, אחד לסכן העלולים הפגישות במהלך העולים חמורים מעשים או טענות
 לגבי דעת חוות או הערכה דורש המשפט שבית במקרה ללקוחות. הסודיות חובת את להפר מאפשרים
 יודעות המשפחות הייעוץ. בתהליך לפגום לא כדי זאת אחר, יועץ ידי על ההערכה תבוצע המשפחה,

 דעתו, חוות לגבי המשפט בבית היועץ את לחקור ניתן וכי המשפט, לבית ידווחו וההמלצות שההערכות
 המעורבים הצדדים על גם כי מדווחים (1994) ושותפיו Kressel .(Brown, 1997) אחר מומחה עד כל כמו
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 המחייב הסכמה, מסמך על לחתום מתבקשים הצדדים הראשונה התיווך בפגישת חיסיון: חובת חלה
מכן. לאחר שיתרחשו חוקיות בפעולות התיווך בתהליך שעולה בחומר להשתמש לא אותם

התיווך תוצאות על דיווח
1987) Foy) המתווך משותפת, הורית לתוכנית להגיע הצליחו הצדדים שבהם במקרים כי מדווחת 

 את מעודד המתווך הדין. לעורכי נשלחת המזכר טיוטת הבנה". "מזכר של לטיוטה הסכמתם את מתרגם
 הבסיס את יהוו אלו שעקרונות ציפייה מתוך שלהם, הדין עורכי עם העקרונות בהסכם לדון הצדדים
 המשפט. בית ידי על ומאושרת הדין עורכי ידי על נערכת ההסכם טיוטת הסופי. המשפטי להסכם

 על מידע שום בלי כך, על ידיעה מקבלים והשופט הדין עורכי הסכמה, עקרונות הושגו לא שבהם במקרים
 טבע הראייה, סדרי על הסכם לכלול יכולים הסכמה עקרונות הופסק. ומדוע בתיווך שהתרחש מה

 רושם המתווך (.Kressel et al,. 1989) המשותפת. ההורית התקשורת לשיפור והאמצעים המשמורת
 את רושמים באוסטרליה התיווך. בתהליך ומתן המשא נערך שלגביהם ההסכמה עקרונות של טיוטה
 במקרה. עתידי טיפול המשך לצורך המשפט, בית בתיק התיווך תוצאות על והדיווח העקרונות הסכם
 נוסף מידע לקבל לשופט מאפשר היועץ דיווח לבחון. עליו תחומים אילו למתווך יציין דוח המבקש שופט
(.Brown, 1997) החלטה קבלת לפני הצדדים ידי על המוסכמות וההחלטות הילדים לגבי

והסיוע הייעוץ שירותי תוצאות ה.
 לפתרון ולהביא המשפטית, לתביעה חלופה להיות התיווך או הייעוץ נועדו רבים, במקרים כאמור,

 להגיע היא התיווך מתהליך המצופה הישירה התוצאה המשפטית. במערכת שימוש ללא המחלוקת,
 התיווך של משני יעד במחלוקת. השנויים בנושאים הצדדים בין זמן לאורך וישים עמיד עקרוני להסכם

 ההורית היחסים מערכת שיפור לצורך המחלוקת את לפתור וניסיון הסכסוך מקורות בחינת הוא
 בתחומים תוצאות השגת על מדווחים מחקרים שבה המידה את להלן נבחן הילדים. עם היחסים ומערכת

וייעוץ. תיווך שירותי ידי על אלה

המשפטית לתביעה חלופי כפתרון תיווך
 לבית המגיעים המקרים מספר את מצמצמת משמורת במקרי לחובה התיווך הפיכת כי טענות נשמעות
 על מצביעים המשמורת, מקרי בכל חובה הוא התיווך שבה בקליפורניה, מחוזות ממספר נתונים המשפט.

 בנושא יותר מקיפים מחקרים קיימים לא (5%ל- 10%)מ־ המשפט לבית המגיעים המקרים במספר ירידה
 משמורת, מקרי המשפט לבית מביאה התיווך חובת שלפיהן הפוכות, טענות גם נשמעות זאת, עם זה.

 יש אם הגירושין בתהליך ראשונים בשלבים לברר יש הנוכחי, במצב קודם: אליו מגיעים היו שלא
 בנושא ומתן המשא את לדחות הדין עורכי יכלו בעבר לתיווך. להגיע לחייב כדי המשמורת, סביב מחלוקת

 למנוע כדי זאת, לפרדה. הנלווה הכעס ללא בכך, לדון ולאפשר הפרידה לאחר מה זמן המשמורת
(.Bruch, 1992) מיותרות משפטיות התדיינויות
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Kressel בניו למשפחה משפט בבית ילדים משמורת בנושא תיווך של מקרים 32 שבדקו (,1994) ושותפיו 
 הילדים. סביב המשפטי התהליך סיום ־ יעדו את התיווך השיג רבים במקרים כי מדווחים ג׳רסי,

 המשפטי. התהליך לסיום תמיד, כמעט הוביל, התיווך עקרונות, להסכם הזוגות הגיעו שבהם במקרים
 יותר נמוכים היו התיווך( לאחר )מיד בתיווך להסכם שהגיעו משפחות בקרב המשפטי הקונפליקט שיעורי

 Brown כלכליים. נושאים סביב נעו בתיווך נפתרו שלא סכסוכים בתיווך. להסכם הגיעו שלא זוגות משל
 הגשת לפני ייעוץ שעברו מהמטופלים 74% באוסטרליה למשפחה המשפט בבית כי מדווחת (1997)

 בבית הופעתם לפני לפגישה שהגיעו מאלו 73% גם כמו ;אחד נושא לפחות פתרו המשפטית התביעה
משפטי. בדיון שהיו לאחר שהגיעו מאלו 59%ו־ המשפט

מתיווך במסגרת עקרונות להסכם להגיע יכולת
 קשים. בסכסוכים גם גבוהה, בתדירות להסכם להגיע מסייע התיווך כי מציינים רבים מחקרים

 השנויים בנושאים להסכם התיווך באמצעות מגיעים הצדדים המקרים במרבית כי עולה מהנתונים
 שונים במחוזות לתיווך שהגיעו מהמקרים אחוזים מאה עד כשישים 1987 משנת דוח לפי במחלוקת:

 להסכם הוביל התיווך (1989) ושותפיו Kressel של במחקר (.Bruch, 1992) להסכם הגיעו בקליפורניה
 התיווך פרויקט תפקוד על שנים שלוש של ממעקב מהמקרים. 75%ב־ במחלוקת השנויים בנושאים
 במסגרת עקרונות להסכם הגיעו מהמקרים 62% כי עולה ג׳רסי בניו למשפחה המשפט בבית הניסיוני

(.Kressel et al,. 1994) התיווך תהליך

 וגמיש קיימא בר ,איכותי להסכם להגיע יכולת לבין כלשהו להסכם להגיע יכולת בין מבחינים חוקרים
 עם שנערכו מעקב בראיונות כי מציינת (Brown (1997 הצדדים. של המשתנים לצרכים להתאים דיו

 הלקוחות ההסכמים. את מקיימות עדיין רובן כי עולה התיווך, סיום לאחר חודשים שבעה משפחות,
 לפי ההורים, בהסדרי זעירים שינויים לגבי מו״מ לערוך היכולת ושיפור יותר טובה תקשורת על דיווחו

הצורך.

 אינו התיווך כאשר פתרון. מושג שבהם המקרים באחוז קרובות לעתים נמדדת התיווך שירותי הצלחת
 ליותר להוביל עשויים כאלו לחצים בנושא. המלצה המשפט לבית לספק חייב המתווך להסכם, מוביל

 "סיבוב על ומדברים שרירים" "תיווך במושג משתמשים המתווכים (.Paquin, 1990) כפויים הסכמים
 מביאה שאינה פשרה הוא התיווך כי שסבורים מי יש (.Kressel et al,. 1989) הסכם להשיג כדי זרועות״
(.Bruch, 1992) הילדים טובת את בהכרח משרת אינו הוא וכי ביותר הטוב לפתרון בהכרח

התיווך אפקטיביות על המשפיעים גורמים .1
 להשיג היכולת על המשפיעים גורמים מספר מציגים (1994 ,1989) ושותפיו Kressel של מחקריהם

 אישיות למרכיבי ולעוצמתו, הקונפליקט לטבע הקשורים גורמים התיווך: מתהליך אפקטיביות תוצאות
התיווך. לסגנון הקשורים וגורמים בתיווך, המעורבים הצדדים של
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המעורבים הצדדים אפיוני
 אחד של לקריה בין־אישית התנהגות :מוזכרים הסכמים, השגת כמעכבים שנמצאו האישיות, מרכיבי בין

 חדשות, דרישות הצגת ;מפגישות היעדרות או בזמן לפגישות הופעה )אי גרוע ומתן משא סגנון הזוג, מבני
 המחברים להסכם(. הגעה לקראת קריטיות, בנקודות חדשות דרישות הצגת ;מולאו ישנות דרישות כאשר

 לתיווך הובילה לקוי אישי בין באופן המתפקד הורה עם המתווך של אפקטיבית התמודדות כי מדווחים
 - שלילית התנהגות על ובקרה הלגיטימיים צרכיו במילוי השני להורה סיוע כללה ההתמודדות מוצלח.
 כשאחד גם נוצרו הסכם בהשגת קשיים פונקציונלית. לא התנהגות על או ציות אי על סנקציות הטלת

 Kressei et al)הקשר סיום עם להשלים והתקשה הגווע בקשר אמביוולנטי באופן השקיע עדיין הזוג מבני
1989.)

התיווך סגנון
Kressei הסכם להשגת המכוון סגנון :עיקריים תיווך סגנונות שני זיהו (1994) ושותפיו (SOS - settlement 

oriented style) בעיות פתרון וסגנון (.(PSS - problem solving style

 ידי על שהוצגו כפי בנושאים התמקדות תוך הסכם, לגיבוש להוביל נועד ,sos גישת פי על התיווך,
 הקונפליקט, לגבי חודרניות שאלות מלהציג או מלחקור נמנע הוא ניטרליות, על שומר המתווך ;הצדדים
 יכולה זו שיטה המחברים, לדעת הצדדים. על מוטלת בעיות לפתרון האחריות הנסיבות. או הצרכים
 זו בגישה זאת, עם וביעילות. במהירות המשפטית מהמערכת לצאת מעוניינים הצדדים כאשר להתאים

 דבר ־ מהותו על אמיתית הבנה משיגים ולא הקונפליקט של מודעות הלא לסיבותיו מתייחסים לא
זמן. לאורך ההסכם של עמידותו ביכולת החוקרים, לדעת ספק, המעלה

 על שמירה של הרעיון את ונוטשים הסכם בהשגת פחות טרודים ,pss גישת לפי העובדים מתווכים,
 ולא הרסניות והתנהגויות תפיסות גישות, הקונפליקט, מקור על השערות העלאת לטובת ניטרליות,

 אמון חוסר יש המתדיינים בין כאשר כי מציינים, החוקרים לקונפליקט. לגרום שעשויות פונקציונליות,
 צרכים ובדיקת עדיפויות סדרי בהצגת יעסקו עצמם שהצדדים הסבירות מתחים, של גבוהות ורמות
 הפתרונות וחיפוש האינפורמציה איסוף את להוביל עצמו על יקבל המתווך אם אלא נמוכה, בעיות ופתרון

 לקונפליקט הרלבנטיים המקורות באיתור - הבעיות בפתרון מתמקדים זו גישה תומכי החלופיים.
 סגנון נוקטים זו בגישה המתווכים המחלוקת. של מעמיקה הבנה על המתבססים פתרונות, ובהצעת

 התנאים בדיקת המשותפת; בהורות המשבר נוצר כיצד כגון: שאלות, להציג מרבים הם מתחקר:
 לסגנון וכד׳. מגורים מקום עבודה, שעות - המשותפת להורות הקשורים מהצדדים אחד כל אצל הקיימים
 שהתהליך ככל יותר, ספציפיות לשאלות ביותר כלליות משאלות מעבר - פירמידה של מבנה השאלות
 נראה המתווך, חקירת פי שעל הסכם, לקראת הצדדים את להוביל נועד השאלות צמצום מתקדם.

 המחברים ומבוקרת. בונה בסביבה זה את זה לשמוע אפשרות מתן תוך ;הצדדים שני לצורכי טוב כפתרון
 עמדה נקיטת כמו התיווך, בתפקיד הקיימים למכשולים ליפול לא למתווכים סייע זה סגנון כי מציינים

 תורמת זו גישה להערכתם, פתרונות. למציאת מדי רבה אחריות מדי, רבות שיחות הצדדים, אחד לטובת
 בעיות לפתרון להגיע עצמם הצדדים מאמצי את מקדמת הגישה יעילה. תיווך דינמיקת לקידום
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 טווח. וארוך ראלי הסכם להשגת הסבירות את ומעלה לדיון מועלית חשובה אינפורמציה קונסטרוקטיבי.
ההסכם. על פסיכולוגית אחריות לקיחת מעודד הבעיות פתרון בתהליך הצדדים של פעיל שיתוף

 יותר יציבים להסכמים הובילה pss גישת כי המורים ממצאיהם, על מתבססת החוקרים של זו הערכה
 מבין כפול שיעור : sos שיטת מאשר המשפחות ידי על יותר חיובי באופן ונתפסה יותר, גבוהה ובתדירות

 אלו, שנתונים מעריכים החוקרים החוקרים. עם לשוחח מוכנות הביעו pss בגישת תיווך שעברו ההורים
 תיווך חוויות הנראה ככל עברו pss בגישת תיווך שעברו שההורים מלמדים התגובות, איכות עם יחד

 הסגנונות, בשני עקרונות, להסכם שהגיעו ההורים כל כמעט לדבר. מוכנים יותר היו שעליה יותר חיובית
 sos גישת לפי תיווך שעברו הורים התיווך. חוויות לגבי אהבו שהם משהו היה האם לשאלה בחיוב ענו

 ביתר זו שאלה על ענו pss בגישת תיווך שחוו הורים יעילות. הצעות בהצגת המתווך של הסיוע את אהבו
 pss לגישת המתאימות המתווך של לאיכויות או ניהל שהמתווך התהליך לאופי התייחסו הם אריכות,

 ניטרלית, הוגנת, תומכת- סביבה הייתה דעתם; את להציג הזדמנות לילדים נתן "המתווך )לדוגמה:
 את הפסיק המתווך ;ניטרלי צד של דעה ולשמוע דבריי את להשמיע ההזדמנות את הערכתי ;ממוקדת

 נמצאה sos גישת מסייעת״(. חיובית, סביבה יצירת ;הזוג בן של למשחקים מעבר וראה הוויכוחים
 או קונפליקט של נמוכות רמות עם לתיווך הגיעו הצדדים שבהם במקרים לתוצאות המובילה כשיטה
 נטתה sos שיטת יותר, ומורכבים יותר בעייתיים במקרים ההורים. בקרב חמורה פתולוגיה בהעדר
 הסבירות בעייתיים, במקרים הצלחות מבטיחה לא pss שגישת אף הסכם,. השגת בפני מכשול להציב

 בית תיקי בדיקת כן, כמו במחקר. שנבדקו במקרים יותר גבוהה הייתה זו בגישה תוצאות להשגת
 יותר עמידים שהיו הסכמים הושגו pss גישת ננקטה בהם במקרים כי מלמדת התיווך לאחר המשפט

 היה בהם התיווך ושסגנון להסכם הגיעו שבהם המקרים 18 מתוך .sos גישת לפי שהושגו אלה מאשר
 להסכם שהגיעו המקרים עשרה מתוך בשבעה .sos לפי 8ו- pss לפי להסכם הגיעו מקרים 10 ברור,

 הזוגות 8 מתוך 3 עבור רק נכון היה זה מצב התיווך. לאחר משפטית פעילות הייתה לא pss בשיטת
(.Kressel et al., 1994) sos בשיטת להסכם שהגיעו

התיווך של כללים אפיונים
 הבדלים יש כאשר גם למקרים, מעבר מסוים תיווך בסגנון לעסוק נוטה מסוים מתווך - עקביות ♦

 הקונפליקט רמת )לפי המקרים אפיוני השוואת הקונפליקט. של בדינמיקה או בנושאים משמעותיים
 סגנון כי מלמדת הגירושין( אחרי או לפני מתרחש התיווך האם הורית; פסיכופתולוגיה ההורי;
המקרה. אפיוני של פונקציה אינו התיווך

 בעזרת התנהגותו. סגנון מאחורי העומדת ללוגיקה מודע להיות בלי פועל מתווך ־ מודעת לא פעילות ♦
מסוים. סגנון מאמצים הם מדוע בחנו מתווכים המחקר, מצוות סיוע

 לעבור ולמדו האישי לסגנונם מודעים יותר היו מתווכים הפרוייקט, בסיום - התיווך סגנון הכוונת ♦
המקרה. לנסיבות יותר המתאים לסגנון

 נטו מתווכים יותר טובות, פחות לתוצאות מובילה sos גישת כי ושותפיו Kressel מצאו שבמחקר אף
:לכך אפשריים הסברים מספר מציעים הם בה. להשתמש
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 לטפל מעדיף המשפט שבית יודעים הם מוגבל. זמן משפט בבתי גירושין למתווכי ־ מוסדיים לחצים
 אלו גורמים התיווך. ערך את ולשופטים המשפט בית להנהלת להראות מונעים והם "זזים", במקרים
.sos גישת לפי ״הסכם״ של האוריינטציה את מניעים
 ויוצרת הבעיה בפתרון לסייע ביכולתו לפגום עשויה חשוף המתווך שלו הקונפליקט, של הגבוהה הרמה

האפשרית. במהירות הצדדים עם הקשר את לסיים גדולה מוטיבציה
 למתווך מכך כתוצאה מקצועית. התפתחות של הראשוניים בשלביו נמצא התיווך - המקצועי ההקשר

 מצבים או מתח במצבי להישען יכול הוא שעליהם נוקשים, או ברורים מקצועיים הנחיה קווי אין
 המתווך, של הניטרליות חשיבות כמו פתורים, אינם עדיין מרכזיים מחלוקת קווי אמביוולנטיים.

 לגבי ברור מקצועי קונסנזוס ללא המחברים, לדעת איכותיים. הסכמים ליצירת לאחריות בהשוואה
 מציינים המחברים הסיטואציה. בלחץ מאוד תלוי להיות עשוי שהמתווך מובן התפקיד, של הפרמטרים

 היה ההסכם, איכות חשבון על מהיר להסכם להגיע ללחצים להתנגד המתווכים עבור עיקרי אמצעי כי
 זוגות בשביל משפטי תהליך של בערך הכרה להסכם־ להגיע ללחץ להיכנע לא עליהם מדוע לזכור

 כי מציינים החוקרים התהליך. בסוף הסכם הושג לא אם גם הבירור תהליך בתרומת והכרה מסוימים,
זה. בנושא חיזוקים בקבלת למתווכים חשוב מקור היו הצוות פגישות

המשפחות ידי על הסיוע שירותי הערכת ז.
Kressel למעלה כי מצאו הם תיווך. תהליכי שעברו משפחות עם טלפוניים ראיונות ערכו (1989) ושותפיו 

 המתווכים כי ציינו מהמרואיינים שלישים שני מהתיווך, רצון שבעי היו מהמרואיינים שלישים משני
 ביניהם החסומים התקשורת ערוצי את שיפר התיווך כי חשו מהמרואיינים ממחצית ויותר להם סייעו
 להם סייע התיווך כי ציינו מהמרואיינים 33% רק זאת, עם ילדיהם. לגבי בהחלטה לשלוט להם וסייע
המשותפת. ההורית היחסים מערכת את לשפר

 ששבלעות שסביר אף אך מהתהליך. רצון שבעי היו ההסכמה לעקרונות שהגיעו מהצדדים 90%ל־ מעל
 עם רצון. שבעי היו התיווך בתהליך להסכם הגיעו שלא מההורים משליש יותר גם בתוצאה, תלויה הרצון
 לשילוב זו ביקורת מייחסים המחברים התיווך. תהליך על ביקורת הייתה מהמרואיינים 60%לכ- זאת,

 המרואיין של ממקומו הנובעות סובייקטיביות תפיסות המתווך, של האובייקטיביים החסרונות בין
 ולכל הצרכים לכל מענה לתת יכול ואינו מובנות מגבלות כולל התיווך שתהליך והעובדה בקונפליקט,

 הורים לעומת sos בשיטת תיווך שעברו הורים של בחוויות הבדלים נמצאו צוין, שכבר כפי האנשים.
(.Kressel et al., 1994) pss גישת פי על תיווך שעברו

 משירותי רבה( )במידה רצון שבעי היו באוסטרליה, למשפחה המשפט בבתי שרואיינו הלקוחות רוב
 המתווך הפונים, לדעת לילדים. הקשורים ענייניהם את לפתור להם סייע השירות כי טענו רובם הייעוץ.

 המחלוקת. לפתרון רעיונות ובהצעת חשובות ובעיות נושאים בזיהוי סייע מאוד, מיומן היה היועץ( )או
 הרצון שביעות אי של גבוהה מידה ציינו משפטי, הליך שחוו פונים הוגנים. והתיווך שהייעוץ חשו גם הם

 המעורבים, הצדדים ידי על הדדית בהסכמה שהתקבלו שהחלטות בעוד ומהתוצאות, המשפט מבית
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 וההסכמים הקליינטים, ידי על חיובי באופן דורגו המשפט, בבית סכסוכים לפתרון השירות בסיוע
(.Brown, 1997) פיהם על לפעול היה וניתן עמידים יותר היו שהושגו

סיכום רז.
 התפתחות בשלבי הנמצאים שירותים מציגים למשפחה משפט לבתי סיוע בשירותי העוסקים המחקרים

 בדרכי בעיקר ביניהם הנבדלים שונים מודלים על מבוססים שהשירותים עולה מהמחקרים וגיבוש.
 בעת התערבות על המושם הדגש ובמידת המשפט לבית הקשר במידת המטופלים, בנושאים ההפניה,
 עוסקים השירותים מרבית משפטי. לדיון הגעה למנוע המכוונת התערבות לעומת משפטיים, הליכים
 עשויים כאלה שירותים כי עולה המחקרים מרוב ילדים. המערבים ובכאלה זוג בני בין בסכסוכים בעיקר
 הסכמים השגת לאפשר או משפטיים קונפליקטים לפתרון משפטיים באמצעים השימוש לצמצום להביא
 הצרכים פי על לשינויים וגמישים זמן לאורך יותר עמידים שיהיו באמצעותו( או המשפט לבית )מחוץ

 המקרים שברוב מדווחים גם המחקרים בילדים(. עוסקים ההסכמים בהם במקרים בעיקר החשוב )דבר
 לתת שיש סוגיות מספר מעלים המחקרים הפונים. עבור המשפט בית חוויות לשיפור התיווך תהליך תורם
 לעבודת תיאורטי מודל ולפתח מקצועיים סטנדרטים ליצור לצורך מתייחסים הם : הדעת את עליהן

 עבור התיווך תוצאות במשפחה; )אלימות ספציפיים מקרים של תוצאותיהם את לבדוק השירותים;
 להקים ;התיווך בתהליך דין( עורכי )כגון טיפוליים לא מקצועות בעלי של התרומה לגבי ללמוד ;נשים(

 של גבוהות רמות עם ומתמודדים לוחצת משפטית בסביבה הפועלים למתווכים תמיכה מסגרות
 הצורך לבין מהירים להסכמים להגיע הרצון בין לעתים הקיימת הסתירה עם ולהתמודד קונפליקט;

זמן. לאורך ויתקיימו הקונפליקט מקורות את בחשבון שיביאו להסכמים להגיע
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3 חלק

 הסיוע יחידות של ההקמה תקופת
 משפחה: לענייני משפט בתי ליד

 ההקמה משלב ראשונים ממצאים
הראשונה הסיוע יחידת של
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ממצא"□ תמצית א.
 הראשונים בחודשים גן ברמת משפחה לענייני המשפט בית ליד הסיוע יחידת עבודת נסקרת זה בדוח

 שנסקר וכפי בארץ, וייחודי חדש שירות מודל היא היחידה היחידה. עובדות של מבטן מנקודת להפעלתו,
 מסקירת בעולם. דומים שירותים של העבודה לדרכי זהות אינן ומטרותיה עבודתה זה, בפרסום 2 בחלק

בעולם. דומים שירותים לבין הסיוע יחידות בין מהותיים הבדלים מסתמנים הספרות

 ההפניות המשפט: לבית הסיוע את בעולם דומים משירותים יותר מדגישות בארץ שהיחידות נראה
 לגבי התלבטות )קיימת משפחות של עצמית לפנייה אפשרות ואין השופטים, ידי על רק נעשות ליחידה

 התהליך המקרים, במרבית שופט(. יד על הראשונה בפעם שהופנו משפחות של עצמיות בפניות טיפול
 המופעלים מהמודלים לחלק בניגוד זאת ;תחליף לו משמש ואינו המשפטי לתהליך מתלווה ביחידה
 המשפטי.עם לדיון ההגעה מניעת להיות יכול סיוע יחידות של המרכזיים התפקידים אחד שבהם בעולם,

 של במקרים הטיפול למשל: המשפטי ההליך היקף את לצמצם מכוון היחידות מתפקידי חלק זאת,
 להשתמש בעולם שונים במקומות הנעשים למאמצים במקצת דומה סכסוך" פרוץ על "הכרזה

 יש לעבודתן כי חשות העובדות כן, כמו משפטיים. להליכים להגיע ממשפחות למנוע כדי בתיווך/פישור,
 ההסכמים, הושגו או ההמלצות הוגשו לגביהם לנושאים שמעבר בתחומים גם המשפחות על השפעה

 המשכי לטיפול הכנה השופט, החלטות בקבלת סיוע המשפטי, הדיון של הקשה החוויה הקלת בהם:
 השופטים, ידי על שהופנו המשפחות לגבי רק אפשריות אלה תוצאות כי זאת, עם לציין, ראוי בקהילה.
 ההחלטה קבלת בשאלת מתלבט אינו שהשופט כאלה אף אחרות, משפחות גם כי ייתכן .זאת, ולעומת
היחידה. עם מקשר תועלת להפיק יכולות היו לגביהן,

 הזדמנות לעתים ומאפשרת עוצמה להן מעניקה המשפט לבית בסמיכות עבודתן כי חשות העובדות
 מכוונת היחידה עבודת כמה עד לחשוב מקום יש כי נראה זאת, עם ;בקהילה נפתרו שלא בעיות לפתרון
 העובדות( ידי על גם )שמובע הרצון לעומת ספציפיות, בבעיות ולהתמקדות מהירים הסכמים להשגת
 התפקיד של כזו ראייה זמן. לאורך עמידים להסכמים בסיס וליצור יותר כוללני באופן המצב את לראות

 גורמי עם והתיאום הפעולה שיתוף חיזוק עם יחד ביחידה, מתאימות טיפול שיטות פיתוח מחייבת
תוצאות. אחר מעקב ולביצוע והמשכי מקיף טיפול למתן שבנויים בקהילה, הטיפול

 בבניית שותפות להיות ומבקשות אתגר בתפקידן רואות העובדות השירות, של וייחודיותו חדשנותו לאור
 )יחד מתלבטות והן מספיקים, מנחים קווים ללא רבה במידה פועלות שהן חשות הן במקביל, התפקיד.

 שבין התפר בקו המקצועית וזהותו היחידה של מקומה לגבי שונות בשאלות השירות( ומפתחי ראשי עם
 עבודת את ילוו זה מסוג ששאלות להניח ניתן בקהילה. והגורמים המשפטית, המערכת המשפחות,

 לסייע או החלטה, לקבל לשופטים לסייע היחידה של המרכזית המטרה האם בהמשך: גם היחידות
 ועבודת הקהילה עבודת בין הגבולות מהם לקבל? שיש ההחלטה לגבי התלבטות אין אם גם למשפחות

 את להתאים עליה כמה ועד תפקידה, בהבניית פעילה להיות היחידה אמורה כמה עד ולבסוף, ;היחידה
המשפחות. או השופטים ידי על המובעים לצרכים תפקידה
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 בשלב ביותר בולטים היחידה לתפקיד ביחס וההתלבטות עבודה דרכי בגיבוש הצורך שבהם תחומים, שני
 :אחרים מקצוע לאנשי בהתייחס עבודתה דרכי את לגבש היחידה נדרשת שבהם התחומים הם זה,

 כך על הממצאים מצביעים אלה תחומים בשני הקהילה. גורמי עם והעבודה השופטים עם העבודה
 ביותר הרבה במידה שיתרמו עבודה דרכי על בחשיבה יחסית רב מאמץ משקיעות היחידה שעובדות
במשפחות. הטיפול ולתהליך לעבודתן

 הפערים על גישור הוא השופטים, עם עבודתה מבחינת היחידה, בפני כעת הניצב העיקרי האתגר
 לבין ־ טיפולית גישה בעלות שהן ־ היחידה עובדות בין המושגים ובעולם המקצועית בגישה ב״שפה",

 העובדות גורליים. במצבים משמעיות חד החלטות ולקבל לפסוק הצורך בפני העומדים השופטים,
 המשפטית" "השפה את ולהבין יותר להתקרב אותן מחייבת המשפט בתי במסגרת שעבודתן לכך מודעות

 ולדרך לגישה השופטים את לקרב רצון מביעות הן זאת, עם המשפט. בית של העבודה לדרכי ולהסתגל
 עדויות כבר )ויש הזמן במשך תיווצר הדדית הבנה של יותר רבה שמידה ספק, אין הטיפוליות. החשיבה

 היא אף מהווה הממונה השופטת ידי על הסיוע ליחידת הניתנת התמיכה בנוסף, כזה(. תהליך של לקיומו
 מהמלצות כמה של יישום לשקול חשוב זאת, עם הדדית. הבנה של יותר רבה מידה ליצירת מוצק בסיס

 היחידות בין המשותפת העבודה על ויקלו התהליך קצב את שיאיצו הידברות מסגרות ליצירת העובדות
האחרות. ביחידות והן זו ביחידה הן והשופטים

בקהילת תמימים עם עבודת
 לבין היחידות בין והאחריות התפקידים בחלוקת עדיין הקיימת הבהירות חוסר על מעידים הממצאים
 מהעובדה נובע הבהירות מחוסר שחלק ברור, דין. לסדרי הסעד פקידות בעיקר האחרים, השירותים
 בין מתחים לעורר שעשויים מוקדים מספר על מעידים הממצאים זאת, עם לפעול החלו אך שהיחידות

 זה בשלב כבר הדעת את עליהם לתת הראוי שמן האחרים, בשירותים המקצוע אנשי לבין היחידה עובדות
 היחידה, בין תפקידים חלוקת של הגדרה על דגש לשים שיש נראה עמם. התמודדות דרכי גיבוש לשם

 הסעד פקידי על מקובל ויהיה אחד מצד היחידה מטרות עם אחד בקנה שיעלה באופן האחרים לשירותים
 לחשש מודעות היחידה שעובדות עולה מהראיונות אחר. מצד בקהילה השירותים שאר ועל דין לסדרי
 "טיפול וייתנו מקרים של יותר קטן מספר עם להתמודד יידרשו "אליטה", יהוו שהן בקהילה הקיים

 מנסות הן וכי המשפחה, של אחרות בעיות עם להתמודד מבלי במשפחה, במשבר הממוקד מקצועי"
 - ביחידה לטיפול״ ״המתאימים המקרים את העובדות הגדירו שבו האופן זאת, עם אלה. חששות להפיג

 הבעיות שבהם ומקרים יחסית חדשות הבעיות שבהם מקרים אינטנסיבי, בטיפול שאינם מקרים
 המקרים את עצמם על כמקבלים היחידה עובדי את יתפסו הקהילה שעובדי חשש מעלה - ממוקדות

 גם ו״כרוניות". מתמשכות בבעיות לטפל להם ומשאירים יותר "מקצועית" התערבות נדרשת שבהם
 על המוטל החיסיון )עקב למשפחה" וכ״נאמנות מחד לשופטים" כ״מקורבות העובדות של המיוחד מעמדן

 עצמן המשפחות ידי ועל הקהילה עובדי ידי על שייתפסו לכך להביא יכול מאידך שלהן( ההתערבות
בקהילה. השירותים עם השוטפת בעבודה קשיים לעורר העלול דבר כ״אליטה",

 מקשיים כתוצאה עבודתה, דרכי ואת היחידה תפקידי הגדרת אופן את לשנות רצוי או ניתן אם ברור לא
 שבהם בקהילה, עובדים עם קבועים תקשורת ערוצי יצירת באמצעות עמם להתמודד ניתן אולם, אלה.
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 הקהילה לעובדי לסייע שיכולים ביחידה תפקידים פיתוח ידי ועל אחד מצד לדיון האלה הסוגיות יעלו
וכר(. מהמקרים בחלק משותפת התערבות ייעוץ, מתן )כגון, אחר מצד

 ותמיכה. נוספת הדרכה לקבל העובדות של לרצונן הדעת את לתת חשוב אלה, תחומים לשני בנוסף
 עם התמודדותן את ולשפר המשפטית המערכת של יותר מעמיקה הבנה לקבל ברצונן בעיקר מדובר

זו. לשיטה מתאימות דרכים וללמוד קצרת-הטווח ההתערבות

 כל עם שנערכו עומק ראיונות באמצעות נבחנה גן ברמת הראשונה הסיוע יחידת של הקמתה תקופת
 את בוחן הדוח .1997 אוקטובר - ספטמבר בחודשים :הראשונים עבודתן בחודשי היחידה עובדות

 כפי היחידות, תפקידי את ההתארגנות; דרכי את ; לגביו תפיסתן ואת מתפקידן המוקדמות ציפיותיהן
 גורמים עם בקשריה ביחידה, המתגבשות העבודה דרכי את ; הראשונים עבודתן חודשי במהלך שהתגבשו

 והדילמות והקשיים המשפחות עם בקהילה, הרווחה שירותי עם דין(, ועורכי )שופטים המשפט בית בתוך
ההקמה. בשלב מתחבטות הן שבהן

 ניסיון בעלות סוציאליות, עובדות שמונה כוללת גן, ברמת משפחה לענייני המשפט בית ליד הסיוע יחידת
 במהלך העובדות עם שנערכו עומק ראיונות על מבוסס זה דוח והמשפחתי. הזוגי הטיפול בתחום מגוון

 תפקידן את העובדות של המוקדמת לתפיסה התייחסו הראיונות .1997 ספטמבר־אוקטובר החודשים
 היחידה בין ולקשרים ההקמה, מאז בתקופה בפועל התבצע שהוא כפי התפקיד לתיאור היחידה, ותפקיד

 בהן ודילמות קשיים הציגו העובדות בקהילה. טיפוליים וגורמים המשפחות המשפט, בבית הגורמים לבין
הקיים. המצב לשיפור המלצות והציעו התחבטו הן

לתפקיד והכנה מוקדמת תפיסה ב.
 משפט בית מול עבדו חלקן הרבה. עליו ידעו לא לתפקידן כניסתן לפני כי מציינות היחידה עובדות

 )כגון סוציאלית עבודה אינו הראשוני שתפקידה במערכת עבדו וחלקן מבחן, כקצינות או סעד כפקידות
 מועד קצר טיפול יכלול ושהתפקיד המשפט לבית בסמוך בעבודה שמדובר הבינו העובדות חולים(. קופת

 הטווח קצר מהטיפול חששותיהן את ציינו הן בראיונות להסכמים. להגיע במטרה זוג בני בין וגישור
להן. חסרה תהיה ארוך לטווח הטיפול ששיטת וציינו

.."חשובה אינפורמציה אפספס שאני חששתי" "..אפשרי כלא הדרך בתחילת לי נראה זה"

 זה איך ברור היה לא .חדש משהו זה כי" מהתפקיד, מוגדרות ציפיות היו לא היחידה מעובדות לחלק
 בארץ. קיים שלא חדש מודל לפתח הזדמנות להן ושתהיה זוגי בטיפול לעסוק שיוכלו חשבו וחלקן ".יהיה

 לפורמט המתאים גישור מודל פיתוח גירושין, שעוברים להורים ולילדים, להורים טיפול קבוצות )למשל,
המשפט(. בבית מועד קצר טיפול של

 חוקים הוצגו לתפקיד, האוריינטציה הוצגה שבהם מרוכזים, הכשרה ימי שלושה כללה לתפקיד ההכשרה
מרכזיים. מושגים ונלמדו למשפחה המשפט לבית הקשורים

25



 מספר עבור להתמודד. צריכות הן שאתו המשפטי לעולם כראוי הוכנו לא כי חשות מהעובדות חלק
:מבלבלת חוויה הייתה המשפט בבית לתפקידן הכניסה עובדות
 ,למים אותנו זרקו;" "חוק לקרוא אותנו לימדו ולא משפט כענייני חוקים לנו נתנו - האוריינטציה ״בימי
..משפטים״ על, המשפט בית על כלום לדעת בלי

;■ברורה״ לא מאוד שפה, שלהם בשפה מדברים הם .הבנו שלא מושגים היו ״כשבאנו
 שמקשים חורים יש ..מדברים הם מה על מבינה ולא מולי חולפים מהדברים וחלק בדיון יושבת אני"

,שם״ קורה מה להבין עלינו
 לא ,יחידות יחידות כנוי ,ניירת מלא עליו להסתכל איך ידעתי ולא המשפט בית של תיק כפני הציגו"

.״.... עכשיו דנים כמה ,אחרון ומה ראשון בא מה ידעתי

 מפוגגותאת אנחנו"הזמן: עם ומתבהר התגבשות, בשלב נמצא התפקיד כי מציינות היחידה עובדות
".ביחידה טיפולית התערבות זו מה כדי תוך לומדות אנו. עכשיו הבלבול

התפקיד תיאור ג.
:מישורים בשני פועלות הן היחידה עובדות לדברי

 נוספת, מקצועית דעת חוות על המבוססות יותר, ונבונות צודקות להחלטות להגיע לשופטים סיוע ♦
 לקבל לדיון חוזר ביחידה שנאסף המידע עם שופט" :בהחלטות הטיפולי לפן מודעותם את ולהעלות
 לתשובה לחכות צריך היה אם או נתונים לו היו לא אם מאשר יותר ומהירה מדויקת החלטה

 תמיכה להם ומספקות לשופטים קשבת אוזן גם מהוות הן כי חשות חלקן בנוסף, ".מהקהילה
למשפחות. בקשר ההחלטות קבלת של והרגיש הקשה בתפקיד

 להגיע להן לעזור :תפקידים מספר נכללים המשפחות עם בעבודתן כי ציינו העובדות למשפחות. סיוע ♦
 ;לילדים( או הזוג )לבני בתהליך שנגרם הנזק את לצמצם ;והסכמה הבנה מתוך הוגנים להסכמים

 ;הילדים טובת את משרתים ההסכמים אם לבדוק ;המשפטי בהליך מקומה את למשפחה לשקף
 מוכנות ולהעלות הכנה לערוך ;יותר מעמיק טיפול לצורך בקהילה טיפול לאנשי משפחות להפנות
ועוד. הנדרש הטיפול המשך את להסביר ;בקהילה זוגי או משפחתי לטיפול

 להחזיר שלנו התפקיד" חייהן: על האחריות את למשפחות להחזיר תפקידן כי מאמינות העובדות
 שהמשפחות היא היחידה של התפיסה";האחריות״ את בחזרה לקחת .החיים על המנדט את למשפחות
 אומרות אנחנו .הדין עורכי בידי האחריות את להשאיר ולא חייהם על האחריות את לקחת צריכות
"בשבילכם יחליט המשפט בית ,לכם שמתאימה החלטה בעצמכם תקבלו לא אם :לזוגות

 הן זאת עם וכוללים. מעמיקים לפתרונות להגיע מקשה הטווח קצר שהטיפול לכך מודעות העובדות
 היא הכוונה זמניים, כלל בדרך הם היחידה, בתיווך מגיעים שאליהם ההסכמים אם גם כי מדגישות,

הארוך. בטווח גם המטופלים את שישרת להסדר תשתית ליצור
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ביחידה העבודה דרכי ד.
 למשפחה המשפט בתי ליד הסיוע ביחידות העבודה מודל ,2 בחלק הספרות מסקירת ללמוד שניתן כפי

 ארגונים הם המשפט בתי והן הסיוע יחידות הן בנוסף, בעולם. אחרים במקומות מהמודלים ושונה ייחודי
 ולתאר לבחון חשוב לכן, מתמשכים. ועדכון גיבוש בתהליך נמצאים פעולתם ודרכי דרכם בראשית
 ההפניה, ומקורת דרכי המופנים, המקרים סוג :כגון בתחומים, המתגבשים הפעולה דפוסי את במדויק

 נקודות ועל חוזק נקודות על לעמוד כדי זאת, המשפט. בית מול העבודה ומודל הנהוגות הטיפול דרכי
המשפט. בבתי ולשופטים למשפחות היחידות תרומת על השפעתם ועל אלה דפוסים של תורפה

המופנים המקרים סוג
 הגנה צווי אפוטרופסות, ראייה, וסדרי מזונות בנושאי הם למשפחה המשפט בבית המתנהלים ההליכים

 יציאה עיכוב גירושין, הסכמי רכוש, חלוקת לילדים, הורים בין .קשר סרבנות במשפחה(, אלימות )נגד
 אלה, לנושאים בקשר תחומים במגוון לסייע מתבקשת היחידה ועוד. לקטינות נישואין היתרי מהארץ,

:הם שבהם הבולטים
 הגנה לצווי בקשות ומשמורת; ראייה סדרי גירושין; הסכם טרום זמניים: הסדרים על המלצה ♦

 עד זמני, הסדר על ולהמליץ המצב את להעריך מתבקשת העובדת אלה במקרים אלימות. במקרי
בקהילה. יותר מעמיק בירור שיתאפשר

 תהליך שהמשך או משמעי חד אינו בתיק הנמצא המידע שבהם מקרים טיפול: המשך על המלצה ♦
 וקושי סותרים ממצאים שיש או בתסקיר(, צורך יש האם השאלה עולה )למשל, ברור אינו הבדיקה

 חורת בקבלת צורך ויש הורית(, מסוגלות ובדיקת תסקיר בין התאמה חוסר )למשל, החלטה לקבל
נוספת. מקצועית דעת

 במקרים חיצוני, למומחה פנייה על המשפחה עם להסכם הגעה או חיצוניים מומחים על המלצה ♦
בקהילה. טווח ארוך בטיפול צורך יש שבהם

 האם להחליט לזוג לסייע יש סכסוך׳ "פרוץ על הכרזה לאחר :התהליך המשך על להחליט לזוג סיוע ♦
המשפטי. התהליך בהמשך מעונין הוא

 השופט, התרשמות לפי מהמעורבים, אחד שבהם מקרים בדיקת ;שוויוניים לא הסכמים בדיקת ♦
הקטינים. טובת את משרתים שאינם שנראה הסכמים או ;ההסכם השלכות את מבין אינו

 "לנטרל משפחה לבני סיוע תוך להסכם, להגיע לאפשר שצריך חש השופט שבהם מקרים ♦
 מאחורי העומדות האמיתיות" "הסיבות את לברר או להסכם, להגעה המפריעים מכשולים"
 מנעה היא כי התברר ולבסוף רבות, שנים לאחר מזונות לדרוש שפנתה אם :)לדוגמה המחלוקת

הקשר(. את לחדש אמצעי הייתה המשפט לבית והפנייה שנים, אותן כל הילד את לראות מהאב
היחידה. בסיוע כולל פרידה להסכם הגעה ־ גישור/פישור מקרי ♦

 היחידה ידי על להיעזר שיכולים המקרים סוגי בין חלוקה מסתמנת הזמן במשך כי מציינות העובדות
 ביחידה לטיפול מתאימים כפחות לעובדות שנראים המצבים לכך. מתאימים שפחות מקרים סוגי לבין
 שבהם מקרים, ;משפטיים בכלים רק אותה לפתור וניתן משפטית, המחלוקת עיקר שבהם מקרים הם

 תיקים שבהם מקרים ;הנידונה בבעיה להתמקד מאפשרות אינן נפש( מחלת )כגון נוספות קשות בעיות
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 מקרים ;המשפט( בית למערכת היטב המוכרים מקרים ;משניים תיקים הרבה )הכוללים ״מסובכים״
 הסכמה. להשגת סיכוי שאין עד גדולה, כה היא בהם הכעסים ורמת משפטי, בדיון רב זמן כבר הנמצאים

 החשש בשל הן בקהילה, אינטנסיבי באופן המטופלים במקרים להתערב שלא מעדיפות העובדות כן, כמו
 שהשפעת חשות והעובדות טיפול, ורוויי בעיות מרובי כלל בדרך הם אלה שמקרים מפני והן מכפילויות

לגביהם. תורגש לא הסיוע ביחידת הייחודי הטיפול

 להיעזר יכולות ליחידה, להגיע צריכות היו לא שלהערכתן משפחות גס כי מציינות העובדות זאת, עם
 לפנות ליחידה, שהופנתה נפש חולת אישה של למשפחתה העובדות אחת סייעה למשל, כך, בשירותיה:

 בכך מותנית נוספים בנושאים לעסוק יכולתן כי לכך מודעות העובדות בקהילה. נפש בריאות לשירותי
מדי. גדול אינו ביחידה העבודה שעומס

 המידיות כי מציינות היחידה עובדות למשפחה. המשפט לבית בסמוך ממוקמת היחידה מיקום:
 משתמשות שהן מציינות גס העובדות לתהליך. ומסייעות זמן חוסכות המשפט לבית והסמיכות
 את לקדם כדי ביחידה המתקיימים התהליכים לבין המשפט בבית המתקיימים התהליכים בין בהבדלים
:הטיפולי התהליך
 4 כקומה .אמון חוסר ,הוכחות של - שונה שפה ,בשבילם מחליט מישהו המשפט( )בית S ״בקומה
 לקומה שייך זה" - להם אומרים-בקול שמדברים אנשים לתקשורת כלי עוד ,אחריות החזרת - )ביחידה(

 לקומה תחזרו - תחליטו לא אם - להם אומרים אחרת בצורה שיחה מנהלים איך - "מודלינג" עושים . ״5
 )בבית למעלה קשה משהו שחווים זוגות..וכה זמן ,רגשי ,כסף - מחיר לזה ויש ,בשבילכם יחליטו שם ,5

 להשתמש גם ניתן .בקהילה הצליחו שלא כדברים לעזור אפשר הזה במומנטום- למטה ויורדים המשפט(
 תחושה מעבירים .המשפט לבית תחזרו ־ האדום הקו את עברתם - לזוג לומר : כשוט המשפט בבית

.פריבילגיה״, לשינוי הזדמנות הוא היחידה עם שהקשר

 עם פגישות מתקיימות וילד. הורה גם מופנים לעתים זוג. בני הם לטיפול המופנים מרבית :המשתתפים
הזוג. בני ילדי עם גם לעתים נפגשות העובדות בנפרד. או ביחד הזוג, בני שני

 הפגישה אורך זאת, עם שעות. 3-2 בנות פגישות, 5-1 מועד- קצרת הטיפול כלל בדרך הטיפול: זמן משך
 בשל הן זאת, אחת. בפגישה שעות מספר זוג עם לשבת ניתן - אחרים טיפול בשירותי כמו מוגבל אינו

 בשל והן יום, באותו עוד פתרון הצעת או המלצה עם לחזור השופט ובקשת מהמקרים חלק של הדחיפות
הטיפולי". "המומנטום את לאבד ולא הטיפוליים ההליכים את למצות הרצון

 אינם אחרים גורמים בלבד. למשפחה המשפט בית שופט ידי על נעשית ליחידה ההפניה :ההפניה מקורות
 מדווחות העובדות תתקבל. לא המשפחות ידי על עצמאית פנייה וגם ליחידה, משפחות להפנות יכולים

 דין עורכי שבהם מקרים על או לטיפול, להתקבל ודרשו ליחידה הגיעו משפחות שבהן מקרים שהיו
 הגשת עם הוא במשפחה הטיפול סיום כלל, בדרך ליחידה. המשפחה את להפנות משופט מבקשים
 שטופלו משפחות של שופט( ידי על הפניה )לא חוזרות בפניות טיפול לגבי המדיניות לשופט. ההמלצה

 המשפט. בית הפניית ללא ליחידה לחזור ניתן לא כי טענה אחת עובדת משמעית. חד איננה בעבר ביחידה
 לסדרי סעד פקידת של תסקיר ביצוע על הומלץ ליחידה, הופנתה משפחה שבו מקרה היה שתואר המקרה
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 לבצע מנסה שהמשפחה חשה העובדת זה במקרה ליחידה. לחזור ביקשה והמשפחה בקהילה, דין
 ניתן ולא מעל עומד המשפט שבית להבהיר כדי" :המשפחה את שוב לקבל הסכימה לא ולכן מניפולציה,

 לחזור יכולה לא המשפחה ,בית וביקורי תסקיר לעשות התחילה סעד פקידת אם ..המערכת עם לשחק
 את תקבל כן היא מתאימות, לה ייראו הנסיבות שאם האפשרות את הסף על פסלה לא העובדת ..".אליי

 הקשור נוסף בנושא למשפחה לסייע צורך שיש יתברר התסקיר ביצוע סיום לאחר אם )למשל, המשפחה
 לגביהן הוגשה ביחידה, בעבר שטופלו משפחות מקבלת היא כי ציינה אחרת עובדת המשפטי(. להליך

שופט. של חוזרת הפנייה ללא גם נוספת, לפגישה מגיעות והן המלצה

 פרוץ על )הכרזה המשפט בבית הדיון לפני מועדים: במספר להגיע יכולות ההפניות ההפניה: מועד
 בית הפנה שאליו בנושא ממוקד קצר-מועד ייעוץ )קבלת מהאולם הפניה - הדיון במהלך סכסוך(;
 הפניה או ;יום( באותו המלצתה את לתת צריכה העובדת שבהם דחופים במקרים מדובר לעתים המשפט,
 הסיוע. יחידת מהי מבינות המשפחות כי יותר קלה מהאולם הפניה כי מציינות העובדות הדיון. בעקבות

היחידה. ואת עצמה את להציג להתקשר, צריכה היחידה עובדת - יותר מורכבת נייר״ ״על הפניה

 דעת לחוות זקוק שהוא חש השופט שבהם מקרים רק ליחידה, מופנים המקרים כל לא ההפניה: צורת
 יום תחילת )לפני מראש מתכננים מהשופטים חלק החלטה. קבלת לצורך מקצוע איש של נוספת

 במקרים ליחידה. יופנו מקרים אילו מראש קובעים אינם ־ אחרים ליחידה. יופנו מקרים אילו הדיונים(
 חש השופט אלה במקרים לאולם. היחידה לעובדת קוראים הם מידי בטיפול מעוניינים השופטים שבהם
 להשגת או כעסים" ל״נטרול היחידה בהתערבות צורך שיש או דעת, חוות ללא בדיון להמשיך יכול שאינו
 בוא עד הדיון את שמפסיקים שופטים יש בדיון. להמשיך יהיה שאפשר מנת על ספציפית במחלוקת הבנה

בדיון. ממשיכים אחרים שופטים הדיונים, לאולם היחידה עובדת

 המשפחות ידי על נתפסת ההפניה רבות פעמים כי אם להגיע, חייבות אינן ליחידה המופנות המשפחות
 שליחה "טקס" יש מהשופטים לחלק עצמו. השופט ידי על כזו בצורה מוצגת אף ולעתים כמחייבת,

:פעולה לשתף המשפחות של נכונותן את מגבירה כזה מסוג הכנה כי חשות העובדות ליחידה.
 שהיחידה ,מיוחדים מקרים רק שולחת היא כי הזוג בפני מציינת ....האנשים את מאתגרת.. (השופטת")

 .."הראשונה מהשורה מקצוע באנשי שמדובר מציינת .המשפט בית של צ׳ופר ושזה ,לעזור יכולה
ביותר מקצועיים ״אנשים

 כשכל המשפט, בית מול עובדת גן ברמת היחידה המשפט: בית מול הסיוע יחידת של העבודה מודל
 להן היו דרכן בתחילת כי מציינות היחידה עובדות שניים. או אחד שופט של בהפניות מטפלת עובדת

 עבודה של אחר מודל עם מהיכרות נבעו החששות מהעובדות חלק אצל זה. עבודה מודל לגבי היסוסים
 לעובדות דין. לסדרי סעד כפקידות או מבחן כקצינות בעבודתן המשפט( בית כל מול שלמה )יחידה
 כמודל נראה זה המשפט לבית הקשורים במושגים שלטו ולא המשפט בית עם בקשר התנסו שלא אחרות
תמיכה. ללא המשפטית המערכת מול לבד לעמוד יצטרכו שבו מאיים, עבודה

 לפי העובדות, בין שווה לא עבודה עומס נוצר :חסרונות מספר הקיים העבודה שלמודל מציינות העובדות
 כגון מיוחדות, התמחויות בעלות עובדות מספיקה ביעילות לנצל ניתן לא ;שופט מכל ההפניות מספר
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 עם במשותף במקרה מטפלת ייחודית התמחות בעלת עובדת שבהם מקרים יש כי )אם בילדים טיפול
 סגנון עם להיכרות העובדת את מגבילה אחד שופט מול העבודה כן, כמו המקרה(. על האחראית העובדת

זה. לשופט האופייני הפניות סוג ועם אחד שיפוט

:הקיים למודל מרכזיים יתרונות שני מציינות העובדות זאת, עם
 ללמידה אמון, יחסי לפיתוח פוטנציאל בו ויש השופט, עם ישיר מקצועי קשר יצירת מאפשר המודל ♦

יותר. בהירה בצורה מסרים ולהעברת הדדית
לפנות. עליו למי יודע שהשופט בכך המשפט בית בעבודת יעילות מאפשר המודל ♦

 שבשלב ייתכן כי ומציינות היחידה, נמצאת שבו לשלב מתאים הקיים המודל כי מסכימות העובדות
 יתבהרו, העובדה ונוהלי יתמסדו המשפט ובית השופטים לבין היחידה בין כשהקשריס יותר, מאוחר

העבודה. בצורת שינויים לערוך אפשר יהיה

השופטים עם הקשרים ה.
 והמלצות השופטים, דרך רק היא ההפניה הישראלי במודל סיוע, שירותי של אחרים למודלים בניגוד

 בין הדדית והסתגלות משותפים עבודה דפוסי לגבש מחייבת זו עבודה צורת לשופטים. חוזרות היחידה
 שירותים שהם הסיוע, יחידת וגם למשפחה המשפט בית גם שבו במצב זאת, כל שונים. מקצועות שני

 ולעקוב לבחון חשוב לכן העצמאיים. עבודתו דפוסי ואת יעדיו את אחד כל לגבש מנסים דרכם, בתחילת
לשופטים. היחידה בין המתגבשים העבודה דפוסי אחר

 כי מציינות היחידה עובדות שניים. או אחד שופט של בהפניות מטפלת יחידה עובדת כל שהוזכר, כפי
 נבדלים השופטים שונות. עובדות לבין שונים שופטים בין המתפתחים העבודה, בדפוסי הבדלים קיימים
 השופטים של בקשותיהם מרבית הבקשות. בסוג וכן ליחידה, מפנים שהם המקרים במספר ביניהם

 משמורת על להמליץ )למשל, המשפט בבית הנדון הספציפי הנושא את לבדוק בקשה מוצגת ממוקדות-
 מאחורי האמיתית הבעיה מה לברר ;בנושא לטפל איך )להמליץ יותר כללי אופי אחרות לבקשות זמנית(.
 שופטים קצר. זמן פרק תוך בבדיקה המקרים ברוב מעוניינים מהשופטים חלק המתדיינים(. של הפנייה
יותר. ארוך זמן פרק תוך המלצה מתן מאפשרים אחרים

 כעדה. העדים דוכן על היחידה עובדת את להעלות יכול אינו והשופט חיסיון, מוטל ביחידה הטיפול על
 עם ליחידה. הנשלחים במקרים עמו יחד לדון או המטופלים על השופט עם לדבר אסור היחידה לעובדת

 להבהרה או להנחיה לייעוץ, השופט עם לעתים נפגשות הן כי מציינות מהעובדות חלק זאת,
 לעתים ;מסוימת פעולה על להמליץ מותר והאם המשפטית העמדה מהי לברר כדי מקצועית/משפטית,

כלליות. בשאלות העובדת עם מתייעצים השופטים
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 הקשר חלקן לדברי היחידה. עובדות עם ומתייעצים משתפים נעזרים, הם שבה במידה נבדלים שופטים
 פורמלי הקשר אחרות, לדברי הדדית. והתייעצות פעולה שיתוף קבועים, מפגשים כולל ופתוח, זורם טוב,

יותר.

:שונות״ ב״שפות מדברים היחידה ועובדות שהשופטים העובדה את כקושי מציינות העובדות
 רוצה .לתהליך ומן נותן לא-בדיון אפילו .שלו לשפה החלטתי את להעביר הצלחתי לא .בשפות פער ״יש

("..המשפחות של..)שלהם החיים קורות את לו יספרו שלא מבקש ברורים קצרים דברים
 רגילות לא אנחנו ..מו״מ של הטכניקות את מכירה לא להתפלפלות ,וכחנית לאינטראקציה רגילה לא"

".לזה
 לא קונקרטית המלצה רוצים הם תהליך על מדברות אנחנו .ועכשיו כאן של בשפה הם - ״השופטים

".הטיפולי האבחון אותם מעניין

 הצגת כוללת שאינה תמציתית, בצורה נכתבות לשופט שההמלצות העובדה כי חשות מהעובדות חלק
 עשויה העובדת, ידי על ולא המזכירות דרך המקרים ברוב אליו ומועברות להמלצה, הרציונל או הרקע

בהמלצה. המסר של מדויקת בהעברה לקשיים להביא

 שונים השופטים של העבודה והרגלי לתפקיד הסוציאליזציה החשיבה, צורת גם כי מציינות העובדות
:הורגלו להם מאלו

 שלהם המטרה ,שונים שלהם הנתונים וניתוח איסוף ,שונה שלהם שהשפה אנשים עם אותנו ״מפגישים
"...אחר דגש,שונה זה אצלנו .החלטה לקבל, לחתוך רוצים -שונה

 באופן השני עם אחד מדברים לא .שונה ההסתכלות ,שונות בצורות המקרה על נדבר ואני השופט"
 לדיונים ,צוות לעבודת רגילות אנחנו .משותפת לעבודה רגילים ולא לבד עובדים השופטים".."טבעי

".משותפים

 . היחידה סיוע של אופטימלי ניצול לשם חיונית המקצועיות השפות של הדדית הבנה כי חשות העובדות
 בעובדות, אמון לתת לומדים השופטים הדדית. הסתגלות תוך מתפתחים הקשרים כי עולה מדבריהן,

 אותן ולנצל לסייע היחידה של וביכולות באפשרויות להכיר היחידה, של הייחודית התרומה מה להגדיר
יותר. טובה בצורה

:היחידה לקיום השופטים של מודעותם את להגביר צורך היה בהתחלה כי צוין
.אותי״ שיראה כדי בדיונים ״ישבתי

 הזמן כמשך" בקשר: מסוים שינוי שחל חשות הן מסוימת תקופה אחרי כי מציינות מהעובדות חלק
 ,למשפחה המשפט בית על הממונה ,המשפט בית מנהל סגנית דרך) מסרים והעברת בינינו שיחות בעקבות

 לשלוח התחיל )השופט( ...השתנה זה ,ביחידה להשתמש ניתן איך על (היחידה על הארצית והאחראית
".שלי הדעת מחוות שמרוצה פידבק נותן .. לעזור יותר אפשר שבהם מקרים

 בבית היחידה להשתלבות מאוד תורם המשפט בית על הממונה השופטת עם הקשר כי מציינות, העובדות
:המשפט
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 ..ליחידה מופנית להיות שאמורה המשפחה את מכינה היא איך לנו הסבירה ,צוות לישיבות מגיעה היא"
 אישית מתעניינת ;לח חשובה מאוד היחידה .להעביר מעוניינת מסרים אילו ;ליחידה מפנה מקרים אילו

.."בעובדים
".אווירהחמה יש"

״.. לו שאכפת מישהו שיש לדעת טובה הרגשה ״יש

:המשפט בית עם המשותפת העבודה לשיפור דרכים מספר מציעות העובדות
 דיונים לקיים מציעות העובדות :ליחידה מקרים להפניית וקריטריונים הגדרות של והבהרה בנייה ♦

 שהן חשות היחידה עובדות ומתי היחידה, בעזרת צורך חשים השופטים מתי יובהר שבהם משותפים
 עבודה סגנון וליצירת היחידה תפקיד של יותר טובה להבנה לתרום יכולה כזו הבהרה לתרום. יכולות
יותר. ומתוכנן מאורגן

 פגישות מערכת ליצירת היחידה עובדת מצד צורך עלה :ועובדת שופט בין מסודרים מפגשים קיום ♦
 האמון וחיזוק ההדדית ההכרות העמקת לשם השופטים, עם יומי בסיס על קבועות מסודרות,

 השונים העולמות בין לקרב ניסיון היא העובדות, לדעת אלה, מפגשים של מרכזית מטרה ההדדי.
 מבחינה שירחיב ,ולדבר להתייעץ יכולת ,אישי מפגש לי חסר"׳. השונות המקצועיות ה״שפות" ובין

 מתארת העובדות אחת .שלו״ העולם את טוב יותר להכיר .טיפולית מבחינה אסביר - ואני משפטית
 לנתח כדי עוצרים לא אבל ,השני של לצעד מגיב אחד ״כל :משותף כריקוד השופטים עם הקשר את

 בין בפגישה תלווה מסובכים( במקרים )בעיקר ההמלצה שהגשת מציעה העובדות אחת ".ולדבר
השופט. בקשת על העונה מובן באופן כתובה שההמלצה להבהיר כדי לעובדת, השופט

 ולעובדות לשופטים משותף פורום להקים מציעות העובדות :מקרים לניתוח משותף פורום קיום ♦
 המלצה במתן דעתו שיקול את מנחה ומה המקרה את מנתח צד כל איך ללמוד כדי מקרים, לניתוח

 נבין הזמו שבמשך סביר" :הדדי יהיה לא הלמידה תהליך העובדות אחת לדעת החלטה. בקבלת או
 והשופט משפטים אבין אני .הטיפולי התהליך את יכינו שהם מאשר יותר המשפט בית של השפה את
.כך״ לשפוט אפשר אי אולי כי - להיות צריך זה כך אבל .טיפולית בשפה ידבר לא

הדין עורכי עם הקשר .1
 לעורכי הדין. עורכי עם בקשר להיות חייבות אינן הן שקיבלו, ההנחיות לפי כי מציינות היחידה עובדות

 לדעתן, הטיפול. לגבי היחידה עובדת את לחקור או בתהליך להתערב ביחידה, לטיפול להיכנס אסור הדין
 פונות הן לדבריהן, העו״ד. בידי האחריות את להשאיר ולא חייהן על אחראיות להיות צריכות המשפחות

 פעולה. לשתף הלקוח את לשכנע או הלקוחות של כתובת לקבל : למשל להם, זקוקות כשהן הדין לעורכי
 אופי לגבי הבהירות חוסר פשרה. השגת לסיכוי או הטיפול לתהליך מפריע הדין עורך שבהם מקרים יש

 הביאה כדוגמה, מתחים. ליצור גם עשוי הדין לעורכי היחידה בין להתקיים שאמורה היחסים מערכת
 משום הדין, עורכי שיתוף ללא היחידה, במסגרת להסכם שהגיעו זוג בני של מקרה היחידה עובדת

 על כעסו והם הסכם, שהושג דין עורכי את מראש יידעה לא השופטת ההסכם. את יטרפדו שהם שחששו
:הדין עורכי של עבודתם בשיטות להתמודד עליהן כי חשות העובדות היחידה. עובדת
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 חלקם .אתם מהתקשורת להיזהר צריכות .שלנו בראש לא שהם ,עו״ד של טריקים של ניואנסים יש"
 ולא באנשים שמדובר תופסים לא .ירודה שלהם המוסר רמת - אחרים.להסכמה דברים להביא רוצים

. ".מהסכסוך נבנים הם .בתיקים

 כדי הצדדים של דין עורכי בין ולתווך לנסות כלומר, דין, עורכי בין "גישור" לבצע האפשרות הועלתה
 על זאת פוסלות אינן העובדות אך כזו, אפשרות לגבי ביחידה ברורה החלטה אין הסכם. בהשגת לסייע

בכך. צורך יהיה אם הסף

 הדין עורכי רוב זאת, עם היחידה. תפקיד מה ברור לא הדין מעורכי לחלק כי מציינות העובדות
 שהם מפני משותפת, מטרה למען משהו ועושים היחידה עם פעולה משתפים שהם להראות מתאמצים

מייצגים. הם שאותו הצד לטובת השופטים על להשפיע שיכול כגוף היחידה את תופסים

בקהילה הטיפוליים הגורמים עם הקשר ז.
 במצבי במשפחות בטיפול לסייע כדי בישראל הקיימים שירותים, במערך נוסף מרכיב הן הסיוע יחידות
 בעת בחשבון יובאו והילדים המשפחות לרווחת הקשורים ששיקולים ולהבטיח אחד, מצד שונים משבר
 מגוון עם ומתואמת משותפת עבודה כן אם מחייבת הסיוע יחידות הקמת אחר. מצד המשפט בבית הדיון

 לטיפול מרכזים הנוער, לחוק סעד פקידי דין, לסדרי סעד פקידי. :ובכללם זה למערך השייכים השירותים
 צריכות בנוסף, וזוגי. משפחתי לטיפול ותחנות וילדים הורים למפגשי מרכזים במשפחה, באלימות

בנהלים. או בחוק מוגדרים שאינם אלו, לשירותים ביחס תפקידיהן את להגדיר הסיוע יחידות

 השירותים עבודת עם היטב תשתלב לא שעבודתן מהאפשרות היחידה עובדות חששו הדרך בתחילת
 הבעיה עמיתיהן. עבודת את לבקר יצטרכו שבו במצב להימצא חששו הן כי ציינה העובדות אחת בקהילה.
 לבית והמלצות תסקירים להגיש הוא שתפקידם דין, לסדרי סעד פקידי של בעבודתם במיוחד התמקדה

:ומשמורת גירושין במחלוקות ילדים של טובתם לגבי המשפט
 מדגישה היא בפועל, ?"המקצועית הלויאליות עם נעשה מה - טובה לא עבודה מול עצמנו את נמצא ״אם

:התבדו שהחששות
".התסקירים את לקרוא גאה אני,דין לסדרי הסעד פקידות ידי על נהדרת עבודה נעשית"

 סעד פקידי אצל בעיקר שוב, בקהילה, טיפוליים גופים מצד גם חששות על שמעו כי מספרות העובדות
:המטה ברמות ובעיקר דין, לסדרי

 מעליהם ,אליטה שנהיה נוספת עבודה להם שניצור ,יתר מעבודת חשש יש מאוימת שהקהילה לנו אמרו"
.פעולה״ שטח אותו על שנתחרה, קלים מקרים שניקח ..

 מסרבול חשש שהעלה דבר המחוזיים, הסעד פקידי דרך רק לפנות יוכלו שהן להן נאמר הראשון בשלב
 או תשובות )לקבלת סעד לפקידת ישירות פונות היחידה עובדות בפועל- השוטפת. בעבודה ומעיכובים

זמינים. אינם מחוזיים סעד פקידי כי דחופות( הבהרות
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 לשירותים מחלקות )למשל, במשפחה שטיפלו קודמים גורמים עם קשר יוצרות היחידה עובדות
 כדי או הבהרה לצורך המשפחה, על מידע לקבל כדי במשפחה( באלימות לטיפול מרכזים חברתיים,

 לשמש שיכול ביחידה, שניתן והטיפול המשפחה מצב לגבי בקהילה הרלבנטיים הגורמים את לעדכן
בקהילה. טיפול להמשך כהכנה

 המקרים בקהילה: למטפלים היחידה עובדי בין עבודה חלוקת שמתגבשת עולה העובדות מדברי
 מקרים ;מידית עזרה במתן נקודתית, בבדיקה צורך יש שבהם מקרים הם ביחידה לטיפול המתאימים

 הנפגשים טיפול, "רוויי" שאינם הטיפוליים, במרכזי מוכרים שלא לאנשים סיוע ;זמני להסדר הזקוקים
המשפט. בית עם הראשונה בפעם

 נפש(, חולי )כמו המשכי לטיפול הזקוקים או טיפוליים למוסדות המוכרים אנשים העובדות, לדעת
 תהיה מעמיק, באבחון צורך יש שבהם במקרים כן, כמו בקהילה. טיפול לגורמי מופנים להיות צריכים

 וסיוע תמיכה ולספק האמיתי המצב מהו לבדוק יותר טובים כלים יש לו כי דין, לסדרי סעד לפקיד פנייה
 האחרים, השירותים עבודת עם כפילויות מיצירת להימנע היא המטרה כי מציינות הן זמן. לאורך

 על אינה עבודתן מוגדר. בנושא ספציפית, התערבות לצורך תיק מקבלות הן אלה. בתחומים הפועלים
בעבודתם. להתערב בכוונתן ואין בשטח המקצוע אנשי עבודת חשבון

 דין, לסדרי הסעד פקידות של העבודה כמות את תשנה היחידה שעבודת חושבות אינן היחידה עובדות
 עובדות אחרים במקרים אולם תסקיר, לכתוב סעד לפקידת חוסכת ליחידה ההפניה שלפעמים משום

נוסף(. או )ראשון לתסקיר המשפחה את שמפנות הן היחידה

 הגדרה אין גם היחידה. עם הקצרה ההיכרות עקב מצומצמת, עדיין ליחידה מהקהילה גורמים פניית
 מטפלים שבהם מקרים מספר היו ליחידה. לפנות יכולים מהקהילה גורמים שבהם מקרים של ברורה

 כדי היחידה, עובדת עזרת את לבקש או מקצועית דעת חוות לקבל להתייעץ, כדי ליחידה פנו מהקהילה
 במקרים טיפול מדיניות התגבשה לא עדיין )ביחידה שבטיפול. משפחה לגבי לשופט מסר להעביר להקל
זאת(. ביקש לא השופט אם משפחה של בתיק לטפל יכולה אינה היחידה עובדת זה. מסוג

 הסעד פקידי עם מתקיימים ולכפילויות( למחלוקות האפשרויות )וגם הקשרים מרבית לראות, שניתן כפי
 ילדים. מעורבים שבהם בעניינים המשפט לבית דעת חוות הנותן בקהילה שירות שהם דין, לסדרי

 ולעורכי למשפחות ברורים אינם הסעד פקידי לבין בינן שההבדלים לעתים להן נראה כי ציינו העובדות
 ולעומת חסוי, המשפחות עם בפגישותיהן המתקבל שהמידע הוא העיקרי ההבדל כי מציינות הן הדין.
 המשפט, בית של חוקרת זרוע משמשים שהם משום זאת, ;חיסיון אין הסעד פקידי עם השיחות על זאת,
 בית בפני להעיד להיקרא יכולים גם הם המשפט. לבית המלצותיהם את להביא לחקור, עליהם ולכן

 הסדרים על כלל בדרך ממליצים סעד שפקידי הוא נוסף הבדל נגדית. לחקירה מוזמנים ולהיות המשפט
 המלצה בשילוב לעתים זמניים, הסדרים על רוב פי על ממליצים זאת לעומת היחידה ועובדי קבועים,

 עוסקים אינם הסיוע יחידות עובדי כאמור, סעד. פקיד של תסקיר באמצעות יותר מעמיק בירור לבצע
 אם רק המשפט בבית הנדון בנושא נוסף מידע לקבל כדי בקהילה לגורמים לפנות יכולים הם בחקירה.
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 רק אלא לשטח, יוצאים אינם היחידה עובדי סודיות. ויתור טופס על וחותמת זאת מאפשרת המשפחה
.הטיפולי הגורם עם בטלפון הנושא את מברורים

 חיוביות הן מהשטח התגובות לדעתן, בקהילה. המטפלים הגופים עם טוב קשר מתארות העובדות ככלל,
 היחידה עובדת פניית שבהם מקרים מעט מוזכרים בהבנה. מתקבלת שלהן וההפניה המקרים, ברוב

 עובדת של פנייה פירשה למשפחה לייעוץ בתחנה מזכירה בו מקרה )למשל, בעייתי באופן התקבלה
 והגישה כהתערבות היחידה עובדת של לפנייה שהתייחסה סעד פקידת או הוראות", כ״הנחתת היחידה

 ידי על ליחידה חומר בהעברת עיכובים של מקרים גם מוזכרים אזורית(. סעד לפקידת תלונה כך על
 תשתית יצירת של בחשיבות מכירות העובדות חריגים. מקרים שאלו מודגש זאת, עם בקהילה. גורמים

בעתיד. לעזרתם יזדקקו שהן מאחר בקהילה עובדים עם פעולה שיתוף של

המשפחות עם הקשר ח.
 ביחידה. סיוע לקבל לבוא אותן לחייב שיכול חוק שאין יודעות אינן המשפחות מרבית העובדות, לדעת
 מתגברות חלקן ;לרעתן יהיה זה יגיעו, לא שאם או בררה, להן אין כי מאמינות שהן משום מגיעות חלקן

אמיתי. פעולה שיתוף אין ־ אחרות אצל פעולה, ומשתפות המכשול על

 בצורה הזוג עם לשוחח מאפשר וזה המשפט בית של חיסיון מוטל ביחידה הניתן הטיפול על לעיל, כאמור
:ניטרליות על לשמור אמורה והיא מסוים צד מייצגת אינה היחידה עובדת יותר. חופשית

".צד לוקחת אני כאילו יתפענח שלא ,אובייקטיביות על לשמור צריך. צדדים שני יש"
 זוגות פעולה. משתפים ואינם לשופט השיחות תוכן את מעבירות היחידה שעובדות שחושדים זוגות יש

 אישיים פרטים מספרים והם בפגישה, שנאמר מה על חיסיון שיש היחידה לעובדות מאמינים אחרים
היחידה. לעובדת

 שיש" תחושה להן יש המשפט. בית של זרוע כאל ליחידה מתייחסות המשפחות מרבית העובדות, לדעת
 ,סמכות״ הרבה עם היחידה כעובדות נתפסות ״אנו; בידינו״ שהגורל השפעה כוח הרבה לנו

 ה״פנטזיה" זאת, עם אבל וחשדנות, מסוימת לרתיעה להביא יכולה זו תפיסה שאמנם מעריכות העובדות
המשפחתית. המחלוקת פתרון בקידום לסייע יכולה המשפחות של

 על המשפטי, הדיון לאחר ,הסיוע יחידת עם למפגש שיש החיובית ההשפעה את מציינות היחידה עובדות
:המשפחות

 .מהדיון בהלם באים חלקם .שם ההמולה כל אחרי לפה באים הם .אנשים עם תיק לי מוריד השופט"
".בבכי פורצים הם אינטימי בחדר פתאום
.'למשפחות מאוד קשה המשפט בית חוויית כי היא העובדות תחושת

".להכיר שצריך משחק כללי יש .שם שמתנהל מה ,השפה את מבינות לא הן"
:המשפט בית עם המפגש של יותר חיובי דימוי ליצירת תורמת הסיוע יחידת העובדות, לדברי
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 נחתכו שבו כמקום ייתפס המשפט שבית במקום מטיבים כהורים אותנו זוכרים - שהצליח ״תיק
".דברים

היחידה עבודת תוצאות ט.
העבודה. תוצאות את להעריך קשה כי מציינות היחידה עובדות

 או מגמה מיצגים מסוימים מקרים אם ברור לא מסקנות הסקת של ולא מידע איסוף של בשלב אנחנו"
".דופן יוצאי שהנם

 יכולות ליחידה שבאות משפחות וכי ",חזקה סמכות כצל לעבודה חזק אפקט יש" כי חשות, הן זאת, ע□
 תחנה שזו מבינות וגם המשפט בית החלטת את מכבדות הן בקהילה. לעשות יכלו שלא שינוי לעשות
 מתוך ביחידה הסכסוכים את שיפתרו שכדאי מבינות הן המשפט. בית החלטת על לערער קשה כי סופית,

 ".90ה- הדקה של "הזדמנות ביחידה ורואות במקומן יחליט השופט אחרת הילדים, לטובת הסכמה
 השגת על העובדות, להערכת היא, אף מקלה מסוים בנושא ממוקד ביחידה הניתן שהטיפול העובדה

 תשפיע ואיך מתמשכת, שהושגה התוצאה השפעת כמה עד להעריך דרך לעובדות אין זאת, עם תוצאות.
בהמשך. המשפחה חיי על

 אינן העובדות רוב - המשפט בבית המתקבלות החלטות על היחידה לעבודת שיש ההשפעה מידת לגבי
 המלצתן אם יודעות תמיד לא ולכן המלצותיהן, בעקבות השופטים החלטות את סדיר באופן מקבלות

 מה יודעות שאינן העובדה כי מציינות העובדות שהושג. ההסכם סוג היה ומה השופט, ידי על התקבלה
 לסגירת חשוב זה .שלו ההחלטה את לדעת ״מעוניינת להן. מפריעה המלצתו, בעקבות השופט החליט
 קצר בטיפול .הצליח אם שיודעים מטיפול שונה ההתערבות" .״.למשפחות מידע לתת כדי וגם התיק
 חשוב לכן ,עוזר אתה אם מהאנשים יודע תמיד לא - משני שירות רק אתה .טיפוליות תוצאות אין המועד

".מהשופט הפידבק

בתפקיד רצון שביעות י.
 .."(במהירות עובר הזמן "..משעמם רגע אף אין)" מעניינת ביחידה העבודה כי מציינות העובדות

 קשה, מאוד בעבודה שמדובר מדווחות הן זאת, עם "(.ייחודי מודל לבנות הזדמנות)" ומאתגרת
 לעבודה שרגיל מי" הנדרשת: התגובה ומהירות הטווח קצר אופייה בשל ותובענית, אינטנסיבית

.״הכירורגית״״ לעבודה להתרגל לו קשה מאוד תהליכית
:לשחיקה להביא העשוי רב, רגשי עומס מתארות הן
 רגשותיהם את ביחידה שפורקים רגשות בסערת זוגות מגיעים ..קשות מאוד ,בעייתיות משפחות מגיעות"

.הקשים״

 a:>׳ הסיוע יחידת של התפקיד בניית בתהליך הבהירות חוסר עקב קושי, חשות מהעובדות חלק בנוסף,
."מסייעים אנחנו למי מבינים הסוף עד
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:ברורים מנחים קווים ללא פועלת שהמערכת תחושה יש
 חסר ...גבול יש אבל ,מאלתרת כמערכת להיות כיף.למח ברור לא אך מצליח .אקראית שההצלחה נראה"

.אירועים״ ניתוח ,ביצועים חקר ,ומנהל ניהול של במובן המערכת על שישתלט משהו .ארגוני ידע
 תפקידן של והייחוד השוני ובהבהרת עבודה שיטות של כוללת תפיסה בפיתוח צורך חשות העובדות

:אחרים שירותים לעומת
 את להחמיץ לא כדי ,על חשיבת על לעבוד חשוב לנו והקונקרטי המידי הרובד מתוך פועל המשפט בית"

 בתוך תפור פורום צריך ,מסקנות והכללת הסקה תהליך שנעשה חשוב .יותר״ מעמיקה הבנה של הרובד
 אסטרטגיות לפתח צריך .העיקר את מחמיץ m .טכנאים להיות לא כדי ,.כדי-תוך-חשיבה -המערכת
.בקהילה״ הקיימות השיטות את להעתיק ולא המשפטית לסיטואציה תואמות התערבות

:מקצועית בדידות תחושת. על מדווחות העובדות
 לא ראשונות. אנחנו כי מקצועית בדידות מתוך בתחילה זה את הבנו העבודה. של הבסיס היא "שונות

לבד" זאת ליצור צריך המבנה■, לתוך יוצרים איך שיגיד מי אין לנהוג, איך ברור

 מאוד קל" :המשפט בית מערכת בתוך המקצועי והמעמד המקצועית הזהות מאובדן חשש מביעות וכן
 בעלות להיות ,שלנו לרווחה ,לנו חשוב .במערכת בורג עוד או פסיק כמו להרגיש המשפט בבית להיבלע
".במערכת חשיבות

היחידה תפקוד לשיפור והמלצות קשיים יא.
 המצב. לשיפור והמלצות היחידות, בעבודת המרכזיים הקשיים את להציג העובדות התבקשו לסיכום,

:מרכזיות נקודות מספר עלו
 להוביל ועשויה קשה, מתישה, כאינטנסיבית, מתוארת ביחידה העבודה העבודה: וסגנון אופי ♦

 רגשיות עוצמות עם ובאות במשבר שנמצאות המשפחות מול לעמוד נפשי קושי יש גבוהה. לשחיקה
 גם נשארים דחוף מקרה יש אם ,הפגרה בתקופת גם המשפט בבית בתורנות להישאר :"׳מ־יץ חזקות
 העבודה סגנון ".התחלה של עומס -לחץ סיר של תחושה יש" .הרגילות העבודה לשעות מעבר

 ובחינת ומקיפה כוללת הסתכלות מאפשרת שאינה טווח, קצרת התערבות ־ היחידה את שמאפיין
 אמצעים במספר נעזרות היחידה עובדות והסתגלות. אימון ודורש העובדות, למרבית חדש תהליכים,

 צוות( )ישיבות מקצועיות מסגרות פיתוח והעומס: המקצועית הבדידות תחושת את להקל כדי
 את לפרוק וכדי להתייעץ כדי עמיתים( עם אישיות שיחות ;משותפת צהריים )ארוחת וחברתיות

 להניח )יש במשבר. משפחות עם האינטנסיבית העבודה עקב המטפל אצל שעולים והמתחים הרגשות
 מציעות העובדות שניים(. או אחד עובד רק יהיה שבהן ביחידות זמינים פחות יהיו אלה שפתרונות

 עבודה בשבוע, חופשי יום לקבלת אפשרות מתן כגון המתח, להקלת נוספים פתרונות על לחשוב
 גם לעסוק מעוניינות היו מהעובדות חלק כן, כמו "אוורור". סדנאות וייזום משרה בחלקיות
הטווח. קצרי הטיפולים לצד טווח, ארוכי במקרים

 העובדות, ציינו ליחידה, אחראית מונתה טרם הראיונות ביצוע שבתקופת מאחר מקצועית: הנחיה ♦
 מצפות העובדות המקצועית. היכולת לשיפור והדרכה הנחיה של מספקת מידה מקבלות אינן הן כי
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 להן שאין לעובדת )במיוחד המשפטיים והנהלים ההליכים המונחים, בהבהרת הן תתמקד שההנחיה
 התפקיד של הייחודיות לאור העבודה, ודפוסי שיטות בבניית והן המשפטי(, התחום עם בעבודה רקע

 של זה בשלב במיוחד דרושה המקצועית ההנחיה כי מדגישות העובדות הנדרשות. העבודה ושיטות
 לעשות מה לנו שיגידו רוצות לא” :זה בתהליך פעיל חלק למלא מעוניינות הן וכי התפקיד, בניית
.”הבנה מתוך משהו ולצור להבין כדי ביחד לחשוב רוצות אלא

 דין עורכי עם קשר למשל, מגובשת. אינה עדיין המדיניות תחומים במספר :נהלים לגבי ודאות חוסר ♦
 היחידה כנגד משפחות של מתביעות חשש גם יש שופט(. בהפניית )שלא משפחות של חוזרות ופניות

נפש(. עוגמת גרימת ;מקצועית רשלנות על )תביעה
 שהוזכר, כפי בעבודתן. ביותר חשוב חלק השופטים עם בקשר רואות העובדות :השופטים עם הקשר ♦

 בין לקרב רוצות העובדות כל זאת, עם אך העובדות. עם שונים קשר סגנונות שונים לשופטים
 לתת היחידה שיכולה הסיוע של להבנה שיוביל למצב ולהגיע המקצועות שני של והמטרות ה״שפות"
 וכן משותף מקרים בניתוח משותפות, בפגישות העובדות, לדעת להתבצע, יכולה זו למידה לשופטים.

ההמלצות. בעקבות השופטים החלטות לגבי מסודר משוב קבלת ידי על
 היו וכן היחידה, על אחראי מונה טרם הראיונות בזמן כאמור, ;וציוד משאבים היחידה, הרכב ♦

 להחלטה להגיע כדי נדרשת הפסיכיאטר שעזרת מציינות העובדות ופסיכיאטר. פסיכולוג חסרים
 חיצוניים מומחים רשימת הוכנה טרם כן, כמו למשל(. נפש, בחולי )בטיפול יותר ומעמיקה טובה

 ותיעוד עובדת כל לשימוש מחשבים מספיק אין ביחידה משפחות. אליהם להפנות יכולה שהיחידה
במלואו. ממוחשב אינו עדיין התיקים

 מקבלות הן רבים במקרים כי מדווחות עובדות המשפט: בית וממזכירות אל מידע העברת ♦
 אחרים, תיקים יש אם יודעות ואינן המתדיינים, על בלבד חלקי מידע המשפט בית ממזכירות
 כן, כמו ההמלצה. ולגיבוש לתהליך מפריע זה מידע חוסר הנידון. לנושא רלבנטיים להיות שעשויים

 )דבר המשפטי התיק בצירוף לשופטים היחידה המלצות העברת על אחראי שיהיה אדם למנות מוצע
כיום(. מסודרת בצורה נעשה תמיד שלא

 הטיפול גורמי בקרב ליחידה הציבור יחסי את לחזק יש העובדות, לדעת בקהילה: ציבור יחסי ♦
 קשרים יצירת היחידה, של העבודה מהות הבהרת ביחידה, מהקהילה עובדים של ביקור בקהילה:

 )צמצום היחידה כלפי הקהילה של הגישה בשינוי לסייע יכולים פעולה שיתוף ותשתית אישיים
 הקיום ...ההפך ולא עליהם להקל יכולים שאנחנו להם להסביר ״חשוב האיום(. ותחושת החששות

 פעם מדי זה כי להעביר שחשוב מסר-מעל לא אנחנו .השטח של המקצועי מהערך מוריד לא שלנו
".פנינו על טופח
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4 חלק

 הראשונה: גשנה היחידות עבודת
 בעלי מתדיינים, שופטים, של המבט נקודות

 הרווחה, בשירותי בכירים תפקידים
 מתדיינים המייצגים דין ועורכי היחידות עובדי

הסיוע ליחידות שהופנו
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הממצאים עיקרי א.
 של מבטן מנקודת גן, ברמת משפחה לענייני המשפט לבית הסיוע יחידת של פעילותה תוארה 3 בחלק

 שהוקמו ונצרת(, אשדוד )ירושלים, נוספות יחידות שלוש של פעולתן נבדקות זה בחלק היחידה. עובדות
 במשך גן ברמת היחידה בעבודת שחלו ההתפתחויות גם ונבדקות גן ברמת היחידה לאחר חודשים מספר
 השופטים עם שלהן והקשר פעולתן במהלך שהתגבשו כפי היחידות, תפקידי זה בחלק נבדקים עוד הזמן.
אחר. מצד בקהילה השירותים ועם אחד מצד

 שופטים, הסיוע: יחידות עם בקשר שעמדו גורמים של מבטם נקודות זה בחלק מתוארות זאת, מלבד
 ליחידות. שהופנו מתדיינים שייצגו דין, ועורכי בקהילה רווחה בשירותי בכירים תפקידים בעלי משפחות,

תרומתן. על ודעתם והערכתם תפקידיהן לגבי תפיסתם מהיחידות, המוקדמות ציפיותיהם גם נבחנות

 בחלק שהובא בדוח שהוצגו גן, ברמת העובדות עם הראשונים מהראיונות היחידות: תפקידי התגבשות
 ובמערך המשפט בבית - היחידה של מקומה ובתפיסת התפקיד בתפיסת בהירות אי הסתמנה ,3

 חדשה, ו״שפה" חדשה במסגרת עבודה ללמוד מהצורך חששות הועלו זאת מלבד בקהילה. השירותים
 גם היחידות עובדי את ללוות ממשיכות אלה שאלות גבולותיו. את ולתחום התפקיד את להבנות ומהצורך

 מרבית וגבולותיו. התפקיד בהבנת התקדמות מסתמנת אך הראשונה, היחידה הקמת לאחר כשנה
 להתמקד מעוניינים הם כי ציינו הם כן כמו יותר. להם ברורים תפקידיהם הזמן ■עם כי ציינו העובדים

 המשפטיים להליכים ישיר באופן ושקשורים בקהילה, ולא ביחידות, רק לבצע שאפשר בתפקידים
ולהשלכותיהם.

 מהשיחות אליהן. רלבנטיים" "לא מקרים הפניית נגד נטען הסיוע יחידות לפעולת הראשונים בחודשים
 ביחידה, להתערבות המתאימים המקרים לגבי יותר רב ביטחון כיום חשים העובדים כי עולה החוזרות

 הסכמה מסתמנת זה, בנושא מתאים. לא נראה כשהמקרה לשופטים לומר רב.יותר ביטחון מרגישים וגם
 רוב בקהילה: השירותים ומנהלי הדין עורכי השופטים, העובדים, ־ שרואיינו הגורמים רוב בין

 הוא אחרים, טיפוליים מגורמים אותן שמייחד ומה היחידות, של העיקרי שתפקידן סבורים המרואיינים
 למשפחות ולסייע הסכסוך הסלמת למנוע שנועדה מועד קצרת והתערבות דחופים, במקרים סיוע מתן

 לתת ויכולתם היחידות עובדי של הנגישות חשיבות מודגשת כן כמו נקודתיים. בנושאים להסכמות להגיע
במהירות. והמלצות דעת חוות

 עם טווח; קצר שתפקידם העובדה עם מבעבר, יותר כיום, משלימים היחידות עובדי נוספים: תפקידים
 את ומדגישים המשפחות, חיי על יותר ארוך לטווח להשפיע יכולה שהתערבותם מבינים הם זאת,

 גם הם במשפחות. יפגע לא להסכמים ולהגיע המשפטיים ההליכים את לקצר שהניסיון לכך מחויבותם
 כפי הסכמים, שהושגו לאחר המשפחות אחר במעקב מעורבים להיות עליהם כמה עד בשאלה מתלבטים

 דין, מעורכי מהשופטים, מהעובדים, חלק גם מהמשפחות(. חלק )וגם מהשופטים חלק רוצים שהיו
 מקיפות השלכות להיות יכולות היחידה שלהתערבות חשים ומהמשפחות, בקהילה השירותים מאנשי

 ההסכמים, תוצאות בקבלת סיוע המשפחה, חיי על הסכסוך משמעויות הבהרת כגון יותר, טווח וארוכות
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 לפעמים כי ציינו בקהילה שירותים ואנשי שופטים כן, כמו ובהתנהגות. חשיבה בדפוסי שינוי ואף
 המעמד עקב זאת, בקהילה, לטיפול נענו שלא במשפחות בטיפול חשוב תפקיד למלא יכולות היחידות
 המופנים היחידות, מעובדי חלק ניטרלי. כגורם היחידה ותפיסת המשפט, בית בצל התערבות של המיוחד
 לחוויה המשפט בבית ההתדיינות בהפיכת היחידות של תפקידן את גם ציינו השירותים ואנשי ליחידות
ילדים. עבור ובעיקר המתדיינים, עבור יותר חיובית

 היחידה שהתערבות מסכימים המרואיינים היחידות: להתערבות המתאימים המקרים/התובענות
 לשם מהירה החלטה נדרשת שבהם ובמקרים בסכסוך, מעורבים ילדים שבהן בתובענות בעיקר חשובה

 השונים הגורמים במשפחה(. אלימות מפני הגנה צווי בנושא )בעיקר בסכסוך המעורבים על הגנה
 לטיפול מתאימים אינם משפטית מבחינה מסובכים ונושאים סבוכות רכוש שבעיות הסכימו שרואיינו
 גם להידברות, אנשים להביא היחידות עובדי ביכולת נעזרים שהם ציינו מהשופטים חלק כי )אם היחידה

 שאינו )ילד קשר סרבנות של במקרים הפנייה יעילות לגבי דעות חילוקי עלו רכוש(. סכסוכי של במקרים
 מתאימה אינה מועד קצרת התערבות כי ציינו מהשופטים חלק :מהוריו( אחד עם קשר לקיים מסכים
 הגורמים מרבית שהופנו. במקרים גדולים הצלחה שיעורי ציינו העובדות ואילו מורכב, כה בנושא לטיפול
 סכסוך ליישוב תובענות של במקרים משפטיים הליכים למנוע ביחידה ההתערבות של ביכולת הכירו
 זמן פסק מתן תוך לגירושים, תביעה להגיש הצדדים של זכותם מסוים זמן לפרק נשמרת בו )הליך

 המפקפקות דעות גם דין ועורכי השופטים העובדים, בקרב נשמעו זאת, עם פישור(; או טיפול לתהליך
 בתובענה או סכסוך ליישוב תובענה )במסגרת המשפטי ההליך לפני עוד ליחידה, הישירה ההפניה ביעילות
אחרת(.

 המופנים שמרבית מראים ליחידות ההפניות לגבי היחידות עובדי שממלאים מהטפסים העולים הנתונים
 התערבות בהן אלו אכן הן ליחידות משפחות הופנו בגינן המרכזיות והתובענות זוגות, הם ליחידות
ממון. ויחסי משמורת, ראייה, סדרי הגנה, צווי ומדור, מזונות :כיעילה נתפסת היחידה

 בקרב )הן מהמרואיינים חלק אצל יצרה היחידה תפקידי בהגדרת הבהירות אי :התממשו שלא ציפיות
 והביאו התממשו שלא ציפיות המשפחות(, בקרב והן בקהילה השירותים אנשי בקרב הן השופטים,

 מקיפה התערבות לבצע מסוגלות אינן שהיחידות מכך אכזבה הביעו מהשופטים חלק למשל, כך לאכזבה.
 חלקם המשפחות. תפקוד על מקיפה וחקירה תסקירים לבצע ביכולתן שאין וכן המשפחות, של בבעיות

 אינם היחידות שעובדי בעוד בקהילה, לשירותים המשפט בית בין מתווך גורם יהוו שהיחידות ציפו גם
עבודתם. משגרת כחלק זה תפקיד תופסים

 את תצמצם היחידות שהקמת ציפו חלקם ־ מומשו שלא ציפיות בקהילה השירותים מאנשי לחלק גם
 לסדרי הסעד מפקידי )חלק חלקי באופן רק שהתממשה ציפייה בקהילה, השירותים על הקיים העומס

 יהוו שהיחידות ציפו אחרים ;היחידות( הקמת מאז דחופים לתסקירים הבקשות צמצום על מדווחים דין
 וייצגו במשפחות המשפטי הטיפול בקידום יסייעו המשפט, בית לבין בקהילה השירותים בין מתווך גורם
 אלה שירותים אנשי הטיפול. במשימות לעמוד יכולתם ואת השירותים עמדת את המשפט בית בפני

 חלק גם בקהילה. לשירותים מאשר יותר המשפט לבית מחויבת שהיחידה חשים כשהם מאוכזבים
 עם בקשר הן ־ בעיותיהן מכלול את לפתור להם סייעה לא שהיחידה מכך אכזבה הביעו מהמשפחות
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 לא הזוג בן שכנוע )כגון המשפחתיים ביחסים והן לילד( סידור מציאת )כגון בקהילה השירותים
להתגרש(.

 חשים גן( ברמת ביחידה )ובעיקר ביחידות העובדים מרבית היחידות: לעובדי השופטים בין התקשורת
 הגדרות לחידוד משותפת, לחשיבה מסגרות ולקיים השופטים עם התקשורת ערוצי את לשפר רוצים שהיו

 ציינו העובדים מרבית היחידות. מעבודת המצופות התוצאות ולהבהרת. היחידות, של התפקידים
 אך השופטים, עם פתוחה תקשורת קיום על מקשים השונים העבודה והרגלי המקצועית השפה שהבדלי

יצטמצמו. ההבדלים הזמן שעם תקווה הביעו

 ניתן כללי באופן השופטים. ידי על למעשה מוכתב עבודתם שאופי מכך נוחות אי חשים מהעובדים חלק
 מכיוון היחידות. של העבודה דרכי עיצוב על משפיעות השופטים של השונות שתפיסותיהם לומר

 בסוג ליחידה, ההפניות במספר השונים השופטים בין רבה שונות קיימת שונות, תפיסות שקיימות
 על העובד שמקבל ובמשוב המבוקש ההמלצה בסוג המבוקש, .ההתערבות בסוג המופנים, המקרים

 במידה ומושפעת אחר שופט מול פועלת עובדת כל שבה גן, ברמת ביחידה במיוחד בולט זה )מצב עבודתו
 דרכי את להתאים עליהם מסוימת שבמידה לכך מודעים העובדים ומתפיסותיו(. עבודתו מדרכי רבה

 לעובדים השופטים בין משותפת לחשיבה פורום שגיבוש חשים הם זאת עם השופטים. של לאלו עבודתם
 יותר, אחידה עבודה לצורת יביאו אלה( בנושאים בין־יחידתית שירותית, מדיניות קווי גיבוש )בצד

היחידות. של המקצועי המעמד את ויחזקו

 לפני אתם מתייעצים היו השופטים ואילו בדיונים, יותר מעורבים היו שאילו גם, חשים מהעובדים חלק
 להיעזר יכולות היו יותר רבות ומשפחות פוחת, היה מתאימות הלא ההפניות מספר ליחידה, ההפניה
 משוב העברת אי מהשופטים. עבודתם על משוב לקבל ביחידות העובדים של הצורך עלה כן כמו ביחידה.

 תוצאות לגבי ללמוד ביכולתם העובדים, לדברי פוגע, והמלצותיה, היחידה התערבות לגבי מהשופטים
שלהם. במוטיבציה גם ופוגע ולמשפחות לשופטים ותרומתה עבודתם

 את תופסים השופטים שרוב נראה היחידות. עובדי עם טובים אישיים יחסים על מדווחים השופטים רוב
 בעלי שונים, מקצועות בשני שמדובר לכך מודעים הם עצמאית. מקצועית תפיסה בעל כגוף היחידות

 ברמת המשפט בית שופטי התקרבות. חלה הזמן שבמשך חשים הם אך שונות, עבודה ודרכי שונה "שפה"
 למידה מאפשר שהוא ומציינים - עובדת מול שופט - העבודה למודל זו מהתקרבות ניכר חלק מייחסים גן

 מכירים היחידה(, מול המשפט )בית שונה במודל העובדים בירושלים, המשפט בית שופטי הדדית.
 המשפט בית הקיים המודל כלפי טענות הביעו לא אך עובדת, מול שופט העבודה מודל של ביתרונות

שלהם.

 לגבי היחידות ידי על אליהם המועבר המידע ומהיקף מאופי רצון שביעות אי הביעו מהשופטים חלק
 להם ומאפשר מספק להם המועבר שהמידע ציינו השופטים מרבית זאת, עם ותוצאותיו. הסיוע תהליך
 הם כמה עד מתלבטים העובדים גם ביחידות, ההתערבות תהליך על המוטל החיסיון בשל החלטות. לקבל

 המאמצים את משקף אינו שמועבר שהמידע לעתים וחשים מפורט, מידע לשופט למסור יכולים
בתהליך. שהושקעו
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 שנבדקו השונות היחידות בין ׳משמעותיים הבדלים נמצאו לא כללי, באופן היחידות: בין הבדלים
 יותר משמעותיים הבדלים )כאמור, בפועל התפקיד ובביצוע היחידות עובדי של התפקיד תפיסות מבחינת

 בין הם שנמצאו המרכזיים ההבדלים השופטים(. של השונות התפיסות עקב היחידות, בתוך נמצאו
 ומודל המשפט, בית בבניין ממוקמת גדולה, גן ברמת היחידה היחידות. שאר לבין גן ברמת היחידה
 אחד סוציאלי )עובד קטנות יחידות הן היחידות שאר שניים. או שופט מול עובדת של הוא שלה העבודה

 העובדות והן השופטים שהן לומר ניתן הכול בסך המשפט. בית לבניין מחוץ ממוקמות והן שניים( או
 ממודל מאוד מרוצים השופטים המשפט. בית בקרבת היחידה ממיקום מרוצים גן ברמת ביחידה

 לשקול מקום שיש ייתכן היחידה התפתחות של זה בשלב כי חשות זאת, לעומת העובדות, העבודה.
 לבתי יותר קרובות יהיו שהיחידות רוצים היו האחרות ביחידות העובדים וגם השופטים גם שינויים.
 עם הקשרים גן, ברמת היחידה ממדי בשל כי נראה בריחוק. גם יתרונות מוצאים כי אם המשפט,

האחרות. ביחידות מאשר פחות קיימים משפט( בית מול )יחידה הארגונית ברמה השופטים

 מערכת הכול בסך כי ציינו בקהילה השירותים אנשי :בקהילה השירותים לבין היחידות בין הקשרים
 מבקר גורם יהיו או תפקידם את ימלאו שהיחידות חששותיהם וכי טובה, היחידות עובדי עם היחסים

 לתוספת ביחידות המושקעים המשאבים את להפנות עדיף שהיה דעה גם נשמעה כי )אם התממשו לא
 הצורך את הדגישו היחידות, עובדי כמו בקהילה, השירותים אנשי גם בקהילה(. לשירותים אדם כוח

ליחידות. ייחודיים תפקידים ובגיבוש בקהילה לשירותים היחידות בין ההבדלים בחידוד

 רבות, סוציאליות בעיות עם משפחות היחידות לטיפול להפנות נוהגים שהם דיווחו מהשופטים חלק
 אלו שבמקרים מסכימים בקהילה השירותים ואנשי היחידות עובדי בקהילה. רבים לגורמים שמוכרות
 ליחידות מופנות שבהם במקרים המשפחות. אצל לבלבול גורמת גם והיא יעילה, אינה היחידה התערבות
 תחומי בשאלת משותפת החלטה כלל בדרך מתקבלת בקהילה, שירותים עם בקשר הנמצאות משפחות

 היחידה, המלצת בעקבות בקהילה לשירותים משפחות מגיעות שבהם במקרים גורם. כל של ההתערבות
 חוות :בקהילה ההתערבות לבין ביחידות ההתערבות בין המשכיות רואים שהם ציינו השירותים אנשי

 לטיפול המגיעות שמשפחות חשים והם במשפחה, הטיפול בהמשך אותם משמשת היחידה של הדעת
לטיפול. יותר מחויבות היחידה בהמלצת

 מקצועיים. נושאים של הדדית למידה לצורך קשרים גם מתקיימים בקהילה לשירותים היחידות בין
 לייעל כדי בקהילה השירותים לבין היחידות בין התיאום את להגביר הצורך את ציינו הגורמים מרבית

 מנת על וליחידות בקהילה לשירותים משותפת ועדה להקים אף הוצע המשפחות. על ולהקל העבודה את
עבודה. נוהלי ולעצב הגורמים בין העבודה דרכי התפתחות אחר לעקוב

 זאת, עם המשפט. בית בפני בקהילה השירותים את מייצגות אינן שהיחידות מכך אכזבה יש שהוזכר, כפי
 המערכת לגבי השופטים של הידע הרחבת את היחידות של חשובה כתרומה הדגישו השירותים אנשי

ואפשרויותיה. הטיפולית
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 המשפחות. את המייצגים דין עורכי עם מצומצמים מגעים מקיימות היחידות דין: עורכי עס מגעים
 אם ביחידות, הנערך העקרונות הסכם בגיבוש או ביחידות הנערכות בפגישות משתתפים אינם דין עורכי

 למשמעויותיו בקשר הדין עורך עם להתייעץ ליחידות המופנים את מעודדים שהם מציינים העובדים כי
 כתובות לאיתור כגון טכניים, בעניינים בעיקר עו״ד עם קשר יוצרים עובדים ההסכם. של המשפטיות
 חיבלו ואף מעמדם על איום היחידות בעבודת שראו דין בעורכי שנתקלו ציינו היחידות עובדי המשפחות.

 היחידות בתרומת המכירים אחרים, דין עורכי על דווח זאת לעומת ביחידה. שהושג העקרונות בהסכם
 הדגישו השונים המרואיינים הסכסוך. פתרון בקידום להן ולסייע בהן להיעזר ומעוניינים הסכסוך לסיום

 חלק אמונם. את לרכוש כדרך הסיוע יחידות עבודת עם הדין עורכי של ההיכרות בשיפור הצורך את
 הם אם במיוחד הסיוע, ליחידות לפנות שלהם הלקוחות את מעודדים הם כי דיווחו הדין מעורכי

 יותר מעורבים להיות מעוניינים הדין מעורכי חלק הסכסוך. פתרון בקידום תסייע שההפניה מעריכים
ותוצאותיה. ההתערבות התקדמות לגבי מיודעים להיות או ביחידות ההתערבות בתהליך

 שירותים, אנשי )שופטים, המרואיינים מרבית מומשו, שלא הציפיות אף על היחידות: תרומת הערכת
 והגישה המקצועיות הניסיון, את לשבח וציינו היחידות מעבודת רבה רצון שביעות הביעו ומשפחות(

 באופן היחידות עבודת את תופסים שרואיינו הדין עורכי גם ביחידות. העובדים של והאנושית המסורה
 בעקבות להסכמים שהגיעו ציינו שרואיינו ליחידות מהמופנים חלק תרומותיה. במגוון ומכירים חיובי

 הצדדים ידי על לקבלתו והן ההסכם השגת לזירוז הן תרמה שההתערבות חשו ורובם היחידה, התערבות
 להסכם, להגיע להם סייעה לא ביחידה שההתערבות שציינו מרואיינים גם יקוים. שהוא הסיכוי והגברת

 עם בקשר סיוע המשפחתית, היחסים למערכת הקשורים אחרים בתחומים סיוע קיבלו שהם ציינו
 העברת לאחר גם היחידה עם קשר המשך על דיווחו אף חלקם זכויותיהם. על ומידע בקהילה שירותים
לשופט. ההמלצה

 המשפט: לבית והן למשפחות הן תרומתן, את ושיבחו ביחידות נעזרים שהם ציינו השופטים מרבית
 במקום להסכמים בהגעה סיוע מיותרים, משפטיים הליכים מניעת המשפט, בית של בזמנו חיסכון

 בהכרעה צורך שיש להחליט לשופט וסיוע ושיפוטית, סמכותית שאינה באווירה כפויות, להחלטות
 היחידות עבודת לכך, בנוסף הסכמים(. הושגו כשלא )גס מוצו הטיפוליות שהאפשרויות בידיעה משפטית
 על העוברים הטיפוליים לתהליכים המשפטיים ההליכים קצב את להתאים לשופט מאפשרות ונגישותן

המשפחה.

 תפקוד את לשפר הציעו והשופטים הדין עורכי היחידות, עובדי היחידות: תפקוד לשיפור הצעות
 )או רכוש סכסוכי של בתחום בעיקר העובדים, של המשפטי הידע חיזוק אופנים: במספר היחידות
 הפסיכולוגים של התקנים מילוי העברי; המשפט בתחום וכן ליחידות(, דין עורכי הכנסת לחלופין

 מומחים רשימת גיבוש ;ביחידות המבוצעים התפקידים את ולהרחיב נוסף משאב שיהיו והפסיכיאטרים,
 קבוצות יצירת כגון ייחודיים, תפקידים לפתח להן שיאפשר באופן ליחידות, תקנים הוספת בקהילה;

 הגורמים כל ידי על כרצוי נתפס זה מסוג תפקידים מילוי הילדים. על גירושים בהשפעת שיעסקו להורים
 תמיכה קבלת של החשיבות את גם מדגישים הקטנות, ביחידות בעיקר ביחידות, העובדים שרואיינו.

 המשך לצורך והן ומקצועית, רגשית תמיכה לצורך הן היחידות, בין המשותפות המסגרות וחיזוק הדדית
היחידות. תפקידי של המשותף הגיבוש
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 במקרים טווח ארוכות להתערבויות אפשרות מתן נוספות: הצעות העלו שרואיינו מהגורמים חלק
 כל הפניית סעד; פקידי בהפניית או ליחידות, עצמאי באופן לפנות למשפחות אפשרות מתן מסוימים;
 אחר מעקב ביצוע הסיוע, ביחידות ראשונה התרשמות לפגישת המשפט לבית המגיעות המשפחות

 הצעות משפחות. אצל בית ביקורי ביצוע הסכמים; ביצוע אחר או בקהילה לטיפול המופנות משפחות
 כרוך שמימושן ברור לכך, מעבר כיום; ביחידות הנהוגות העבודות בדרכי עקרוני שינוי מהוות אלה

אדם. כוח של גדולה בתוספת

 ביחידות הנעזרים הגורמים מרבית לדעת כי עולה הסיוע יחידות של הראשונה הפעילות שנת מסיכום
 ידי על המקובלת חלקית, תשובה התקבלה זו תקופה שבמהלך נראה וחיונית. מאוד תורמת עבודתן אלה,

 מהתפקידים חלק היחידות. לעבודת המתאימים והמקרים התפקידים לסוג ביחס הגורמים, מרבית
 של אחרות תרומות היחידות. הקמת לפני עוד קיימת שהייתה הכללית לתפיסה מתאימים שהתגבשו
 )כגון, הדרך בתחילת נצפו לא שאולי לתפקידים מתייחסות השונים הגורמים ידי על שצוינו היחידות

 הגורמים בין הטיפול תיאום בקהילה; הטיפול עם פעולה משתפות שאינן למשפחות חלופי טיפולי סיוע
 עמדה לגבש השירות שעל ייתכן משפחות(. עם המשכי וקשר מעקב ;במשפחה בטיפול המעורבים השונים

היחידות. מתפקידי מוצהר לחלק יהפכו שהם רצוי שבה ולמידה אלה לתפקידים בקשר

 של משותפת בחשיבה הצורך ועולה ביחידות, הניתן השירות של ייחודיותו שאלת הפרק על עומדת בנוסף,
 בין התקשורת דרכי במיסוד הצורך עלה במיוחד ותרומתן. תפקידן בדבר בעבודתן, המעורבים הגורמים

 המקצועיות ה״שפות" בין ולקרב המשותפות העבודה דרכי את לגבש כדי השופטים, לבין היחידות עובדי
 כדי השונים הגורמים בקרב ביחידות הנעשית לעבודה המודעות בהעלאת צורך יש כן כמו השונות.
 יצירת ולמנוע חרדות לצמצם לסייע, יכולה היחידות עבודת בהם במקרים בהן השימוש את להגדיל
לאכזבה. המובילות ראליות לא ציפיות

ביחידה הניתן והסיוע התובענות המשפחות, על פרטים ב.
הממצאים תמצית .1

 שרבים אף ביחידות. הממולאים טפסים מתוך הסיוע, ליחידות שהופנו משפחות על נתונים מציג זה פרק
 על וכן הסיוע, ליחידות המופנים המקרים מאפייני על ראשונית תמונה מספק הניתוח חסרים, מהנתונים

בה. המסופקות ההתערבויות

 הסיוע ליחידות המופנים המקרים שמרבית עולה, מהנתונים הסיוע: ליחידות המופנים המקרים
 את תואמים אלה נתונים ומשמורת. ראייה סדרי הגנה, צווי ומדור, מזונות של בתובענות עוסקים

 להתערבות המתאימים המקרים סוג לגבי היחידות ועובדי השופטים ידי על המובעות התפיסות
 חלק של הסתייגויותיהם למרות ממון, יחסי בנושא הפניות של מבוטל לא מספר גם יש היחידות.

 מייצגת שהתובענה לציין, יש זה. תחום לגבי תועלת להביא היחידות אפשרות לגבי והעובדים מהשופטים
 מקרים לגבי יותר מפורטים טפסים של ראשוני מניתוח המשפט. לבית המשפחה של הרשמית הפנייה את

 או העיקרי הנושא תמיד אינו התובענה שנושא עולה, הבא( בדוח שיוצג )ניתוח גן ברמת ליחידה שהופנו
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 ראייה(. סדרי נושא טופל ביחידה אך מזונות, בענייני הייתה התובענה )למשל, ביחידה שטופל היחיד
 בנושאים התערבות היחידות. של העבודה באופן חשוב פן מייצג שהוא מפני זה, נושא אחר לעקוב חשוב

 המרכזיות המטרות אחת את לשרת יכולה הצדדים ידי על שהוצהרה כפי המשפטית מהתביעה החורגים
עתידיים. משפטיים הליכים מניעת - היחידות ושל משפחה לענייני המשפט בתי של

 לרובם פרודים. או גרושים וחלקם נשואים רובם זוגות, הם ליחידות המופנים מרבית :המופנים מאפייני
 עם בישראל. המשפחות אוכלוסיית כלל למאפייני דומים המופנים של האישיים מאפייניהם ילדים. יש

 בעיקר בקהילה, אחרים לגורמים מוכרות בנצרת( 60%וכ־ בירושלים )כרבע מהמשפחות רבות זאת,
במשפחה. באלימות לטיפול ומרכזים חברתיים לשירותים מחלקות

 ביחידת ההתערבויות לגבי הטפסים נתוני :בקהילה לשירותים והפניות הסיוע ביחידות ההתערבויות
 לגבי הנתונים כן, כמו ותוצאותיו. ההתערבות תהליך על מלאה תמונה מספקים ואינם בסיסיים הסיוע
 זה, בנושא פרטים מולאו שלגביהם המקרים שבמרבית לראות ניתן חלקית. בצורה מולאו זה נושא

 יעוץ זמניים, הסכמים השגת במשבר, התערבות ממוקד, אבחון כביצוע ההתערבות את העובדים הגדירו
 נתונים קיימים בקהילה לטיפול הפניות לגבי גם מועד. קצר ממוקד טיפול או גישור גירושים, בנושא

 לסדרי סעד ולפקיד חברתיים לשירותים למחלקה הן השכיחות שההפניות עולה מהם אך בלבד, חלקיים
במשפחה. באלימות לטיפול ולמרכזים משפחתי לייעוץ לתחנות וכן דין,

 לבקשת היחידה. בטיפול מהמקרים חלק של יותר מעמיק ניתוח גן ברמת ביחידה מתבצע אלה בימים
 הסיוע לתהליך יותר נרחב באופן המתייחס קצר טופס המחקר צוות בנה ובשיתופן, היחידה עובדות

 שטופלו הנושאים או הנושא מה השופט; בקשת הייתה מה כגון: פרטים כולל )הטופס ולתוצאותיו
 כיום ממולא זה טופס נושא(. ובאיזה הסכם הושג האם נפגשו; מי ועם הפגישות מספר היה מה בפועל;

 מקרים של יותר רב מספר לגבי הטופס מילוי מקרים. של מוגבל במספר גן ברמת העובדות ידי על
 בין לקשר לנסות וכן ביחידות, הסיוע תהליך על יותר מעמיק באופן ללמוד יאפשר נוספות וביחידות
ביחידות. ההתערבות תוצאות לבין הסיוע ותהליך המשפחות מאפייני

המשפט לבית המשפחות הגיעו שבגינן התובענות .2
 משפחות 61 לגבי ביחידות. הממולא לטופס ומועברת המשפט, מבית ההפניה בטופס נרשמת התובענה

 צוינה (14%) משפחות 53 ולגבי אחת, תובענה צוינה (68%) משפחות 256 לגבי התובענה. צוינה לא (16%)
 מציג הבא הלוח התובענה. פירוט ללא "אחר", נרשם (15%) משפחות 47ל- ביחס אחת. מתובענה יותר

 יותר נרשמה מהמשפחות חלק שלגבי מכיוון השונות. התובענות נרשמו שלהן המשפחות ואחוז מספר את
אחוז. למאה מסתכמים אינם האחוזים אחת, מתובענה
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המשפט לבית ליחידות משפחות היפני שבגינן תובענית :1 לוח

אחוז
נצרת

N אחוז
ירושלים

N אחוז
גן רמת

N אחוז
סה״ב

N תובענה
41 142 190 373 סה״ב

24 10 51 72 48 92 47 174 ומדור מזונות
10 4 18 25 14 27 15 56 הגנה צווי
32 13 26 37 1 2 14 52 ראייה סדרי
39 16 13 18 1 2 10 36 משמורת

5 2 16 23 3 5 8 30 ממון יחסי
־ - 3 5 1 2 2 7 סכסוך יישוב
7 3 0.5 1 0.5 1 1 5 מניעה צווי
2 1 1 2 0.5 1 1 4 אבהות
2 1 0.5 1 28 53 15 55 אחר

 ומדור, מזונות היא הסיוע ליחידות משפחות הופנו שבגינה העיקרית שהתובענה מהלוח, לראות ניתן
 משמורת ראייה, סדרי הגנה, צווי הן נוספות שכיחות תובענות ובירושלים. גן ברמת ביחידות בעיקר
 המתאימים המקרים לגבי התפיסות את תואמים אלה נתונים מהתובענות(. 0/15°־0/8°) ממון ויחסי

 ומתוארות בקהילה, השירותים ואנשי השופטים היחידות, עובדי ידי על שמובעים כפי היחידות, לטיפול
 בולט הגנה. צווי כמו דחופים ומקרים מזונות ענייני לילדים, הקשורים עניינים - האחרים בפרקים
 וחלק העובדים שמביעים ההסתייגות למרות ממון, יחסי בנושא תובענות של יחסית הרב המספר

 יישוב בהליך הן הפניות מעט רכוש. בסכסוכי תועלת להביא ביחידה ההתערבות יכולת לגבי מהשופטים
 בין ההבדלים בבחינת "אחר". הקטגוריה מייצגת מה ברור לא חלוקות. היו לגביו שהדעות סכסוך,

 היחידות לעומת בנצרת, ומשמורת ראייה סדרי מסוג התובענות של הגבוה האחוז בולט השונות, היחידות
 בהם הטפסים ורוב הגנה, צווי או מזונות שאינם בנושאים הן תובענות מאד מעט גן ברמת האחרות.

מירושלים. הן ממון יחסי בנושא התובענות רוב גן. ברמת מהיחידה הם "אחר" הקטגוריה מולאה

ליחידות המופנים על פרטים .3
 או גרושים (60) וחלקם נשואים רובם זוג, בני הם (370כ- מתוך מקרים 320) ליחידות המופנים רוב

 מבוגר, וילד הורים הם המופנים מקרים 14ב- ילדים. יש השונות( ביחידות 80%־75) הזוגות לרוב פרודים.
 בני של האישיים המאפיינים על נתונים מספר להלן המופנים. בין הקרבה יחס מצוין לא המקרים ובשאר

 לאותם רק מתייחסים והאחוזים הנתונים מולאו, תמיד לא אלה שפרטים מכיוון ליחידות. שהופנו הזוג
שמולאו. טפסים

באחוזים הסיוע, ליחידות שהיפני זוג בני של מאפיינים :2 לוה

גברים
 נצרת
נשים גברים

 ירושלים
נשים גברים

 גן רמת
נשים

18 20 90 100 151 168 שמילאו טכסיס סה״כ
37 37 41 38 43 38 )חציון( גיל
61 45 57 68 61 67 ישראל ילידי
11 10 11 9 5 9 1990 מאז עולים

5 10 10 עובדים לא גברים
35 41 34 14 35 21 חלקית יסודית/תיכונית השכלה
35 29 31 49 35 48 מלאה תיכונית השכלה
29 29 35 37 29 31 תיכונית על השכלה
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 ביו למדי ודומים בישראל, המשפחות אוכלוסיית כלל למאפייני דומים ליחידות המופנים של מאפייניהם
 של יתר ייצוג שיש ייתכן עצמן, המשפחות ידי על ממולאים אלה שטפסים מכיוון השונות. היחידות
הטפסים. את שמילאו משכילות, משפחות

בקהילה ובשירותים הסיוע ביחידת התערבות .4
 לציין יש מקרה. בכל שסיפקו ההתערבות מה נתונה, רשימה מתוך לסמן, התבקשו היחידות עובדות
 ברמת בעיקר מהמשפחות, 75%לכ־ ביחס נתונים אין לגביו לכן מאוחר, בשלב לטופס הוכנס זה שסעיף

 מוצגים 3 בלוח ויותר. התערבויות שתי על 13% ולגבי אחת התערבות על דווח מהמשפחות 12% לגבי גן.
 מהמשפחות חלק שלגבי מכיוון השונות. ההתערבויות על דווח לגביהן המשפחות ואחוז מספר על נתונים

אחוז. למאה מסתכמים אינם האחוזים אחת, מהתערבות יותר על דווח

משפחות( ואחוז )מספר הסיוע ביחידת ואבחון טיפול :3 לוח
נצרת י־ם ר״ג סה״ב

אחוז N אחוז N אחוז N אחוז N ההתערבות
100 41 100 142 100 190 100 373 סה״ב

51 21 18 26 4 7 15 54 ממוקד אבחון
34 14 14 20 ־ - 9 34 במשבר התערבות
12 5 10 14 1 2 6 21 זמניים הסכמים
12 5 8 11 1 2 5 18 גירושים בנושא ייעוץ
17 7 3 4 2 4 4 15 גישור
17 7 1.5 2 - ־ 2 9 מועד קצר ממוקד טיפול

0.5 2 0.5 7 0.5 1 3 10 אחר

 ממוקד, כאבחון התערבותן את העובדות הגדירו זה, סעיף מולא שבהם המקרים שלגבי לראות ניתן
מועד. קצר מוקד טיפול וביצוע גישור, גירושים, בנושאי ייעוץ זמניים, הסכמים השגת במשבר, התערבות

 זה סעיף גם בקהילה. גורם ידי על ולאבחון לטיפול המשפחות את הפנו האם גם לציין התבקשו העובדות
גן. ברמת בעיקר חלקי, באופן מולא

משפחות( )מספר טיפול או לאבחון משפחות היחידות הפט שאליחס בקהילה גורמיס :4 לוח
נצרת ירושלים גן רמת סה״ב בקהילה הגורם

41 142 190 373 סה״ב
15 17 - 32 חברתיים לשירותים מחלקה
10 16 6 32 דין לסדרי פק״ס

2 9 1 13 משפחתי/זוגי לייעוץ תחנה
5 3 • - 5 באלימות לטיפול מרכז
4 - ־ 4 פסיכולוגי/פסיכיאטרי אבחון
1 2 - 3 נוער לחוק פק״ס
2 - ־ 2 בקהילה גישור
1 ־ - 1 קשר מרכז
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 לייעוץ לתחנות דין. לסדרי סעד ולפקידי חברתיים לשירותים למחלקות הן ביותר השכיחות ההפניות
במשפחה. אלימות למניעת ולמרכזים משפחתי

 הגורמים כאן גם ליחידות. שהופנו המשפחות את מכירים בקהילה גורמים אילו גם נשאלו העובדות
 רבניים. דין בתי וכן במשפחה, באלימות לטיפול ומרכזים חברתיים לשירותים מחלקות הם השכיחים

 מהטפסים )ברבים אחרים לגורמים מוכרות שהן צוין 190 מתוך משפחות שבע לגבי רק גן שברמת בעוד
 משפחות 41 מתוך 25 ובנצרת מרבע( )יותר מוכרות משפחות 142 מתוך 39 בירושלים זה(, סעיף מולא לא

(.61%)כ- אחרים לגורמים מוכרות

משפחה לענייני המשפט בבתי שופטים של המבט נקודת ג.
הממצאים תמצית .1

 בנצרת בירושלים, גן, ברמת משפחה לענייני המשפט בבתי שופטים 17 עם שנערכו ראיונות מסכם זה פרק
 של המוקדמות ציפיותיהם על ללמוד ניתן מהראיונות אלה(. משפט בבתי שופטים 19 )מתוך ובאשדוד
 בחודשים בפועל העבודה אופן על המשפט, בתי במסגרת וממקומן היחידות מתפקיד השופטים

לשינויים. והצעות המשותפת בעבודה קשיים ועל היחידות לפעולת הראשונים

בקהילה והשירותים המשפט בתי במסגרת היחידות מקום תפיסת
 המשתלב מרכיב משפחה, לענייני המשפט בית ממרכיבי כאחד הסיוע יחידות את רואים השופטים רוב

 חלק לדעת בהכרעתם. מאשר יותר סכסוכים בפתרון העוסק משפט כבית למשפחה המשפט בית בתפיסת
 מביעים שונים שופטים זאת, עם זה. את זה משלימים השיפוטי והמרכיב הטיפולי המרכיב מהשופטים

 להם ברור אינו התפקיד כי טוענים מהם וחלק היחידות, של פעולתן ואופן תפקידן לגבי שונות ציפיות
 חוסר מהשופטים חלק אצל עדיין קיים במיוחד היחידות. הקמת לאחר חודשים מספר גם מלא באופן

 לחוות זמנית בו משפחות מפנים חלקם הסעד. פקידי ותפקידי היחידה תפקידי בין ההבחנה לגבי בהירות
מהירה. תשובה רוצים כשהם בעיקר ליחידה מפנים חלקם ובקהילה. ביחידה דעת

מיחידות תפקידי תפיסת
 ובאופי המופנות המשפחות בסוג ליחידות, משפחות מפנים הם שבה במידה השופטים בין שונות יש

 הסיוע יחידת שעל התפקידים לגבי הסכמה מתגבשת זאת, עם הסיוע. מיחידות דורשים שהם ההתערבות
:קבוצות למספר אלה תפקידים לסווג ניתן למלא.

 ;ילד( אצל הורה של ביקור מועדי )כגון, הסכמים פרטי גיבוש - השופט במקום תפקידים ביצוע ♦
 ובעייתית חלשה באוכלוסייה כשמדובר בעיקר המתדיינים, של וצורכיהם רצונותיהם והבנת

בילדים. או מבוגרים(, הורים נפש, וחולי )נרקומנים
 בירור המשפטי, המאבק של המשמעויות הבהרת באמצעות - לסכסוך משפטיים לא פתרונות קידום ♦

 הצדדים בין הרוחות הרגעת השטח" לפני "מתחת הנמצאים בתכנים עיסוק מועדות, הזוג פני לאן
לסכסוך. פתרונות להעלות לצדדים אפשרות ומתן המסוכסכים
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 לשופט סיוע ;דחופים במקרים בעיקר ונגיש, מהיר באופן מקצועית דעת חוות מתן - לשופט ייעוץ ♦
 השופט בין תיווך מהקהילה; שהתקבלו דעת חוות הבהרת משפטי; פתרון נדרש מתי להחליט
 בעיקר מקצועית, דעת חוות מתן ;מידע( של מהירה בקבלה צורך יש בהם במקרים )בעיקר לקהילה
המשפטיים. בהליכים להתרכז יש בהם סכסוך מוקדי בירור דחופים במקרים

 בקבלת סיוע בקהילה, מומחים על מידע מתן ־ בקהילה וטיפול אבחון גורמי עם בקשר לשופט סיוע ♦
 האם )למשל, המשפטי ההליך במסגרת הטיפוליות ההתחייבויות אחר מעקב מהיר, באופן חיוני מידע

 הדיונים קצב את להתאים לשופט המאפשר דבר המשפט(, בבית שהוחלט כפי לטיפול פנו הזוג בני
המשתנות. לנסיבות

 המשפטי, לסכסוך מעבר טיפולי לסיוע השופט להערכת הזקוקות משפחות - למשפחות טיפולי סיוע ♦
 רבות, מבעיות הסובלות למשפחות אחרון כניסיון או בקהילה בטיפול מעוניינות שאינן כאלה בעיקר

 שלא מידית, טיפולית להתערבות הזקוקות משפחות מופנות כן, כמו להן. סייע לא בקהילה שהטיפול
בקהילה. לקבלה ניתן

ליחידת משפחות להפניית קריטריונים
 ראיה, לסדרי הקשורות תובענות התובענה: לסוג הקשורים להפניה קריטריונים מציינים השופטים

 לישוב תובענה לגבי הסיוע. ליחידת להפניה מתאימות תובענות נחשבות - הגנה צווי משמורת, מזונות,
 סכסוך, פרוץ של תובענה בכל ליחידה בהפניה תומכים מהשופטים חלק - חלוקות היו הדעות סכסוך

 הקשורות שתובענות מסכימים השופטים רוב חסרונות. יש מוקדם כה בשלב שלהפניה טוענים ואחרים
 זאת, עם ליחידה. להפניה מתאימים אינם משפטית מבחינה מורכבים מקרים או כספיים, לסכסוכים

 בהבאת מיומנות לה שיש מפני לתרום, היחידה עובדת יכולה אלה במקרים שגם מציין השופטים אחד
הידברות. לידי אנשים

חחפניח מועד
 בשלב או המשפטי בתהליך מוקדם בשלב או ליחידה משפחות להפנות שכדאי מסכימים השופטים רוב

 יעילות לגבי דעות חילוקי ישנם טיפולית. להתערבות ומוכנים מותשים כבר המשפחה כשבני מאוחר,
השופט. בפני הופיעו המשפחה שבני לפני עוד המזכירות, ידי על ההפניה

היחידות עובדי עם תקשורת
 מפגשים מתקיימים בירושלים היחידות. עובדי עם טובים אישיים יחסים על מדווחים השופטים רוב

 קבועים. מפגשים מתקיימים לא אחרות ביחידות היחידה. לעובדות השופטים בין קבועים חודשיים
 לכך מודעות ישנה עצמאית. מקצועית תפיסה בעל כגוף היחידות את תופסים השופטים שרוב נראה

 חלה הזמן שבמשך תחושה יש אך שונות, עבודה ודרכי שונה "שפה" בעלי שונים, מקצועות בשני שמדובר
 מול שופט - העבודה למודל זו מהתקרבות ניכר חלק מיחסים גן ברמת המשפט בית שופטי התקרבות.

 שונה במודל העובדים בירושלים, המשפט בית שופטי הדדית. למידה מאפשר שהוא ומציינים ־ עובדת
 טענות הביעו לא אך עובדת, מול שופט העבודה מודל של ביתרונות מכירים היחידה(, מול המשפט )בית
שלהם. המשפט בית הקיים המודל כלפי
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לשופטים הדיווח אופן
 מספיקים כלים להם נותנים' היחידות ידי על להם המועברים שהדיווחים מדווחים השופטים מרבית
 חלק זאת, עם ביחידות. הנעשה התהליך על הקיים החיסיון ליתרונות ומודעים החלטות, לקבל

 אינו שהחיסיון ומכך ההמלצות, אליהם מועברות בו מהאופן רצון שביעות חוסר מביעים מהשופטים
המשפחה. שעברה התהליך על שלמה תמונה לקבל להם מאפשר

היחידות מיקום
 בית ממוקם בו בניין באותו ממוקמת גן ברמת היחידה רק במחקר, שנבדקו היחידות ארבע מבין

 מבחינת השופטים, מבחינת רבים יתרונות יש המשפט לבית שלקרבה מסכימים השופטים כל המשפט.
בה. יעיל יותר לשימוש מביא המשפט לבית בסמוך היחידה ושמיקום העובדים, ומבחינת המשפחות

ליחידות המתדיינים יחס
 להערכת מסכימות. המשפחות ושרוב ליחידה, להגיע למשפחות ממליצים שהם מדווחים השופטים רוב

ביחידה. להיעזר המשפחות לנכונות ותורמת יותר כמחייבת מצטיירת המשפט מבית ההפניה השופטים,

ליחידות דין עורכי יחס
 היחידות מהתערבות חוששים חלקם ליחידות. דין עורכי של ביחסם שונות שיש מציינים השופטים

 אינם אחרים פעולה. ומשתפים הסכסוכים פתרון את לקדם יכולה היחידה שהתערבות מבינים וחלקם
 יכולים שהם מפני הדין עורכי של אמונם את לרכוש חשוב השופטים, לדעת היחידות. את מכירים
הסכמות. להשגת להפריע

מסיוע יחידות עבודת תרומת מערכת
 למשפחות והן המשפט לבתי הן ותרומתן להערכה ראויות הסיוע יחידות עבודת השופטים רוב לדעת

 אפשר שאי הצהירו וחלקם מקצועיותם, ואת היחידות עובדי של ניסיונם את לטובה ציינו הם חשובה.
 הן היחידות, של נגישותו את בעיקר הדגישו הם היחידות. ללא למשפחה המשפט בתי עבודת את לתאר

 הליכים ומונעות המשפט בית של בזמנו לחסוך מסייעות הן כי העובדה ואת למשפחות, והן לשופטים
 השגת של בתחום היחידות תרומת את להעריך עדיין קשה לטענתם, מסוימים. במקרים משפטיים
זמן. לאורך עמידים הסכמים

היחידות בעבודת לשיפורים והצעות מומשו שלא ציפיות
 מחוסר בעיקרה נובעת זו אכזבה אכזבה. חשים הם ולכן התממשו, שלא ציפיות היו מהשופטים לחלק

 ובטיפול בגישור ידע מספיק אין היחידות לעובדי ספציפיים: צרכים על לענות היחידות של יכולתן
 לספק ערוכים אינם הם ;סעד( לפקידי )כמו נתונים באיסוף נרחבות סמכויות להם אין ;כספיים בנושאים

 רשימת העדר וכן פסיכולוגים, של תקנים ובעיקר תקנים, איוש אי כן, כמו למשפחות. מעמיק טיפול
 אבחונים ביצוע כגון למלא, אמורות שהיו תפקידים למלא היחידות של ביכולתן פוגעים מומחים,
 המשפטי הידע את להרחיב ממליצים השופטים חיצוניים. למומחים הפנייה בדבר המשפט לבית והמלצה

52



 כנדרש בפסיכולוגים המקצועיים הצוותים את לתגבר ליחידה(, דין עורך לצרף לחלופין )או העובדים של
במשימותיהן. לעמוד ליחידות לאפשר מנת על אדם כוח ולהוסיף התקנות, פי על

הסיוע מיחידות מוקדמות ציפיות .2
 למשפחה, כלל בדרך מסייע איננו המשפט בבית ההתדיינות הליך למשפחה, משפט בבתי שופטים בעיני

 לקיים שעליהם מאחר להסכמה יגיעו שהמתדיינים רצוי לדעתם המשפחתי. בתא פוגע אף הוא ולעתים
 בבית שנחתם הסכם פי על ולחיות המשפטי הדיון אחרי גם זוגי( או הורי )קשר ביניהם הקשר את

 היא השאיפה אולם נמנעת, בלתי המשפטית ההכרעה מסוימים במקרים כי סבורים השופטים המשפט.
 ”שלי החלטה כל על בפשרה פתרון עדיף” :דין לפסקי במקום וגישור פישור בתהליכי להסכמות להגיע

 את לסיים הזוג לבני לסייע שיכולים משפטיים הלא הכלים כאחד הסיוע יחידת את תופסים השופטים
במחלוקת. השנויים בנושאים להסכמות ולהגיע הקונפליקט

 הצדדים אחד לטובת )הכרעה למשפחה המשפט בית של השיפוטי לתפקיד מעבר כי מציינים השופטים
 הסכסוך, ולפתרון רגיעה ליצירת פועל המשפט ובית טיפולית, אוריינטציה גם המשפט לבית יש בסכסוך(

 לסוגיה רק ולא במשפחה הקיימות הבעיות למכלול התייחסות תוך המעורבים, הצדדים כל לטובת
משפחה. לענייני המשפט בתי חוק רוח את תואמת זו תפיסה המשפטית. מהתביעה העולה

 להם סייעה זו היכרות כי ציינו וטיפולית, סוציאלית עבודה עם קודמת היכרות להם שהייתה שופטים
 כי ציינו דומה, היכרות להם הייתה שלא אחרים, שופטים הסיוע. יחידת בעובדי להיעזר ניתן כיצד להבין

הסיוע. מיחידת לצפות ניתן מה ידעו לא הדרך בתחילת

 הסמכויות לגבי בהירות אי יצר היחידה הקמת של הראשונים בשלבים היחידה תפקיד בהגדרת ערפול
 חלק סעד. לפקידות ביחס בעיקר אחרים, טיפוליים גורמים לעומת הסיוע יחידת של והייחודיות
 באופן אך הקהילה, היום שממלאת מהתפקידים חלק שימלא כגורם הסיוע יחידת את תפסו מהשופטים

 ומבחני פסיכו-דיאגנוסטיים אבחונים שגם ציפייה הייתה תסקירים(. ביצוע )כגון יותר ומהיר נגיש
 ידי על המבוצעים היקרים לאבחונים המתדיינים את להפנות במקום ביחידה יבוצעו הורית מסוגלות

 יכולת מעוטות למשפחות בעיקר חשיבות כבעל נתפס זה סיוע המשפט. לבית מחוץ טיפוליים גורמים
.הגבוהה עלותם עקב הפרטיים במכונים להיעזר יכולות שאינן

 ורק ראשונה "אינטייק" לפגישת ליחידה יופנו המתדיינים כל כי ציפייה גם נשמעה מהשופטים מחלק
המשפט. לבית יופנו מכן לאחר

היחידות תפקידי .3
 לא שעדיין שציינו שופטים היו הראשונה, היחידה הקמת לאחר חודשים 10 - כ שנערכו הראיונות, בזמן
 גם. לגמרי ברורות לא עדיין הציפיות” מציינת: השופטות אחת החדש. בשירות להיעזר כיצד להם ברור
 בתחילת הוא השירות כי חשים השופטים ככלל, ".מהיחידה ולדרוש לבקש אפשר מה יודעת לא עדיין אני
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 זאת, עם יתבהרו. היחידה של והסמכויות התפקידים המשותפת, עבודתם כדי תוך הזמן, ועם דרכו,
למלא. היחידות על שלדעתם תפקידים ציינו השופטים מרבית

וסמכויות תפקידים חלוקת
 של הארוכה הזרוע היא היחידה" .■wvm מבית אינטגרלי חלק היא היחידה השופטים, מרבית לדעת
 הסיוע ביחידת רואים .השופטים "למשפחה המשפט בית של במשולש הצלע היא היחידה" ;המשפט״ בית

 גורמים גם כך השופט לעזרת עומד החוק' לשופט: לסייע שתפקידם מקצועיים גורמים ממערך חלק
 ". לתסקיר סעד ופקידת שמאי, פישור, לגישור גם מפנה אני. מהתהליך בחלק מסייעת העובדת. הטיפוליים

 שיכלול המשפט בית בתוך טיפולי ממערך חלק תהיה הסיוע שיחידת מצפה היא כי ציינה השופטות אחת
 ידי על מוצג הטיפולי המרכיב מקצוע. אנשי של שורה יעמדו ומאחוריו ראשוני כסינון שיתפקד צוות

 ודיאגנוזה טיפולית דיאגנוזה יעבור תיק על' המשפטי: מהתהליך נפרד בלתי כחלק שופטים מספר
 אחרי רק... מההפך יותר ליחידה ר עז כלי יהיה שהשופט ציפיתי" :מציינת אף השופטות אחת .משפטית״
.משפטית״ כירורגיה לעשות יכול השופט ,טיפולית מבחינה נרגע שהעסק

 על תפיסה מרביתם אצל התגבשה המשותפים העבודה חודשי במהלך כי ניכר השופטים עם משיחות
 הן" ;עצמאית״ בצורה לעבוד להן לאפשר צריך• היחידות: ועובדי השופטים בין הרצויים העבודה דפוסי

 מה להציע ,הרחבה בתמונה על להסתכל ולנסות יוזמה לגלות אלא ,ספציפית תשובה לתת צריכות לא
 להציע ,המלצות לי לתת מהו מצפה" ;להפנות״ טיפוליים גורמים ולאילו הקהילה במסגרת לעשות ניתן

 "..משפטית החלטה מלקבל מנוס אין אם לי להגיד מסוימות ובנקודות הסכסוך לפתרון דרכים לצדדים
."לפשרה להגיע יכולה לא אני בהם במקרים חשוב כעיקר זה,נכונה החלטה לקבל לי לסייע

 היחידה: ועובדי השופטים בין ברורה תפקידים חלוקת של גיבוש תהליך מתארים מהשופטים חלק
 היחידה עובדי!" "שלו התפקיד את יודע אחד כל .מחליט גורם -שופט .טיפולי גורס ־ סוציאלית ״עובדת

 קובעת אני .שונים תפקידים שני -ושפיטה סוציאלי עובד" ,־ "השופטים בתפקיד או בהילה חולקים לא
 מתחלקים לא" ".אפשרות יש ליחידה .ורוצים חושבים הצדדים מה לשמוע זמן לי אין ומחליטה
 הן ..בתיק החלטה לקבל לי לסייע מהן מצפה";שלו״ בגזרה פועל אחד כל ..הסיוע יחידות עם באחריות
".הנכונות השאלות את לשאול אוכל ואז ,אתעיניי מאיר זה .מסוימות נקודות מדגישות

:קבוצות למספר השופטים שציינו התפקידים את לחלק ניתן

 אך בעבר, ביצעו שהם ציינו ששופטים פעולות נמצאות זו בקטגוריה השופט במקום תפקידים ביצוע ♦
יותר: מועיל וסמכותית, שיפוטית שאינה באווירה ביצוען להערכתם

 השופט לתפקד. להם שיאפשר הסכם לגבש לצדדים לסייע אמורה היחידה עקרונות הסכם גיבוש ♦
 מעובד מבקש השופט לעתים ביחידה. הדיון כדי תוך נקבעים והפרטים המסגרת, הסכם את קובע

 הסדר לקבוע נוהגת היא כי מציינת השופטות אחת הזוג. בני של קיים הסכם טיוטת לבחון היחידה
 פתרון מסלול את משנה ליחידה שההפניה תחושה הזוג מבני למנוע כדי ליחידה, ההפניה לפני זמני
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 הסכסוכים רוב בהם מקרים ליחידה להפנות מתאים כי ציינה השופטות אחת המשפט. בבית בעייתם
 מענה קיבלו שלא לוגיסטיות טכניות שאלות מספר נשארו אך המשפט, בבית הסתיימו הדין בעלי בין

 אף השופטים אחד לילדים(. ההורים בין הפגישות מועד קביעת )למשל, זמן מקוצר המשפט בבית
 אלה, במקרים ביחידה. שגובש ההסכם על המשפחה את יחתים היחידה עובד אלה שבמקרים הציע

המשפט. בית של זמנו ייחסך ובכך לדיון, הצדדים את לזמן מבלי ההסכם את לאשר יוכל השופט

 מורכבים שאינם בסכסוכים בעיקר קיימת ביחידה להסכמים להגיע היכולת כי מציינים שופטים
 פחות תחומים מספר על המתפרשים סכסוכים נקודתית. בסוגיה העוסקים משפטית, מבחינה

משפטית. הכרעה רבות פעמים ודורשים ליחידה השופטים לדעת מתאימים

 מקרים ליחידה מפנים שהם ציינו מהשופטים חלק המתדיינים: של וצורכיהם רצונותיהם הבנת ♦
 ילדם את התובעים מבוגרים הורים או נפש, וחולי נרקומנים כגון חלשה, אוכלוסייה מעורבת שבהם
 והן המקצועיות מיומנויותיה בשל הן השופט, פני על יתרון היחידה לעובדת אלה, במקרים הבגיר.

 חלק קטינים לראיין כשיש גם השופט. מאשר זמן יותר לשיחה להקדיש יכולה שהיא מפני
 היחידה מעובדי מבקש השופט :הילדים את ישמע הסיוע יחידת עובד שגם מעדיפים מהשופטים

 המקצועיות במיומנויותיהם להסתייע כדי הקטין, עם לשיחה אליו להצטרף או הקטין עם לשוחח
מאיימת. פחות אווירה וליצור

 הסלמת למניעת המכוונות פעולות כלולות זו בקבוצה לסכסוך: משפטיים לא פתרונות קידום
:המשפט בית ידי על בכפייה ולא בהסכמה פתרונות השגת ולקידום המשפטי הסכסוך

 שהעובדת כדי ליחידה מתדיינים מפנה השופט ומשמעויותיו: המשפטי המאבק תוצאות הבהרת ♦
 כדי זאת, בהמשך. חייהם על המשפטי המאבק השלכות ואת תביעתם משמעויות את להם תבהיר
משפטיות. לא בדרכים לפתרונות להגיע המשפחות את לעודד

 בית( שלום או )גירושים המשותפת דרכם שהמשך זוגות ליחידה מפנה השופט :הזוג מטרות בירור ♦
משפטי. מאבק יתפתח בהם המקרים מספר את לצמצם בכוונה זאת גם להם, ברורה אינה

 מהמקרים בחלק כי מעריכה השופטות אחת :השטח״ לפני ״מתחת הנמצאים בתכנים עיסוק ♦
 בלבד. וכאבם כעסם את להביע יוכלו שבו בפורום מעוניינים הם כי המשפט, לבית פונים הצדדים

 תביעות הגשת ולמנוע המשפטי מהסכסוך העוקץ" את "להוציא יכולה ביחידה זה רגשי מטען פריקת
 מזונות בתביעות במיוחד חשוב זה סיוע השופטות, אחת לדעת המשפטית. במערכת ונשנות חוזרות

המשפחתית. במערכת אחרים לקשיים ביטוי רבים במקרים שהן הגנה, וצווי

 ליחידה המשפחות הפניית כי ציינו מהשופטים חלק המסוכסכים: הצדדים בין הרוחות הרגעת ♦
 היחידה עובד עם השיחות הזוג. בני בין המשפטית בתביעה הקיימת מהיריבות זמן פסק יוצרת
 לדון המתדיינים את ולהביא עו״ד ידי על גם לעתים המלובה הזוג, בני בין היריבות את למתן יכולות
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 העובדת עם השיחה עצם,להסכם מגיעים כשלא נס" . הסלמה למנוע כך ידי ועל רגועה בצורה בבעיה
 באווירה ,שביחידה הכוונה" ;העניין״ את לסיים קל יותר והרבה עוינות מוציאה ,רגשות משחררת

 מוריד -נכון טיפול .מתאים לטיפול המתדיינים את ויכוונו האמיתיות הבעיות על יעלו ,יותר נוחה
". לסכסוך אחרות פרופורציות ונותן מתח

 בו ופורקן לרגיעה להגיע הזוג לבני המאפשר המשפטית במערכת שונה התנהגות מודל מציגה היחידה
 והכול ליחידה מגיעים -פה שיש והרעש מהבלגן למטה יורדים כאשר סוער סכסוך באמצע" זמנית:
"אחרת מרגישים אנשים .אחר משהו זה .ושקט רגוע

 שהיא בכך היא הסיוע יחידת של נוספת תרומה :לסכסוך פתרוגות להעלות לצדדים אפשרות מתן ♦
 לעובדת .עו״ד באמצעות לא .בשמם לדבר יכולים חם• :בעצמם דעתם את להביע לצדדים מאפשרת

 שלהם הטיעונים כל את להעלות יכולים לא הם ,בדיון .הצעות ולהציע להשתתף וזמן סבלנות יש
 וללא בנפרד צד כל עם לשבת היחידה עובדי של ביכולתם רואים השופטים "בשמם מדבר ועו״ד

 שלהם. הדין ועורכי הצדדים שני בנוכחות המתנהל המשפט בבית הדיון על נוסף יתרון עו״ד נוכחות
 לומר אפשר וביחידה• יותר: פרטית בצורה תחושותיהם את להביע אפשרות ביחידה יש כן כמו

 לדברי ולהגיב השני לפני ואחד אחרים לפני "להתפשט" צורך שיש בלי .אחד אדם בפני רק דברים
".השני

לשופט ייעוץ
 טיפוליות דעת חוות של משמעותן את להבין כדי היחידה, בעובד נעזר השופט מקצועית: דעת חוות מתן
 לאחד שנערכו מסוימים פסיכולוגים מבחנים תוצאות משמעות בהבהרת )למשל, חיצוניים מומחים של

 דעת חוות מתן לצורך גם משפחות יופנו מסוימים, במקרים בתסקיר(. המופיעות דעת חוות או מהצדדים
 מקרי כגון דחופים, במקרים במיוחד חיונית היחידה עובד של מקצועית דעת חוות ראשונית. מקצועית

.החם״ בברזל להכות כשצריך ליחידה ״מפנה :במשפחה אלימות

 במיוחד ראשוני, מסוכנות אבחון לצורך ליחידה האלימות תיקי כל את מפנים הם כי ציינו שופטים מספר
 תמיד לא השופטים, לטענת סעד. פקידת של לתסקיר לחכות אפשר ואי קשה מאלימות חוששים כאשר

 ידי על או הצדדים אחד ידי על מניפולציה שנעשית או מידי סיכון באמת יש אם בדיון להתרשם ניתן
 של הרקע בחינת גם כמו מקצועיים, כלים בעל היחידה, עובד עם יותר ארוכה לשיחה הפנייה העו״ד.

 מצבה על יותר מהימנה תמונה לקבל לשופט לסייע יכולה בקהילה, בעבר טופלה כשהמשפחה המשפחה
 שונות הגרסאות כי מידית התרשמות צריכה אני הגנה כצו" :קצר זמן פרק תוך המשפחה של האמיתי

". אובייקטיבי מידע מקור כתור בהם נעזרת אני .מאוד

 מסוגלות או מסוכנות לאבחון מקרים יותר יפנו פסיכולוגים, ביחידה כשיהיו כי טוענים מהשופטים חלק
הורית.

 עובד את תופסים מהשופטים חלק :הסכסוך פתרון של הרצוי האופן לגבי החלשה בקבלת לשופט סיוע
 הגיעו לא אם גם השופטים לטענת החלטות. בקבלת לו המסייע השופט של מקצועי כיועץ היחידה
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 שימוש מחייבים נושאים ואילו בהסכמה לפתור ניתן נושאים אילו לומד השופט ביחידה, להסכם
משפטית. בהכרעה

 סכסוך מוקדי קיימים כי המשפט, בבית הדיון במהלך מתגלה, רבים במקרים הסכסוך: מוקדי בירור
 השופטים במחלוקת. העיקרית הנקודה איננו בדיון המועלה שהנושא או בדיון הנידון לנושא נוספים
 ניסיונם סמך על ויעמדו הצדדים עם יפגשו גולמי, בשלב התיק את שיקבלו היחידה מעובדי מצפים

 לטענת המשפט. בבית רבות דיון שעות יחסכו כך ידי ועל הזוג בני בין הסכסוך מוקדי על המקצועי
 בסגירת לסייע תוכל המחלוקת נקודות חידוד או המרכזית הבעיה בפתרון היחידה הצלחת השופטים

 איפה ,להם חשוב מה - אינדיקציה לי נותנת היחידה ״עובדת ; הצדדים של רצונם לשביעות התיק
 הצדדים איפה לברר כדי כיחידה נעורת" ;,,..דין בפסק לא לפתרון ניתן לא מה ,האדומים הקווים
"בתיקים לטפל איך לדעת כדי אמיתית הבעיה ואיפה נמצאים

בקהילת וטיפול אבחון גורמי עם בקשר לשופט סיוע
 לטיפול המתאימים המומחים בדבר מידע מקור מהווה היחידה עובד :בקהילה מומחים על מידע

 לדוגמה: בקהילה. הקיימים השירותים מכלול על יותר רחב מבט לשופט ומספק הנדונה, במשפחה
 בייעוץ שעוסק מקצוע לאיש אותם הפנתה הסיוע יחידת חרדיים, זוג בני בסכסוך מעורבים היו בו במקרה

לחרדים. נישואים

 מהירה אינפורמציה בקבלת צורך יש כאשר כי מציינים שופטים :הרווחה לשירותי ביהמ״ש בין תיווך
 כי ציינו אחרים שופטים חיוני. מידע בקבלת לסייע ויכולים זמינים היחידות עובדי הרווחה משירותי

המשפט. לבית הקהילה בין תיווך לשכת להיות אמורה אינה הסיוע יחידת

 מעובד מבקשים הם מסוימים במקרים כי ציינו שופטים מספר השופט: החלטת ביצוע אחר מעקב
 ואחר לטיפול יופנו זוג שבני הוחלט בהם במקרים )למשל, בוצעו החלטותיהם אם אותם לעדכן היחידה

 היחידה של מעקב מהצפוי, מהיר בקצב מתקדם התהליך בהם במקרים המשפט(. בבית נוסף לדיון יחזרו
:הדיון תהליך קיצור מאפשר

 לפני הזוג בני את לזמן יכול אני ואז לי ומדווחת המשפט בית החלטת של יישום אחרי עוקבת העובדת "
".תהליכים לקצר יכול וזה שתוכנן המועד

טיפולי סיוע
 ליחידה, מחוץ טיפול גורמי ידי על גם להתבצע שיכולות טיפולי, אופי בעלות פעולות נמצאות זו בקבוצה

 משפטי סכסוך בכל מהשופטים חלק לטענת ביחידה. לבצען שעדיף שונות מסיבות מחליט השופט אך
 אמוציונלית בעיה בעיקר הנה אלא המשפטי במישור נמצאת אינה האמיתית הבעיה במשפחה,

 מפנים זו בדעה המחזיקים השופטים טיפולית. להתערבות זקוק משפחתי סכסוך כל ולכן ופסיכולוגית,
 טיפולי. לסיוע השופטים, להערכת זקוקים, אולם המשפט, בבית הסכסוך את שפתרו מקרים גם ליחידה
 מערכת בשיפור צורך שיש או הזוגית היחסים מערכת סיום עם להשלים שמתקשים זוג בני :לדוגמה
 אינם או מטיפול שחוששים למתדיינים חלופי עזר כלי גם להוות יכולה היחידה ההורית. היחסים

 של להתערבות מוכנים אך ניטרלית, כלא בעיניהם הנתפסת מהקהילה, סוציאלית בעובדת מעוניינים
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 שכבר כאלה וגם ובעייתי, מורכב הסכסוך שבהן משפחות ליחידה מפנים מהשופטים חלק היחידה. עובדי
 נראה התיק אם• :למשפחה לסייע אחרון ניסיון היא ההפניה כי תפיסה מתוך בקהילה, בעבר טופלו
 מפנים שופטים ".הפסדנו לא גם -נצליח לא אם:" כי תפיסה מתוך וזאת .אחרון כניסיון מפנה אני-אבוד

 מתן את תעכב לקהילה והפניה מידית, טיפולית התערבות שנדרשת חשים כשהם גם ליחידה משפחות
 .בלבד חודשים לשלושה ההגנה צו ״תוקף :במשפחה אלימות של במקרים הדבר בולט במיוחד הטיפול.

 יכולה ליחידה הפניה .לחכות צריך לקהילה מפנים כאשר .המצב לשיפור הזה הזמן את לנצל צריך
 זאת, נום".בעיות יש אם לפנות למי ויש לקחים שיופקו אפשרות יש ,התקופה כל במשך טיפול לאפשר

בקהילה. הניתן טווח ארוך טיפול לטיפול תחליף מהווה אינה היחידה כי מדגישים השופטים

היחידות עם השופטים עבודת דרכי .4
ליחידות מפנים שהשופטים התובענות סוג

 יש :הבדלים ניכרים לטיפולה מפנים שהם התובענות ובסוג ביחידה השופטים של הסתייעותם במידת
 מצומצם נושאים בטווח מקרים אליה שמפנים שופטים ויש נושאים, במגוון ביחידה שנעזרים שופטים

 ויש ליחידה; להפניה מסכימה או מתאימה המשפחה אם שבדקו לאחר רק שמפנים שופטים יש יותר;
 מסוימת בתובענה העוסקים המקרים כל את הראשון, הדיון לפני עוד לעתים ליחידה, המפנים ־ כאלה
ובאלימות(. במזונות העוסקים תיקים )כגון

 שופטים מספר ידי על הוזכרו ובסרבנות־קשר במשמורת במזונות, ראייה, בסדרי העוסקות תובענות
 דורשים סרבנות-קשר של שמקרים סבר השופטים אחד הסיוע. יחידות לטיפול המתאימים כנושאים

חיצוני. לגורם בהם הטיפול את להעביר יש ולכן ממושך, טיפול

 תופנה עו״ד הדורשת ירושה או רכוש לענייני שקשורה תביעה או כלכלית תביעה כי ציינו שופטים מספר
 כדי מתאים(, משפטי )ידע כלים הסיוע ליחידת שאין משום ליחידה, ולא לביהמ״ש מחוץ לגישור

 אחד לדברי היחידה. לטיפול רכוש ענייני גם מפנים מהשופטים חלק זאת, עם כלכלי. נושא עם להתמודד
 לידי אנשים להביא הכושר את לה יש,היחידה עובדת של מהמקצועיות חלק לא שזה למרות" :השופטים
".הידברות

 במקרים שההתערבות ומדווחים סכסוך, ליישוב בתובענות היחידה תרומת את מציינים מהשופטים חלק
 אחד המשפט. בית של יקר זמן נחסך ובכך המשפטי לשלב הטיפולי השלב הקדמת מאפשרת אלה

 שנעשתה סכסוך יישוב של בקשה מכיר לא אני.היום מסדר מוריד חייתי• מנוגדת: דעה הביעה השופטים
".רבני דין בית מפני המשפט בית של סמכות לתפוס כדי ולא הסכסוך את לפתור כדי בכוונה

ההפניה מועד
 מציעים השופטים למתדיינים. לסייע יכולתה על משפיע ליחידה ההפניה מועד כי ציינו מהשופטים חלק

 שהצדדים לאחר מאוחר, בשלב לחלופין, או שניתן, ככל מוקדם בשלב ליחידה הצדדים את להפנות
 המשפטי במאבק מאוד שקועים מאוד הזוג בני שני שבו הביניים, בשלב המשפטי. מהמאבק מותשים

 להפנות ביותר המתאים המועד כי עוד ציינו שופטים קטן. מוצלח לגישור הסיכוי ואנרגיה(- זמן )בכסף,
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 בני שני אם זאת, עם לגירושים. בשלים הזוג בני שבו בשלב הוא ליחידה גירושים בפני העומדים זוג בני
 משמעות את להבין לגירושים בשל שאינו לצד לסייע יכול היחידה עובד שלב, באותו נמצאים אינם הזוג

התהליך.

 לבית התביעה כתב הגשת עם מיד המשפחות את מפנים הם מסוימים, במקרים כי ציינו מהשופטים חלק
 הם הזמן עם הדיון. במהלך או הצדדים את שראו לאחר רק ליחידה הפנו הם בהתחלה כי צוין המשפט.

 לנתבע, הזמנה אין עדיין אם אף היום הדיון. לפני גם המתדיינים את להפנות שאפשר למסקנה הגיעו
 נמנע כך ידי ועל הסיוע ליחידת שיפנו לצדדים הזמנה התביעה, קריאת מתוך מוציאים, מהשופטים חלק
 -רצוי תפקיד זה .זמניים להסדרים להגיע יכולה היחידה מקרים של מסוים באחוז" דיון: מלקיים מהם
 עם "בתור ולעמוד המשפט לבית להגיע צריכים שלא ולצדדים לביהמ״ש עוזר זה ותקנות חוק פי על

 בעייתית, להיות עשויה הבקשה הגשת לאחר מיד מדי, מוקדם בשלב שהפניה מציינים השופטים זאת,
משפט. בבית תביעה נגדו שהוגשה לו שנודע לפני המתדיינים אחד אצל להתקבל עשויה שהיא מאחר

 צריכים המתדיינים לעתים מועילה. אינה דיון קיום לפני ליחידה הפניה שלעתים בכך מכירים שופטים
 להפנות ניסיונה כי מציינת השופטות אחת כאפשרות. הטיפולית הדרך את שיקבלו כדי שופט מול לעמוד
 שהיחידה כדאי לא" יעיל: אינו הראשוני הדיון לפני המשפט, בית למזכירות המגיע תיק כל שגרתי באופן
.הבעיות״ את לפתור מנת על ולא 'לראותדם' המשפט לבית באים אנשים .מיד תיכנס

מידע והעברת תקשורת
 חיוני מידע שתעביר מהעובדת ומצפים מידע להעברת חשוב ערוץ היחידה בעבודת רואים השופטים

 באמון לפגוע בלי מידע אליי תעביר הסיוע שיחידת מצפה" החלטות: בקבלת לו לסייע שעשוי לשופט
".הסכסוך לפתרון ,לדיון חשוב זה אם,הצדדים

 למתדיינים. הניתן החיסיון בשל תמציתי באופן המנוסחות המלצות, לשופטים מעבירים היחידה עובדי
 ההסכמה ומה להסכמה הגיעו זוג בני )האם בלבד מסוימים עניינים על מידע לשופט להעביר יכול העובד

 לחשיבות מודעים השופטים מרבית ביחידה. שנאמרו הדברים תוכן את לחשוף בלי וזאת, שהושגה(
 להם להבטיח יש ,בכנות וידברו היחידה בפני המשפט את לנהל ימשיכו לא שהצדדים כדי9 :החיסיון
 "נאמרים היו לא החיסיון שללא אישיים דברים ולומר להיפתח לצדדים מאפשר החיסיון" ;סודיות״
 מאוד.אותי מספקות ההמלצות9 אותם: מספק ההמלצות כתיבת אופן כי מציינים אלה שופטים
.מהירה״ ו תצפיתית ,קצרה עבודה את ז בסה״ב ר בקיצו

 כל את לשופט מספקות ואינן מדי מצומצמות מהיחידה המועברות ההמלצות כי ציינו שופטים מספר
 של כהמלצה" כי נטען ". אותי מספקות לא היחידה של ההמלצות .שורות שלוש לי כותב" :התמונה
 אני ...הזוג בני בין דינמיקה כמו דברים הרבה על מידע מקבלת לא אני .מדי קצרה,מידע חסר - העובדת
 בעיה יש" ;הכול״ לדעת הכלים את לשופט נתן לא החוק .הסכימו מה על רק תמציתיים נתונים מקבלת
 להם יש .מקיף מספיק לא ־ עמוד 1/2-1/4, לקוניים מאד היחידה של הדוחות .דוחות קבלת של בתחום
"מההתועלתזז אז-המקום באותו ונשארת הלאה להתקדם רוצה אני .סודיות של בעיה
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 מאוד. טובים היחידה לעובדי השופטים בין והתקשורת אישיים הבין היחסים כי ציינו מהשופטים חלק
 לייעול והצעות בבעיות דנים ובהם היחידה. עובדי עם חודשיים מפגשים מקיימים בירושלים השופטים

 והעובדות השופטים בין קבוצתיים מפגשים מתקיימים לא גן ברמת המשפט בבית המשותפת. העבודה
מקיימים. יחידה( עובד )שופט־ העבודה שצוותי הקשר ובתדירות הקשר בסוג ניכרים הבדלים וקיימים

 פרויקט משותפים. פרויקטים לבצע בנכונות מתבטא היחידה ועובדי השופטים בין הפעולה שיתוף
 של במומחיותם להיעזר השופטים לרצון דוגמה הוא גן ברמת המשפט בבית המתוכנן המשותף הגישור

 למשפחות גישור ביחד או במקביל לבצע אמורים היחידה ועובדי שופטים זה בפרויקט היחידה. עובדי
עו״ד. ידי על מיוצגות שאינן

העבודה מודל
 הגדול למשפחה המשפט בית גן, ברמת השונות: הסיוע יחידות של העבודה במודל הבדלים קיימים
 עובדת מול יעבוד שופט שכל השופטים, לבקשת הוחלט ביותר, הגדולה הסיוע יחידת את הכולל ביותר,

 שופטים, שני עוד להתווסף וצפויים שופטים 12) השופטים במספר גידול עקב כיום, סיוע. מיחידת אחת
 ־ בירושלים הסיוע ביחידות שופטים לשני מסייעות מהעובדות חלק הסיוע(, ביחידת עובדות 8 לעומת
 לעובדת ולא ופסיכולוג( עובדות משתי )המורכבת הסיוע ליחידת הבקשה את מפנים השופטים ארבעת

יחידה. בכל אחד עובד רק מועסק ואשדוד בנצרת ביחידה ספציפית.

 יתרונותיו. את ומדגישים הקיים העבודה במודל מצדדים גן ברמת למשפחה המשפט בבית השופטים כל
 :הצדדים שני של המוטיבציה את ומגדיל משותף, בפרויקט שמדובר ותחושה קרבה יוצר הוא לדעתם
 ,האישי הקשר בגלל ,נוצר הסיוע יחידת מוסד מול ביהמ״ש שלמוסד הניכור במקום .חשוב שזה יחושב
".השני כלפי אחד משותפת אחריות לנו יש"."אישי משהו

 כדי אחד על אחד חשוב" המשותפת: העבודה לתהליך השופטים, לדעת מסייעת, הקרובה העבודה
 .שונה הסתכלות צורת ,אחר עבודה סגנון יש שופט לכל .עובד אתה מי עם להכיר חשוב .הראש את שיכיר
".מקרי שיהיה ולא קשר יותר צריך השופט את להבין כדי

 אחד ..קשה היה זה~ השופטים כל של העבודה סגנון את להכיר .עבודה דפוסי של היכרות מאפשר זה"
 אפילו אבל .שופטים שני מול עובדת ויעבדו המציאות מכורח ישתנה זה .יותר טוב מודל זה אחד מול
 ומאפשר מסורבל פחות זה מודל השופטים, לדברי ".גוף מול עבודה על עדיף זה עובדות שתי מול אחד
 העבודה מודל כי הדגישו מהשופטים חלק העבודה. בצורת טובים תהליכים של דקים ניואנסים יותר

 להם יש .לבד לעבוד רגילים ״שופטים : עבודתם סגנון בשל שופטים עם לעבודה במיוחד מתאים הקיים
".גוף מול לעבוד לעבור יהיה קשה ,השנים עם שהתגבשו עבודה דפוסי

:ארגונית מבחינה שליטה תחושת יותר יש הקיים במודל כי מדגישים השופטים
 הדופק על יד לי יש כך .מצליח די וזה כתובת לי שיש יודע .שופט מול עובד -הקייס המודל את ״מעדיף

 לא זה - הסיוע יחידת מול עובדים היינו אם...לי מזכירה היא בעיה יש אם .ביחד שעובדים התיקים ככל
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 מול לעמוד צורך שאין כך ,אחד שופט עם עבודה מספיק יש עובדת לכל .לתקלות להוביל יכול .יעיל היה
.”אחרת היערכות וידרוש שונה זה - ופסיכיאטרים פסיכולוגים יתווספו אם .היחידה כל

 לאחד אחד לתקשר שלהן היכולת" :היחידה עובדות עבור גם יותר מתאים זה מודל כי טענה גם נשמעת
 על מדובר ,אישיים קשרים יוצר אחד מול אחד של קשר .הישופטיסי מול אחד מאשר יותר טובה היא
.״ שופט" מול סוציאלית עובדת ולא אדם מול אדם

 אין כאשר כי לשופטים נראה במודל. הבין־אישית הדינמיקה חשיבות את מדגישים השופטים זאת עם
הסיוע. ביחידת פחות להיעזר נוטה השופט לעובדת השופט בין טובה ותקשורת כימיה

 נשמעות ספציפי לעובד ולא ליחידה הפניות שליחת על המבוסס במודל המשתמשים השופטים בקרב
 מול לעבוד מעדיף אני" ספציפית: עובדת מול לעבוד מעדיף היה כי ציין השופטים אחד מגוונות. דעות
 שופט ."צמודה עובדת לי הייתה אם יותר טוב היה זאת מצדיק לא העבודה היקף אולי .מסוימת עובדת

 האפשרות את מצמצם שהוא משום יתרונות יש יחידה מול שופטים של במודל לעבודה גם כי טען אחר
לעובד. שופט בין אישית התאמה אי רקע על קשיים של

היחידה מיקום
 האחרים־ המשפט בבתי המשפט. בית בנין בתוך ממוקמת גן ברמת למשפחה המשפט לבית הסיוע יחידת

בלבד. נסיעה בטווח ואחרות הליכה, במרחק ־ חלקן אחר, בבניין ממוקמת היחידה

 בתוך היחידה מיקום חשיבות לגבי למשפחה המשפט בתי בכל השופטים כל בין מלאה הסכמה קיימת
 -יעיל זה" :סכסוכים פתרון לקידום היחידה זמינות של התרומה את הדגישו השופטים כל המשפט. בית
.קירבת אותם תקבל היא פנויה העובדת ואם מיד הולכים הצדדים .מידית שולחת ״אני, פה״ זה כי

 בה להיעזר יהיה וניתן נגישה שהעובדת בידיעה ביטחון השופטים אצל יוצרת המשפט לבית היחידה
 ולקבל יעילים יותר להיות מאפשר זה לפנות למי יש דחופים שלדברים יודעת שאני" :דחופים במקרים
".נכונות החלטות

 היא וכי בשיאו, כשהסכסוך מידית סכסוכים לפתור מאפשרת היחידה קירבת כי מציינים שופטים
 מציינים שופטים נגישה והיחידה מאחר ליחידה. ולהפנות מהדיון זמן פסק לעשות הצורך בעת מאפשרת

עימה. ולהתייעץ דיונים ליותר העובדת את לזמן לשופט מאפשרת גם הקרבה יותר. בה נעזרים הם כי

 רואים הצדדים המשפט. בבית הרגשי בתחום פתרונות למתדיינים להציע מאפשר היחידה מיקום
 הטיפולי החלק של וההמשכיות המידיות חשיבות את מדגישים השופטים המשפט. מבית חלק ביחידה
 אתם ויוצאת מהאולם הצדדים את מקבלת העובדת -הלפיד את פיזית מעבירה אני" :המשפטי בתהליך
 את עושה זה - למסמכים לחכות צריכים לא הם .פגישה להם לקבוע או מידית אותם לפגוש כדי החוצה
".נכון מאד התהליך
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 היחידה של לריחוק כי ציינו המשפט, לבית מחוץ ממוקמת היחידה בהם למשפחה המשפט בבתי שופטים
 את עזבה שהרגע היחידה לעובדת לקרוא אם פעמים כמה חושבת אני לפעמים" מחיר: יש המשפט מבית
 רק לעובדת אקרא" "..לסייעלי יכלה שהיא למרות העובדת בלעדי מקיימתדיון אני ואז .המשפט בית
 קושי זה . נגישות ולא אחר בבניין נמצאות ״הן -, שלה״ הסיוע על מוותרת לפעמים ,חשוב מאד זה אם
 בכוננות אחת עובדת רק יש" ..."התחיל כבר שהדיון לאחר בגשם,בריצה באו הן אותן כשהזעקנו .גדול

 היו .נגישות יותר היו הן- המשפט( )בבית כאן היו הן אם .אנשים עם נפגשת או רחוק נמצאת השניה -
".ביחידה יותר טוב שימוש נעשה היה .פגישות בין לבוא יכולות

 מהווה שהיא למשפחות משדרת המשפט, בית של מהפרוצדורה כחלק שנתפסת היחידה, השופטים, לדעת
 יראת ־ סמכות לה מעניק היחידה מיקום יכריע. המשפט שבית לפני לעצמן לעזור אחרונה אפשרות עבורן
 מהמעמד כחלק נתפסת היחידה היחידה. על גם מואצלת המשפט לבית רוחשות שהמשפחות כבוד

 שלא סכסוכים לישוב ולהגיע העובדות עמדות את לקבל נוטות והמשפחות המשפט בית של המכובד
בקהילה. הצליחו

בקהילת השירותים ומול היתירה מול השופטים עבורת
 לבית תשובות מתן של המעמסה את הסעד מפקידות הורידה הסיוע יחידת כי מציינים מהשופטים חלק

 לעבודה להתמסר יכולות הסעד ופקידות היחידה ידי על נעשית הדחופה העבודה קצר. זמן בפרק המשפט
 :בקהילה הרווחה ובשירותי ביחידה זמנית בו שימוש עושים השופטים מהמקרים בחלק יותר. מעמיקה

 777W7 אם גם ליחידה מפנה אני נקודתי לעניין .ויחידה הרווחה לשכות בין אפצל -מורכב המקרה ״אס
 שיהיה ודואגים גורמים שני בין משלבים הם כי מציינים שופטים "במשפחה בעבר טיפלו הרווחה
 ביחס בהירות חוסר תחושת הציגה השופטות אחת כפילויות. למנוע כדי השונים הגורמים בין תיאום

 סעד מפקידת לבקש ניתן מה מבחינה לא" :בקהילה טיפוליים לגורמים היחידה בין העבודה לחלוקת
.הסיוע״ מיחידת ומה

 למרות מאשדוד אנשים הסיוע ליחידת להפנות מעדיפה היא כי ציינה באשדוד המשפט בבית השופטת
 להיעזר מעדיפים לאשדוד מחוץ אנשים לטענתה, לכיש. חבל מכל מתדיינים מגיעים המשפט שלבית

שם. מוכרים וחלקם יותר נגישים אלו ששירותים משום מגוריהם במקום הרווחה בשירותי

 כי חשים עובדים לדעתה, בקהילה. העובדים על מאיימת היחידות הקמת כי מעריכה השופטות אחת
המשפט. לבית שלהם הנגישות עקב יותר גבוה מעמד יש היחידות לעובדי

ליחידות המשפחות יחס .5
 ולכן המשפט מבית לחלק נחשבת היחידה ליחידה. לפנות מסכימות המשפחות רוב השופטים להערכת

בקהילה. לגורמים הפניה מאשר יותר חיובית היא אליה ההתייחסות

 לעשות לצדדים מציעים הם הסיוע, ליחידת לגשת המשפחות את לחייב יכולים אינם שהשופטים מאחר
ליחידה. ופונות השופט להצעת נעתרות המשפחות מרבית היחידה יתרונות את בפניהם ומדגישים זאת
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 על ללמוד אפשר מזה וגם שהתנגדו בודדות משפחות חיו .והולכות מבינות המשפחות באולם כשממליץ"
".המשפחות אופי

 מטפלים גורמים עם שלהן קודמת בהיכרות במאפייניהן, תלויה המשפחות הסכמת כי מציינים שופטים
 בגורמים אמון להן שיש משפחות קודם, טיפולי ניסיון להן שיש משפחות עומדות: הן שבו ובשלב

 ניסיון חסרות משפחות הסיוע. ביחידה יותר נעזרו המשפטי- מהמאבק שהתעייפו משפחות או הטיפוליים
 או ליחידה, לפנות להן ממליץ אינו שלהן שעו״ד משפחות הטיפולית, במערכת אמון להם שאין טיפולי,

 שבהם במקרים ליחידה. לפנות השופט להצעת פחות להסכים נטו המשפטי בהליך מאוד טרודות שהן
 היו שבהם במקרים מאשר ליחידה השופט להפניית יותר להסכים נטו המתדיינים נקודתי, סכסוך היה

 הייתה ליחידה לפנות לשעבר מבריה״ט חדשים עולים של נכונותם כי הוזכר כן כמו רבים. סכסוך מוקדי
 מלוכלכת כביסה מוציאים "לא כי תרבותית תפיסה )מתוך הסף על זאת דחו אף הם ולעתים יותר נמוכה

ליחידה. לפנות שהסכימו אתיופיה יוצאי למשפחות בניגוד וזאת החוצה"(

 בהיותה או עו״ד ידי על ייצוגה בעובדת גם תלויה ליחידה לפנות המשפחה נכונות כי השופטים טענו עוד
 אינן הן ליחידה. לפנות נוטות פחות עו״ד ידי על המיוצגות משפחות זו, טענה פי על כזה. ייצוג ללא

 הסכימו לא שהצדדים מקרים היו כי צוין עצות. להם לתת שביכולתה מרות, ביחידה לראות מעוניינות
הסיוע. ביחידת מאשר הדין עורך של בסיועו יותר להשיג יוכלו כי שהאמינו משום ליחידה ללכת

ליחידות הדין עורכי יחס .6
 שעשוי דבר טרחה, בה ורואים אותם משרתת לא הסיוע יחידת כי חשים דין עורכי כי שציינו שופטים יש

 להביא תמיד אינה מטרתם. אחרים שיקולים יש לעו״ד" : היחידה עם שלהם הפעולה בשיתוף לפגוע
 מהיחידה״ התלהבות פחות מביעים התיק את במהירות לסיים רוצים שלא דין עורכי מהיר לפתרון

 הם כאשר ליחידה לפנות הסכמתם את ומבקשים למתדיינים ישירות בדיון פונים הם כי ציינו מהשופטים
פעולה. משתף אינו שעו״ד לדעת נוכחים

 שהושגה הפשרה את לקבל סירב עו״ד" :ביחידה שהושג בהסכם חיבלו דין עורכי שבהם מקרים צוינו
.לטמיון״ ירדה היחידה של והעבודה ביחידה שנעשה מה לכל ערך היה לא ואז,ביחידה

 שבמעורבות בתועלת ספק הטילו -הם הדין מעורכי חלק בתחילה אמנם כי מציינים אחרים שופטים
 הפן על הוא ביחידה שהדגש לדעת נכחו הם אולם מפרנסתם, תגזול היא שמא וחששו הסיוע יחידות

חיובי. באור היחידה את רואים חלקם כיום־ הטיפולי.

 והעובדה ובהמשכתם, הדיונים בהסלמת מעוניינים אינם שבהם, הוותיקים בעיקר הדין, עורכי כי נטען
 ליחידה להגיע הזוג בני את מעודדים והם אותם גם משרתת התיק בפתרון להם לסייע שעשוי גורם שיש
 בהתארכות מעוניינים דווקא הדין מעורכי חלק כי נטען זאת לעומת ליחידה. להפנותם מבקשים ואף

בתיק. הטיפול זמן להארכת כטכניקה לתועלתם, היחידה בשירותי משתמשים והם ההליך
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 לעשות שניתן השימוש את מכירים אינם עדיין הדין עורכי מהשופטים חלק לדעת כי לציין ראוי עוד
.אמונם את לרכוש וחשוב ביחידה

הסיוע יחידות עבודת הערכת .7
 השופטים לעבודת ותרומתן היחידות עבודת תוצאות את להעריך זה בשלב קשה מהשופטים חלק לטענת

המשפט. בית לעבודת חשובה תרומה יש היחידות לעבודת כי סבורים מרביתם זאת, עם ולמשפחות.

 כדי יכולות שהן מה כל עושות ,כסדר מאוד ;77״ היחידות: של עבודתם את מעריכים השופטים מרבית
 לי אין" ;טובים״ וההסכמים מהר מגיעות המלצות .דעת״ שיקול עם ומהירה טובה ״עבודה לסייע״
 ", מכורך דבר בסה״כ זה" ;להחלטות״ ההמלצות את להפוך קל .מקצועיות מאוד" "היחידה כלפי טענות
 אני" ".פתרונות ולהציע לתקשר ויכולת ניסיון המון עם עובדות על מדובר " ;טוב״ שירות נותנות ״הן

 ,חיונית היחידה" .ביחידה״ אובייקטיביות חוסר על טענה אף על שמעתי ״לא .הרעיון״ של נלהב תומך
 המהפכה של במשולש צלע היא היחידה" "אחרת עובד הייתי לא .בלעדיהם המשפט בית את רואה לא

"..המון תורמת והקמתה מהפכני -הקמתה רעיון .למשפחה המשפט בית שעשתה

 על מלמדות השופטים, ידי על המושמעות ",היחידה בלי כן לפני הסתדרנו איך יודע לא אני’ כמו אמירות
 לעומת היומיומי. העבודה מתהליך אינטגרלי לחלק והפיכתה המשפטית במערכת היחידה השתלבות

 עירוב יש לפעמים" ביחידה להיעזר ניתן במה לקבוע מתקשים הם כי ציינו מהשופטים חלק זאת,
"קבועה טכניקה או עקרונות אין ,אינטואיציה לפי פועלת;" ."הרווחה שירותי לבין היחידה בין סמכויות

 מתפקדת היא שבו והאופן מדי, גבוהות היו מהיחידה שהציפיות תחושה שוררת שופטים מספר בקרב
 היחידות של המוגבלות סמכויותיהן כי חשים אלו שופטים המוקדמות ציפיותיהם על עונה איננו כיום

 הובילו מימושן ואי הגבוהות המוקדמות הציפיות ולמשפחות. המשפט לבית לסייע ביכולתן פוגעות
 לי התברר היחידה עובדת עם שיחות לאחר" היחידות: מעבודת מהשופטים חלק של אכזבה לתחושת

 שופטים מספר ".מהיחידה ומה סעד מפקידת לבקש ניתן מה הבחנתי ולא מדי גבוהות ציפיות לי שהיו
 עיקר" :משפטי-כלכלי היבט בעלי בנושאים בטיפול העובדים של והידע היכולת חוסר את מציינים

".המיקוח אפשרויות את יודעות לא והעובדות כסף סביב המחלוקות

 לקבל ציפיתי" :השופטות אחת אצל בלטה למענה זכו שלא מוקדמות מציפיות הנובעת אכזבה תחושת
 מטריה תחת התחומים מכל טיפוליים גורמים תרכז שהיחידה חשבתי ,ממוקד יותר מענה מהיחידה

 כפי ,הטיפולי בצד גיבוי שקיבלתי מרגישה לא .אינטנסיבי מאד באופן היחידה את לשתף ניסיתי .אחת
 לטיפול קבוצות כמו לבעיות מענה ליחידה שתהיה ציפיתי .שטחי מאוד ביחידה שניתן הטיפול .שקיוויתי
 הסכסוכים רוב כי מתאימים טיפוליים גורמים של מערך תעמיד שהיחידה ציפיתי ..שמתגרשים בהורים
 מהיחידה מקבלת שאני הסיוע רמת כרגע .גדולה אכזבה .העמידה לא -טיפוליים אלא משפטים אינם
".הרווחה משירותי מקבלת שאני ממה בהרבה נמוכה
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המשפט בית עבודת על היחידה הקמת השפעת
 מתבטאים אלה שינויים היחידה. הקמת מאז המשפט בית בעבודת שחלו השינויים על מדווחים שופטים
 הצורך במניעת אף מסוימים ובמקרים המשפטיים, ההליכים ובקיצור המשפט בית של בזמנו בחיסכון

:אופנים בשני מושג המשפט בית של בזמנו החסכון בהם.

 הממתינים השופטים, של גם ובכך המשפחות, של ההמתנה זמני קיצור מאפשרת היחידה זמינות ♦
 להתערבות זוכות המשפחות - חודשים 3 אחרי שיתקבלו ״כמקום והמלצות: דעת לחוות זמן פחות
 שהיחידה מאז כי ציינו שופטים "לכך ערוכים לא בקהילה הגורמים .הבקשה הגשת אחרי ימים

 לקהילה. לפנות צריכים היו שבעבר לדברים בה ונעזרים יותר בה משתמשים המשפט- בבית הוקמה
 אי מסוימים. לנושאים מוגבלת תשובות לספק היחידות עובדי יכולת כי השופטים מדגישים זאת, עם

המתדיינים. על ומעמיקה מקיפה מצב תמונת לקבל ביכולת פוגעת תסקיר לבצע יכולתם
 לבית הצדדים הביאו היחידה הקמת לפני כי מספרים שופטים ביחידה: הסכמה עקרונות ניסוח ♦

 אפשר כיום, ההסכם. בגיבוש להם מסייע היה והשופט בעצמם שכתבו הסכמים של טיוטות המשפט
לביהמ״ש. זמן כך ידי על ולחסוך הדיון לפני היחידה עובד עם יחד הסכמה עקרונות לנסח

 יישום אחר עוקבת העובדת" :הטיפולי לתהליך המשפטיים ההליכים את להתאים אפשרות מתן ♦
 לזמן יכול אני ואז לי ומדווחת לטיפול( פנה הצדדים אחד או הזוג האם )למשל, המשפט בית החלטת

".תהליכים לקצר יכול וזה שתוכנן המועד לפני הזוג בני את

 ליישוב בתובענה המשפטי: ההליך בקיום הצורך את מונעת ביחידה ההתערבות מסוימים במקרים
 לעתים כי גורסים שופטים ;המשפטי ההליך המשך את ליחידה המוקדמת ההפניה לעתים מונעת סכסוך

 אלא קשה אלימות גלא אלימות בתיקי" הסכסוך-. מן "העוקץ" את מוציאה ביחידה לפגישה ההגעה עצם
".שהתחיל לפני תיק לסגור מצליחה היחידה (מצוקה על המעידה אלימות

לשינויים והצעות היהידות בעבודת קשיים .8
 היחידות יכולת מתאימות, סמכויות בהעדר הנוכחית, במתכונתה כי טוענים כאמור, מהשופטים, חלק

 בהן ולשלב היחידות עובדי סמכויות את להגדיל מציעים אלו שופטים מצומצמת. המשפט לבית לתרום
:הם העיקריים הטענות מוקדי נוספים. מקצוע בעלי

 המצב על ידע חסר היחידות לעובדי כי מדגישים השופטים - כלכלי ־ ממשפטי בתחום בידע מחסור ♦
 לטענתם, היחידות. בעבודת חמור ליקוי לדעתם, מהווה, בסיסי משפטי ידע העדר והמשפטי. החוקי
צד. כל של והזכויות החובות את יכירו היחידות שעובדי חשוב

 להם יש ולכך סוציאליים כעובדים שלהם בידע להשתמש צריכים העובדים אמנם כי טוענים שופטים
 לא כדי זאת, יותר נרחב משפטי ידע נדרש וגישור פישור לבצע כדי אך רב, וניסיון טובים כישורים

 מחודש דיון לערוך הצורך עקב הדרך, בהמשך להסכם להגיע בסיכוי או מהצדדים באחד לפגוע
 יהיה ואז,ייפול ההסכם - אחרת יאמר דין ועו״ד דירה על לוותר בעל יביאו ״אם :הנידונים בנושאים

 בעמדותיו ננעל אחד צד - מתפוצצת ההסכמה אם .קשה מאוד וזה מחדש הדברים את לפתוח צורך
".להתגמש מוכן ולא
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 גישור ובהליכי המשפטי בתחום השתלמויות היחידות לעובדי לערוך מוצע לפיכך, טוענים שופטים
ופישור.

 בניסוח לסייע יוכל משפטית הכשרה בעל עובד ביחידות. עו״ד לשלב הייתה שהועלתה נוספת הצעה
 יוכל גם הוא להן. מודעים תמיד לא היחידות שעובדי דקויות על עמידה מתוך המלצות, של משפטי
 הסיוע לשכת של בקריטריונים עומדים ושאינם דין עורך בידי מיוצגים שאינם לאנשים לסייע

 למגרש מלהיכנס להימנע ט״יש בטענה ביחידות. עו״ד לשילוב המתנגדים יש זאת, עם המשפטי.
.”הטיפולי לתפקיד ולהיצמד שלהם

 על ייערך הגישור למשפחה. המשפט בבית משותף גישור לפרויקט מתכוננים ברמת-גן המשפט בבית
 לגישור, יופנו הזוגות כי מוצע הסיוע. מיחידת עובדות בשילוב למשפחה, המשפט מבית שופטים ידי

 כל לאורך במשותף יבוצע )האם עדיין ברור אינו המשותף הגישור פורמט התביעה. הגעת עם הישר
 לפרויקט יופנו כי מוצע בנפרד. הצדדים את לשמוע לשופטים יאפשר הגישור מהזמן(. חלק או הגישור

 את אשמור לא .לפשרה ולהביא הצדדים עם לדבר ניסיון יש בגישור” משפטי. ייצוג ללא מתדיינים
 לפתרון להביא .הזו האופציה את אתם יחד לבחון אנסה אך ,טוב פתרון לי יש אם ,שלי ההצעה
 עם באולם לא ,ומחייבת פורמלית פחות בצורה .עליהם מקובל שיהיה ,פתרון של כדרך בסכסוך
.”גלימה

 יכול אינו העובד הסעד. לפקיד מאשר סמכויות פחות יש הסיוע יחידת לעובד ־ סמכויות מיעוט ♦
 יכול אינו כן כמו ומעמיקה. מקיפה תמונה לקבל כדי מהשטח נתונים לאסוף או תסקיר לכתוב

 יותר היחידות לעובדי להעניק מציעים מהשופטים חלק חיסיון. של מטעמים מפורט מידע להעביר
בקהילה(. נתונים לאסוף יכולת )כמו דין לסדרי סעד פקידי של סמכויות

 ופסיכיאטרים.כל פסיכולוגים כמתוכנן, שולבו, לא עדיין מהיחידות בחלק - מקצועי רב צוות העדר ♦
 פסיכו- בדיקות ולערוך הורית מסוגלות לבדוק אפשר שאי מאחר בולט חיסרון בכך רואים השופטים

 חיוני ביחידה אלה שירותים מתן השופטים, לטענת ופסיכיאטרים. פסיכולוגים ללא דיאגנוסטיות,
 לחזק גם מוצע המשפט. בית של בזמנו יחסוך הוא זאת ומלבד יכולת, מעוטי מתדיינים לגבי בעיקר

 הבדיקה )כשאת אלימות במקרי מסוכנות של ראשונית הערכה בביצוע הסיוע יחידות של יכולתן את
 תוכנית לקיים אושר הרווחה שבמשרד לציין, יש בהמשך(. הרווחה שירותי יבצעו המעמיקה
זה. בנושא היחידות לעובדי השתלמות

 לא עדיין לשופטים שהובטחה המומחים רשימת כי מתלוננים שופטים - מומחים רשימת העדר ♦
 ממשלתיים לא רלוונטיים שירותים של מיפוי ביקשתי.הורית למסוגלות מומחים מספיק הוכנה״אק

..”קיבלתי ולא

 העלייה לאור במיוחד מוגבל, ביחידות האדם כוח כי ציינו מהשופטים חלק ־ אדם בכוה מהטור ♦
 מספר היא היחידה של הבעיה” :המשפט לבית הפניות ובמספר המשפט בבית השופטים במספר
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 .ביחידה המצומצם העובדות מספר לאור שלהן ההתערבות ליכולת כיחס המשפט בית של התיקים
 העובדות מספר לעומת שופטים של הפרופורציה .מקרים של מזערי במספר לסייע יכולה היחידה
 באמצעים מוגבלת היא אך היחידה לעזרת מצפה" ".מסיבית התערבות מאפשרת לא ביחידה

 את לשמור מעדיף אגי ,הרווחה לשירותי להפנות ואפשר דיחוי סובל משהו אם .לרשותם העומדים
 לעשות יכול הוא מה אכל ,נהדר עובד שם יושב" ".יותר דחופים במקרים ביחידה ולהיעזר האופציה

".דלים כוחותיו, בודד כאדם

 שיבצע ביחידה טיפולי לגורם המשפט לבית המוגשות התביעות כל את להפנות היה כדאי כי טענה נשמעה
 משפטית. הכרעה לקבל שיש או למשפחה לסייע ניתן אם המשפט לבית וידווח ראשונה התרשמות פגישת
אפשרית. אינה זו הצעה היחידות של המצומצמת במתכונתן אולם

מתדיינים של מבט□ נקודת ד.
הממצאים תמצית .1

 עם בקשר שהיו משפחה לענייני המשפט בבתי מתדיינים 26 עם שנערכו מראיונות ממצאים כולל זה פרק
להקמתן. הראשונים בחודשים ובירושלים גן ברמת הסיוע יחידות

 הופנה לא מהמרואיינים אחד אף הסיוע. יחידת עם הראשון מפגשם היה זה כי דיווחו המרואיינים כל
 הן הסיוע ביחידת הפגישות כי ציינו המרואיינים מרבית אתם. הריאיון לעריכת עד נוסף לטיפול ליחידה

לטיפול. בעתיד גם לפנות מעוניינים לא גם הם כי ציינו אף וחלקם הראשונות, הטיפוליות חוויותיהם

 על דעתם על עמם מהראיונות ללמוד ניתן המתדיינים, של מייצג מדגם היו לא שהמרואיינים אף
 להלן שינוי. דרוש שבהם התחומים ועל היחידה תרומת על הסיוע, חווית על ותפקידן, היחידות

:זה מפרק העיקריים הממצאים

 על מוקדם ידע ללא ליחידה הגיעו מרביתם כי עולה המרואיינים מדברי :מוקדמות וציפיות מוקדם ידע
 את לפתור אחרונה כהזדמנות ־ ואחרים כמחייבת, ליחידה ההפניה את תופסים מהם רבים תפקידה.

משפטיים. באמצעים ולא בהסכמה המחלוקת

 השגת זירזה או הובילה ביחידה שההתערבות ציינו מהמרואיינים גדול חלק :היחידות עם הקשר תרומת
 לסכסוך, המניעים בהבנת סיוע להן, והגורמים הבעיות אבחון )באמצעות מלאים או חלקיים ־ הסכמים

 ויצירת כעסים פורקן הצדדים, בין תקשורת ערוצי יצירת השני, הצד של המבט נקודת בהבנת עזרה
 גם הסכסוך( לפתרון הצעות והעלאת להסכם להגיע הצורך עם להשלים סיוע הצדדים, בין רגיעה

 חשיבה דפוסי בהקניית היחידה תרומת על דיווחו הסכם, להשגת להגיע הצליחו שלא מרואיינים
 המשפחה(. בני בין התקשורת ובדפוסי והמשפחתיים הזוגיים היחסים בתחום )בעיקר חדשים והתנהגות

 רובם בקהילה. לשירותים בפנייה וסיוע זכויותיהם על מידע קיבלו שביחידה המרואיינים ציינו כן כמו
השגת על שמדווחים המרואיינים רוב המשפט. בבית שנידון הספציפי מהנושא חרג הסיוע כי מציינים
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 מספר אותו. ומקיימים ההסכם עם שלמים הצדדים ששני לכך תרם ביחידה שהסיוע מרגישים הסכמים,

 מהמרואיינים חלק להסכם. להגיע לחץ עליהם ושהופעל ההסכם עם שלמים אינם שהם חשים מרואיינים
 גם זאת, עם כספי. בנושא היה הסכסוך אלה במקרים היחידה. באמצעות להסכמים הגיעו שלא דיווחו

אחרים. בנושאים היחידה תרומת על מדווחים אלה מרואיינים

 ביותר, חיובית חוויה הוא היחידה עם הקשר המרואיינים, רוב לדעת :היחידה עם הקשר חוויות הערכת
 ליחס העובדות, של למקצועיות הערכה מלאים הם המשפט. בית של המאיימת החוויה רקע על במיוחד
 מהמרואיינים חלק המשפחות. צורכי על לענות כדי בגמישות לפעול ולנכונות להם שניתן האנושי

 אחרים המשפט. לבית שוב יגיעו אם או המשפטי ההליך בהמשך ליחידה לחזור מעוניינים שהיו מדווחים
 משפטית, הכרעה נדרשת שלהם שבמקרה החשים אלה בעיקר היחידה, עם הקשר את שמיצו מרגישים

 סיום אחר שגם דיווחו מהמרואיינים חלק זאת, עם להסכם. להגיע מסוגל אינו זוגם שבן המעריכים או
היחידה. עם להתייעץ ממשיכים הם הפורמלי, הקשר

 אובייקטיבית הייתה לא היחידה שעובדת חשים מהמרואיינים חלק היחידות: עבודת על ביקורת
להסכם. להגיע לחץ עליהם שהופעל או כלפיהם,

 בקהילה שירותים בסידור עזרה כגון: מומשו, שלא ציפיות היו מהמרואיינים לחלק מומשו: שלא ציפיות
 -ב הבעיות כל את לפתור אפשר אי)" טווח ארוך טיפול קבלת ״(,p> פתרון למצוא תוכל שהיא חשבתי)"

 במשפחה לבעיות גס שתתייחס" ;לעזוב״ לא כעלי את ״שתשכנע) מורכבות בעיות פתרון (,"ממ^?ת 4-3
 אחד "(.שרציתי מה את לא או קיבלתי אם אותם מעניין לא)" ההסכם ביצוע אחר מעקב "(,הגרעינית

 השגת את מנע הזוג מבני מי )למשל, ביחידה המתרחשים שהתהליכים מכך מאוכזב המרואיינים
 שחלקם פעולה ולשיטות לתפקידים המתייחסות אלה, ציפיות השופט. לידיעת מועברים אינם ההסכם(
 ליחידות המופנים של ידע חוסר מבטאות פעולתן, עקרונות את סותרים ואף היחידות מתפקידי חורגים

תפקידן. לגבי

 שעות הארכת :היחידות פעילות לשיפור הצעות מהמרואיינים לחלק :מיחידות עבודת לשיפור הצעות
 הוספת ההסכמים, יישום אחר מעקב ביצוע יותר, ארוכות התערבויות לביצוע אפשרות מתן הפעילות,

 אצל בית ביקורי ביצוע ילדים, על הגירושים השפעת כגון בנושאים למשפחות מידע מתן גברים, עובדים
המשפחות.

התובענות ומאפייני המתדיינים מאפייני .2
 ליחידה הופנו ותשעה בירושלים הסיוע ליחידת הופנו מהמרואיינים עשר ששבעה לראות ניתן 5 בלוח

מרואיינים(. 8) בלבד הזוג מבני אחד רואיין המקרים בשאר זוגות. תשעה כללו הראיונות גן. ברמת

המרואיינים פרופיל :5 לוח
סה״כ גן רמת הסיוע- יחידת ירושלים הסיוע־ יחידת

26 9 17 סה״כ
13 4 9 נשים
13 5 8 גברים
9 4 5 זוגות
8 1 7 הזוג מבני אחד
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 משפחה לענייני המשפט לבתי המרואיינים פנו שבגינה ביותר השכיחה שהתובענה לראות ניתן 6 בלוח
 של או בעלה כנגד אישה של הרחקה צו ;זוג בני בין רכוש חלוקת :נוספות תובענות מזונות. תביעת היא

משמורת. ;הורה כנגד בגיר בן של ממון תביעת ;ראייה סדרי ;בנם כנגד הורים

משפחה לענייני המשפט לגתי הממאיימס פנו שבגינן התובענות :6 לוח
שכיחות התובענה סוג

6 מזונות
2 משמורת
4 זוג בני בין רכוש חלוקת
1 הורה כלפי בגיר בן של ממון תביעת
3 ראייה סדרי
3 בעלה כנגד אישה של הרחקה צו
1 בגיר בן כנגד הורים של הרחקה צו

הסיוע ליחידת ההפניה .3
התפנית מקור

 מהצדדים אחד של עו״ד כי צוין מקרים בשני הסיוע. ליחידת אותם הפנה השופט כי ציינו המרואיינים כל
ביחידה. לסיוע הבקשה את יזם

התפנית מועד
 שנים מספר היו חלקם המשפט: בבית ארוכה התדיינות תקופת לאחר ליחידות הופנו מרואיינים שבעה

 החל שעניינם אחרים, מרואיינים היחידות. שהוקמו לפני עוד המחוזי, המשפט בבית משפטיים בהליכים
 המשפט בבית דיונים מספר לאחר ליחידות הופנו היחידות, להקמת בסמוך במשפט בבית להתברר

למשפחה.

 לפני המשפט; לבית התביעה כתב הגשת לאחר מיד :מוקדם בשלב ליחידה הופנו כי ציינו מרואיינים 12
אחריו. מיד או המשפט בבית הראשון הדיון במהלך ;המשפטי הדיון

 מוקדמת הפניה כי מציינים משפטיים, הליכים של ממושכת תקופה לאחר ליחידה, שהופנו מרואיינים
 זה בהתחלה מופנית הייתי אס" המשפט בבית ההתדיינות זמן את לקצר להם מאפשרת הייתה ליחידה

".הרבהדברים לפתור מאפשר היה

הסיוע יחידת עם מוקדמת היכרות
 המרואיינות אחת המשפט. לבית הגעתם לפני הסיוע יחידת על שמעו לא כי ציינו המרואיינים מרבית
 המשפט בבית שיש בפניה צוין משפחה לענייני המשפט לבית המחוזי המשפט מבית המעבר בעת כי ציינה

 בעת מהשופט הסבר קיבלו מהמרואיינים חלק לשופט. סיוע המגישות סוציאליות, עובדות למשפחה
 בלבד חלקי להסבר זכו או הסבר שום קיבלו לא כי ציינו אחרים מרואיינים ליחידה. שהופנו לפני הדיון,

מספרי נתן רק .היחידה על לנו הסביר לא השופט" :מופנים הם לאן ידעו לא והם הסיוע יחידת על
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 כי להם שאמר שלהם, הדין מעורך ותפקידיה הסיוע יחידת קיום על למדו מרואיינים מספר ".טלפון
ליחידה. שיופנו ייתכן

 תוארה היחידה עבודת :אחרים ממקורות גם הסיוע יחידת על מידע קיבלו כי ציינו אחדים מרואיינים
 מקרובי היחידה על שמע כי ציין אחר מרואיין סוציאלית. עובדת ידידה ידי על המרואיינים לאחד

 הדיון במהלך הסיוע יחידת עובדת את פגשו מהמשפחות חלק הסיוע. ליחידת בעצמם שהגיעו משפחה
 כאשר היחידה, מעובדת היחידה על שמעו אחרים מרואיינים היחידה. עבודת את בפניהם תיארה והיא
ליחידה. להגיע אותם והזמינה טלפוני קשר אתם יצרה

הסיוע יחידת תפקיד של מוקדמות תפיסות .4
 :הבאים מהגורמים יותר או אחד ידי על בפניהם תוארו היחידה תפקידי כי ציינו מהמרואיינים חלק

בתיק. המטפל עו״ד או היחידה עובדת ;המחוזי( או )למשפחה המשפט בבית השופט

 דעת חוות המציג ופישור, בגישור העוסק גוף היא שהיחידה לו אמר דין שעורך ציין המרואיינים אחד
 שתפקידו כגוף היחידה עבודת את תיאר אחר דין עורך "(.הדיון לפני נתונים רוצה השופטת}" לשופט
 ותסביר לפשרה להגיע להם תסייע היחידה,מתח של במצב המשפט לבית להגיע במקום" :מתחים הורדת
".הילדים ולמען תקלים למנוע וכדי דעת חוות עם המשפט לבית שיגיעו כדי וזאת זכויותיהם את להם

 וגישור פישור :השופטים בפניהם שהציגו כפי הסיוע יחידת של תפקידים תיארו אחרים מרואיינים
 סיוע משפטיות; הכרעות קבלת לפני הזוג בני בין הקשר לשיקום ניסיון במחלוקת; השנויים בנושאים

 הזוג. בני של דרכם המשך לגבי החלטה בקבלת סיוע ומתן המשפחה בני של הבעייתיים התחומים בכל
 אחרונה הזדמנות היא הסיוע שיחידת זוגה בן ובפני בפניה הדגיש שהשופט ציינה המרואיינות אחת

 כי לציין מעניין ".יכריעעבורכם המשפט שבית או ביחידה בעצמכם החליטו" :לפתרון בעצמם להגיע
 באי שמדובר )ייתכן משפטי סיוע לקבלת הסיוע ליחידת אותן הפנה השופט כי ציינו מרואיינות שלוש
המרואיינות(. מצד הבנה

 ,להגיעלפשרה שלהם המטרה" מהמשפחות: חלק בפני היחידה תפקידי את תיארו היחידות עובדות
 סמך על לשופט דעת חוות וכתיבת הצדדים בין בגישור עוסקים הם .המשפטיות הבעיות את לפתור

 ביחידה, להסכם להגיע שכדאי בפניו ציינה היחידה שעובדת מדווח אחד מרואיין ".ביחידה השיחות
לילדים. להיגרם שעשוי הנזק את ויצמצמו זמן יחסכו בסכסוך המעורבים הצדדים כך ידי שעל מאחר

 אינה היחידה בפניו ציינה היא כי הדגיש סוציאלית, עובדת מידידה היחידה על ששמע המרואיינים, אחד
הילדים. לטובת ופועלת הצדדים בין כמתווכת משמשת אלא משפטי גורם

 ציינו מהמרואיינים לשופטים.חלק דעת חוות כנותנת היחידה של לתפקידה מודעים המרואיינים מרבית
 היא הסיוע יחידת" השופט את מחייבת שאינה המלצה היא לגביהם היחידה עובדת של דעתה חוות כי

 ייחסו הם אחרת. חשבו אחרים מרואיינים ".אחרת או זו במידה להתקבל שיכולה לשופט המלצה
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 משפטי תוקף נותן השופט כי וציינו המשפט בבית ההחלטות בקבלת רב משקל היחידה להמלצת
היחידה. להמלצת

הסיוע ליחידת להגעה הסיבות .5
 בני בהסכמת ליחידה פנו כי וציינו הסיוע ליחידת להגיע גבוהה נכונות הציגו (14) המרואיינים מרבית

 .ללכת רוצה אני אם חשבתי לא" מחייבת: השופט שהפניית שחשבו ציינו מרואיינים שלושה זוגם.
 להיענות חייבת ושאני פעולה לשתף שעליי לי הסביר עו״ד" ..לעשות״ שצריך מהתהליך חלק שזה חשבתי
 הפנה השופט .מעוניין אני אם אותי שאלו לא" ". הדיון לפני נתונים רוצה השופטת כי ליחידה להפניה
.דעת״ חוות רצה ,לשאול בלי אותי

 להגיע הנכונות לנושא התייחסו לא המרואיינים )שאר ליחידה. לפנות רצו שלא דיווחו מרואיינים שלושה
ליחידה(.

 הוא תפקידה. מה ידע שלא מאחר הסיוע, ליחידת מההפניה חשש בהתחלה, כי ציין המרואיינים אחד
."וחששתי הכרתי לא ליחידה שבאתי לפני• :מציין

 עשויות הן כי סבורות חלקן :עיקריים מניעים משני הסיוע ליחידת להפנייתן נענות שהמשפחות נראה
 ליחידת פנו כי שציינו מרואיינים היו זאת.. לעשות חייבות הן כי סבורות וחלקן מההפניה, נשכרות לצאת

 על מדווחים אחרים ".שלי הבעיות את לפתור ורציתי אותי הפנה השופט כי כמי>77" :המניעים שני בשל
 נוסף תירוץ יהיה שלבעלי רציתי לא .גישור רציתי לא .ליחידה ללכת רציתי ״לא :יותר הבולט המניע
 בהרבה סיוע לתת יכולים הם כי ללכת רציתי" "מחייב וזה הפנה השופט כי הלכתי .הגירושים את לדחות
 את לשכנע תצליח שהיא ציפיתי" :ליחידה מההפניה גבוהות ציפיות היו מהמרואיינים לחלק .דברים״

".הילד עם פגישותיו מועדי את ושישנה לעזוב לא בעלי

 משפטי אינו לבעייתו שהפתרון שידע מאחר הסיוע ליחידת להגיע מעוניין שהיה ציין מהמרואיינים אחד
 בהפניה ראתה שהיא מציינת אחרת מרואיינת שלום. בדרכי בפתרון מעוניין והיה טיפולי-סוציאלי אלא

 .הצעה לכל הסכמתי לכן,יתפרק שהכית רציתי לא" :הזוגי הקשר את לשקם אחרונה הזדמנות ליחידה
 בין הבחירה בפניה הוצגה כי מציינת נוספת מרואיינת ••.מאילת במיוחד בירושלים ליחידה הגעתי

 או הרחקה צו -מסלולים שני שיש לנו הסבירה היחידה עובדת• הטיפולית: לדרך המשפטית ההכרעה
 בדרך במקום סיוע קבלת על ללכת החלטנו• ליחידה: ללכת בחרה כי ציינה המרואיינת ".סיוע יחידת

 לא" :אומר אחר מרואיין {••.אלים בגיר בן) לו שיתאימו למקומות מפנים וגם ,טיפול זה כי המשפטית
 כזה, מקום היה אילו כי הדגיש המרואיינים אחד ".לאי למה אז - יעזור ואולי ,מזה נזק להיגרם יכול

בשמחה. אליו פונה היה שנים, 10-5 לפני להעניש, ולא לסייע שיכול

 באמצעות להסכם )מהגעה "זול ויותר קל יותר•• - הכלכלי המניע הוא ליחידה לפנות להסכמה נוסף מניע
דין(. עורך
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ליחידה להפניה הדין עורכי תגובות .6
 ידי על יוצגו כי שציינו מרואיינים 16 לעומת 8) עורכי.דין ידי על מיוצגים היו לא מהמרואיינים כשליש
 בחלק עו״ד. עם התקשרות ולתהליך המשפטי לדיון קדם ליחידה ההפניה תהליך כי ציינו חלקם עו״ד(.

 ברכישת צורך הרגישו לא והצדדים ביחידה הצדדים של רצונם לשביעות הסכם הושג מהסכסוכים
 -בכך צורך היה לא כבר כי ,עו״ד שירות על ויתרתי ביחידה שהגיעו ההסכמים ״בעקבות עו״ד. שירותי
".גדולים כסף סכומי לי חסך זה .רצוני לשביעות להסכם הגעתי

 את יידעו הם ליחידה. ההפניה כלפי הדין עורכי של חיובית התייחסות על דיווחו מהמרואיינים חלק
 ההפניה את יזמו שאף עו״ד שני צוינו ליחידה. שיופנו לאפשרות אותם והכינו היחידה קיום על המשפחות

 נכונות הציגו והם המרואיין משפחת עם ממושכת היכרות הייתה אלו דין לעורכי כי לציין חשוב ליחידה.
הסכסוך. לפתרון ולהביא הזוג בני בין הקשר את לשפר בראיונות שהוזכרו עו״ד משאר יותר גבוהה

 להניאו ניסה לא אולם ליחידה, מההפניה התלהב לא שלו הדין עורך כי ציין המרואיינים אחד
 שנה נתן השופט כאשר קפץ שלה העו״ד .כסף עושים לא הם .מאוכזב היה עו״ד" :בשירותיה מלהסתייע

 בני של הקונפליקט את לסיים הדין עורכי של בנכונותם הבדלים יש כי צוין זאת עם "ליחידה והפנה
 לעו״ד פחות שילמתי אני• :הזוג בני בין הסכסוך את להאריך כלכלי אינטרס להם שיש כאלה יש הזוג.
 העו״ד .אינטרסים ניגוד יש שלה לעו״ד .נפתרו שהעניינים אכפת היה לא שלי לעו״ד .מאשתי שלי

".העניינים את מהר שיותר כמה לפתור המליצה

 גם שניתן וככל הרוחות את להרגיע לפשר, המנסות היחידות, עובדות גישת בין ההבדל בראיונות הודגש
 כי המרואיינים בפני הדגישו שחלקם עו״ד גישת לעומת המעורבים, המשפחה בני בין הקשר את לשקם

".מדי יותר תתפשר ואל במלחמה מדובר"

 :כמחייבת ליחידה ההפניה את ומציגים ליחידה לגשת למרואיינים ממליצים הדין עורכי מרבית כי נראה
 ",ליחידה להגיע חייבת ושאני טובה ברוח להסכם ואגיע ביחידה פעולה שאשתף שכדאי לי הסביר עו״ד"
 המליץ עו״ד" ";בית לשלום להגיע לנו לעזור יוכלו שאולי טען .ליחידה ללכת אותי ועודד המליץ עו״ד"

.אחרת״ דרך שאין אמר הוא .לפנות לנו

 נתן הדין עורך" התיק: לקידום ליחידה בהפניה להיעזר מעוניין הדין עורך מסוימים במקרים כי נראה
 לא פתרון מהשגת רצון שביעות שהציגו דין עורכי היו כי צוין ".היחידה לעובדת להראות מסמכים לי

 היא .המשפטי הדיון שנדחה שמחה שלי עו״ד.• בית( שלום או נישואיו לייעוץ )הפניה הזוג בני בין משפטי
 את קיבל• ביחידה. שהושג ההסכם את קיבלו דין עורכי כי צוין הראיונות במרבית ".בהצלחה לנו איחלה
".אותו לקבל לי והציע יפה בעין ההסכם

 הם אולם ביחידה שהושג ההסכם בגיבוש מעורב היה לא שלהם הדין עורך כי ציינו מרואיינים מספר
 מיותרים הדין עורכי כי חשים מהמרואיינים חלק ביחידה. שהושג להסכם בנוגע אותו עדכנו או התייעצו
 שלו הדין שעורך טען המרואיינים אחד כספיים. בנושאים רק אותם מעדכנים והם התהליך, מבחינת
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 יותר מתעסק הוא .בכך התעמק לא והוא ההסכם את לעו״ד ״הבאתי הרכוש. חלוקת בתחום רק מתעניין
".עליי מקובלות הסכמותאםהן מעודד הוא..רכוש של בבעיות

היחידה עם הקשר אופי .7
והרכבם המפגשים מספר

 המרואיינים רוב פגישות. 8-6ל- אחת פגישה בין נע והוא קבוע אינו היחידה עובדת עם הפגישות מספר
 מעורב היה נוסף אדם שבהם המקרים ברוב וביחד. בנפרד הזוג בני עם נפגשה היחידה שעובדת ציינו

 מרואיינים שישה אתם. גם ומשותפות נפרדות פגישות התקיימו אחרים( משפחה בני או )ילד בסכסוך
 את הדגישו אלו מרואיינים נפרדות. בפגישות רק או בלבד משותפות בפגישות ביחידה שהשתתפו ציינו

כנפרד הצדדים שני את לשמוע צריך .חשוב :הנפרדים המפגשים לצד המשולבים המפגשים חשיבות
 לא ביחידה שעברו שהתהליך חשו משותפות פגישות קיימו שלא מהמרואיינים חלק ".בינינו ואח״כלגשר

 חשוב מידע לספק יכולות נוכחים, והילדים הזוג בני שני שבהם משותפות, פגישות לטענתם, כראוי. נעשה
 את לראות צריכה הייתה היא .הילדים עם ופגישות משותפות פגישות קיימה לא> היחידה. לעובדת

 ואז בינינו הקשר את כעצמה רואה הייתה היא הילדים עם פגישה הייתה אם. ..החלטות לקבל כדי ,כולנו
".בטוחה יותר הייתה היא

 במפגשים בנוח חשו שלא משום כלל, ;בדרך היחידה עובדת עם נפרדות פגישות שרצו היו מרואיינים היו
הזוג. בן אחד עם להזדהות ונטתה אובייקטיבית הייתה לא היחידה עובדת לטענתם כי המשותפים,

מסיוע תהלין
 היחידה עובדת הראשון בשלב שלבים. מספר כולל ביחידה הסיוע תהליך המרואיינים, תיאור לפי

 הבעיות את מאבחנת היא זה בשלב תלונותיהם. את להציג המסוכסכים המשפחה לבני מאפשרת
 ידי )על מועלות הבא, בשלב מכן, לאחר שכנגד. הצד של הראייה זווית את למרואיינים ומציגה המרכזיות

 הצדדים. בין מעשיים הסכמים על החלטות ומתקבלות הסכסוך לסיום הצעות הצדדים( ידי ועל העובדת
 חוות הקודמות. בפגישות שהתקבלו ההסכמים את מאשרים הזוג בני ההתערבות של האחרון בשלב
 מהמקרים בחלק משפטי. תוקף לקבלת לשופט מועברות שהושגו וההסכמות היחידה עובדת של הדעת

 או פתורה הלא במחלוקת נוספים לדיונים המשפט לבית חזרו המשפחה ובני ביחידה הסכם הושג לא
ביחידות(. שניתן הסיוע תרומת - בהמשך )ר׳ בקהילה לטיפול הופנו

מיחידה עם קשר המשן
 ציינו מהמרואיינים חלק הטלפון. באמצעות התקיימו והמשפחות היחידה עובדת בין מהמגעים חלק
 כדי ביחידה, המפגשים את שסיימו לאחר גם קרובות, לעתים היחידה עובדת אל מתקשרים שהם

 ביחס או המשפחה, בני עם רצויות פעולה דרכי לגבי מקצועית דעת חוות או מידע לקבל כדי להתייעץ,
הזמן. במשך שעולות נוספות לבעיות
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היחידה תרומת .8
 להם תרמה היחידה כי ציינו מרואיינים שישה להם. תרם היחידה עם שהקשר ציינו המרואיינים מרבית
 בלבד מרואיינים שלושה אחד. בתחום לפחות להם תרמה היחידה כי ציינו מרואיינים 11 רבה, במידה

 היחסים הידרדרו ביחידה המפגשים בעקבות כי חשו מרואיינים שני כלל. להם סייעה לא היחידה כי חשו
 :הבאות מהתוצאות יותר או אחת הושגה היחידה התערבות שבעקבות מציינים מרואיינים הזוגיים.

 במחלוקת השנויים מהנושאים באחד חלקי הסכם במחלוקת; השנויים התחומים בכל כולל, הסכם
 לתביעה ישירות קשורים שאינם אחרים, משפחתיים בנושאים שינוי המשפט; בבית ומטופלים
 בני הפניית ;הנישואין( קיום המשך או )גירושים זוגות של דרכם המשך לגבי החלטה גיבוש ;המשפטית
בקהילה. טיפולי לגורם המשפחה

 להסכם הגיעו שלא שדיווחו מרואיינים אותם ידי על גס צוינה שונים בנושאים היחידה שתרומת לציין יש
ביחידה. ההתערבות בעקבות חלקי( או )מלא

לחסכם בהגעה היחידה תרומת
 את לסיים סייעה היא" :ביחידה שעברו לתהליך הקונפליקט סיום את ייחסו להסכם שהגיעו מרואיינים
 הסיוע: יחידת בלי הסכם לגבש היה ניתן לא כי שדיווחו מרואיינים יש ".ולהגיעלהסכם הקונפליקט

 .סוף לזה יהיה לא לשם אגש לא אם ״אמרתי .היחידה״ של סיוע אלמלא מושג היה לא הילד עם הסכם1
 ;הסוציאלית״ העובדת בלי להסכם מגיעים היינו ״לא עלהילד״ גם שמקובל הסכם גובש -וזהבאמתעזר

 מכל ,עזר באמת וזה .סוף (אלימות) לזה יהיה לא לשם אגיע לא אם אמרתי .הראש מעל לי הגיע "
".הבחינות

 היחידה עובדת הקונפליקט. סיום את החיש ביחידה להם שניתן הסיוע כי הדגישו מהמרואיינים חלק
 זה:" משפט בית של הכרעה ידי על ולא יותר מוקדם ובמועד בעצמם הסכסוך את לסיים הזוג לבני סייעה

 מגיע היה זה .חודשים מספר עוד לפחות ,זמן יותר נמשך היה זה אחרת .הסיפור את לסגור דחיפה נתן
 .כלום rr לא ״שנתיים . עבורנו מחליט היה המשפט שבית או קורה מה לדעת היה אפשר ואי סתום למבוי
 היה זה אחרת .התהליך את זרזה ״היא ;זה״ את לחתוך אותי שכנעה היא .להסכם להגיע עזרה היא
".עוד נמשך

:הבאים באמצעים הסכמים השגת קידמה ביחידה ההתערבות המרואיינים, לדברי
 וזה הבעיה מה ידעה היא .מסוים סינדרום שיש דיאגנוזה עשתה היא" :לבעיות והגורמים הבעיות אבחון
 בלהגיד התמקדה היא" ;הבעיות״ מהן הבנה גיבשו אך הבעיות את פתרו לא ״הפגישות .״ מהפתרון חלק
,בתקשורת״ בעיות לו יש איפה אחד לכל

 ולא כעס מתוך פועלת שהיא לאשתי הציגה" :הסכסוך את לפתור יכולת לחוסר המניעים בהבנת סיוע
 בפנינו הציגה" ;והבין״ קיבל והוא גורמת היא ולמה עושה שלו האמא מה לבעלי ״הסבירה .הגיון״ מתוך
 לא,גט נותנת לא אני שני מצד,תביעה כתב הגשתי אני אחד מצד ..שלנו בקשר הקיימות הסתירות את

".איתו ילד עוד רוצה שני ומצד ביחד שלנו העתיד את רואה
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 לראות ללמוד מסייע ביחידה שהתהליך מציינים מרואיינים :השני הצד של המבס נקודת בהבנת עזרה
 כשהיו.הצדדים שני על הסתכלה" בסכסוך: נמצאים שעימו המשפחה בן של ראיה מזווית גם הבעיות את

 הראתה .״היא" ";התמונה כל את לנו להראות מנסה .ולהיפך שלי הצד את גס שיראה ביקשה ויכוחים
 את רואה אבל בעיות עדיין יש .אחרת הדברים את לראות דחיפה לי נתן זה " למטבע"" אחד צד שאין

 ".הלאה לעשות מה הכיוון את לדעת סייע זה .למחשבה פתח לי נתנו השיחות "..אחרת בעין הדברים
".עליהם שאתחרט דברים לעשות ולא אחרת לחשוב לי סייעה"

 על הקל נוסף, אדם בנוכחות המשותף, המפגש עצם כי צוין הצדדים: בין תקשורת ערוצי יצירת
 דיברנו לא אנחנו .מתווך הייתה היא.. העובדת דרך ״דיברנו :המסוכסכים המשפחה בני בין התקשורת
 זה" .ענה״ הוא לה,ענה לא כעלי שאלתי ״כשאני ;״.טלפונים דרך גם, המסר את העכירה היא .כשנפגשנו

 להביעאת שיכולתי עיקרית תרומה" ".לבד זה את לעשות הצלחתי לא אני .בעלי את ולשמוע להבין תרם
 לא והיא בריב הסתיימה הזוג כת עם שיחה כל כן לפני .לי להקשיב אולצה הזוג ובת מרגיש אני מה,דעתי

 מסודרת בצורה דרכה יהיה שזה עדיף. מאחר אתה לו להגיד יכולה לא אני" ".לי להקשיב מוכנה הייתה
 היא" .ביומיום״ לו לומר יכלתי שלא דברים בפגישות לו לומר לי איפשר ״זה .קשר״ ינתק שלא כדי

 זה את ושמה תקשורת קשיי אצלנו גלתה היא.. בתקשורת בעיות יש איפה אחד לכל בלהגיד התמקדה
 שלא דבר,משותפות שיחות שננהל הציעה ..הדרך את לכוון ידעה והיא הכל לה ״סיפרנו הנכון״ בהקשר
"עזר וזה כה עד עשינו
 שנוכל הגשר את ליצור כדי החיוביות הנקודות את חיפשה היא .והקשר הבסיס כבניית התמקדה ״היא
".תקשורת לבנות

 ולשוחח להיפתח להם אפשרו ביחידה השיחות ואמון. פתיחות אווירת בפגישות שנוצרה ציינו מרואיינים
 משהו מספר לא פעם אף, סגור בעלי" .אמרנו״ לא שמעולם דברים לה ״אמרנו :הבעייתיים הנושאים על

 מצליחה היא .להכחיש יכל לא ,אמר שם .בית שלום רוצה שהוא להגיד מוכן היה לא מלחמה רצה
 בצורה ולדבר להיפתח יכולתי .חברה עם מדברת שאני הרגשה לי נתנה" ";דברים ממנו להוציא

 כאופן דיברנו" "נפתחנו לפחות שם" ;וצעקות״ מתח בפחות ,לדבר אפשרו כיחידה ״הפגישות ;חופשית״
".חופשי

 המשפחה לבני מאפשרות ביחידה הפגישות :הצדדים בין רגיעה וליצירת כעסים לפורקן אפשרות מתן
 הפחית זה - הסכמנו שעליהם הדברים את ״ניסחה :לרגיעה ולהגיע רגשותיהם את לפרוק המסוכסכים

 יכולים ולא יכולים אנחנו מה הסבירהלנו" ;הרוחות״ את והרגיעה הסבירה היא .בינינו אתמידתהכעס
 .ולהגיעלהסכם הקונפליקט את לסיים סייעה היא "כי יילחם שבעלי מנעה להילחם כדאי שלא, לעשות
 רוגע לנו אפשרה" ;אותי״ הרגיעה ,לי סייעו אתה השיחות .ופרינציפ הכעס של הקטע את ריככה ״היא
 שאפשר ציפיתי" ";לפורקן ככלי או "..לדבר ניתן שבו כמקום זה את ראיתי" ;אתו״ ששוחחה בזה נפשי
 שהיא בזה נפשי רוגע נתנה" ".אותה מבעירה ולא האש את מכבה היא" ;ביחידה״ הלב את לשפוך יהיה

".אתו להתנהג איך הסבירה , הילד עם,אתנו שוחחה

 העובדה עם להשלים -עצמי את טוב יותר להבין לי עזרה" להסכם: להגיע הצורך עם להשלים סיוע
.תשתפר״ לא משפחתי עם שלי היחסים שמערכת, להתגרש שעליי
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 היא• ;"ללכת לו אתן אם לעתיד יותר טוב סיכוי שיש לי אמרה היא ״ :הסכסוך לפתרון הצעות העלאת
 .אחד ביה" לשלום סיכוי שאין ,להתגרש צריך שכן אמרה היא ,שנינו את ששמעה אחרי הכינה

 .אותי להגמיש הצליחה עובדתהיחידה> לפתרון: הצעות להעלות לו גרמה שהעובדת מציין המרואיינים
".כוו הצעה אציע שאני זה את לעשות הצליחה איך יודע לא

 להסכם הגענו" : אותו למלא יכולים הם כי ציינו המשפחה בני הסכם, הושג שבהם המקרים במרבית
 ".ההסכם את ממלא הבן" ".אותו מקיימים אנו היום שעד הסכם על חתמנו" ",שנינו על שמקובל

 מרגיש אני .ההסכם עם ושלם מרוצה אני ."ע שניסחנו אתההסכמים שאימצנו היא העיקרית התרומה"
 "יותר: נמוכות ובעלויות נעימה באווירה ביחידה להסכם הגיעו כי ציינו מרואיינים ".ומשוחרר חופשי
."זול יותר גם וזה טובה ברוח להסכם הגענו

 ממלא אינו השני הזוג שבן או אתו שלם אינו הזוג מבני שאחד הסכם גובש כי צוין בלבד מקרים בשני
 סיום את החישה ביחידה שההתערבות לכך מודעת שהיא ציינה אחת מרואיינת ההסכם. אחר

 את לסיים היחידה עובדת ידי על שוכנעתי" שהושג: מההסכם מאוכזבת היא זאת, עם הקונפליקט.
 הייתי שלי על עומדת הייתי אם - שהתפשרתי וחשה כך על מצטערת מאוד אני .ולהתגרש הקונפליקט

.שקיבלתי״ מה עם שלמה לא אני .כסף יותר מקבלת

 הסיוע. יחידת מהתערבות כתוצאת להסכם הגיעו לא שהם מציינים זוגות( )חלקם מרואיינים תשעה
 ימשיכו כי הצהירו חלקם רכוש(. חלוקת מזונות, )גובה הכספי בתחום היה הסכסוך אלה במקרים
 בית בהכרעת רק להתקבל יכול הפתרון טיפולית, בצורה פתרון הושג שלא מאחר כי ו המשפטי, במאבק

 כבית אותו לפסוק שיש עניין זה ..להתגמש מוכנה הייתה שלא אשתי בגלל להסכם הגענו לא> המשפט.
 אחד של יכולת בחוסר או גמישות בחוסר ההסכם שגת אי את תולים מהמרואיינים חלק ע המשפט

 עם לדבר" .ומעבר״ מעל עושים הם .בנו תלוי זה .גמור בסדר שלהם ״הגישה :לפשרה להגיע מהצדדים
 לאי הסיבות את תולים אחרים, .המשפט״ בבית להכריע אלא בררה אין .הקיר עם לדבר כמו זה אשתי
 לא אך לעזור רצתה ..מהשצריך את לאקיבלתי> טוענת: מהנשים אחת הסכסוך. בנושא הסכם השגת
 בתחום לסייע יכולה אינה היחידה המרואיינת, לטענת ("מזונות הגדרת) שרציתי במה לעזור יכלה

יעילה. אינה זה בנושא ליחידה משפחות והפניית הכספי

 ביחסים פגעה ואף ההסכם השגת את קידמה לא ביחידה שההתערבות חשות מרואיינות שתי
 , מזונות שילם לא ,כלום לי חייב שלא ,גב עם> חזר הוא המשפט מבית הכיתה ״כשחזר המשפחתיים:

 בני בין בית לשלום להגיע בסיכוי פגעה היחידה שעובדת חשה אחרת מרואיינת ".לילדים להרביץ התחיל
 עודדה היא .בחייו חדש פרק להתחיל רוצה ושהוא בחיי חדש פרק להתחיל שאוכל לי אמרה היא• :הזוג
 להיות חייבת שאני לי אמרה העובדת" מוסיפה: המרואיינת זאת, עם ".אותי לעזוב ,בדבריה ,אותו

"כך זה את תפסתי לא אני. בילדים פגיעה ולמנוע ראלית
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אחרים משפחתיים בנושאים מיחידה תרומת
 ביחידה שננקטו מהאמצעים שחלק ציינו להסכם, הגיעו שלא מי והן להסכם שהגיעו מי הן מתדיינים,

 דיווחו חלקם זאת, עם הארוך. בטווח המשפחתיים ביחסיהם גם להם תרמו הסכמים, השגת קידום לשם
:המשפחתיות בבעיות לטפל שכוונו ישירות התערבויות על

 להם שהקנתה זאת בעקבות המשפחתיים, ליחסיהם הועילה ביחידה שההתערבות ציינו המתדיינים
 לשיפור סייעה היחידה שעובדת סיפר מהמרואיינים אחד למשל, חדשים: וחשיבה התנהגות דפוסי

 מה ,להתנהג כיצד לו הסבירה ..ואסור מותר כין הבדיל לא הוא" בעייתי: ילד של וההבנה התנהגות
 למקומות להגיע טוב לא שזה ראה הוא ,רגוע יותר הילד ,הדיבורים ,היחס ,השתנה הוא .אסור ומה מותר
 .המשפט לבית יגיע - אותם יקיים לא ושאם הכללים מה יודע כעת .שהיה מה לא כבר הילד .כאלה

 יתנהג לא אם יקרה מה לו והסבירה אלימה בצורה מתנהג הוא מדוע עמו לברר ניסתה .הילד עם שוחחה
 ,שלו הדיבור צורת ,שלו היחס את ושינה בסדר אינה שהתנהגותו הכין .מאד השתפר הילד .טוב

.יותר״ רגועה התנהגותו

 בריא מה דיברנו1 :נכונה הורית התנהגות דפוס זוגה ולבן לה הקנתה שהעובדת מדווחת אחרת מרואיינת
 אחרת מרואיינת ";הילד ליד ברגשות לשלוט שצריך ,הילד ליד ולצעוק לדחוף לא שילמד.. .לילד יותר

 .הכן עם לדבר איך ידענו באמצעותה" אלים; בוגר לבן התייחסות לגבי העובדת של הדרכה על מדווחת
".אתו לדבר איך, לו לומר מה לי הסבירה היא

 מדברים אנחנו היום .בינינו לקשר עזרה היא" שנותק: קשר בחידוש העובדת סייעה מהמקרים, בחלק
קשר(. סרבנות של מקרה ובת, ?אב "בטלפון ישירות

 הפגישות אחרי :זוגה בן עם שלה בתקשורת לטובה שינוי חל היחידה עובדת שבזכות מציינת מרואיינת
 יכולים ואנחנו עזרו שהשיחות הרגשנו ..לשני אחד גלויים להיות ,לדבר רוצים שאנחנו הרגשנו אתה
 שום להשאיר לא ממנה "למדנו לדבר". הצלחנו השיחות בעקבות .וכועסת מתפרצת הייתי קודם .לדבר
 שחל השינוי על מספרת אחרת מרואיינת טובה". באווירה ומדברים ישנו שהילדים מחכים בבטן. דבר

 יוזם הוא ביחידה השיחות בעקבות היחידה. לפני לטיפול מוכן היה לא בעלי " :ביחידה השיחות בעקבות
 שנינו ".השתנה אדם כן לשיחות- ללכת מוכן שבעלי העובדה עצם כך... על מוותר ולא בינינו שיחות
.״ שינוי חל אבל בעיות עדיין יש .השתנינו

 בנושאים גם עזר זה" ליחידה: הופנו שבגינו בנושא רק התמקדה לא שהעובדת מדגישים מרואיינים
 - מועילות עצות לנו נתנה ,נפרדים לחיים זוג מחיי ומעבר מתחים עם להתמודד איך לנו המליצה .אחרים

 לפתור זהעזר" ".החמות עם לבעיה בקשר ,המתחים את להוריד איך .לילד שנגרם הנזק את למזער איך
 כל -נוספים דברים גם להבין עזרו השיחות" "הנושא כל את הריץ זה , הגירושים של הבעיה את רק לא

 הייתה שההתערבות מציינים אחרים מרואיינים ".במשפחה פתיחות של המשמעות ,רבות המשפחות
 שהייתה האלימות את להפחית רק עזר- נקודתית עזרה" ;וזהו״ הכסף בעיית את פתרה ״היא :נקודתית

".בתלונה התמקדה היא .המשפחה שאר את שינה לא

77



 ישר לא) יותר להבין ,סבלנות -הרבה אותי לימדה1 ביחידה: רבים דברים למדו כי חשים מרואיינים
".בכבדות דברים את לקחת ולא סובלני יותר להיות ,לסלוח ,להתפרץ

בקהילה שירותים עם וקישור זכויות על מידע
 ובקשר לזכויותיהם בקשר מידע העברת היא מרואיינים שמציינים ההתערבות של נוספת תרומה

 לנו הבהירה" ,־ "לפנינו העומדות האופציות את הסבירה היחידה עובדת" :בקהילה הטיפול לאפשרויות
"לעשות צריכה אני מה .שלי הזכויות לגבי אותי ״ידעה .טובלילד״ הכי פתרון איזה

 בעיותיהם את לפתור וינסו לקהילה, הופנו לצורכיהם, מלא מענה קיבלו שלא מהמרואיינים, חלק
 תחנה נישואין; יועץ צוינו: המרואיינים הופנו שאליהם הטיפוליים הגורמים בין טיפולית. במסגרת
 הוצגה זוגי. לטיפול מכון חברתיים, לשירותים מחלקה ;באלימות לטיפול קבוצה ;שט״י הנפש, לבריאות
 - הטכני בהיבט הן מתבטא זה קישור בקהילה. לשירותים המשפחות בין בקישור היחידה של תרומתה

 :בקהילה השירותים עם היחסים מערכת של בהיבט והן ,אותה״ עדכנה,נעמ״ת של עו״ס עם קשר יצרה11
 אוותר ולא הזדמנות לה אתן שאני ביקשה והיא ,עליי צעקה בשט״י שעובדת היחידה לעובדת ״סיפרתי

".הטיפול על

 ;בקהילה השירותים מערך על להשפיע יכולה לא שהיחידה מכך התאכזבו מהמרואיינים חלק זאת, עם
 .הטיפוליות המסגרות כל את להם שיהיו חשבתי .הבעיות כל את פותרת שהיחידה לי אמר שלי עו״ד"

 יותר להם שיהיו ,המסגרות עם סמכויות יותר להם שיהיו ציפיתי" ,־ "בני עכור מסגרת להם שאין הסתבר
".שיניים

היחידות עבודת הערכת .9
 של בתחום והן תקשורת יצירת של בתחום הן היחידות, עובדי מקצועיות את מעריכים המרואיינים

:הבעיות ומיקוד אבחון
 מרואיינים גם ".בינינו לקשר איך ,אתי לדבר ואיך אתה לדבר איך ידעה שלה המקצועי הידע בזכות"

 גישה" :היחידה עובדת של יכולתה כלפי הערכה הציגו ביחידה הסכסוך פתרון מאי מאוכזבים שהיו
 ,במהירות הבעיה את לקלוט מיד ידעה ,מקצועית היא" ".הדברים של דיוק ,עניינים כניהול מקצועית

 את מכירה ,התיק כל את מקבלת היא" .מאוד״ מהר שלנו הנקודות את וקלטה אלינו לפנות איך יודעת
 לעשות מה יודע לא הוא , ביקור זכויות לי שיש פעמים 10 לכתוב יכול ״עו״ד .שלו״ הצדדים מכל המקרה

 , זה מאחורי סמכות ויש לעניין ניגשת מקצועי באופן סוציאלית עובדת.מכתבים לכתוב יכול הוא,זה עם
". לזה לגשת כלים לה יש

 בהן התמקדה ולא העיקריות הבעיות את זיהתה לא שהעובדת חשה זאת, לעומת המרואיינות, אחת
 על,שהיה מה על שנדבר רצתה לא... כעלי של ההפכפך האופי את נכון אבחנה לא" :ההתערבות בתהליך

".הבעיה שורש זה, שלנו הגרעיניות המשפחות
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 את מציגה העובדת להערכתם, והוגנת. אובייקטיבית הייתה היחידה שעובדת הדגישו מהמרואיינים חלק
 מהווה אלא מסוים, לצד כנוטה מצטיירת ואינה בכנות הזוג בני עם ומשוחחת נכונה בצורה המציאות

 ,המציאות את שקיבלתי הרגשתי .הוגנת סופר הייתה היא" הזוג. בני את להבין המנסה ניטרלי גורם
 את ראתה היא" ".ממנה ביקשתי וגס, ממני חסכה לא,זאת עשתה היא בכנות אתי לדבר צריך וכשהיה

.הנתונים״ לפי ושפטה הכן

 בגלל שלי לצד יותר נטתה" :הצדדים אחד עמדת את מצדיקה היחידה שעובדת שחשו מרואיינים היו
 את ופחות שלי הצד את רואה שהיא הרגשתי" ".הגירושים את לזרז ורצתה כסף פחות שמגיע שחשבה

 הבינה לא ,אשתי של לצד נטתה ״היא ;הגבר״ של רק אלא ,האישה של הצד את רואים ״לא . ׳< בעלי של
 להיות צריכה הייתה היא .מאשימה אצבע הזמן כל אליי מופנית הייתה .בי פגע זה .שלי הצד את

".הצליחה לא .אחד לצד ולא ,ניטרלית

 ובנושאים הפגישות מועדי בקביעת מגלות היחידות שעובדות וההיענות הגמישות לגבי הערכה קיימת
 לבוא יכולה לא אני כי בערב אותי קיבלה - הפגישה מועד בענייו לקראתי ״הלכה ביחידה: שיטופלו
 לנו אמרה זאת ובכל אותנו לקבל חייבת ולא אישור לה אין עדיין .אותנו קיבלה במקום** ";בבקרים
 הפסיקה לא,הזמן אחרי אתנו נשארה "..אתנו להיפגש כדי לעבודה הזמן לפני דקות 15 הגיעה .לבוא
 מתייחסים.. לעזור ניסתה מאוד" ";עבורנו שלה הזמן כל כאילו.. השעון על הסתכלה לא ..באמצע אותנו
 .אחרות״ סוציאליות בעיות לפתור מוכנה גס היא .מסוים נושא על נעולים לא ״הם .ברצינות״ פנייה לכל

 לדבר כשרצו" המשפחות: לצורכי קשובות להיות היחידות עובדות של הנכונות כלפי גם הערכה קיימת
;אנגלית״ שדוברת סוציאלית עובדת הביאו באנגלית גרושתי הורי עם

 אינם הזוג בני כאשר ידיים׳ ׳מרימות שלא מסורות, כעובדות היחידות עובדות את מתארים המרואיינים
 ופועלות הסכסוך בפתרון מאמצים להשקיע אותם לשכנע משתדלות אלא ולטיפול, לפגישות מגיעים

 לי־ אמרה "היא ;צדקה״ והיא לטיפול שנלך התעקשה ״היא ביניהם. היחסים מערכת את לשפר בהתמדה
 אלי התקשרה היא ואז ביטלנו למחרת לבוא צריכים היינו ..תתחרטי שלא אחרון צעד תעשי בבקשה
ע שנבוא וביקשה

 שלהם האמון את וחיזקה חיזוקים זוגה ולבן לה נתנה היחידה שעובדת מציינת המרואיינות אחת
 פתרון של בדרך שלנו האמון את חיזקה" ;תישברי״ אל ,מעמד תחזיקי* :הסכסוך את לסיים ביכולתם
".כזוג סיכוי לנו שיש תחושה לנו נתנה ..מהחדר עשן יוצא לא אצלכם ,לנו אמרה :בגירושים ולא הבעיות

 החליטה תיאלא• הצדדים: החלטת את לכבד היחידות עובדות של ליכולתן גם הערכה הציגו מרואיינים
 אך ,הנישואין את לשקם אפשר אם פעמים כמה לשאול ניסתה " "עליי דעתה את כפתה או בשבילי
 ".נישואין יועץ על המליצה ולא התעקשה לא היא להתגרש רוצים ואנו סיכוי שאין לה הבהרנו כאשר
 המרואיינות אחת זאת, לעומת ״. אחר משהו לי הציעה היא אז לי נראה לא וזה משהו לי הציעה ״היא

 שטיפת ,פסיכולוגית עלי לעבוד כמו היה זה .להסכמות אותנו לגרור מנסה שהיא הרגשתי" מדווחת:
.מוח״
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 ודיברה יפה אותנו קיבלה ,ואדיבה נחמדה הייתה היא" שקיבלו: הטוב היחס את הדגישו מרואיינים
 הייתה שם" למשפחות: קשבת אוזן היא היחידה עובדת כי חשים המרואיינים ".בסבלנות ,יפה אלינו
 שמעה. " .מוחלטת״ בצורה לי הקשיבה היא .אותי הבינה היחידה ״עובדת שלי״ הדעה את ששמעה מישהי

 או לפני ,דחוף כשזה ,בזמן לא כשזה אפילו .תתקשרו צורך יש אם אמרה תמיד" .";בפנים לנו שיש מה
".לקבוע או טלפונית אליה ולצלצל אתה לדבר ואפשר שם היא תמיד.פגישה אחרי

 יותר לחכות צריך לא אני" :המזכירות עבודת וכלפי מנוהלת היחידה שבו האופן כלפי גם הערכה הוצגה
 המרואיינים אחד "והיענות הכנה הייתה ,דיסקרטית הייתה הפגישה" ".בתיאום נעשה הכול ,דקות 10-מ

 ציבורי ופחות נעים יותר ,פרטי יותר" בקהילה: טיפול פני על גם יתרון יש ביחידה שלהתערבות ציין
"וחשוף

 עצה קבלת לצורך הטיפול, סיום לאחר גם העובדת אל לפנות המשפחות ליכולת ביחס גם הערכה קיימת
 .הסתיים שהטיפול אחרי בקשרגם אתה נמצאת אני" וברגשות: החלטות בקבלת העובדת ושיתוף

 למרות אליה לפנות לי מאפשרת .לה זקוק שאני פעם כל אותי מקבלת" ".לפעול איך לשאול מתקשרת
".נגמר שהטיפול

 הכול.■" היחידה כלפי ביקורת להם איו כי וציינו היחידה מעבודת רצון שביעות הביעו רבים מרואיינים
 המרואיינים אחד .בשיפורים״ צורך ״אין .גבוה״ הכי הציון את להם נותן ״אני ; ״100% העובדת ,10

.בזמן״ או בכסף נמדד לא זה לעזור יכול שזה מה .שווה זה עבודה להפסיד צריך אם ״גם :אומר

 את לפתור אפשר אי" :מדי קצר היחידה במסגרת הניתן שהסיוע מכך אכזבה הביעה המרואיינות אחת
 לשום מגיעה ולא להגיד לי שהיה מה את לומר מצליחה לא שאני הרגשתי .פגישות 4-3-ב הבעיות כל

 מצבה אחר מעקב נערך שלא מכך התאכזבה אחרת מרואיינת ."ארוך יותר טיפול רוצה הייתי ...מקום
 מעניין לא .קיימת לא שאני כאילו,התיק את סגרו, וזהו פעמים שלוש" :ביחידה ההתערבות סיום לאחר
?"בדיבורים ,שווה זה מה אז ,שרציתי מה את לא או קיבלתי אס אותם

 פגישות שיהיו זה על עמדה לא ")העובדת( ביחידה: הפגישות הרכב על התלונן המרואיינים אחד
 אין ...התנגדה שאשתי למרות משותפות פגישות לבקש יכולה הייתה כוח יותר לה היה אס .משותפות
 רואה הייתה אם...כישלון וזה הילדים עם קשר לה אין ,משותפות פגישות לכפות כוח היחידה לעובדת

.שלה״ בהחלטה בטוחה יותר הייתה היא הילדים את מינה מז גם ו ביחד כולנו את

 מסייע אינו שהחיסיון טען המרואיינים אחד ביחידה. הפגישות על המוטל לחיסיון ביחס ביקורת נשמעה
 אם שגם טען, מרואיין אותו ".אחד לאף מזיק שלא תקציר לשופט מעבירים" :הבעיה את לפתור לשופט

 :ההסכם השגת את מנע הזוג מבני ומי הצדדים הצעות היו מה לדעת צריך השופט הסכמות, מושגות לא
.להכריע״ שיוכל כדי, שלי ההצעה מה לדעת צריך ״השופט
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היחידה מיקום
 ,שקט מאד מקום ׳אד/ נעים מאד היה הפגישות בוצעו בו המקום כי ציינו גן, מרמת בעיקר מרואיינים,

 הרבה אין, לחץ אין" נחמדה טובה ביחידה האווירה כי צוין כן כמו ".בו לשבת ונעים וממוזג נקי,יפה
נוחות. העבודה ושעות "אנשים

 הקרבה לטענתו, המשפט. לבית בסמוך היחידה במיקום צידד גן ברמת ליחידה שהגיע המרואיינים אחד
 מאידך, למקום. ממקום להתרוצץ צריכים שלא מאחר לטיפול להגיע המשפחות על מקלה המשפט לבית

 מקום באותו זה אם .לשכוח אפשר רחוק כשזה' : המשפחות את מרתיעה המשפט לבית הקרבה כי טען
. ״. ביחד כשזה מרתיע וזה לשופט לעלות שאפשר יודעים

 משום המשפט, לבית מחוץ תמוקם שהיא העדיפו בירושלים הסיוע ליחידת שהגיעו המרואיינים
 המשפט בית ״.. עליהם: שלילית השפעה להיות יכולה המשפט בבית והמאיימת נעימה הלא שלאווירה

 ";אנשים הרבה אין, רגועה ,אחרת אווירה יש ביחידה .שם שרועדים כאלו יש.נעים כך כל לא מקום זה
 בבית הייתה היחידה אם" ".;לחוצה ופחות פורמלית פחות ביחידה האווירה .הפרדה שתהיה עדיף"

 יש המשפט לבית מחוץ ,ביחידה .כזה משהו או פושע שאתה ,משפט בבית שאתה הרגשה הייתה המשפט
 ;מעגל״ ולסגור בעיה לפתור ומנסים שיושבים אנשים שלושה בין שיחה שזו הרגשה יש .אחרת אווירה

 לא. אינטימית יותר האווירה .סורגים בין שאתה מרגיש לא אתה כי ,המשפט לבית מחוץ יותר טוב זה"
 .ומשפטים משטרה איש לא אני .מכובד לא זה .המשפט בבית לא" ; המשפט״ לבית הזמן כל להגיע נעים

 במשרד אצלה שיחה לנהל נעים ויותר מכובד יותר זה -המשפט לבית מחוץ .פגיעה זו -המשפט של הקטע
 השני על אחד לצעוק אפשר ביחידה .המשפט בבית היה זה אם אחרת הרגשה זו" ;המשפט״ בבית מאשר

 מיקום כי עולה המשפחות מדברי ".לשופט תשובה שנותנת כאחת ולא קשבת כאוזן נתפסת והעובדת
משפט. בית של באווירה מתקיימים היו לא שאולי תהליכים מאפשר משפט לבית מחוץ היחידה

הסיוע ליחידת לחזור נכונות .10
 שוב יגיעו אם או המשפטי, ההליך בהמשך הסיוע, ליחידת לחזור מעוניינים היו אם נשאלו המרואיינים

 כי בפירוש ציינו מרואיינים חמישה משמעית. חד עמדה הביעו לא מרואיינים עשר שנים המשפט. לבית
 אחד בעיותיהם. לפתרון היחידה עובדת תרומת את הדגישו הם הסיוע. ליחידת לחזור מעוניינים היו

הסיוע. ליחידת לפנות משפחתית במחלוקת ששרוי אדם לכל ממליץ היה כי אמר אף מהם

 השנוי בנושא הסכם השיגו לא כי אמרו חלקם ליחידה. לחזור מעוניינים אינם כי ציינו מרואיינים תשעה
 מעוניינים והם היחידה שירותי את מיצו כי ציינו הם שהושג מההסכם רצון שבעי היו שלא או במחלוקת

 ".כספי נושא על הוא הדיון הפעם .יעזור לא זה כי אחזור לא" המשפט: בבית הסכסוך את לפתור
 טעם אין .כספית בעיקר היא המחלוקת כי תפקידה את סיימה הסיוע יחידת" .מוצו ביחידה ״האפשריות

 מפני תפקידה את מיצתה שהיחידה מציינת אחרת מרואיינת ".זמנם את ולבזבז ביחידה להיפגש
יותר. טווח ארוך לטיפול לפנות רוצה הייתה ועכשיו מדי, מסובכות המשפחתיות שהבעיות
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 שהוא בהסכמים עומד לא זוגם שבן החשים מרואיינים בקרב גם בלט ליחידה לחזור הנכונות חוסר
 מאמינה לא" ".הקיר עם לדבר כמו זה בעלי עם "לדבר :הסכם לידי להביאו ניתן שלא או עליהם חתום

.בית״ כשלום מעוניינת לא - לו

 ולמשפחות מועדות פניהם לאן להם ברור שלא לזוגות בעיקר תסייע ההפניה כי שסברו מרואיינים היו
 ,קודם עזר זה .בכך צורך שיש חשה לא .ליחידה לחזור מעוניינת לא" הזוגי: הקשר בהמשך המעוניינות

 .טעם אין" ".לכאן או לכאן אותי לשכנע צריך ולא בדעתי נחושה אני היום .להתגרש רציתי כשלא
 גם כי לציין, ראוי .ביחד״ להיות שרוצים לזוגות טוב זה .עוזר זה החליט שלא זוג יש אם .כבר החלטנו

 במישורים להם תרמה ביחידה שההתערבות ציינו ליחידה, לחזור מעוניינים שאינם שציינו המרואיינים
שונים.

היחידות עבודת לשיפור הצעות .11
:ביחידות שניתן השירות לשיפור הצעות מספר הועלו

 אנשים עבור בעיקר הערב, ובשעות אחה״צ בשעות גם קהל קבלת לקיים הוצע - הפעילות שעות הארכת
 לא ליחידה למופנים מאפשרים היו יותר גמישים זמנים כי נטען ליחידה. פעמים מספר להגיע שצריכים

עבודה. ימי להפסיד
יותר. ארוכות להתערבויות אפשרות מתן

 ביצוע אחר מעקב יקיימו המשפט ובית הסיוע שיחידת בקשה עלתה הסכמים. יישום אחר מעקב
 .ולבדוק לבוא צריכה הסיוע יחידת .וזהו שיגיד רק ״לא :הסכמים בגיבוש רק יסתפקו ולא ההסכמים

".בבנק החשבון, המשכורת תלוש את שיבדוק ,לשלם אותו לחייב
 הצדדים לאחד בעיקר מתייחסת היחידה עובדת כי חשו מרואיינים מספר ביחידה. גברים עובדים הוספת

 יושבות נשים ששתי הרגשתי1.• בשיחה נוחות אי חש כי ציין מרואיין הגברים(. של או הנשים )של
ביחידה. גברים עובדים גם לשלב המרואיינים ידי על מוצע ".יחיד גבר ואני ומדברות

הילדים. מצד מצוקה באותות להבחין אותם תלמד הילדים, על הגירושים השפעת לגבי מידע
 נינוחה הרגשה נותן .ביטחון ונותן הרבה משפר היה זה אולי .ביתית,אחרת אוירה יצור ״זה :בית ביקורי

".מתוחה ולא

 רווחה בשירותי בכירי□ תפקידים בעלי של המבט נקודת ה.
הארץ ברחב•

הממצאים תמצית .1
 העירוניות ברמות רווחה בשירותי בכירים תפקידים בעלי עם שנערכו פתוחים ראיונות על מבוסס זה פרק

 :)להלן והרווחה והעבודה המשפטים במשרדי בכירים תפקידים בעלי ועם הארץ, ברחבי והמחוזיות,
השירותים(. אנשי
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 במידה אך בקהילה, הקיימים השירותים במערך להשתלב האמור חדש, שירות הן היחידות כאמור,
 עם פעולה בשיתוף לעבוד גם אמור זה שירות המשפט(. לבית זיקתו )בשל לו חיצוני גם הוא מסוימת

 במערך היחידות שתופסות המקום על הן ללמוד, חשוב היה אלה, מסיבות בקהילה. השירותים
 ציפיות על והן הגורמים, בין הנרקמים העבודה יחסי ועל השירותים אנשי של מבטם מנקודת השירותים

אלה. בנושאים בעתיד לשינויים

 ומקומן הסיוע יחידות תפקידי לגבי ודאות חוסר הפגינו בקהילה השירותים אנשי :מוקדמות ציפיות
 הבחנות מתגבשות היחידות לעבודת הראשונים החודשים במשך כי ניכר זאת, עם השירותים. במערך
 )כגון: הדרך בתחילת קיימים שהיו החששות את ממתן זה תהליך עבודה. דפוסי ונוצרים יותר, ברורות

 או בקהילה, השירותים עבודת את שיבקר גוף שיהיו ;מהקהילה תפקידים ייקחו שהיחידות החששות
השירותים(. מערכת על יותר רב עומס תטיל שהקמתן

 שאר לתפקידי היחידות תפקיד בין להבחין הצורך את מדגישים המרואיינים :היחידות תפקידי ייחודיות
 השירותים פני על יתרון יש לזמינותה שבהם דחופים, במקרים לטפל אמורה היחידה השירותים:

 במקרים יותר יעילה להיות יכולה והתערבותה מועד, קצרות בהתערבויות לעסוק אמורה היא ;בקהילה
 אחרונה הזדמנות שזוהי המשפחות ותחושת המידיות בשל בקהילה, השירותים מהתערבות מסוימים

 מוכנות שאינן למשפחות להועיל היחידה התערבות יכולה כן כמו המשפטית. ההכרעה לפני לטיפול
 המרואיינים ניטרלי. גורם עם פעולה לשתף מוכנות יהיו אך בקהילה, השירותים עם פעולה לשתף

 ולהפנות "לסנן" שעליהן מפני טובה, אבחונית יכולת בעלות להיות צריכות היחידות שעובדות מדגישים
 לקיימו ולא בקהילה, השירותים עם השירות את לאחד מציעה שונה עמדה טיפול. להמשך משפחות
נפרד. כשירות

 תפקיד ליחידה המרואיינים, לדעת המשפט: בתי בפני בקהילה השירותים בייצוג היחידות תפקיד
 המתרחשים תהליכים להבין לשופטים בעזרה ;השופטים בפני הסוציאלית העבודה שפת בהבאת חשוב

 את לייצג גם היחידה על לדעתם, זאת, עם בקהילה. שירותים של הדעת חוות את ולהבין ו במשפחות
 והאילוצים הקשיים על , השירותים מערכת את בפניהם ולהציג השופטים בפני בקהילה השירותים

 מתי או במהירות( תסקירים הכנת )כגון מסוימות פעולות לבצע ניתן לא מתי להם ותבהיר בה, הקיימים
 שהעובדים ציינו הם אכזבה. המרואיינים מדברי הסתמנה זה בתחום ישימה. אינה טיפול תוכנית

 היא התחושה השירותים. בפני העומדות במגבלות להתחשב בלי לטיפול משפחות מפנים ביחידות
 מתחשבות ואינן אותם, שתרצה טיפול תוכנית להציג ולצורך לשופטים יותר מחויבות שהיחידות

ממנה. חלק בעבר היו ביחידות העובדות שרוב בקהילה, השירותים במערכת

 בין טוב פעולה שיתוף מציגים המרואיינים רוב בקחילח: השירותים לבין היחידות בין הקשרים
 בטיפול עבודה חלוקת התייעצות, מידע, העברת על המבוסס בקהילה, השירותים לבין היחידות

 ההדדית הלמידה למיסוד ניסיונות על גם מדווח במשפחות. הטיפול המשך של משותף ותכנון במשפחות
 בו מהמקרים בחלק מפנים במשפט שבתי נטען עוד משותפות. עבודה דרכי ולגיבוש השונים, הגופים בין

 ולקושי לבלבול גורם זה ודבר התערבות, או אבחון לצורך בקהילה, ולשירותים ליחידה משפחות זמנית
 על ביחד להחליט הקהילה ועובדי היחידה עובדי מנסים אלה שבמקרים נאמר זאת עם המשפחות. אצל
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 היחידות בין הקשר את למסד הצעה עלתה המשפחה. על ולהקל כפילות למנוע כדי עבודה, חלוקת
 ובתיאום המשותפת מהעבודה לקחים בהפקת שתעסוק משותפת מעקב ועדת קיום ידי על לקהילה
בקהילה(. לטיפול להפנות רצוי משפחות אילו השאלה לגבי )למשל, מדיניות

 ולמקצועיות, היחידות לעבודת הערכה מביעים המרואיינים מרבית :ותרומתן היחידות עבודת הערכת
 בקשר שהיו ממשפחות חיוביות תגובות כבר ששמעו מציינים חלקם העובדות. של הדעת ושיקול הניסיון

 חלק כי )אם לטיפול יותר מחויבות היחידה דרך בקהילה לטיפול המגיעות שמשפחות וגם היחידות, עם
 להגיע משפחות חיוב של בכיוון המשפט בתי על יותר ישפיעו שהיחידות רוצים היו מהמרואיינים

t .)הערכות להגיש הסעד פקידי על לחץ פחות היא היחידות לעבודת מציינים שהם אחרת תוצאה לטיפול 
ליחידה. כיום מופנות כאלה שבקשות מכיוון מידיות,

 מעלים מהמרואיינים חלק :בקהילה השירותים לבין בינן ובקשרים היחידות בעבודת לשינויים הצעות
 לאפשר בקהילה: לשירותים היחידות בין היחסים במערכת או היחידות בעבודת לשינויים הצעות

 פקיד דרך הפנייה או ליחידה ישירה פניה בקהילה( טיפול לקבל מוכנות שאינן כאלה )בעיקר למשפחות
 ליחידה זמן לפנות מנת על וגישור, לפישור בקהילה עובדים להכשיר ;המשפט לבית שפונים לפני סעד

 כוח להוסיף ־ )ולחילופין ליחידות אדם כוח להוסיף ;יותר טווח וקצרות דחופות בהתערבויות לעסוק
 בנושא הורים קבוצות יצירת כגון - ליחידות ייחודיים תפקידים לקיים בקהילה(; לשירותים אדם

ילדים. על גירושים השפעת

מוקדמות וציפיות היחידות עם היכרות .2
 ניסיון ונעשה החדש, השירות להקמת בקהילה העובדים של הכנה שלב קדם הסיוע יחידות להקמת
 בוועדה חברים היו שירותים אנשי מספר למשפחה. משפט לבתי הסיוע יחידות מודל בגיבוש לשלבם

 בנושא. דעתם את חוות את להציג כדי לוועדה הוזמנו אחרים הסיוע. יחידות להקמת שקדמה ממלכתית
 תפקידי נדונו שבהם מקצועיים, ומפגשים עיון ימי מספר נערכו היחידות להקמת שקדמה בתקופה

 עם הקהילה. עם והקשרים ימלאו, שהן והתפקידים הסמכויות האחריות, תחומי כפיפותן, היחידות,
 היחידות, להקמת ההיערכות של המוקדמים בשלבים בהירות, חוסר מתארים השירותים אנשי זאת,
 העבודה משרד או המשפטים )משרד וכפיפותן שלהן, האחריות תחומי הסיוע, יחידות לתפקידי ביחס

והרווחה(.

 בבתי לשופטים לסייע שתפקידו כשירות בקהילה הרווחה בשירותי תפקידים לבעלי הוצגו היחידות
 לא החדש השירות הפעלת של הרעיון להוגי גם כי מציינים השירותים מאנשי חלק למשפחה. משפט
 המשמעות מה ברור היה ולא בהתהוות הייתה היחידה" :הדרך בתחילת לגמרי ברורה קונספציה הייתה

 הם לאו ידעו לא ...לפעול מתכוונים הם ואיך כקהילה השופטים מול יפעל התהליך איך ,היחידה של
 כשזה' לנו נאמר" :ברור באופן הוצגו לא היחידה של והתפקידים הציפיות .הולכים״ הם ולמה מובילים

'.."כדי תוך יכנה היחידה של התפקיד יקום
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 :היחידות לפעולת ביחס בהירות אי תחושת עדיין קיימת השירותים מאנשי חלק בקרב
"..הללו הנושאים לגבי שאלה סימני הרבה יש ועדיין ברורים היו לא הללו הנושאים כל"

היחידות תפקידי תפיסת .3
למלא. אמורות הסיוע יחידות שלהערכתם תפקידים, מספר מציגים השירותים אנשי

 צריכים מידית, המלצה או דעת חוות כשנדרשת כי מסכימים השירותים אנשי דחופים: במקרים טיפול
 הקהילה לשירותי בניגוד זאת, המשפט. לבית בסמיכות כך לשם הנמצאת ליחידה מופנים להיות

ועמוסים. כמרוחקים השופטים יד על לדעתם הנתפסים

 אין היחידה שלעובדי מאחר וממושכים. ארוכים לטיפולים בנויה אינה היחידה השירותים, אנשי לדברי
 שבו הנקודתי לאירוע ביחס רק מידע לאסוף יכולים הם מידע, לקבל הסעד לפקידי שיש כמו רחב מנדט

 מאחר הקהילה, במסגרת יתבצעו טווח ארוכי הטיפולים מועד. קצרות התערבויות ולבצע מטפלים הם
 וכללי רחב מבט הצגת מאפשר ומהמשפחה מהקהילה נתונים באיסוף הסעד פקידי של הרחב שהמנדט

המשפחות. על יותר

 אליו להגיע יכלו שלא להסכם להגיע לזוגות לסייע יכולים הסיוע יחידת עובדי חסכסוך: בסיום סיוע
 אנשי המשפט. בית של מהכרעה מנוס אין - מדי גדול הצדדים בין הפער כאשר , לעתים בעצמם

 של התערבות בלי הקונפליקט את לסיים לצדדים לסייע הנוסף לניסיון רב ערך יש כי מציינים השירותים
המשפט. בית

 מתן הוא היחידות לעבודת נוסף צד המשפטיים: התהליכים של הטיפולי הפן בהבנת לשופטים סיוע
 בבית טיפול אנשי של יחידה שהקמת ציפו השירותים אנשי במשפחה. בעיות בתחום לשופטים ייעוץ

 שפת את להבין לשופטים תסייע וכן במשפחות, החלים תהליכים של יותר טובה בהבנה תסייע המשפט
הסוציאלית. העבודה

 לשופטים סיוע הוא השירותים אנשי שציינו נוסף תפקיד :מקצועיות דעת חוות בהבנת לשופט סיוע
 גורמים ידי על שניתנו אחרות דעת וחוות הפסיכולוגיים המבחנים תוצאות התסקירים, את להבין

חיצוניים.

 בפני להציג יכולות הסיוע יחידות השירותים, אנשי לדעת בקהילה: הטיפולית למערכת השופט הכוונת
 מאבחנות מסננות, הן למשפחות. הרצויה הטיפולית הדרך ואת הטיפולית המערכת את השופטים
 היחידות שעובדי מצפים המשפחה. את להפנות כדאי שאליהם בקהילה הגורמים על לשופטים וממליצות

 משפטית להכרעה לפנות רצוי ומתי בקהילה טיפוליים לגורמים המשפחות את להפנות יש מתי יבחינו
טובה. אבחון כושר בעלי להיות עליהם כך לשם טיפוליות. בדרכים להם לסייע ניתן שלא מאחר
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 או היחידות, הפעלת תקופת במהלך שהתגבשו נוספים תפקידים מספר השירותים אנשי ציינו בנוסף,
:למלא יכולה שהיחידה חושבים שהם

 ואינה נקודתית, היחידה התערבות הרווחת, התפיסה פי שעל אף מיוחדים: במקרים חלופי טיפול גוף
 לשמש יכולה היחידה ואובייקטיבי ניטרלי שכגורם ציינו השירותים מאנשי חלק בקהילה, לטיפול חלופה

 אמון חוסר בגלל בקהילה, גורמים עם פעולה לשתף מוכנות שאינן למשפחות, ומסייע מתווך גורם
 חשוב היחידה עם הקשר .מתקדם. איננו הקהילה במסגרת בהם שהטיפול משום או הטיפולית, במערכת

 כאלה(, במגעים מעוניינות לא )ואף בקהילה טיפול שירותי עם קודמים מגעים להן היו שלא למשפחות גם
טיפולי. סיוע לקבל שלהן הראשונה ההזדמנות וזו

 תופסים השירות אנשי כי ציינה המרואיינות אחת :בקחילח השירותים עבור נוספת טיפולית דעת חוות
 עזר ככלי אליהם מתייחסת אני" בקהילה. הטיפול להמשך להם המסייע נוסף טיפולי ככלי היחידה את
 הדעת חוות ,אצלנו הטיפול מבחינת ביחידה נעזרת .חיובי כגוף אליה מתייחסת אני ..מתחרה כגורם ולא
 היחידה עובדת של נוכחות כי נטען כן כמו ".הטיפול עם להמשיך כיצד לדעת לנו מסייעת היחידה של

 להמשך חשיבות בעלת להיות שעשויה הזוג בני על נוספת דעת חוות בקהילה לגורמים לספק יכולה בדיון
בקהילה. הטיפול

 לשופטים לסייע אמורות שהיחידות העובדה מלבד :המשפט בית בפני בקהילה השירותים מערכת ייצוג
 עובד של כניסה כי הנחה קיימת המשפחות, לטובת בקהילה, לשירותים יותר נכונות הפניות לבצע

 בקהילה. הרווחה שירותי של לצרכים המשפט בית של וההבנה הידע את תרחיב משפט לבית סוציאלי
 לצד לפעול סוציאליים לעובדים הזדמנות שניתנת שמחו הם כי מציינים בקהילה השירותים מאנשי חלק

לעבודתם. חשיבות שמיחסים לכך אות בכך ראו ושהם להם ולייעץ השופטים

 באילו הקהילה עובדי עם מתייעצים אינם השופטים כי תחושה קיימת השירותים מאנשי חלק אצל
 להיעזר יהיה שניתן ציפייה קיימת לסייע. יכולים בקהילה גורמים ואילו לקהילה להפנות כדאי מצבים

 הקיימים הטיפוליים הגורמים מהקהילה, ההפניה תהליכי את לשופטים להבהיר כדי היחידה בעובדות
 האם תבחן הסיוע יחידת כי ציפייה ישנה כן כמו הטיפוליים. הגורמים אל להפנות שניתן הבקשות וסוג

בקהילה. טיפול אפשרויות קיימת והאם הקיים האדם כוח מהו ישימה, הטיפולית התוכנית

 לקבל השופטים את להנחות תוכל בשטח, העבודה מהות את המכירה היחידה, כי בקשה מושמעת
 הסעד: פקידת לבקשת השופט של ההיענות את תגדיל או הקהילה עבור ישימות שהינו החלטות

 לא זה מקצועית מבחינה... שבוע תוך והמלצות מפורט תסקיר לבקש הקושי את לשופט תסביר היחידה"
."אפשרי

 מעונינת אני.-"המשפט בבית הקהילה עובדי את לייצג יכולה היחידה עובדת כי מציינים שירותים אנשי
 השופט( )בפני לאמת יכולה היא .. ובעמדתה בדעתה מעונינת אני, מטפלים אנו בהם הקטעים את שתייצג

.לה״ מספקים שאנו המידע את

86



 ביחס משפט לבית מסר להעביר מהיחידה מבקשים בקהילה בשירותים עובדים בהם מקרים גם צוינו
 אינם הרווחה שירותי בהם במקרים במיוחד לדיון, המשפט לבית המגיעה בקהילה שטופלה למשפחה
משפטית. התערבות על ממליצים אלא במקרה, ולטפל להמשיך צריכים שהם חושבים

היחידות לבין בקהילה השירותים בין הקשרים .4
היחידות להקמת בקהילה העובדים תגובות

 בקרב בעיקר סיוע, יחידות מהקמת בקהילה עובדים בקרב חששות היו כי מציינים השירותים אנשי
 היחידה של והתפקידים הסמכויות סביב הבהירות מחוסר בעיקר נבעו החששות דין. לסדרי סעד פקידי

:הקיימים השירותים מערך במסגרת
 עובדים ".חששות שיהיו טבעי זה התחומים בין חפיפה ויש ברורים אינם שלו שהגבולות שירות כשקם"

 חששנו" :תפקידם את למלא שעשוי בקהילה כיום הקיימים לגופים מקביל בגוף שמדובר חששו בקהילה
.מה״ יעשה מי- תפקידים על תחרות שתהיה ..מטפלים אנו שבהם תפקידים ימלאו הסיוע שיחידות

 היחידה תפקיד את תפסנו" הקהילה: עובדי על מפקח לגורם תהפוך שהיחידה חששו הקהילה עובדי
 הדוחות את לשלוח נמשיך סעד פקידי ,שאנחנו הבנו ..עלינו לפקח כדי שהוקם כגוף מלכתחילה
". 'לי נראה ,לי נראה לא' לי יגיד למעלה שם ומישהו שלנו והתסקירים

 ענייניות שאלות שאלו-בדקו הסיוע יחידת" קיימים: עדיין אלה שחששות על דיווחה המרואיינות אחת
.חקירה״ של נימה הייתה אך

 הידע כבעלת ותיתפס הטיפוליים התפקידים את תקבל שהיחידה היה העובדים של לחששות נוסף מקור
 )התסקירים( השחורה" "העבודה את בעיקר יעשו בקהילה סוציאליות עובדות בעוד המקצועית, והיכולת

 רובה לא" :מסוימת במידה התממש זה שחשש חש השירותים מאנשי אחד טיפולית. לעבודה יתפנו ולא
 על נוטלת היחידה מקצועיים אילוצים שעקב מקרים יש בשטח .הטיפולית המסגרת את תחליף שהיחידה

״. .והטיפול האחריות את עצמה

 להחליף אמורות אינן שהיחידות הזמן עם הבינו בקהילה העובדים כי מציינים השירותים מאנשי חלק
 חלוקת להיווצר והחלה הזמן עם התבהרו וסמכויותיהן היחידות תפקיד כאשר בקהילה. השירותים את

 הגורם יהיה החדש שהגוף חשש היה " :קטנה בקהילה העובדים של החרדה הגופים, שני בין תפקידים
 תפקידים לבצע ממשיכים אנחנו ,קורה לא זה - בשטח הסעד פקידות של המקצועי וינוטרלהפן המקצועי
 פקידי היום כי צוין ".בשיתוף איתנו עובד, לנו ששווה גוף עם טוב לחיות יכולים אנחנו ולכן ..טיפוליים

 הקהילה עבודת את לבצע יכולים ולא בקהילה לשירותים זקוקים היחידות שעובדי לכך מודעים הסעד
במקומם.

 ציפייה הייתה ובחיוב. בהבנה היחידות הקמת את קבלו הסעד פקידי כי ציינו שירותים אנשי מספר
 לקבל ציפו הסעד פקידי קשים. במקרים בעיקר באחריות המתחלק תומך מסייע, גוף יהיו שהיחידות

יקטן. עליהם ושהלחץ הסיוע יחידות מעובדי מקצועית עזרה
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 מאז ניכרת עליה על דיווח יש בעומס ירידה ובמקום מומשה, לא יקטן הסעד פקידי על שהעומס הציפייה
 בהם המקרים במספר והן המשפט מבית המופנים התסקירים במספר הן .למשפחה, המשפט בתי הקמת

 אדם, כוח תוספת השירותים, אנשי לדעת מחייבת, זו עלייה ראייה. סדרי על לפקח סעד פקידי נדרשים
 למתן הפניות מספר היחידה הקמת שבעקבות מעריכה מהמרואיינות אחת זאת, עם ניתנה. לא אשר

למחר׳. ׳מהיום לפעול הצורך של והרגשה לחץ פחות ויש אחוז 50בכ- ירד מידיות הערכות

 המופנים במקרים רק להתערב )היכולת היחידות של המצומצמות הסמכויות כי הטוענים עובדים ישנם
 הטיפולי לסגנון ביחס גם טענה נשמעה בקהילה. לעובדים עזר כלי להיות ביכולתן פוגעות השופט( ידי על

 לעובדי מאפשרת אינה זו עבודה שיטת כי נטען טווח(. קצרות )התערבויות היחידות את המאפיין
ומבוססות. ראליות המלצות לספק ביכולתם ופוגעות הרצויה במידה המשפחות את להכיר היחידות

 בעוד ביחידות, פסיכולוג שילוב כי צוין לקהילה. היחידה בין ומעמד יוקרה הבדלי על גם טענות נשמעות
 על סיפרה המרואיינות אחת יוקרה. ליחידות מעניק דומה, מקצועי סיוע אין בקהילה משירותים שלחלק
 של הפסיכולוג של הדעת חוות את קיבל אולם הסעד פקידת של הדעת חוות את קיבל לא שופט בו מקרה

 של ביוקרתם כפגיעה בעיניה נתפס זה דבר הדעת. חוות שתי בין עקרוני הבדל היה שלא למרות היחידה,
הסעד. פקידי

תסייע ליחידות תקתילת בין תמגעים
 קשר מקיימים אחרים הסיוע. יחידות עם ישיר בקשר נמצאים אינם כי מדווחים שירותים אנשי מספר
:תחומים במספר מתקיימים הקשרים היחידות. עם ישיר

 חשוב בקהילה לשירותים היחידה בין הפעולה שיתוף משותף: בטיפול הנמצאים מקרים לגבי תיאום
 התייעצות מתקיימת אלה במקרים בקהילה. לשירותים שמוכרת משפחה ליחידה מופנית בהם במקרים

מהגורמים. אחד כל של ההתערבות וגבולות תחומי לגבי משותפת החלטה ומתקבלת

 ־ כפולה עבודה נעשתה בהם מקרים ישנם כי טוענים מהם חלק כפילויות: למנוע כדי משותפת עבודה
 הינה כפולה הפניה לדעתם, לאבחון. ליחידה מסוים בשלב הופנתה בקהילה, שנים שטופלה משפחה
 שיתוף לטענתם, ."מהתחלה הכל להתחיל צריכה הייתה המשפחה” :המשפחות עבור ובעייתית מיותרת

 ולא תיאום לעשות ״צריך.-ל\-בפ טיפולי תהליך לעבור הצורך את מהמשפחה חוסך היה הגופים בין פעולה
.”המחיר את משלמות המשפחות ואז עושה שמאל יד מה יודעת לא אחת שיד

 אל מתקשרת היחידה עובדת" משותפים: במקרים העבודה אופן את מתארת טיפולי מרכז מנהלת
 שוב היא ולאחרהפגישה הקהילה עם בקשר נמצאת שבטיפולה המשפחה האם ובודקת הקהילה
 מוקדי לגבי ברורה חלוקה שתהיה כדי היחידה לגבי לא ומה רלוונטי מה יחד מחליטות ואנו מתקשרת

.ההתערבות״

 של התאמתה מידת את השירות עם מבררים בקהילה, טיפול להמשך הפניה על ממליצה כשהיחידה
 על לחץ לעתים מפעילים הסיוע יחידות שעובדי מכך אכזבה הביעו מהמרואיינים חלק לטיפול. המשפחה
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 כעובדים הסיוע, יחידות מעובדי ציפו בקהילה העובדים לטיפול. משפחות לקבל בקהילה שירותים
 נשמעת בקשתם. את לבצע האפשרות ולמידת לעומס מודעים שיהיו בקהילה, בעבר שעבדו סוציאליים

 המשפט, בית של לחץ מתוך בקהילה, לטיפול משפחות בהפניית לעתים, פועלות היחידות עובדות כי טענה
ממנה. חלק בעבר היו שהם השירותים מערכת של למציאות התייחסות ללא

 על דווח מורחק. להורה ילדים בין לפגישות מועדים לקביעות ביחס נשמעה תיאום חוסר לגבי טענה
 אלו במקרים לטענתם בקהילה. לעובד התאים שלא למפגש מועד קבעה היחידה עובדת בהם מקרים
ומתחשבת". כ״טובה והיחידה כ״רעים" הצטיירו בקהילה עובדים

 הדדית: היא המידע העברת כי ציינו השירותים ממנהלי חלק הגורמים. בין מידע העברת גם קיימת
 משפחות על מידע בירור או המשפט, לבית הגישה הסעד שפקידת לתסקיר ביחס היחידה של בירורים
 לבצע מנת על היחידה של דעת חוות העתק לקבל מהקהילה פניות ;ליחידה והופנו בקהילה שטופלו

 פתים הם .טובה בתינו התקשורת" :אומר השירותים מאנשי אחד בקהילה. המשפחה אחר מעקב המשך
 כאשר ליחידה מידע מעבירים אנחנו .. היחידה עם מתייעצים גם אנחנו ...והתייעצות הבהרה לשם אלינו

 מסוימים מקרים על הסיוע יחידת ידי על ומיודע ניזון אני".. ";סודיות ויתור על חתם המטופל
. ללשכות״ גם נגיעה להם ושיש ולהם לנו המשותפים

 לקבל זכות יש הסעד לפקידי סיטרית. דו להיות אמורה אינה המידע העברת כי ציינו מנהלים מספר
 ליחידות. מידע להעביר מחויבים אינם הם אולם תפקידם במסגרת אחר, גוף מכל כמו מהיחידות מידע
 לשירותים היחידות בין הרצוי מידע חילופי סגנון לגבי השירותים מנהלי בין הסכמה אין כי נראה

סטריים(. חד או )הדדיים הקהילה

 הדדיים מידע וחילופי התייעצות יש כי מציינים השירותים אנשי מקצועיים: משאים של הדדית למידה
 במשפחה(, אלימות קשר, סרבנות )למשל, עניין בעלי מסוימים בנושאים בקהילה לעובדים היחידה בין
 הדדית. ולמידה מקצועי פעולה שיתוף של יחסים מערכת בקהילה לשירותים היחידות בין נרקמת וכי

 באות היחידה ועובדות מועד קצרות התערבויות על ללמוד כדי ליחידה מוזמנת שירות מנהלת :לדוגמא
 מאנשי חלק כי צוין כן כמו מסוכנות. אבחון ללמוד כדי במשפחה אלימות ולמניעת לטיפול למרכז

 השירותים לעובדי הנערכים עיון בימי משתלבים היחידה ועובדי ביחידה ביקרו בקהילה השירותים
בקהילה.

 והתקיימו היחידה על הממונה את פגשו הם כי ציינו שירותים אנשי מספר משותפות: עבודה דרכי גיבוש
 היחידה, תפקידי את להגדיר ניסיונות נעשו הפגישות במסגרת היחידה. וצוות הקהילה עובדי בין מפגשים

 כן כמו ועוד. לקהילה, ההפניה צורת לקהילה, ביחס היחידה של והסמכויות התפקידים חלוקת את
 שהפגישה ציינה המרואיינות אחת בפגישות. שהתקבלו ההחלטות על מעקב לביצוע תוכנית נבנתה

 מאנשי חלק בנושא. ברורה יותר דעה לגבש לה וסייעה פועלת היחידה כיצד להבין לה אפשרה המשותפת
 בבעיות לדון במטרה תקופתי באופן היחידה עם ולהיפגש להמשיך מעוניינים הם כי ציינו השירותים

 שירותים אנשי מספר היחידות. עם תקופתיים מפגשים מתוכננים כי דווחו וחלקם הזמן, עם שעולות

89



 היחידה בין שהקשר הוכחה זו לטענתם מתאימים. היו היחידה דרך אליהם שהופנו המקרים רוב כי ציינו
כראוי. פועל לשירות

 כי ציינו השירותים מנהלי עדיין. מגובשים אינם הגופים בין קבועים עבודה ונוהלי תקשורת ערוצי כי ניכר
ביניהם. העבודה דרכי גיבוש תהליך בהמשך עניין הביעו היחידות ועובדי השירותים מנהלי

מגופים בין מעבודת ימסי מערכת
 היחידות עובדי בין מקצועי ויכוח או הבנות אי הגופים. בין חמורות בעיות אין השירותים אנשי לדברי

 אישית, בשיחה טובה, בצורה העובדים בין נפתרים הרווחה בשירותי אחרים עובדים או הסעד לפקידי
 הדדית והערכה אישיים יחסים, היחידה עובדי עם קודמת היכרות" :לטענתם והתדיינות. הידברות תוך
 יש כאשר גם ,מקרים סביב טובים קשרים יש" כי מצינים מרואיינים ".הבעיות בליבון מסייעים מאד

.מלחמה״ אין .דעות חילוקי

 מאד. כחשובה השירותים אנשי ידי על צוינה היחידה ועובדי היחידות על האחראים עם מוקדמת היכרות
 היות" והיחידה. השירותים אנשי בין טובה תקשורת ואפשרה החששות להפגת תרמה קודמת היכרות

 ונוחה חלקה ויותר קלה יותר הדרך ,ביחידה לתפקיד שהתמנתה מי עם טווח ארוכת היכרות לנו שיש
 ,הדדית הערכה ,קודמת היכרות בגלל קלה יותר ההידברות חיכוך נקודות יש ואם חיכוך נקודות ונמנעו
 רבות שנים שעבדה יחידה מנהלת כשיש ..״ מציינת מרואיינת .עימותים״ מונע זה .טובים יחסים

 איתה מלא פעולה ובשיתוף 'בראש ראש' לעבוד יכולים אנחנו החששות ואת הבעיות את ומכירה במערכת
.אליה״ להתחבר קל ולכן שנים אותנו ליוותה היא ..

 נוספים גופים עם מפגשים לקיים מוצע לקהילה. היחידות בין הקשר חיזוק לגבי המלצות נשמעות
 ומניעת חרדות צמצום לשם בקהילה, שירותים עם מתמשך ובדיאלוג יחסים מערכת בפיתוח ולהמשיך

בתפקידים. וכפילות קונפליקט מצבי

היחידות תרומת הערכת .5
 עבודתם. סגנון וכלפי היחידות עובדי של המקצועי ניסיונם כלפי הערכה עולה השירותים אנשי מדברי

 עבודה עושים ביחידה" בהמלצותיהם. דעת ושיקול זהירות ומגלים רב ניסיון בעלי הם העובדים כי צוין
."הנכונה בדרך הולכים והם מקצועי ידע הרבה להם יש .חשוכה

 בבית הטיפולי הפן שילוב מאפשרת שהיא בכך היא היחידות עבודת תרומת כי ציינו השירותים אנשי
 ופועל המשפחתית הסיטואציה את הבוחן המשפט בית במסגרת נוסף מקצועי גורם ומהווה המשפט
 להם המספק לשופטים זמין שירות מהוות שהן בכך המשפט לבית תורמות היחידות הילדים. לטובת
 המשפחות, אבחון בנוסף, לקהילה. דחופות בקשות הפניית צמצום מאפשר זה שירות מידי. פתרון

 המגיעות משפחות כי צוין כן כמו בקהילה. הטיפולית התוכנית לבניית גם מסייע ביחידות, המתבצע
 הנתפסות היחידות, הסיוע. ביחידות היו שלא ממשפחות לטיפול יותר מחויבות הסיוע מיחידות לקהילה
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 כאשר או בקהילה לטיפול המתנגדות למשפחות חלופי, טיפולי גורם גם להוות יכולות נייטרלי, כגורם
בקהילה. מתקדם אינו הטיפול

 להם שניתן מהיחס רצון שביעות על דיווחו הסיוע מיחידת שהופנו שמשפחות ציינו מהמרואיינים חלק
 שמסבירים אחרי חיובי באופן היחידות אל מתייחסות שהמשפחות ציינה המרואיינות אחת ביחידה.

 הקונפליקט. לסיום נוספת כאפשרות היחידה את ותופסות אינטרסנטי, גורם אינה שהיחידה להם
 לבחור. כיוון לאיזה להחליט להם עוזרת בו, שבחרו בכיוון שלמים יותר להיות להם מסייעת היחידה

 מתחים בהפגת להם ועוזרת המציאות של אחרת או נוספת ופרספקטיבה ראייה בקבלת גם נעזרים חלקם
 המשפחות היחידה בזכות כי התרשמות קיימת כי ציינו מרואיינים מספר המשפט. בית של המעמד בתוך

 יש זו. טענה לבחון כדי היחידה עבודת תוצאות אחר במעקב צורך יש ־ לטענתם הסכמים. ליותר מגיעות
אחרים. שירותים בעזרת דומות לתוצאות להגיע ניתן לא האם לבדוק גם

 לבין בינן הקשרי□ ולשיפור היחידות בעבודת לשינויים הצעות .6
בקהילה השירותים

 מיוחדת חשיבות יש לכך אי רבים. לתחומים משיקה הסיוע יחידת עבודת כי מציינים שירותים אנשי
 קונפליקטים למנוע כדי המשפט בית ועם בקהילה השירותים עם שלה והקשר היחידה תפקיד להגדרת
השונים. השירותים בין וחפיפה

 והשירותים היחידה בין האחריות תחומי ובהפרדת ברורים בגבולות רצונם את מבטאים מרואיינים
 את שיחליפו רוצה לא .הקיימות למסגרות משלימה מסגרת תהיה הסיוע שיחידת רוצה אני" :הקהילה
 המשפט ובית ייחודיים בתפקידים תעסוק הסיוע יחידת כי מציעים הם ".הקיימות הטיפוליות המסגרות

עליה וכך מועד קצר טיפול הוא היחידה של הקיימים. הרווחה שירותי במערכת להיעזר ימשיך
 עובדי את להכשיר הוצע כך לצורך .כקהילה״ הטיפוליות למערכות להשאיר יש טיפולי תפקיד .לתפקד

 ייעוץ )מתן לה הייחודיים אחרים לתפקידים תתפנה שהיחידה כדי והגישור, הפישור בתחום הקהילה
 סיוע ומתן בקהילה לשירותים משפחות הכוונת חירום, במצבי פתרונות הצגת דעת, חוות הבהרת לשופט,
בקהילה(. בשירותים להיעזר יכולות שלא משפחות לאותן טיפולי

:היחידות של עבודתן בדרכי לשינוי הצעות
 לשירותים היחידות בין מספיק תיאום חוסר על טענות נשמעות כאמור, הגורמים: בין התיאום שיפור

 בתיאומים יקר זמן השקעת מצריך היחידות בתפקיד הבהירות שאי טוענים השירותים אנשי בקהילה.
 זו לצד זו לפעול תמשכנה המערכות שתי אם" כפילויות. למנוע כדי היחידות לבין בקהילה השירותים בין

" 'מהשני אחת כקשות העת כל ונדרוש מה עושה לא ומי מה עושה מי' בתיאומים הזמן כל עסוקים נהיה

 בקרב ובלבול כעס יוצרת המטפלים בגורמים הכפילות השירותים, מאנשי חלק לדעת לעיל, שצוין כפי
 ריבוי של ממצב להימנע מציעים מרואיינים גורמים. מספר עם בקשר להיות שצריכות המשפחות
חדש. טיפולי לגורם המשפחה הפנית של החיובי לצד גם מודעות יש זאת עם מטפלים.
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 להקים הציעו שירותים אנשי מספר בקהילה: ולשירותים ליחידות משותפת מקצועית ועדה הקמת
 לדון ההתפתחויות, אחרי לעקוב כדי בקהילה השירותים של ונציג הסיוע מיחידת נציג שתכלול ועדה

 דפוסי לגבי ליחידה שהופנו מקרים מניתוח ללמוד יהיה ניתן הוועדה במסגרת לקחים. ולהפיק בבעיות
הרצויים. ההפניה

 להוסיף עדיף שהיה טוענים בקהילה שירותים אנשי מספר הגופים: ואיחוד לקהילה תקנים הוספת
 טענה נשמעה ועצמאי. חדש שירות להקמת המשאבים את להפנות במקום בקהילה סעד פקדי של תקנים

 המשפט בבית תשב הסעד מפקידת שאחת מוצע הסעד. לפקידי כפופה להיות צריכה הסיוע שיחידת
בתורנות.

 תהיה שנתאחד האידיאלי המצב" ביחד. לתפקד שיוכלו כך השירותים את לאחד הצעה עלתה כן כמו
 השירות עם היחידה של והתיש המידי השירות את מאחדים שהיו הלוואי" "..אחת מקצועית יחידה
".ראש באותו ונפעל בעייתית פחות הייתה הזרימה אז שלנה

 המציעים שירותים אנשי ישנם השופט. ידי על רק כיום נעשית ליחידה ההפניה ליחידה: ההפניה אופן
 בדרך לפתרון להגיע נוספת הזדמנות יאפשר זה הליך המשפט. לבית שפונים לפני ליחידה הפניות לאפשר

 היחידה עובדות המשפט. לבית לפניה תחליף תהווה ליחידה שההפניה אפשרות מוצגת משפטית. לא
 הסעד, פקיד גם כי אפשרות גם מוצעת המשפט. לבית מהקהילה המגיעות משפחות בליווי לסייע גם יוכלו

 לדיונים להיכנס יוכלו היחידה שעובדות וכן סיוע, לקבלת ליחידה משפחות להפנות יוכל השופט רק ולא
ליחידה. משפחות להפנות לשופטים ולהמליץ המשפט בבית

 שיעשה ציפו במשפחה, באלימות לטיפול ממרכזים בעיקר שירותים, אנשי לטיפול: לגשת משפחות חיוב
 תמליץ היחידה אלה שבמקרים מציעים הם המשפחה. מצב קידום לצורך המשפטית בסיטואציה שימוש

בקהילה. לטיפול להגיע אנשים לחייב המשפט לבית

 יש למשפחות לסייע תוכלנה שהיחידות כדי כי מציינים מרואיינים מספר ליחידות: אדם כוח הוספת
 מעובד רק המורכבות קטנות ביחידות במיוחד ביחידות, סוציאליים עובדים של תקנים בהוספת צורך
 במקום לקהילה מופנים חג( בערב )כמו חריגים במועדים דחופים מקרים כי מציינים מרואיינים אחד.

 הצעה עלתה כן כמו בקהילה. לשירותים שיש כפי בכוננות, עובדות ליחידה שאין משום הסיוע ליחידת
 המשפטיים ההיבטים בהבנת לסייע שיוכל המשפטי בתחום ידע בעל אדם או ער״ד ביחידה לשלב

המשפט. לבית בסמוך בעבודה הכרוכים

 להיות צריכים היחידות עובדי כי מציינים השירותים אנשי היחידות: עובדי של והכשרה השתלמויות
 בסדרי היחידות עובדי של הידע את להרחיב הוצע ועוד. במשפחה אלימות וגישור, בפישור הכשרה בעלי
 המשפט דרישות לגבי בהירות שאי משום העברי, במשפט שלהם הידע את להרחיב הוצע כן, כמו דין.

הרבני. הדין בבית גירושים הסכמי באישור עיכוב ליצור עשויה העברי
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 במסגרת מבוצעים שאמם ייחודיים תפקידים תפתח הסיוע שיחידת ציפייה קיימת ייחודיים: תפקידים
 על להורים קבוצות תקיים שהיחידה הוא המוצעים התפקידים אחד בקהילה. הקיימים השירותים

הילדים. על הגירושים השפעת

 שעובדת הוצע בילדים. העוסקים במקרים יותר משמעותי תפקיד יהיה שליחידה ציפייה גם הועלתה
 ותייצג ביחידה הילדים עם תיפגש אלימות, ובמקרי בילדים, שעוסק נושא בכל השופט את תלווה היחידה

 קבלת לצורך המשפט בבית ילדים לבעיות מומחים של חסרונם הודגש בנוסף, המשפט. בבית הילדים את
נוספת. דעה

 האמנה של העקרונות פי על ילדים להעצמת פועלים הסיוע ויחידת המשפט בית מידה באיזו שאלה עלתה
 בהחלטות להשתתף זכותו עצמאית, כישות תפיסתו הילד, לדעת כבוד מתן הילד, )שמיעת הילד לזכויות
בנושא. מקצוע אנשי של הכשרה מתן לבחון מוצע לחייו(. שנוגעות

 מוצע המשפחות. של המאבק את מקצינים דין שעורכי מציינים שירותים אנשי דין: עורכי עם קשר
 המשפחות עבור עו״ד עם הקשר לתרומת ביחס תפיסה בגיבוש בקהילה לשירותים יסייעו שהיחידות

הקונפליקט. סיום על והשפעתו

הסיוע יחידות עובדי של המבט נקודת .1
הממצאים תמצית .1

 הנכללות סיוע יחידות בארבע הסיוע יחידות עובדי עם שנערכו ראיונות ממצאי מוצגים זה בפרק
ונצרת. אשדוד גן, רמת ירושלים, במחקר:

 מול שעבדו סוציאליות, עובדות משתי הראיונות ביצוע בעת מורכבת הייתה בירושלים הסיוע יחידת
 אחד )שופט שופטים שני מול שעבד אחד סוציאלי עובד כללה באשדוד הסיוע יחידת שופטים. ארבעה
 שתי שבע(. בבאר המשפט בית לבין באשדוד המשפט בית בין זמנו שחילק נוסף ושופט מלאה במשרד
 ביחידה היושבת האזורית, הממונה של אחריותה תחת נמצאות שבע( בבאר היחידה )וגם אלה יחידות

 נמצאת זו יחידה אחת. שופטת מול שעבדה אחת סוציאלית עובדת כללה בנצרת הסיוע יחידת בירושלים.
 עובדות שמונה כללה גן ברמת הסיוע יחידת הצפון. אזור על האזורית הממונה של אחריותה תחת

וממונה. שופטים, עשר שנים מול שעבדו סוציאליות,

 בבית ומקומם תפקידם בתפיסת מעבודתם; העובדים בציפיות שחלו השינויים על מלמדים הראיונות
 במילוי והתלבטויות קשיים על ;לו ומחוצה המשפט בית בתוך גורמים עם עבודתם בסגנון ;המשפט
לשינויים. והצעות תפקידם

 הצורך בשל הן בחששות, לוותה לתפקידם היחידות עובדי של כניסתם :לתפקיד בכניסה התלבטויות
 חדש שהיה טווח( קצרת )התערבות העבודה סגנון בשל הן המשפט(, )בית מוכרת לא במסגרת לפעול
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 לאחר שנערכו בראיונות היחידות. תפקידי הגדרת לגבי הכללי הבהירות חוסר בשל והן מהעובדים, לחלק
 להם ברורים הסיוע ביחידות למלא שעליהם התפקידים כיום כי ציינו עובדים פעילות, חודשי מספר
 מציינים אף מהעובדים וחלק ההתערבות, סגנון בקבלת גם עלייה יש גבר. המערכת בתוך וביטחונם יותר,
בעבודתן ייחודי כמרכיב זה סגנון

 מאשר יותר ברור באופן לציין יכולים הם שכיום חשים עובדים :העובדים תפיסת לפי היחידות תפקידי
 חשים כשהם לשופטים לומר גם ויכולים היחידות, לעבודת המתאימים התפקידים מהם הדרך בתחילת
 ומניעת קיצור הם: שצוינו המרכזיים התפקידים היחידה. להתערבות מתאים אינו מסוים שמקרה
 סיוע ידי ועל הסכסוך, הסלמת ומניעת להסכמות צדדים הבאת באמצעות ממושכים משפטיים הליכים

 הכרעה נדרשת מתי לזהות לשופטים סיוע ;בית( שלום או )גירושים דרכם המשך על להחליט זוג לבני
 את להבין לשופט סיוע למשפחות; המתאימים טיפוליים גורמים לגבי לשופטים ייעוץ משפטית;
 להבין למשפחות סיוע ;המשפטיים בהליכים הילדים טובת ובחינת המשפחתיים־סביבתיים ההיבטים

 )כגון השינויים לאחר לתפקד איך ללמוד ילדיהם ועל שעליהם המשפטיים ההליכים השלכות את
 כי העובדים חשים בנוסף, בקהילה. טיפול לגורמי והפניה נוספת בהתערבות הצורך בדיקת גירושים(;

 ולסייע הילדים, עבור ובעיקר למשפחות, יותר לידידותי המשפט בית את להפוך הוא מתפקידם חלק
זכויותיהן. בהבהרת למשפחות

 להערכתם מתאימים שאינם התפקידים סוג על גם דיווחו עובדים ליחידות: מתאימים שאינם תפקידים
 מפני או כך על עומד שהשופט מפני אותם, מבצעים עדיין הם מסוימים ושבמקרים היחידה, לעבודת

 תיווך ;משפטית מבחינה מורכבים במקרים בעיקר רכוש, חלוקת הסכם גיבוש :שיבצע□ אחר גורם שאין
 המטופלות במשפחות וטיפול מסוכנות אבחון תיקים; ניהול בקהילה; ושירותים המשפט בית בין

סכסוך. ליישוב בתובענה היחידה התערבות יעילות לגבי שונות דעות הובעו בקהילה.

 התערבות של הסיטואציה מעצם כייחודי תפקידם את תופסים עובדים ביחידות: העבודה ייחודיות
 באמצעות במקום בהסכמה בעיות ולפתור הסלמות למנוע המאפשרת המשפט, בית במסגרת מהירה

 מהמקובל יותר ואינטנסיביות ארוכות פגישות המאפשר ־ העבודה סגנון גם לדעתם, כפויות. החלטות
 ־ המשפטי ההליך ולהתקדמות לצרכים ההתערבות אופן בהתאמת וגמישות אחרות התערבות במסגרות

 ומתוך מסודרת בצורה היחידות לעבודת פעולה אסטרטגיית לגבש העובדים הציעו זאת, עם ייחודי. הוא
 ייחודית נישה בעתיד יפתחו היחידות כי ציפייה הביעו הם היחידות. כל של כוללת וראייה חשיבה

 גירושים(. בפני העומדים וילדי□ להורי□ קבוצות )למשל, המשפט בית במסגרת רק שיבוצעו ותפקידים
בקהילה. השירותים ואת השופטים את גם זה בתהליך לשתף רוצים היו העובדים

 העבודה מסגרת כי ציינו עובדים :המשפטיים ההליכים את לקצר הצורך לבין המשפחות טובת בין איזון
 על להגן הוא מתפקידיהם אחד כי חשים מהם וחלק מהיר, לפתרון להגיע לעתים לוחצת המשפט בבית

 ציינו מהעובדים חלק הסכסוך. של אמיתי לפתרון יתרמו שלא חפוזות החלטות קבלת מפני הצדדים
 ומבקשים לשופט פונים הם המשפחה, לטובת תהיה לא מהירה משפטית שהכרעה חשים שהם שבמקרה

 כמו אחר. טיפולי בשירות או ביחידה טיפולי, תהליך המשך ולאפשר המשפטית ההכרעה את לדחות ממנו

94



 תפגע לשופט הדעת חוות הגשת לאחר הטיפולי הקשר שהפסקת חש כשעובד מסוימים במקרים כן,
נוספות. פגישות למספר הקשר את להמשיך ניתן בתהליך, שהושגו בהישגים

 שופטים ליחידה. המופנים המקרים בסוג שינוי חל כי ציינו מהעובדים חלק ליחידות: המופנים המקרים
אחרים. מקרים גם כיום מפנים סוציאלית מבחינה מורכבים מקרים רק ליחידות בעבר שהפנו

 בתפיסת השונים השופטים בין הבדלים יש העובדים, להערכת היחידות: תפקיד את השופטים תפיסת
 המופנות ההפניות ובסוג ההפניות בתדירות שופטים בין הבדלים יש מעבודתן. ובציפיות היחידות תפקידי

 בין להבדלים מודעים אינם עדיין שהם משום ולקהילה, ליחידות זמנית בו המפנים שופטים יש ליחידות.
 וממעטים היחידות לעבודת פחות מודעים חדשים( שופטים )בעיקר אחרים שופטים הגורמים. שני

 של תפיסות ליחידות. ממוקדות ולא כלליות בקשות מפנים עדיין מהשופטים חלק כי צוין בהן. להיעזר
 שיוכל היחידה מעובד המצפים שופטים לחילופין או היחידה, עבודת בתרומת מאמינים שאינם שופטים

בעייתיות. כתפיסות הוצגו אליו, המופנית בעיה כל לפתור

 מהדיון, הישר - אתר״ ״על הן מההפניות חלק הדיון. לאחר נעשות ליחידה ההפניות רוב :דחופות הפניות
 יכולים היו המשפט בבית זמן יותר נמצאים היו שאם חשים מהעובדים חלק מידית. לתשובה בקשה עם

דחופים. במקרים יותר לסייע

 או מדי מוקדם במועד הפניות ליחידה. ההפניה מועד חשיבות את הדגישו עובדים :ליחידה ההפניה מועד
 שהמועדים צוין יעילות. ולא כבעייתיות תוארו במאבק "מושקעים" הזוג בני שבו בשלב לחילופין
 יעילות לגבי דעות חילוקי יש המשפט. בבית "ההתשה" שלב אחרי או מוקדם בשלב הם להפניה היעילים
המשפטי. הדיון לפני מהמזכירות, הישר והפניות סכסוך ליישוב בתובענה ההפניה

 בחלק היחידה. עובד או השופט בהמלצת חלקן ליחידות. חוזרות הפניות יש :ומעקב חוזרות הפניות
 או מידע קבלת לצורך הסתיימה שההתערבות לאחר גם ליחידה פונות שטופלו משפחות מהמקרים

 שראוי תפקיד הוא לקהילה שהופנו משפחות אחר מעקב האם העובדים אצל התלבטות עלתה חיזוק.
יבצעו. שהיחידות

 בין הקיימים העבודה ביחסי היחידות בין הבדלים יש :השופטים לבין היחידות עובדי בין התקשורת
 ממוסדים עבודה ונוהלי תקשורת ערוצי מהעדר רצון שביעות חוסר הביעו מהם חלק לשופטים. העובדים

 מקרים הפניית לגבי אתם מתייעצים אינם שהשופטים מכך נוחות אי חשו הם השופטים. לבין בינם
 קיימים )ולחלופין לידיעתם כלל מגיעים שאינם לסייע, יכולים הם שבהם מקרים שיש וסבורים ליחידה
 חוסר הביעו גם עובדים מתאימה(. לא הפניה חוסכת הייתה העובד עם מוקדמת התייעצות שבהם מקרים
 ההחלטה על להם מדווחים ואינם עבודתם על משוב להם נותנים אינם שהשופטים מכך רצון שביעות

 וגם ושוחקת, כמתסכלת תוארה זו עבודה צורת ביחידה. ההתערבות בעקבות המשפט בבית שהתקבלה
 עובדים ההתערבות. ויעילות ליחידה להפניה המתאימים המקרים לגבי מהניסיון ללמוד ביכולת פוגמת

 להפניה. קריטריונים כגון נושאים על השופטים עם לדון ואפשרות יותר, פתוחה תקשורת ציינו אחרים
 בראיונות העובדים לדי על דווחו לעובדים השופטים בין המקצועיות וב״שפות" בחשיבה הבדלים
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 עם בתקשורת שינוי מגמת הציגו מהעובדים חלק זאת, עם הראשונים. בראיונות גם כמו החוזרים
 בקשרים והתקדמות שינוי של תחושה וישנה הדדית למידה של תהליך מתקיים לדבריהם השופטים.
 וביצירת הגופים שני בין התקשורת ערוצי בשיפור רצונם את הביעו עובדים הגופים. שני בין הנרקמים

היחידות. עבודת תהליכי לניתוח משותפת מסגרות

 בצורה לשופט המלצותיהם את להעביר דרכים מצאו שהם אמרו העובדים מרבית לשופטים: הדיווח
 אינו ביחידה הפגישות על המוטל שהחיסיון משום תסכול חשים חלקם זאת, עם ממצה. אך מקוצרת
מלאה. דעת חוות להעביר ביכולתם ופוגע שהתרחש התהליך מלוא את לשופט לתאר להם מאפשר

 ממודל רצון שבעות היו לא גן ברמת הסיוע יחידת מעובדות חלק :המשפט בית מול העבודה מודל
 עומס ליחידה ההפניה בסגנונות הבדלים בגלל שלדעתן, משום שופט(, מול )עובדת המשפט בבית העבודה
 הנרקמת היחסים מערכת על רבה במידה מבוסס הזה העבודה ומודל שווה אינו עליהן המוטל העבודה

 ושהפניית עובדות של קטנה קבוצה עם יעבדו שופטים של קטן מספר ש הציעו העובדות לשופט. בינן
 במקום מתאימות, לא הפניות כשיהיו לשופט לומר תוכל והיא היחידה, על לאחראית תיעשה המקרים

 ואינן שופטים( מול )יחדה מהמודל רצון שביעות הביעו עובדות בירושלים זאת. לעשות תיאלץ שהעובדת
לשנותו. מעוניינות

 על לדעתם, בעבודה. פוגע המשפט לבית מחוץ היחידה מיקום העובדים, מרבית לדעת היחידות: מיקום
 המשפט. בית צורכי על לענות יכולתם ואת זמינותם את להגדיל כדי המשפט,. בבית להיות היחידה

 היחידה ריחוק כי שסברו כאלה היו זאת, עם לשופטים. ביניהם היחסים מערכת את לשפר עשוי הדבר
לרגיעה. זמן פסק למשפחות מאפשר הוא כי טוב, דווקא המשפט מבית

 השתפר היחידה כלפי בקהילה השירותים יחס כי ציינו היחידות עובדי :בקהילה השירותים עם קשרים
 לדברי התבדה. תפקידם את ויתפסו בהם יתחרו שהם מכך הקהילה עובדי של .וחששותיהם הזמן, עם

 הגופים שני בין תפקידים חלוקת נוצרה טובים, בקהילה לגופים היחידות בין הקשרים היחידה, עובדי
 הן מידע, ולהעברת ולקהילה( ליחידה כפולה הפניה יש בהם במקרים )בעיקר פעולה לשיתוף נכונות ויש

 בעומס להתחשב עליהם כמה עד התלבטות מעלים העובדים הדדית. למידה לצורך והן שוטפים בנושאים
 שהם מציינים חלקם לטיפול. משפחה הפניית על להמליץ שוקלים כשהם בקהילה השירותים על המוטל
לטיפול. מתאימה המשפחה אם לבדוק מנת על השירות עם להתייעץ נוהגים

 מגיבים שונים דין עורכי כי צוין הזמן. עם השתנה לא הדין עורכי עם הקשר דין: עורכי עם קשרים
 הנעשית בעבודה לחבל עשויים בפרנסתם תפגע היחידה שעבודת שחוששים דין עורכי :שונות בצורות

 להיות יכולים לעתים, בעזרתן. ומעוניינים העובדות, עם פעולה המשתפים דין עורכי יש לעומתם ביחידה.
הקונפליקט. פתרון בקידום לסיים היחידה לעובדת המסייע גורם

 משמעות את כיום גם מבינות אינן חלקן ליחידה. להגיע מעוניינות המשפחות רוב כי ציינו עובדים
ביחידות. הביקור עבור תשלום לגבות לש האם התלבטות גם עלתה לכך, בנוסף ליחידה. ההפניה
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 בביצוע קושי צוין בעבודתם: בעייתיים מוקדים מספר מתארים עובדים היחידות: בעבודת קשיית
 ;הקטנות( ביחידות )בעיקר צוות אנשי של מידית אינטנסיבית תמיכה קבלת ללא אינדיבידואלית, עבודה

 תפקידים לבצע וביכולת ההתערבות בטיב לפגוע ועשוי היחידות, על עומס היוצר בתקנים, מחסור
 גם צוינו אתיות. והתלבטויות היחידות עובדי על ללחצים פתח היוצר מומחים רשימת העדר ייחודיים;

 המלצות פרוטוקולים, של מסודרת העברה אי היחידות: בעבודת הפוגעים אדמיניסטרטיביים קשיים
הזוג. בני של האישיים הפרטים ציון ללא הפניות העברת ;המשפט בית מזכירות ידי על הדיון ומועדי

 וייעוץ השתלמויות מתן באמצעות עבודתם את לייעל הציעו עובדים :היחידות עבודת לייעול הצעות
תמיכה. קבוצת וגיבוש משפטי ידע הדורשים בתחומים משפטי

 פסיכולוגים של שילובם העובדים, לדברי היחידות: בעבודת נוספים מקצוע בעלי השתלבות
במשפחות. לטיפול נוסף סיוע מקור יהיה ביחידות ופסיכיאטרים

לתפקיד .בכניסה והתלבטויות קעיייס .2
 לא המשפט בבית ומקומם תפקידיהם כי העובדים ציינו הסיוע, ביחידות הראשונים עבודתם בחודשי
 והחוק מעורפלת, בצורה השופטים ובפני בפניהם הוצגו תפקידיהם לטענתם, במלואם. להם הובהרו
 הם במה עשייה כדי תוך וללמוד העמימות עם להתמודד עליהם היה לפיכך לפרשנות. רב מקום השאיר
 הוא מתפקידם חלק כי חשו הם עבודתם של הראשון בשלב ולמשפחות. המשפט לבית לסייע יכולים
המשפט. בבית היחידה נחיצות את לשופטים להוכיח

תמשפס בית לסביבת הסתגלות
 להכיר ..תרבותי הלם" ומלאת קשה הייתה התפקיד עם הראשונה פגישתם מהעובדים, חלק לדברי
 שונים התנהגותיים בקודים הקושי את ציינו בירושלים היחידה עובדי ".חדשים מצבים ..אנשים .שפה

 ..לדבר מותר מתי" החדשה: הארגונית במסגרת להתנהג כיצד ידעו לא מהעובדים חלק שונה. ובשפה
".לקום צריך האם

טווח קצרת התערבות ־ העבודה סגנון
 לטיפול, המשפחות את מפנים השופטים הטווח. קצר הטיפול מסגנון גם נבע לתפקיד להסתגל הקושי

 להיות חייבות ההתערבויות מוגבל. זמן פרק תוך המלצה או דעת חוות להם להחזיר אמורים והעובדים
 שאינן התערבויות כי חששו טווח, ארוכי טיפולים להעניק שרגילים מהעובדים, מאוד,וחלק מהירות

עבודתם. באיכות יפגעו המטופלים עם מעמיקה והיכרות תהליכי טיפול מאפשרות

 להיות צריך הטיפול" :הטווח קצר ההתערבות סגנון עם השלימו העובדים כי ניכר החוזרים בראיונות
 4-3 תוך לתוצאה להגיע צריכה .תפקיד לשחק לזמן לתת יכולה לא אני .השופט ציפיות על ועונה ממוקד
 הם אלא לאחור, לחזור צריכים אינם קשה במצב אנשים וכי יעיל. המודל כי שציינו מי היו ".פגישות
 את לקצר מסוימים במקרים מאפשר מועד קצר טיפול כן כמו ואינטנסיבית. מידית לעזרה זקוקים

הדין" את "קיבלה כי ציינה העובדת אחת הסכסוך. הסלמת. את לעצור מאפשר הטיפול ומיקוד התהליך,
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 חשבתי הדרך בתחילת" יותר: ממושכת התערבות של לקושי ומודעת מועד( קצרות התערבויות )ביצוע
 מצטברים רב זמן מטופלים מחזיקים שאם מבינה אני חיום ..טובח עבודה נעשית שלא ,חטא שזה

".המטרה לא וזו בקבוק צוואר יש ואז מקרים

 ביכולתה השיפור בעקבות השתפרה טווח קצרות התערבויות לבצע יכולתה העובדות, אחת לדברי
 אנו .למלא אמורה היחידה מה יותר קצת יודעת שאני הוא שחל העיקרי השינוי" :שלה האבחון

 ,הכיוונים מכל אותה והופכת פנייה כל לוקחת הייתי בהתחלה אם,ראשוני אבחון של בנושא בטוחה יותר
 כיוון לאיזה ,לא ומה לעשות יכולה מה ,המקרה מה לי ברור די .התהליכים את לקצר יכולה אני היום

 "שמופנות ולמשפחות העובדות עבור מתסכלת ופחות יעילה ליותר העבודה את הופך זה .הולכים
 הייתי קודם . התהליך את להמשיך אם להחליט יכולה אני המשפחה עם שניים או אחד מפגש אחרי..״

."פגישות לכמה מזמינה

 יכולה שאני מקצוע כאיש מרגישה לא" :ההתערבות מסגנון מסתייגות הן עדיין כי ציינו עובדות מספר
 הופך זה. ..מסוים באספקט ממוקדת ,תכליתיות להיות צריכות הפגישות .פגישות 5-4 של במסגרת לפעול
 הפגישות והפסקת ביחידה, התקדמות מושגת לעתים העובדות, אחת לטענת ".לאינסטנט הטיפול את

 נוספות פגישות מספר לקיים ממשיכה היחידה עובדת אלו, במקרים כה. עד שהושג מה בכל לפגוע עשויה
הסכסוך. את לפתור בסיכויים לפגוע לא כדי לשופט( ההמלצות הגשת לאחר )אפילו הצדדים עם

 תקופה במשך טיפלו שבהן מקרים מספר היו לעבודתן הראשונים בחודשים כי העובדות ציינו בירושלים
 במקרים טווח ארוכי טיפולים בצעה היא הראשונים בחודשים כי העובדת סיפרה בנצרת יותר. ארוכה

 אך ממושך(, לטיפול הזקוקות בעייתיות משפחות של היו אליה שהופנו המקרים רוב )לטענתה, רבים
הטיפולית. ההתערבות משך את לקצר הנחתה היחידות על האחראית

חמשפטיים ההליכים את לקצר והרצון המשפחות טובת בין האיזון
 של המטרה" השופטים: לבין בינם שלהם, התפקיד בתפיסת ההבדלים את הדגישו עובדים מספר

 ,אתם שלמים שהם להסכמים יגיעו שאנשים -שלנו המטרה .להגיעלהסכמים .תיקים לסגור -השופטים
 שם יש .טוב הסכם תמיד לא הוא לחוץ שהסכם להבין קושי יש" :אומרת עובדת ".בשלום אתם שיחיו
 לשופטים לעזור צריכים אנחנו .בלחץ שהתקבלות החלטות על מצטערים אנשים לפעמים ,אדיר לחץ

 השופטים רצון בין סתירה לעתים להיווצר יכולה כי ציינו מהעובדים חלק ".הדבר חשיבות את להבין
 לכל להסכים עשויים פגיע במצב הנמצאים שאנשים מפני המשפחה, טובת לבין בתיק הטיפול את לסיים
 תעדיף היא כזה במקרה כי מציינת העובדות אחת ביותר. להם המתאים הפתרון זה אין אם גם פתרון,

 המשך את לעכב זה אם גם בקהילה(, או )ביחידה הטיפול המשך על לשופט ותמליץ המשפחה טובת את
 תפיסה עם מסכימים מהשופטים חלק גם מהעובדות חלק לדברי ההסכם. השגת ואת המשפטי התהליך

זו.
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העובד■□ תפיסת פי על היחידות, תפקידי .3
 מקום יש בהם המקרים לגבי הוודאות חוסר תחושת בלטה דרכם בתחילת העובדים עם בשיחות

 אמורה שהיחידה התפקידים לגבי יותר גדולה ביטחון תחושת עולה חוזרות בשיחות היחידה. להתערבות
 קצת כי ,היום יותר לי קל" .ביטחון״ יותר מרגישה היום .גישוש הרבה לעשות צריך ״בהתחלה :למלא
 צריכות אנחנו מה פרספקטיבה לי יש היום מקרים של מסוים מספר שהופנו אחרי רק" .לי״ ברור יותר

 בטוחות לא אנחנו היום '.באלימות שעוסקים התיקים כל את תפנו'אומרות היינו כהתחלה?׳" ;לעשות״
.ככה״ להיות צריך שזה

 בחודשי בראיונות לעבודתם, ,לדעתם, המתאימים לתפקידים היחידות עובדי בגישת שינוי חל לא ככלל,
 עובדי בין זה בנושא הבדלים נמצאו לא כן, כמו הראשונה. הפעילות שנת ובסיום הראשונים הפעילות
 הסכסוך של הסלמתו ומניעת הסכמה השגת הוא מתפקידיהם אחד כי ציינו העובדים השונות. היחידות

 ביחס החלטות לקבל הוא סעד פקידת של תפקידה בקהילה. קיים אינו הוא משום במיוחד, הצדדים. בין
 להסכמות, בעצמן להגיע יחידה הזדמנות למשפחות יש זאת, לעומת ביחידה, לשופט. ולהעבירן לקטינים

 על להחליט זוג לבני לסייע יכולה ביחידות ההתערבות כן, כמו סופיים. או זמניים הסכמים גיבוש בעזרת
 הם אלה, התערבויות בעזרת כי ציינו היחידות עובדי לגירושים. בשלים אינם הם כאשר דרכם, המשך

במניעתם. או ממושכים משפטיים הליכים או בקיצור מסייעים

 לשופטים מסייעים הם כי ציינו היחידות עובדי למניעתם, או ממושכים משפטיים הליכים לקיצור מעבר
 הכרעה לקבל ויש משפטיים לא באמצעים הסכסוך את לפתור ניתן לא שבהן המשפחות את לזהות

 ואבחונים מתאימים טיפוליים גורמים לגבי לשופטים מייעצים גם ביחידות העובדים משפטית.
 המשפחתיים־טיפוליים ההיבטים את להבין לשופטים מסייעים גם הם הנידונים. למקרים רלבנטיים

הילדים. טובת את ובוחנים הצדדים נמצאים שבה בסיטואציה והסביבתיים

 הקיימים לסכסוכים הקשורים התחומים בכל כללי סיוע כמתן תפקידם את רואים היחידות עובדי
 ואני מסוים לנושא מפנה השופט אם" :המשפט בבית לטיפול שהופנה הספציפי בנושא רק ולא במשפחה,

 התיק על להסתכל זה שלי מהתפקיד חלק ..בזה גם מתערבת אני לילדים שקשורה מצוקה מתרשמתשיש
 למסגרת מעבר העובדים, לדברי מתפרש, למשפחות הניתן הסיוע ".לילדים קשור כשזה בייחוד ,כולו

 המשפחה על התהליך של השלכותיו והבהרת נפרד באופן לתפקד הצדדים הדרכת :המשפטיים ההליכים
 בקהילה מתאים לגורם הפניה ;הזוגי התפקיד סיום לאחר גם ההורי התפקיד הבהרת ;הילדים ועל

 אחד לגבי בהתערבות הצורך בדיקת ;הסכסוך את לפתור או המשבר עם להתמודד למשפחות שיסייע
 גן ברמת העובדות אחרים. משפחה בני ועם עצמם עם המתדיינים הרגשת שיפור ;הילדים או מהצדדים

 הידברות כיום שיש חשות הן קשר. סרבנות של במקרים הטיפול את החשובים מתפקידיהן כאחד ציינו
 יוצרות כידידותית שנתפסת הסיוע, יחידות וכי הסיוע, יחידת במסגרת משפטיים בהליכים ילדים עם

הילדים. עבור טראומטית ופחות המשפט בית של יותר חיובית חוויה

 המשפחות. בעיני המשפט בית של הדימוי בשיפור לסייע יכולה הסיוע יחידת כי ציינו עובדים מספר
 לא עמדה יש המשפט לבית שמגיעים מהאנשים לחלק לדבריהם, הראשונות. בשיחות צוין לא זה תפקיד
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 החרדה רמת את מפחית היחידה עובדי עם המפגש המשפט. בית על שלילית או מעוותת תמונה או נכונה
 היחידה עובדי לסביבה". ידידותי משפט "בית - המשפט בית של פחות מאיים דימוי ויוצר המתדיינים של
 למשפחות ומאפשרת לב תשומת נכון, מידע מספקת היחידה זכויותיהם. על למשפחות מידע מוסרים גם

שלהן. במצוקה מישהו עוד לשתף

ליחידה מתאימים שאינם תפקידים
 סוג לגבי דעה לגבש מקרים של גדול די במספר טיפול לאחר היום, יכולים, הם כי חשים היחידות עובדי

:ליחידה מתאימים שאינם התפקידים

 היחידה במסגרת רכוש חלוקת להסכם ההגעה כי מציינים העובדים רכוש: חלוקת הסכם גיבוש
 הסכמים ביחידות יתגבשו כי חוששים הם כי ציינו הם התמחותם. תחום אינו זה שנושא מאחר בעייתית,
 נכנסת אינה היא כי ציינה העובדות הצדדים.אחת בזכויות במכוון, שלא לפגוע, שעשויים בעייתיים

 ומתמקדת החלוקה לגבי להסכמה הגיעו הזוג בני אם כותבת אלא מה(, מקבל )מי החלוקה לפרטי
 ."תפקידי לא זה .עו״ד ידי על ייערך ההסכם .הסכמות על רק מדווחת אני9 :הזוג בני בין הוגנת בחלוקה
 משפטיים- צדדים להם שיש בהסכמים שיסייע ביחידה עו״ד שיהיה רצוי היה כי מציינות, העובדות
מגשר. עו״ד ידי על תתבצע שהחלוקה או מסובכים כספיים

 לקשיים הביטויים אחד רק היא הרכוש בעניין המחלוקת רבים, במקרים ניסיונם, פי על כי ציינו עובדים
 זאת, לעומת זה. מסוג מקרים ליחידה להפנות ניתן לטענתם, המשפחתית. היחסים במערכת הקיימים

ליחידה. מתאימים אינם רכוש חלוקת הוא הסכסוך מוקד בהם מקרים

 אחד )או זוג בני יכולים שבו הליך - סכסוך ליישוב לתובענה ביחס התלבטות עלתה החוזרים בראיונות
 על להחליט זה זמן ובמשך מסוימת, תקופה למשך תביעתם את "להקפיא" גירושים השוקלים מהם(

 מאחר מוצדקת, אינה סכסוך יישוב של במקרים ליחידה ההפניה כי נטען אחד מצד דרכם. המשך
 אלא לקשיים פתרון במציאת אמיתי עניין אין ולמתדיינים סמכויות, מירוץ על מדובר רבים שבמקרים

 עקב :לשמה״ בא לשמה שלא ״מתוך מסוימים במקרים כי נטען אחר, מצד השני. הצד של בנטרול
 מלכתחילה באו לא אם גם זוג, בני של בעמדותיהם שינויים חלים ביחידה, הזוג בני שחווים התהליכים

בעיותיהם. את לפתור כוונה מתוך הסיוע ליחידת

 השירותים עם בקשר שתפקידם חשים היחידות עובדי :בקהילה לשירותים המשפט בית בין תיווך
 הראשוני הקשר ביצירת למשפחות ולסייע בקהילה הקיימים השירותים על פונים ליידע הוא בקהילה

בקהילה. לגורמים השופט בין קשר ליצור ולא עמם,

 למלא שהתבקשו תיקים ניהול של תפקיד ממילוי הסתייגות הציגו ביחידות עובדים מספר :תיקים ניהול
 ולגיבוש בנושא המטפלים בקהילה הגורמים כל לריכוז הוא זה בתפקיד הכוונה מהשופטים. חלק ידי על

 היחידה מתפקידי אחד להיות אמור אינו זה תפקיד אלו עובדים לדעת לעשות. ניתן מה משותפת חשיבה
אותו(. ממלא אינו אחר גורם אף כי מביצועו מנוס אין לעתים כי )אם
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 המסוכנות מידת את לבחון מנת על מספיקים כלים להם שאין חשים היחידות עובדי מסוכנות: אבחון
במשפחה. אלימות במקרי

 המוכרות משפחות ליחידה מפנים השופטים כי ציינו עובדים :בקהילה המטופלות במשפחות טיפול
 רואים היחידות עובדי נוסף. התערבות ניסיון שיבצעו כדי או נוספת, דעת חוות לקבל כדי לקהילה,

 בקהילה המטופלים מקרים יש פעמים הרבה".. : מהן להימנע ומציעים מיותרות כהפניות אלה הפניות
 לנו מעבירים הם לקהילה לתת אפשר אחרים במקרים . לומר מה לנו יש לפעמים .אלינו ומועברים
 לעזור נוסף שניסיון היא הבעיה .לעזור יכולה התערבות עוד כי הנחה ויש כקהילה טופלו שכבר מקרים
 פחות עם ההמלצות אותן על נחזור אנחנו” ;”לעשות יכולים לא שאחרים אחרים דברים חשבון על הוא
 למה אז שנים 5 עברו ולא מעמיקה עבודה שעשו עובדים של המלצות לשנות לי יש זכות איזה” ;”כלים
 במקביל לשלוח טוב לא זה” למשפחות; להזיק אף עשויות אלו הפניות העובדים לדעת .”’לשנות

 משהו צריך אם אלא .גורמים שני עם קשר במקביל ליצור צריכות המשפחות כי וליחידה לקהילה
 מספר יוצרים שהם משום גם היחידות עובדי לדעת מיותרות אלו הפניות .”מועדות פניהם לאן -ספציפי

המשאבים. של רצוי לא ופיזור למניפולציות כתובות

מיחידת עבודת של ייחודיותת
 שבו בשלב היחידה. לעבודת המתאימים המקרים בזיהוי העובדים התמקדו הראשונה העבודה בתקופת
 השירותים מול עבודתם של הייחודיות שאלת היא הפרק על שעומדת השאלה כיום, נמצאים העובדים
 אינם מבצעת שהיחידה מהתפקידים חלק כיום כי מציינים העובדים השופטים. מול וגם בקהילה
 בבית רק שיבוצעו הסיוע, ליחידת ייחודים תפקידים גיבוש חשיבות את מדגישים הם לה. ייחודיים
 עדיין דברים הרבה" :בקהילה העובדים ותפקידי היחידות תפקידי בין חפיפה מיצירת והימנעות המשפט,

 -לחשוב צריך .שעשינו מהדברים לצאת ,שנעשה ממה מסקנות להסיק יש .הסוף עד גובשו לא .נעשו לא
 היינו מה על לחשוב לנסות המשפט לבית לקרבה מעבר ,בקהילה נעשה של שלנו ליחידה ייחודי מה

.”לעשות רוצים

 של בשיטה עובדים’ היחידות: לכל ומשותף מסודר באופן ייעשה העבודה דרכי שגיבוש ציינו עובדים
 כיצד לנושא מוקדשות הצוות מישיבות חלק .במיקרו וגם במקרו גם חשיבה יותר צריך .מטעויות למידה
 המחשבות את שיארגן מישהו צריך .מספיק לא זה אבל לבד זה את עושה יחידה כל .היחידה את לפתח
 שיש כלי שלו בבועה עובד כלאחד” .”הדברים על לחשוב צריך אכל לפנטז אפשר .ביצוע בר משהו ויבנה

 12-ל הציפייה זו . כיחידה ופועלים מיוצגים אנחנו ואיך כיחידה קורה מה על קולקטיבית ראיה מספיק
.”הקרובים החודשים

 דבר היום אין" :השופטים עם במשותף התהליך את לבצע מעוניינים הם כי העובדים ציינו כן, כמו
 מגבשים שבו פורום אין..” .מהתהליך מסודרת למידה אין ,ממוסדת לא בצורה אתם עובדים .ממוסד
 או מידע קבלת..” .”המקרית כרמה נשאר הכול .בנושאים ולדון אתם להיפגש אפשר אי .משותפת חשיבה
 בעיקר דרושה זו משותפת חשיבה .”קטעים של ולא רצף של ראייה חשובה .חשובים מאד התהליך ראית

ליחידה. המופנים המקרים לסוג בקשר
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 קצרת התערבות -ביצוע העבודה סגנון הוא לעבודתם הייחודיים המאפיינים אחד כי מציינים העובדים
 לחפש לש כי צוין זאת עם ואינטנסיביות(. ארוכות )פגישות שגרתיים הבלתי הפגישות ומבנה אורך מועד,

 היא החידה לעבודת ייחודית "נישה" לגיבוש שהוצעה ההצעות אחת לכך. מעבר ייחודיים תפקידים
 למשל: עצמית. בפנייה גם אלינו לפנות יוכלו והמשפחות מתמשך, בסיס על שיפעלו קבוצות פיתוח

 מאוד מבוגרים לזוגות קבוצה ;גירושים לקראת להורים קבוצה ;גירושים במשפחות לילדים קבוצות
 הפניה חובת מציעות גן ברמת עובדות מבוגר. בגיל בעליהן ידי על שננטשו לנשים קבוצה ;שמתגרשים

 המוטל בעומס ובהתחשב הקיימים שבתקנים מציינות העובדות זאת עם המשפט. בית ידי על לקבוצות
ראלי. אינו נוספים תפקידים מילוי עליהן

 ,המשפט בכית” :המשפט בבית התהליך לעומת ביחידה התהליך ייחודיות את גם מדגישים העובדים
 ההתדיינות צורת ,הגירושים נושא סביב חשיבה נעשית -פה .מסלים הסכסוך ,ביחידה לטיפול בניגוד
 לדבר הזוג את ללמד,אחרת לדבר מנסים-פה כשיושבים .כעס מתוך דברים עולים המשפט בבית .שונה
 תהליכים לבצע אפשר ביחידה כי מדגישים הם .”העניין מרכז זה -שפה לשקט מהבלגן לרדת” .”אחרת

 לא הקצב כי לדעתי פספוס זה וגישור פישור בעצמו שעושה שופט” המשפט: בבית לבצעם אפשר שאי
.”מדי מהיר -מתאים

השופט■□ לצד העבודה דרכי -4
המופנים המקרים סוג

 מתאימים אינם ליחידה שהופנו מהמקרים חלק כי ציינו העובדים מרבית ציינו הראשונות, בשיחות
 המופנים המקרים בסוג שינוי חל כי עולה החוזרות בשיחות במסגרתה. להם לסייע ניתן ולא לעבודתה,

 זאת, עם רלבנטיים. כלא לעובדות שנראים המופנים המקרים בכמות משמעותית ירידה צוינה ליחידה.
 את מכין” רלבנטיים: לא מקרים ליחידה המפנים שופטים עדיין ישנם מהעובדים חלק לטענת

 עושה והסכמים פשרות ,מהם שמתעייף מקרים מפנה ,רלבנטיות לא הפניות שולח אכל ,המומחיות
 הם .מסכימים שלא אנשים מפנים חלקם” ;”לעזור יכולה לא שאני דברים מפנה .פספוס יש” ;בעצמו״

.אפשר״ שאי מבינים לא

 הפנו השופטים כי ובאשדוד בנצרת בירושלים, הסיוע ביחידות עובדים ציינו הראשונים העבודה בחודשי
 במקרים בעצמם לגשר מנסים מהשופטים חלק כי צוין והמסובכים. הקשים המקרים את בעיקר ליחידה
 ובית הקהילה במסגרת פתרון קיבלו שלא מורכבים מקרים רק ליחידות ומפנים מסובכים הפחות

 דורשים הקשים שהמקרים להם שנאמר למרות אלו, מקרים ליחידה להפנות ממשיכים שופטים המשפט.
 יחידת במסגרת כי מאמינים שהם משום בקהילה, הגורמים לטיפול יותר ומתאימים טווח ארוך טיפול
 מקרים הרבה מפנים השופטים כי ציינו העובדים אלו. מורכבים במקרים שינוי לערוך סיכוי יש הסיוע

 העובדות, אחת לדברי כלכליות. בבעיות המאופיינות הרווחה בלשכות רב זמן שטופלו משפחות "קשים"-
:סוציאלית לעבודה ביחס השופטים תפיסת על מעידה אלו מקרים הפנית

 צוין זאת, לעומת גן, ברמת ".מצוקה אוכלוסיות של בבעיות כעוסק המקצוע את תופסת היא"
 המקרים בסוג שינוי חל כי ציינה בנצרת היחידה עובדת יותר. מגוונת ליחידה המופנית שהאוכלוסייה
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 מקרים גם אלא סוציאלית, מבחינה הקשים המקרים את רק עוד מפנה אינה השופטת ליחידה. המופנים
אחרים.

 התיקים ובסוג ליחידה תיקים מעבירים הם שבה במידה לחדשים, ותיקים שופטים בין הבחינו העובדים
 היא הזמן עם" :מעבירה שהיא התיקים בסוג יותר כסלקטיבית תוארה ותיקה שופטת ליחידה. המופנים
 המקרים את בעיקר מפנה השופטת כי מציינת אחרת עובדת ".הנכונים המקרים את להעביר לומדת
 יותר מעבירה זאת, לעומת חדשה, שופטת ".בזה הצלחתי כי לגישור נצמדת" הצליחה: העובדת שבהם

 זו עובדת היחידה. לטיפול מתאימים אינם העובדת להערכת וחלקם נושאים של יותר גדול במגוון תיקים,
.אותם״ מבינה שאני כמו היחידה תפקידי את מכינה לא ״עוד השופטת כי מציינת

השופטים ידי על המבוקשת ההתערבות
 ממוקדת ולא כללית בקשה הציגו השופטים הראשונים העבודה בחודשי כי צוין ובאשדוד בנצרת

 באפשרותה יש אם תבחן )"היחידה יכולים שהם במה להתערב היחידות מעובדי ביקשו הם מהיחידות.
 רב זמן הדורשות כלליות בקשות במילוי קושי ציינו אלו עובדים טיפול"(. או ייעוץ אבחון, שירותי לתת
 לסיים אפשר אי נושאים מספר זה אם" ביחידות: הנהוג ההתערבות סגנון במסגרת אפשריות ואינן

 תתרכז בהן הבעיות את בעצמה למקד נאלצה היחידה עובדת אלו במקרים ע פגישות של מצומצם במספר
בעבודתה.

 לתרומת ביחס קיצוניות תפיסות עדיין יש מהשופטים לחלק כי היחידות עובדי ציינו החוזרים בראיונות
 הרואים שופטים ישנם לעומתם ".פה עושים אנחנו מה מבינים לא חם• :לעבודתם הסיוע יחידת עבודת

 כוח היחידות לעובדי שיש שחושבים אחרים שופטים ישנם ".נתונים לגבש לו שעוזר גוף עוד• ביחידה
 הלא התפיסה ".בכול לטפל ואפשר מאגי כוח לנו שיש חושב• הסיוע ביחידות המחלוקות כל את לפתור
 מתקשים הם כי מציינים העובדים כבעייתית. היחידות עובדי ידי על נתפסת אלו שופטים של ראלית

".זה את מקבלת לא השופטת .בטיפול להשיג ניתן דבר כל לא" כי אלו לשופטים להסביר

 ביחידה. יתנהלו הקטנים בפרטים והטיפול שהויכוחים נוח יותר לשופטים כי טוענות היחידות עובדות
 פקידת של דעת חוות לקריאת ;נוספים בעניינים גם ייעוץ לקבל כדי היחידות בעובדי נעזרים השופטים

לתמונה. מהקהילה נוסף טיפולי גורם להכניס צריך האם החלטה לקבל סעד,

 אינם שהם תפקידים למלא מהם שדורשים היחידות עובדי חשו ביחידות, לעבודתם הראשונים בחודשים
 שבהם מורכבים בתיקים בעיקר התיק, ניהול או רכוש חלוקת בענייני הסכמים השגת כמו אתם, שלמים

 ".הדברים את שיארגן מקצועי גורם שיהיה מעוניינת השופטת" רבים: טיפוליים גורמים מעורבים
 לו להגיד אוכל לא מבקש השופט אם" :השופטים לבקשת לסרב ההתחלתי בשלב טעם היה לא לדעתם

 גורמים בין לתווך תפקידנו לא זה .סעד מפקידת מידע להשיג ממני ביקש השופט" ;השופט״ הוא כי לא
 אני ?הבאה כפעם לא להגיד אוכל האם .פעמי חד כאופן השופט בקשת את מילאתי .משפט ובית בקהילה

 עם פעולה שיתוף רוצה אני עי מתאימים( )הלא המטופלים את לדחות האם עדין במצב אני" ..",אוכל לא
 המשפט בית של ההפניה כי המופנים את לדחות יכולה לא היא כי ציינה העובדות אחת ••.ביתהמשפט

מחייבת.
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 מה מחליטים חם" :השופטים ידי על מוכתבת היחידות שעבודת מכך נוחות אי חשה העובדות אחת
 עצמן על מקבלות עדיין הן לעתים עבודה, חודשי מספר לאחר כיום, גם כי ציינו מהעובדות חלק ".לשלוח

 לסרב קושי ויש בנושא, לטפל בקשה הפנה שהשופט מאחר אותם, לבצע שעליהן בטוחות שאינן תפקידים
 :למלא אמורות היחידות שעובדות התפקידים לגבי מסוימת בהירות חוסר עדיין שיש משום ואם לו

 לתיאום להיכנס צריכה שאני חושבת לא אני" ;"זה עם לעשות מה מתלבטות אבל זה את עושות ״אנחנו
 אחר גורם אין כאשר או דחופים במקרים אלו תפקידים ממלאות הן כי ציינו עובדות ..".הגופים כין

השופט. בקשת את לבצע שיכול

 כשהם לשופטים, לפנות ביטחון יותר חשים הם עבודה חודשי מספר שלאחר שציינו מי היו זאת, עם
 למשל .מקרה כל לקבל מוכנה לא ככר היום" היחידה: לטיפול מתאים אינו מסוים שמקרה חושבים

 אני להחליט מה יודעת לא שהשופטת מספיק לא .בתמונה שמעורבים מתאימים טיפוליים גורמים כשיש
 שלא מקרה אליה שהפנתה לשופטת אמרה כי מספרת יחידה עובדת ".לתרום מה לי שיש להרגיש צריכה
 שיטפל נוער לחוק סעד פקיד עם טלפוני קשר שתיצור וציינה תפקידה לא שזה בו, לסייע שתוכל לה נראה

 יכולה אני היום" ;לזה״ לא אבל - כן למה יודע לא אני .נועדנו לזה לא’ מציין העובדים אחד במקרה.
 היחידה מעובדות אחת ".ליחידה הזוג את אזמן לא אני לקהילה מוכרת משפחה אם -למנועהתערבות

 ואנשים סעד פקידי עוד כשיש ,להגיד מנסות" : התפקידים והגדרת הגבולות הצגת חשיבות את הדגישה
 לא מקרה שזה בעדינות לשופטת אומרת אני" ",השופטת עם מדברת אני - בתיק מעורבים נוספים
".לעובדתהיחידה רלבנטי

מהפניה צורת
 פרק תוך המלצה, או דעת חוות מבקש והשופט המשפטי, הדיון לאחר ליחידות מופנים המקרים מרבית

 אילו דיונים, יום כל בתחילת מראש, מחליטים מהשופטים חלק המקרה(. לדחיפות )בהתאם מסוים זמן
 התאמת לגבי דעה ולחוות הדיון את לשמוע כדי לדיון היחידה עובדי את ומזמינים להפנות, ירצו מקרים
 לדיון, לעובדת קורא השופט :אתר״ ״על התערבות נדרשת מהמקרים בחלק היחידה. להתערבות המקרה

 מסוים. בנושא הסכם הושג או רגיעה שהושגה לאחר לדיון ולחזור המשפחה בני עם לשוחח ממנה מבקש
יום. באותו דעת חוות לתת העובדת מתבקשת אף לעתים

 אך ליחידה, המשפחה את להפנות שיש ומעריכים בדיון נוכחים הם שלעתים ציינו מהעובדים חלק
 ליחידה. שיופנו המקרים לגבי דעת שיקול יהיה לעובדים שגם הציעו הם לבקשתם. נענה אינו השופט

ליחידה. להפנות מתאימים מקרים אילו להבין לו שיסייעו כלים לשופט להקנות הציעו במקביל,

מהפניה מועד
 ידי על הסיוע ליחידת ישירות מופנים במזונות העוסקים המקרים כל כי הראשון, בריאיון צוין באשדוד

 משום זה, בתחום ליחידה ישירה הפניה על החליטה באשדוד למשפחה המשפט בית שופטת המזכירות.
 בני את מפנים אם כי טען העובדים אחד בעייתיים. יחסים מסתתרים תמיד אלה בתביעות שלהערכתה

 בבית יתקיים הדיון אם עדיין ברור ולא סמכות של בעיה יש ;לפשרות מוכנים שהם לפני ליחידה, הזוג
 אחד לעתים המשפט; בית מתוך הפניה של ה׳הילה׳ שחסרה מאחר ברבנות. או למשפחה המשפט
 הסכסוך, את להסלים שעשוי דבר התביעה, את שקיבל לפני עוד ליחידה ההפניה את מקבל הצדדים
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 איו כיום, מהתהליך. מוצאים שהם חשו הדין עורכי התביעה; בביטול להסתיים יכול היה כך שאלמלא
המשפט. לפני המזונות מקרי כל של גורפת הפניה יותר

 או התהליך בתחילת ליחידה נשלחים הם אם יותר, גדול המשפחה לבני לסייע הסיכוי העובדים לדברי
 77r ״בשלב :המלחמה״ ״תהליך באמצע נשלחים הס אם מאשר המשפט, בבית ״ההתשה״ שלב אחרי
 "שיתפשרח למה ־ עו״ד על כסף כבר והוציאו להתנקם רצון ויש הפגיעה בשיא הם - העוצמות בשיא

 להפנות מתאים שלא מועדים שיש שידעו חשוב . הזוג את לשלוח מתאים מתי ידעו שהשופטים חשוב”
.לצפות״ למה שידעו יפנו ואם

 לפני ליחידה יופנו מהמשפחות חלק עצמה, את תוכיח שהיחידה לאחר כי תקווה הביעו מהעובדים חלק
 לבית הפניה עם מיד ליחידה יפנו המשפחות לדיון, ממושכת המתנה במקום לטענתן, המשפטי. הדיון

משפטיים. להליכים הפונים מספר את לצמצם עשוי וזה המשפט,

מהפניה אופן
 רק להשיגם וניתן ליחידה המופנים הזוג בני על מלאים אישיים פרטים אין לעתים העובדים, לדברי

 מזיקה ואף רצויה אינה עו״ד ידי על למשפחות הפניה היחידות, עובדי לדעת לעו״ד. פנייה באמצעות
מסוימים. במקרים

 בשעה משפט בבית התביעה עצם על הזוג לבן מודיעה היחידה עובדת סכסוך, ליישוב תובענה במקרה
ותקין. רצוי זה מצב האם שאלה עלתה ליחידה. אותו מזמינה שהיא

 רבים במקרים כי נטען גן ברמת ביחידה :המשפט בית מזכירות עבודת כלפי גם טענות עלו זה, בהקשר
 והמלצות כזמן מגיעים אינם תיקים" :ליחיהז כנדרש מועברים אינם דיון ומועדי המלצות פרוטוקולים,
 ולא התקשרו הצדדים .ההפניות את מקבלת תמיד לא" ". המשפט לבית מגיעות לא היחידה שלעובדות

.בר״ מדו כמה ידעתי

חוזרות מפניות
 כי ציינה בנצרת היחידה עובדת השופט. בהמלצת נוספות לפגישות הסיוע ליחידות החוזרות משפחות יש

 אינה כי וציינה לשופטת ההמלצה את שהעבירה אחרי גם היחידה אל שנית הצדדים את מפנה השופטת
 מפנים השופטים אולם חוזרות, הפניות יש כי ציינו בירושלים גם לצדדים. יותר לתרום שתוכל מאמינה

 יוכלו חוזרות, פגישות ההסכמים ביישום קשיים ייווצרו אם כי היחידה עובדי בידי צוין שלגביהם מי רק
 שוב המשפט בית יפנה לעתים, הסכסוך. לפתרון להגיע יעזרו או המשפט לבית נוספת תביעה הגשת למנוע

 המשפחה בין טוב קשר נוצר שכבר מאחר ביחידה, להסכמות הגיעו לא אם גם הסיוע, ליחידת משפחות
 להתדיין וממשיכים ביחידה בעבר שטופלו מקרים גם ליחידה מופנים מעקב. לצורך או היחידה לעובדת

 שטופלו זוגות של יזומה פנייה גם מקבלות הן כי מציינות בירושלים היחידה עובדות המשפט. בבית
המשפט. לבית נוספת תביעה והגשת הסכסוך הסלמת למנוע כדי ביחידה
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משפחות אחר מעקב
 סכסוך. ליישוב תובענות של במקרים לקהילה שהופנו משפחות אחר עוקבת היא כי ציינה העובדות אחת
 בפתיחת מעוניינים הם האם יחליטו ובמהלכו המשפטי, מהמאבק זמן פסק זוג לבני לאפשר נועד זה הליך
 יום. 60 לאחר להערכה ליחידה יחזור שהזוג ממליצה היא זה במקרה כי ציינה העובדת גירושים. הליך

 אח אחרים. במקרים גם ביחידה שטופלו משפחות אחר מעקב לקיים צורך יש האם שאלה עלתה
 ההסכמים, את מקיימות הן האם - היחידה את שעזבו אחרי למשפחות קורה מה לדעת רצתה העובדות

 על מעקב לקיים אין לדעתה כי ציינה אחרת עובדת וכד׳. העובדת המלצת פי על לטיפול פנו האם
.אתם״ קורה מה לבדוק ,משפחות אחרי לרוץ תפקידנו ״לא :המשפחות

ותוצאותיו חסיוע תחליך על לשופט מדיווח אופן
 אליהם. המופנים מהמקרים אחד כל לגבי ההתערבות תוצאות על לשופט לדווח נדרשים היחידות עובדי

 מה ,דעתה את להביע יכולה העובדת כמה עד ברור לא" :לכך בקשר חלקם התלבטו עבודתם בראשית
" לשופט בתשובה לכתוב ניתן

 מנוגד. מסר מקבלים הם כי ציינו ועובדים לחלוטין, זו סוגיה הובהרה לא החוזרים בראיונות גם למעשה
 אחר, ומצד ההתערבות, תהליך על הפרטים מרב את להם יכתוב שהעובד המצפים שופטים יש אחד, מצד

 דברים דעת בחוות לכתוב .כפולים מסרים קיבלנו• חיסיון: על לשמור העובד את מחייבת המערכת
 המתדיינים של בזכויותיהם לפגוע שלא נזהרים הם כי ציינו עובדים ?".עמדה לנקוט או מצומצמים

 מציגה .להסכם מסרב או מעוניין ומי תוצאה על רק התהליך על מדווחת לא אני" :הסודיות( )חובת
 לפגוע יכול שזה חושבת אני אם אומרת לא .תקוע צד כל איפה מספרת לא" ;עקרוניות״ הסכמות
 יהיו הם אם ייפגעו שזכויותיהם הרגשה לאנשים לתת אפשר אי - משפט בית עוד לא אנחנו" ;בקליינט״

".נועדנו לזה לא .כנים

 מבלי הצדדים, על ניטרלית מצב תמונת הצגת מקוצר־ לקוני סגנון לעצמם סיגלו הם העובדים, לדברי
 חלק חיוני. מידע הצגת כדי תוך טוב, או רע ומי צודק מי לקבוע ומבלי חושב, אחד כל מה לציין

 עלה מה בפירוט לשופט לכתוב היכולת וחוסר מדי "ניטרלית" תמציתית שכתיבה חשו מהעובדים
 לא השופט מזה .משפט לכתוב ״אפשר :טובה בצורה תפקידם את למלא ביכולתם פוגע בפגישות,
 לכתוב בי בחרו•• ".פה נעשה מה יודעים לא (השופטים) והם בהמלצות לפרט יכולה לא" "■,התהליך
 חריפה הבעיה העובדים לדעת ••י לאישה עזרתי איך .פארווע כותבת" ;אותן״ לתת יכולה ולא המלצות
 איש אתה;" ?"ממנו יצא מה לכתוב אפשר אי אם אבחון של המשמעות מה•? :אבחון עריכת בעת במיוחד
.״7>1׳ג בכישורים להשתמש לך נותנים ולא אבחון

 והמעמיקה המורכבת מהעבודה להתרשם השופט של ביכולתו לדעתם, פוגעת, התמציתית הכתיבה
 השופטת .להסכמה להגיע הצלחתי וחצי שעה לאחר .דחוף מקרה הפנתה השופטת•• :ביחידה שנעשתה

".להגיד יכולתי לא .כך כל רב זמן לקח זה למה ,שם קרה מה לדעת רצתה
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 מתן תהליכים־ בין הבחנה יצירת באמצעות לעיל המוצגת הבעייתיות את לפתור הציע העובדים אחד
 אחרים חלקי. חיסיון מתן אבחון- כמו אחרים, ובדברים גישור( )כמו מסוימים דברים לגבי מלא חיסיון
הסודיות. בחובת לפגוע מבלי דעה להביע המאפשרת לשופטת, מרומזת כתיבה הציעו

 בעיקר יותר, מפורטת כתיבה באמצעות ההתלבטות עם מתמודדים הם כיום כי ציינו מהעובדים חלק
 העובדים כמובן. זאת, מאפשרים והצדדים המשפטי לתהליך חיוני שהפירוט להן נראה שבהם במקרים,

 לקבל לשופט לסייע יוכלו זו בצורה כי חשים שהם מאחר לשופט בדיווח יותר מפרטים הם כי ציינו
 מאחר וזאת צדק לעשות מסייע הפירוט העובדות לתחושת המשפחות. על יותר ונכונה מקיפה תמונה

 פערים יש לפעמים כן כמו נכונה. לא להיות ויכולה לאנשים רבות פעמים חוטאת מציגים שעו״ד והתמונה
 המתדיינים כאשר ביחידה. שעולה מה לבין הדיון סמך על הצדדים על מסיק שהשופט מה בין ניכרים
 לחלוטין. שונה תמונה לשופט מספק לעתים זה מהיחידה, דיווח מקבל והשופט המשפט לבית חוזרים
 מבין השופט , מהיחידה הדעת חוות קבלת אחרי .מתפרץ אדם בדיון רואה השופט" :מספרת עובדת
".משפחתו של ההתפרקות עם להתמודד לו שקשה ,כואב באדם מדובר •מתווך גורם שנכנס

 יש היום" :לו מצפים ואף בדיווח הפירוט תרומת את מעריכים מהשופטים חלק כיום, כי ציינו עובדים
 מספק אינו תמציתי תיאור מהעובדים, חלק לדברי ".הפירוט להם שחשוב .משוב לי שנותנים שופטים

 העובדות אחת בדיון. בו להשתמש שיוכל כדי המידע כל ברשותם שיהיה מעוניינים והם מהשופטים חלק
.השופט״ ידי על נקלט מה יודעת ולא ..לחמך ״שלח : הבעיה עם מתמודדת היא כיצד מציינת

הדיון לבין הדיווח העברת בין הזמן משך
 זה אחד, מצד ליחידה. ההפניה לאחר רב זמן הדיון מועד את קובעת השופטת כי צוין מהיחידות באחת

 ההמלצה - יורד הטיפול ערך אחר, מצד המופנים. אצל הקיימת הבעייתיות את לבחון לעובד מאפשר
 שדורש טיפול עם בעיה יש" ביחידה: ההמלצות למתן סמוך אינו הדיון מועד כאשר אפקטיבית פחות
 - ביחידה שהושג מה של והאפקטיביות רב זמן עובר נקבע שהדיון עד .. חם עוד כשהוא בברזל להכות
 למועד רק נקבע הדיון .זה על לקפוץ יש .ביחידה להסכם הגעתי" ;המומנטום״ את לנצל חשוב .קטנה
 שייסוגו חוששת" מהפורמליות: לחרוג שיש מבינה שהשופטת ציינה העובדות אחת ".מאוחר

".דחוף הוא הסכם אישור הליך כי זמן ומוצאת נענית השופטת .מרצונותיהם

השופטים עם התקשורת .5
השופטים. לבין היחידות עובדי בין הנרקמים בקשרים היחידות בין הבדלים קיימים
 העדר הודגשו לעובדות. השופטים בין בתקשורת קשיים צוינו גן ברמת העובדות עם הראשונות בשיחות

 התפקיד ובתפיסות העבודה בסגנון והבדלים הגופים שני בין ומסודרים ממוסדים תקשורת ערוצי
המקצועיות. ובשפות

היחידה. מעובדות חלק ידי על מתוארים עדיין אלו קשיים פעילות שנת לאחר גם
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המקצועית ובשפה החשיבה בסגגון הבדלים
 הסוציאליים העובדים של המקצועיות והשפות החשיבה סגנונות בין ההבדלים מודגשים שנה לאחר גם

 עובדים יהיו לא לעולם הם” ,•”אישי הכין בערוץ ואנחנו נתונים איסוף של בערוץ הם" והשופטים:
 מצב עם השלימו שהן מציינות מהעובדות חלק .”טיפולית לשפה ולא משפט לבית רגילים הם .סוציאליים

 לא השופט -שני מצד .להכיר רוצה לא גם שהוא תחושה יש .הטיפולית הראיה זווית את שומע לא” :זה
 השפה את לומדים שהם ממה יותר המשפטי הראש את להבין יכולה אני” ."כשופט אמפטי להיות אמור
 הזמן עם לומדים שופטים ביניהם־ הדדית למידה של תהליך קיים כי מתארים העובדים זאת, עם .”שלי
 הלמידה התהליך את מתארת העובדות אחת השופטים. של לשפה מסתגלים והם שלהם השפה את

 נושא אותו על מאמר לי הועבר ימים כמה ולאחר מסוים נושא על השופט עם דיון לי היה1 ההדדי:
 קשה. הוא הלמידה תהליך כי מציינת העובדות אחת ". שצדקתי להודות שלו הדרך זו .שלי בגישה התומך

 בין והתקדמות שינוי של תחושה ישנה אך פורמלית מאד והאווירה שונים מאד ההתנהגותיים הקודים
 למדו .אתנו להעריך ״לומדים ”לי אומרים השופטים - השיפוטית כרובריקה לא אני ״אם :הגופים שני
".לשבחים זכינו" ";אותם ואנחנו חלקנו את

תקשורת ערוצי
 הגופים שני בין קבועים מפגשים ליצור ניסיונות ממוסדים. תקשורת ערוצי עדיין התגבשו לא גן ברמת

 ספורדיים מפגשים רק יש .קבוע מפגש של פורום אין .מכני דיאלוג .התפספס הדיאלוג1 :שירטון על עלו
 כל של מפגש -לחודש אחת של פורום אתם לגבש ניסינו" .כרוטינה״ נפגשים לא .בלשכה לשופט עובד בין

 את דחה כך על שממונה השופט .סכסוך לישוב תובענה על שאלות הצטברו .העובדות על השופטים
 לטענת .אליהם״ יבוא זר שמישהו רוצים לא .עובד לא זה ...בשבוע פעם פגישה למסד ״רציתי .הפגישה״
 היחידות שעובדי כמו אלו למפגשים החשיבות אותה את מיחסים אינם השופטים ביחידות העובדות
 ..משותפת לעבודה רגילים אנחנו .שלהתלבטויות פורום אין .לאקיים להיפגש שלהם הצורך1 :מיחסים

.לכד״ לעבוד רגילים הם . שלהם לעולם שייך לא זה

 מסתכמת התקשורת אחרות לגבי עובדות. הן מולו השופט עם קבועים קשרים מקיימות מהעובדות חלק
 להיפגש דרך שום למצוא מצליחה ולא אחריו לחזר צריכה" .•לריתיבז בזימונים או הכתובה, הדעת בחוות
 מפגשים בינינו אין .איתו ולהתייעץ לשוחח קושי יש , איתי להיפגש זמן מוצא לא ״השופט .איתו״

.נגיש״ לא הוא איתו ולשוחח השופט את למצוא קושי ״יש .קבועים״

 נקלענו11 :המשפט בית בעבודת היחידה שילוב את פעילות, שנת לאחר מציינת, גן ברמת העובדות אחת
 לא זה .בלעדינו מאשר איתנו יותר שטוב מבינים אבל מסודרת קונספציה אין .המשפט בית של לתודעה

 מהעובדות חלק ".פחות ומי יותר מי .שעוזר כלי שזה יודעים הם מסוימים מקרים לאור היום .כך היה
 במידת תלוי ביחידה שלהם השימוש" היחידות־. קיום את מהשופטים לחלק להזכיר צריך עדיין כי ציינו

.אותך״ אצטרך אולי פה שאת שמחה -אומרים הם אותנו רואים אם .שלנו האינטנסיביות

 הידברות הייתה אם" :עובדות הן שאתם השופטים עם מקצועי בשיח מעוניינות הן כי מציינות העובדות
 שהתקשורת מתאים לא " ".הדברים את רואה הוא איך , רוצה הוא מה ברורה בצורה לי מגדיר היה

 אבל הצלחה למצבי פחות חשובה התקשורת" .היחידה״ על שיטתי לא באופן שנלמד ,ספורדית היא בינינו
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 להביע גם שתאפשר שוטפת לתקשורת הפורום חסר ,מקרה על ביחד לחשוב כשצריך ,ביקורת במצבי
" מתאים לא שהתיק לו לומר איך כיום חושבת אני .תקלות

 של המקצועי ובעניין במוטיבציה ופוגעת כמתסכלת העובדות ידי על מוגדרת הקיימת העבודה צורת
 -יבשים דפים רק יש אם" "הזו ברמה לעבוד קשה .אישי ניכור יש,הדדיות חוסר של מימד יש" :העובדת
 חוסר בשל מסורבלת יותר העבודה אם אף העובדות, אחת מדגישה זאת עם .משעממת״ יותר העבודה

העבודה. באיכות פוגעת אינה היא "(לשינוי ניתן ולא עניני ,חסום התקשורת ׳ערוץ) התקשורת

 טובה עבודה יחסי מערכת ליצור והניסיונות התקשורת את לשפר הנכונות כי חשות מהעובדות חלק
 אני» .חשוב״ לא )השופטים( שלהם .עלי שהכל תחושה ״ישנה :היחידה ידי על בעיקר נעשית ואפקטיבית

"מההתקשרות 90% על אחריות לקחת צריכה

 כי ציין היחידה עובד השופטת. לבין בינו פורמלי בלתי טוב קשר קיים כי ציין באשדוד היחידה עובד
 עובד ובהמשך מתאימים לה שנראים המקרים כל את הראשוני, בשלב תפנה, שהשופטת ביניהם הוסכם

 אלה מפגשים בעקבות שהוזכר, כפי לסייע. יכולה היחידה במה לבחון כדי יפגשו והשופטת היחידה
הדיון. שלב לפני עוד ליחידה, המזונות תביעות כל של הגורפת ההפניה את להפסיק הוחלט

 יש אולם היחידה תפקידי את שונה באופן מפרשות והשופטת היא כי מציינת היחידה עובדת בנצרת,
 מציינת העובדת ליחידה. לשלוח שכדאי המקרים בסוג העובדות עם ביחד ולדון ללמוד נכונות לשופטת

 להיכנס יכולה היא כי ציינה זו עובדת תיאורטי. חומר לשופטת ומביאה שבועיים מפגשים יוזמת היא כי
בלבד. הוזמנו אליהם לדיונים נכנסים הם כי ציינו היחידה עובדי האחרות, ביחידות דיון. לכל

 קבועים חודשיים מפגשים ומתקיימים מהשופטים חלק עם טוב קשר שקיים מציינות בירושלים עובדות
 "(.שאלה לי יש אם עוזר}• עזרה ומתן פתוחה" "דלת של מדיניות עבורם קיימת לדבריהם, השופטים. עם

היחידה. של הדעת חוות כלפי יפה ויחס הדדי כבוד יש כי חשות העובדות

מיחידה עבודת על ומשוב החלטות בקבלת שיתוף
 את מעביר אינו לעבודתן, הנוגעות בהחלטות מספיק אותן משתף לא שהשופט מתלוננות מהעובדות חלק

 וגם לדיון אותנו לזמן אם מחליטים הם" :עבודתן על משוב להן נותן לא וגם בדיון שהתקבלו ההחלטות
 פוסט ההחלטות את ליחידה מפנה שהשופט נוצרה ולא רוטינה אין" ;מזמנים״ הם מה על אומרים לא
 עבורי קבע ;לדיון לי קורא לא ״השופט ;השופט״ החלטת את להשיג שלי אינטרס להיות צריך זה .דיון
 .. המשפט בית החלטות את ,דיון מועדי את יודעת ״לא .שיפסיק״ ביקשתי -המשפחות עם לפגישות מועד

 תיקים אילו לגבי משותפת התלבטות אין ,לדיון מפנה לא .המשפט מבית במנותק עובדת שאני מרגישה
 ..מקצועית בין משותפת חשיבה שתהיה ציפיתי .קשר שום יוצר לא, רצון שביעות מביע לא,להפנות כדאי
 כדי אליה מתקשרות משפחות כי ציינה עובדת ". שלי להמלצות המשפט בית של תגובה שאין קשה הכי

 ממשיכה .קורה מה לדעת רוצה -מקומם זה" להן. לומר מה יודעת לא והיא החליט השופט מה ללמוד
 העובדים לדברי .יודעת״ לא ואני השופט של ההחלטה הייתה מה אותי שואלים הם .הזוג בני עם בקשר
 על לדבר שנוכל כדי ליחידה מפנה מי רושם לא השופט• :שלהם במוטיבציה פוגע עבודתם על משוב העדר
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 מפנה הוא שיקולים איזה לפי לבדוק שנוכל כדי .הפנו כמה ההסכמה אחוז של רישום להם אין ,ההפניות
 עובדים ".סייעתי אם לדעת רוצה .שוחק זה .פידבק כחוסר, ככה לעבוד קשה" ".מופנים מקרים ואילו

ליחידה. למופנים ביחס השופט החלטות את קבוע באופן לקבל רצון הביעו

המשפט בית לצד העבודה מודל .6
 הגדולה היחידה שהיא גן, ברמת ביחידה השונות: ביחידות זהה אינו העבודה מודל ארגונית, מבחינה
 במקרים מטפלות העובדות שתי בירושלים ביחידה שניים. או אחד לשופט סיוע נותנת עובדת כל ביותר,

 אחד שופט מול יחידה, בכל אחד עובד יש ובאשדוד בנצרת ביחידות השופטים. ארבעת ידי על המופנים
שניים. או

 מודל לגבי היסוסים להן שיש למרות כי ציינו גן ברמת הסיוע יחידות עובדות הראשונים בראיונות
 מכירות מהעובדות חלק כיום גם היחידה. נמצאת שבו לשלב מתאים להן נראה זה מודל העבודה,

 פחות מאיים אחת עובדת מול שופט של המודל ראשית, השופטים. עבור הקיימת השיטה של ביתרונות
 גם זה המודל העובדות, לדברי עובדות. שמונה של מקבוצה המורכבת סיוע יחידת מול לעבוד מאשר

 קשרים יצירת מאפשר המודל כן כמו לבד. לעבוד שרגיל מקצוע כאיש השופט, לעבודת יותר מתאים
 בשיתוף עבודה של למקסימום הנענו" הראשוני: ההיכרות בשלב בעיקר מאד, חשובים שהמם אישיים,
".טובים ויחסים אישית היכרות בזכות

 מהמודל רצון שביעות אי מתארות גן ברמת הסיוע יחידת מעובדות חלק פעילות שנת בתום זאת, עם
 קיימים ראשית, סיבות. מכמה וזאת קבועה( אחת עובדת עם עובד )שופט המשפט בבית הקיים העבודה
 בין ההבדלים עקב ליחידה. מפנים שונים ששופטים המקרים ובסוג המקרים במספר ניכרים הבדלים
 לעובדת ביחידה העובדות בין שווה לא עבודה חלוקת נוצרת ליחידה, השופטים של ההפניה סגנונות
 לקבל נאלצת תיקים מספיק לה שאין ועובדת "(,עבודה אין אחרת ולעובדת העומס תחת כורעת אחת

עמוסות. שהינו אחרות עובדות של תיקים

 עובדות ושל השופטים של חשיפה ואין העובדות של במומחיות יעיל שימוש אין זו עבודה בשיטת כי נטען
 עם עובדות הן כאשר שונים מסוגים למקרים נחשפות אינן העובדות שונים. עבודה לסגנונות היחידות

 אליהם מופנים והמקרים וכד׳( אימוץ )אלימות, שונות התמחויות יש שונים ולשופטים מאחר אחד שופט
 במידה מבוססת שהעבודה בכך הוא העובדות, להערכת הנוכחי, העבודה סגנון של נוסף חסרון בהתאם.

 תשנה נוספות עובדות והכרת יתכן והשופט. הסיוע יחידת עבודת בין שנוצרת האישית הכימיה על רבה
הסיוע. יחידת את תופס השופט שבו האופן את

 עבודת איכות לגבי השופטים בין תחרות יצר הקיים העבודה מודל כי ציינה גן ברמת העובדות אחת
 לא אם קורה היה מה אבל ,טובה עובדת לה שיש מתגאה השופטת" עובדים: הם שאתה היחידה עובדות
."ככה להיות צריך לא זה ?שלה מהעובדת מרוצה הייתה
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 קטנה קבוצה מול תעבוד מצומצמת שופטים קבוצת ־ אחרת עבודה שיטת מוצעת הקיים המודל במקום
 ביחס שהועלו הקשיים על להתגבר מאפשרת זו שיטה יחידה(. עובדות 3-2 מול שופטים 4־3) עובדות של

 אותה. להחליף יכולה אחרת עובדת נמצאת אינה עובדת כאשר תמרון־ מאפשר המודל הקודמת. לגישה
שונים. בנושאים להתנסות עובדת לכל יאפשר גם זה מודל

 על האחראית דרך יעברו השופט ידי על ליחידה המופנים שהמקרים כי הוצע נוספת. הצעה גם נשמעה
 מרוכזת בצורה ביחידה להתערבות מתאימים שאינם מקרים לשופט להחזיר יאפשר זה מודל היחידה.

 לעלות צריכות אנחנו זיוס1> אישית בכך לטפל תצטרך עובדת שכל במקום היחידה על האחראית ידי על
 שיופנו עדיף השופט, מצד תלונות ישנם אם כי נטען כן כמו "מתאים אינו שהמקרה לו ולומר לשופט

יותר. אחידה יחידתית מדיניות גיבוש תאפשר זו עבודה שיטת מסוימת. עובדת כלפי ולא היחידה כלפי

 ליחידה המגיעות ההפניות את ביניהן מחלקות העובדות שתי גן, ברמת הקיים למודל בניגוד בירושלים,
עובדת. כל של התמחות שיקולי פי על ולא עובדת כל על הקיים לעומס בהתאם

 והן לעבודתן הראשונים בחודשים הן זה עבודה ממודל רצון שביעות הביעו בירושלים היחידה עובדות
 עובדת ולגבות ביניהן העומס את לחלק להן מאפשר הקיים העבודה מודל כי מדגישות העובדות כיום.

 של הקודם תפקידן כי צוין כן כמו נושאים. של במגוון מטפלות והן מאחר תפקידי גיוון ויוצר חסרה,
 הקיים המודל מהקהילה. מכירות שהן במקרים לטפל להן מאפשר אינו סעד( )פקידות היחידה עובדות
 ששופטים מעריכות הן כי מציינות היחידה עובדות זאת עם זו. למגבלה בהתאם המקרים ויסות מאפשר

 טובים עבודה הרגלי פיתוח להערכתן, מאפשר היה זה עבודה סגנון אחת. עובדת מול לעבוד מעדיפים היו
יותר.

 עבודה מודל בדבר הדיון ולכן ביחידה אחד עובד רק קיים ואשדוד( )נצרת הנוספות היחידות )בשתי
עבורם(. רלבנטי אינו מועדף

הסיוע ■חידות מיקום .7
 בית לבנין מחוץ ממוקמות גן, ברמת היחידה למעט המחקר, במסגרת הנבחנות הסיוע יחידות כל

 גם ציינו מרביתם היחידות, עובדי עם שנערכו הראשונות מהשיחות שעלתה לתמונה בדומה המשפט.
 את למקם מציעים והם היחידה בעבודת פוגע המשפט לבית מחוץ היחידה מיקום כי החוזרים בראיונות

המשפט. בית בתוך היחידה

 עובדת של והגמישות הזמינות את מקטין המשפט, לבית בסמוך שלא היחידה, מיקום כי מציינים עובדים
 להיענות יכולה אינה היא מסוימים במקרים כי מציינת עובדת המשפט. בית לצורכי להיענות היחידה
 מיקום ביחידה. מתדיינים עם פגישות קבעה והיא מאחר המשפט בבית לדיון להגיע השופט לבקשת
 הפגישות בין אף השופט לבקשת להיענות היחידות לעובדי מאפשר היה המשפט לבית בסמוך היחידה
 התפקידים שני את למלא מתקשים היחידות עובדי הריחוק עקב ביחידה. מתדיינים עם שנקבעו

 הריחוק כי מציינים העובדים ".ביחידה אנשים לפגוש אוכל לא לדיון יום כל אגיע מהם:״^ס הנדרשים
 חשיבות צוינה הכרחיות. לעיתים, שהינו מידיות, הפניות מאפשר אינו המשפט מבית היחידות של
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 במקרים יותר משמעותי להיות עשוי ביחידה הסיוע אפקט מדיון, יוצאת המשפחה כאשר המידי. הטיפול
מסוימים.

 עד ולעתים הרצויה במהירות לדיון הסיוע יחידת עובדת את לזמן קושי יש הריחוק עקב כי נטען
 ולא אותי צריכים היו לא שהגעתי עד, לדיון לבוא אותי הזמינו " :עוד נחוצה אינה היא מגיעה שהעובדת

 להגיע צריכה)" המשפט לבית להגיע פיזיים קשיים ישנם כי מציינים עובדים ".התנצלו ולא לי הודיעו
"(.מזגאויר בכל

 לצד תשב היחידה שעובדת הוא הרצוי המצב המשפט מבית המרוחקות היחידות מעובדי חלק לטענת
 לי לקרוא יכולה" המשפט; לבית יותר נגישה להיות היחידה לעובדת מאפשר הייתה זה מצב השופטת.
 את מקדמת הייתה הקרבה .מפריע זה - באוטובוס נסיעה של כמרחק שאנחנו זה .מידית ולהיעזר

 כי חשות העובדות "דברים יותר מהר ללמוד מאפשר היה .ביחידה להשתמש השופטת של האפשרות
 :מרוחק למבנה במעבר המושקעות הזמן עלויות את הדגישו העובדים ורחוקה. מנותקת היחידה

".כיחידה לפגישה איחרתי-התארך והדיון פגישות בין באתי" ;גמישה״ ופחות בנסיעות זמן ״משקיעה

 המשפט לבית שמגיעה העובדת המשפט. בבית בתורנות העובדות אחת נמצאת יום בכל בירושלים
 בהן: נעזרים תמיד אינם השופטים העובדות לדברי התורנות. זמן כל לשופטים זמינה נשארת לתורנות

"לעשות מה לי ואין בספריה היום כל יושבת ולפעמים שהגעתי ומודיעה המשפט לבית בבוקר מגיעה"

 הם יותר אותן יראו שהשופטים ככל להערכתן, השופטים. עם היומיומי המגע לחשיבות מודעות העובדות
 מקרים כמה הפנתה השופטת עם פגישה לאחר" מספרת; סיוע יחידת עובדת ליחידה. משפחות יותר יפנו
 מוביל המשפט לבית מחוץ היחידה מיקום העובדים, לטענת ".בכלל הפנתה לא כשקודם,ימים כמה תוך
 עובדי ".יום כל המשפט לבית שלאאטרטר עלי חסה השופטת" הסיוע: ביחידות פחות נעזר שהשופט לכך

 לא מהשופטים חלק לטענתם, יום. כל השופטת עם נפגשים אינם המשפט לבית צמודות שאינן היחידות
 לא אני אם .מתייעץ הוא אז פה אני - לשופט ואומר שם אתה ״אם :ביחידה להסתייע זאת, עקב זוכרים,

 הפנתה שלא הצטערה השופטת היחידה עובדת עם השיחה שבעקבות מקרים צוינו ".יוזמהשלנו זו -שם
.הפניתי״ שלא חבל אמרה השופטת המשפט לבית כשבאתי1 :ליחידה

 יחסים ומערכת המשפט בית על יותר ברורה תפיסה לבסס ביכולת פוגע הריחוק כי מציינת העובדות אחת
 היינו לו מתקצרים היו השופטים עם קשר ביצירת עוברים שאנו הלידה הבלי?׳ :לטענתה השופטים. עם

 יותר קרובות היינו לו.. .השופטים עם שלנו לקשר מסייע לא המרחק" ;״.. המשפט לבית יותר קרובים
". לנו ברורים לא שעדיין המשפט בית עם הקשר לגבי דברים לנו מתבררים היו פיזית

 חשים היחידות עובדי והשופטים. היחידות עובדי בין הנרקמים ביחסים פוגע המרחק העובדים לטענת
 באותו שנגיע רוצים השופטים" :לשופטים זמינות יותר שאינן משום העובדות על כועסים השופטים כי
.אפשרי״ תמיד לא וזה בדחיפות לפעמים, יום
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 :המשפט בית בתוך המשפט לבית מחוץ הממוקמת יחידה לעובד פיזי מקום הענקת של החשיבות צוינה
 לפעמים .במסדרון המשפחות עם לדבר אפשר אי .יותר טוב הזמן את לנצל היה אפשר חדר היה ״אם
 המשפחה עם ואשב ושולחן כסא לי שיהיה מוכנה .המשפט בית חדר לי ״אין ;במועד״ מתחיל לא הדיון
 עם הפגישות את לנהל צריכה אני ..התקבלה לא בקשתי .במחסן אפילו ,המשפט בבית דקות כמה

 כי צוין ובנצרת באשדוד ביחידות ".במסדרון ידברו שלא המשפחות את עוצרת אני.. .בפרוזדור המשפחות
 היחידה עובד מקום, בהעדר כיום המשפחות. עם לשוחח יוכל היחידה עובד בו משפט בבית מקום חסר
 בחודשים קיבלו היחידה עובדות בירושלים בפרוזדור. הצדדים עם לשוחח ולעתים פגישה לקבוע נאלץ

. לרשותן. עוד עומד אינו זה חדר כיום המשפט. בבית חדר הראשונים

 בין הקיים הריחוק לטענתם, טיפולית. מבחינה מסוים יתרון גם להיות יכול לריחוק כי ציינו עובדים שני
 .והמרחק הזמן עקב בדרך משהו /7ד7ק" :המשפחות עבור רגיעה תקופת מאפשר ליחידות המשפט בית
 לא הטיפול "חס" כשזה לפעמים ..אחר למקום שבאים משפיע זה .שונה הזה שהמקום מבינים הם

נסערים. המתדיינים כאשר התערבות לבצע קשה לפעמים כי צוין .להירגעקודם״ צריך .מתאים

 מבית היחידה למיקום ביחס דעתה כי ציינה המשפט לבית מחוץ הממוקמת ביחידה העובדות אחת
 בסמוך להיות צריכה היחידה כי חשבה היא ביחידה לעבודתה הראשונים בחודשים השתנה. המשפט

 לבית היציאות לדבריה, המשפט. מבית בריחוק הקיימים ליתרונות גם מודעת היא היום המשפט. לבית
 נוסף יתרון ".שינוי זה ולחזור לצאת .קשה זח שלם יום ביחידה לשבת" :בתפקידה גיוון יוצרות המשפט

משפחות. עם פגישות גם בעבודה לשלב יכולה היחידה שעובדת הוא

בקהילה השירותים לבין הסיוע ■חידות בין מגעים .8
 הסיוע. יחידות מהקמת נחת אי הדרך בתחילת הייתה בקהילה השירותים בקרב כי ציינו היחידות עובדי

 הנעשית עבודה עם תשתלב עבודתם כיצד חששות הציגו הם היחידות עובדי עם הראשונות בשיחות
 הבנות אי התגלו ולצידה בקהילה טיפוליים גורמים מצד היחידות בהקמת התעניינות תוארה בקהילה.
 הייתה.•" היחידות כנגד האשמות והושמעו בקהילה השירותים לצד הסיוע יחידות מעבודת וחששות
 בקהילה שואלים הם" "..תסקיר לבקש כמו עשינו שלא דברים עשינו כי נטען .עוינת אוירה בהתחלה

 לשירותים במחלקה כעסים על דווח ". ..מבדיקה חשש היא התמיהה לפעמים .מתערבים אנחנו למה
 בעבודה תתנגש היחידות שעבודת חששות על וכן ליחידה, ישירות להפנות האפשרות חוסר על חברתיים

 זו. לאווירה תרמו זמנית בו וליחידה לקהילה השופטים של הפניות העובדות, לטענת בקהילה. הנעשית
 היחידות עובדי בין תפקימם חלוקת בגיבוש הצורך ועולה מצומצמת הגופים בין ההיכרות זו בתקופה

בקהילה. למטפלים

 כי פחתה, החרדה להערכתם הזמן. עם לטובה השתנה היחידה כלפי שהיחס ציינו היחידות עובדי
 התפקיד את לוקחות ולא טווח ארוכי טיפולים מבצעות לא היחידות כי לדעת נוכחו בקהילה העובדים

בקהילה. השירותים של
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 היחידות בין טובים קשרים מתארים הם בקהילה. הגופים עם בעיות כיום אין ביחידות העובדים לדברי
 .לקהילה שולחים שאנו זה על תודה מכתבי מקבלים אנו;" "טובים הדים שומעת :״ בקהילה לשירותים

." מפנים שאנחנו להם חשוב

 עובדת הגופים. בין תפקידים חלוקת וקיימת הקהילה מצד פעולה לשיתוף נכונות יש כי מציינים עובדים
 הם" ";פעולה איתנו לשתף נטייה יותר יש .הבנה יותר יש היום" מספרת: גן ברמת הסיוע יחידת

 ;הטיפול״ את לקדם כדי,המשפט לבית הקרבה, שלנו בסמכות משתמשים אנחנו ,הבדיקות את מבצעים
 דנים’ :הגופים בין מידע העברת על גם דווח .הטיפולי״ התפקיד את להם והשארתי החלטה קבלתי ״אני

 השירותים .ליחידה״ פונים בקהילה מהשירותים וגם סודיות ויתור יש אם לקהילה פונה היחידה .בבעיות
 הטיפול המשך את ולהתאים ביחידה, שטופלה משפחה על מידע לקבל מנת על ליחידה פונים בקהילה
".ההתערבות הייתה איך לשאול אלינו לפנות יכולים גם הם " :בקהילה

 הנעשית לעבודה ליחידה, שהופנתה במשפחה שטיפל הקהילה, עובד עם הקשר תרומת את מציינת עובדת
 לפני שינויים ולערוך הדיון של ביניים בשלב הסעד מפקידת מידע לקבל יכולה אני> הסיוע: ביחידת
".לתסקיר שמפנים

 להתחשב יש בקהילה, בשירותים לטיפול משפחות הפניית בעת האם השאלה את העלו מהעובדים חלק
 שאליו השירות עם להתייעץ משתדלים שהם ציינו מהעובדים חלק אלה. בשירותים הקיים בעומס
 ".מתאים זה אם לשאול לקהילה מתקשרים .אלימות מקרי מפנים" דחופים: במקרים בעיקר מפנים,

 מקבלות המשפחות מידי, באופן לטיפול המשפחה את לקבל יכול שאינו מוסר השירות בהם במקרים
בקהילה. בשירות מקום שיתפנה עד הרוחות׳ את ׳להרגיע שמטרתו ביחידה מועד קצר יעוץ

 טווח. ארוך המשכי טיפול הדורשים מקרים לקהילה להפנות לשופטים ממליצים ה□ כי מציינים עובדים
 וגם ליחידה גם )הפניה הפניות כפל שיש שבמקרה להסכמה ובקהילה ביחידות העובדים הגיעו זאת, עם

 עם בקשר יתחיל מי הסעד פקידת עם תתאם היחידה עובדת סעד(, לפקיד כלל בדרך - בקהילה לשירותים
 עובדי לתסקיר. תפנה היא לגירושים הזוג פני ואם ראשוני בירור תבצע היחידה שעובדת או המשפחה
 טעם אין בקהילה מטופלים כבר המתדיינים אם> :מכפילויות ההימנעות חשיבות את מדגישים היחידות

 אודיע הסעד פקידת של בטיפול נמצאת המשפחה אם ואנרגיה מידע להוציא ,המשפחה עם קשר לצור
 יוצר זה .מתערבת לא אני סעד מפקידת תסקיר יקבל המשפט שבית סעד פקידת עם שסוכם לשופט
 ולא האנשים לצורכי הסיוע את להתאים ניסיון יש כי צוין ".מזיק גם ולפעמים המשפחות אצל ציפיות

"ולשאול לדבר ש״אפשר תחושה ישנה אך כפילויות עדיין יש כי נטען אותם. להטריד

 כשותף בי ראתה" :לתלונותיהם קשבת אוזן בהן רואים הסעד מפקידי חלק כי מציינות היחידות עובדות
"לעבודה כקולגה ברציונל, שלהם במניעים אותו לשתף שאפשר

 לתת לא מנסים והם הקהילה עובדי עם העבודה ביחסי הקיימת לרגישות מודעים היחידות עובדי
 ומשאירים יותר המעניינות העבודות את מבצעים או הוראות נותנים שהם תחושה בקהילה לעובדים
 מאד שהינם הסעד לפקידי סיוע להגיש ביכולתם יש העובדים לדעת השחורה". "העבודה את לקהילה
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 גורמי להיות רוצים לא אנחנו" בקהילה־. העובדים את לבקר רוצה הייתה לא כי מצינת עובדת עמוסים.
.מהקהילה״ חלק להיות רוצה .פיקוח

הדין עורכי לבין הסיוע יחידות בין הקשר .9
 ידי על שתוארה לתמונה דומה היחידות ועובדי הדין עורכי בין לקשר ביחס כיום המתקבלת התמונה

המשפט. בבית הראשונים פעילותם בחודשי היחידות עובדי

 דין עורכי ישנם כי צוין ליחידות. הצדדים להפניית שונה באופן מגיבים דין עורכי כי ציינו העובדים
 הסכם שנערך )אחרי אלי התקשר עו״ד" :הסכסוך בפתרון המסייע נוסף גורם מכניסת החוששים

 עשוי היחידה שקיום דין עורכי מצד חששות ישנם "שלו השכר את מצדיק הוא כיצד ושאל ביחידה(
 בהם מקרים קיימים ".לעו״ד תזדקק לא היא ביחידה להסכמים תגיע המשפחה אם" בפרנסתם לפגוע
 יחידת בהם מקרים ישנם כי מציינים העובדים ביחידה. שנעשתה בעבודה במעשיהם מחבלים הדין עורכי
 לא שלהם ללקוחות המציעים דין עורכי ישנם זאת. מנעו הדין עורכי אך הסכסוך את לסיים יכלה הסיוע
משפטי. במאבק יותר עבורם להשיג יוכלו הם כי בטענה ביחידות שהתקבלו ההסכמות את לקבל

 בפני ליחידה להפניה ביחס שלהם ההסתייגות את מציגים לא הדין עורכי מרבית כי ציינה העובדות אחת
 השופט. המלצת כנגד לצאת מעוניין אינו הדין ועורך ליחידה הפניה על המליץ שהשופט משום המשפחות

בה. לחבל ואף היחידה לעבודת הדרך בהמשך לתרום לא עשוי הדין עורך אולם

 וממליצים ליחידה הפניה יוזמים והם ביחידה סיוע בקבלת המעוניינים דין עורכי ישנם כי צוין מאידך,
 ההצעות את לקבל המתדיינים על להשפיע ביחידות לעובדים לסייע יכולים ואף ליחידה, להגיע למשפחות
 יחס המציגים דין עורכי העובדים, להערכת "העניין לטובת שזה מבינים חלקם" :במפגשים המועלות

 ידי על הממונים דין עורכי המקרים ברוב הם ליחידה המתדיינים בהפניית ומעונלינים היחידה כלפי חיובי
 והם המשפטי הדיון מהארכת להרוויח מה להם אין אלו דין לעורכי העובדים, לדעת המשפט. בית

 כי מעריכים היחידות עובדי הקשים. במקרים בעיקר הסכסוך, בסיום היחידה של סיוע בקבלת מעוניינים
 מעוניינים ..מאמץ להם חוסך זה" תפקידם: את ממלאת שהיחידה מרוצים המשפטי מהסיוע עו״ד

יותר. חשדניים הפרטיים הדין עורכי '"גבם מעל המתדיינים את להוריד'

 הדין לעורך היחידה עובד של פניה דין. עורכי עם קשר להם אין כלל בדרך כי מציינים היחידות עובדי
 :הסכסוך פתרון לקידום לסייע ויוכל טיפוליים יתרונות יש הדין עורך לשיתוף בהם במקרים רק תעשה

 על יחד סיכמנו .הצדדים בשני ולטפל נטרלי להיות מוכן שהיה ,ביחד והמתדיינים עו״ד עם ישבתי"
 בעזרת התקדמות הייתה .שלה הדין עורכת עם אלי שהופנתה האישה של פגישה יצרתי" ";ההסכם
 קליינטים יש" ".;הבעל עבור שוויוני יותר רכוש להסכם והגענו אותה ששכנעה שלה הדין עורכת

 האגרסיה את מפחית זה .הקליינט את למתן יכולים הדין עורכי .שלהם דין העורך על מאד שסומכים
 של הדעת חוות ללא ביחידה החלטות לקבל חששו המתדיינים בהם מקרים צוינו ".כדיון המערכת כלפי
 אחד ".כזה דבר לעשות לא לי אמר .להסכם אגיע אם אותי יהרוג עו״ד אמר( )הגבר״שלהם: הדין עורך
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 בעיות למנוע מנת על משפטיות, סוגיות על דעתו את לקבל כדי עו״ד את משתף הוא כי ציין העובדים
ביחידה. הנעשים בהסכמים עו״ד את יותר לשתף מהעובדים אחד ידי על הצעה עלתה עתידיות.

 חלקם ועמימות. ספקות של במצב המתדיינים את משאירים הדין מעורכי חלק כי ציינה מהעובדות אחת
 הטיפול לקידום המשפחות של והתמימות הידע חוסר את מנצלים אחרים זמן, חוסר מפאת זאת עושים
 הנכונות. השאלות את לשאול יודעים ולא חוק את מכירים לא או לשאול מתביישים הדין בעלי בתיק.

 המשפטי, לתהליך ביחס להם החסר המידע את למתדיינים מספקים היחידות עובדי אלו במקרים
וכד׳. שלהם הזכויות

 הטיפולי- הכלי את מכירים ואינם המשפטי הצד את רק מכירים הדין מעורכי חלק כי טענות נשמעו
 ולתאר הדין עורכי עם מפגש לקיים הצעה נשמעה ביחידה. הנעשית העבודה סוג את או הסוציאלי

היחידות. פעולת את בפניהם

המשפחות עם הקשר .10
 כי העובדות ציינו החוזרים בראיונות גם ביחידות, הראשונים הפעילות בחודשי העובדות לדיווח בדומה

 אינן חלקן עדיין כי צוין מתנגדות. בלבד מועטות משפחות ורק ליחידה להגיע מוכנות המשפחות רוב
 בטרם למשפחות שיבהיר עלון לגבש הראשונים, עבודתן בחודשי העובדות הצעת מופנות. הן לאן יודעות
 לנכונות סיבות מספר ציינו העובדות עדיין. מומשה לא ביחידה־ הנעשית העבודה את ליחידה הגעתם

 שמוכנים הסיכה וזו רצוץ קנה בכל נאחזים זה במצב אנשים" הסיוע: ליחידת להגיע המשפחות
 ".המשפט לבית ומחוץ המאבק את שמחריף עו״ד ללא ,המלחמות את למתן רוצות הן".... ,־.לנסות״
ביחידה. נוספות לשיחות להגיע נכונות מציגות מהמשפחות חלק העובדות, לדברי

 חלק הסתיימה. ביחידה שההתערבות לאחר גם מהמקרים בחלק נמשך לעובדות המשפחות בין הקשר
 המשפט בבית התהליך המשך לגבי מידע היחידות מעובדות ומבקשים ליחידה מתקשרים מהמתדיינים

מהשופט(. צו הארכת בקשת הגשת אופן )למשל,

 מסוימים לאנשים נותן שה המשפחות: עבור היחידה של הקשר תרומת את מציינת העובדות אחת
 כעיקר ,האנשים לרוב ".לסביבה ל״ידידותי המשפט בית את הופך ,לאפשרית המערכת את הופך,הרבה

".עוזר וזה טובה תחושה נותן זה ,המערכת את מכירים שפחות לאנשים

היחידות תפקוד לשיפור והמלצות קשיים .11
 עובדי מדברי שעלו כפי פעולה, דרכי שינוי או חשיבה להמשך מקום יש שלגביהם נושאים מספר להלן

:הסיוע יחידות

אינדיבידואלית עבודת
 עובדות, שמונה הכוללת גן, ברמת היחידה עובדות בצוות. העבודה חשיבות את מדגישים היחידות עובדי
 יכולה אני> :טעונות אנרגיות ועוצמות במתחים הכרוכה בעבודה עמיתים לצד העבודה חשיבות את ציינו
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 ביחידות העובדים ".לך זקוקה אני כי תתפני עכשיו - לעובדת ולומר ולבוא טעונה מפגישה לצאת
 צוות אנשי ללא אינדיווידואלית בעבודה הכרוך הקושי על דווחו עובדים, משני או אחד מעובד המורכבות

 זה קושי איתן". להתייעץ שאפשר נוספות עובדות שיש עוזר זה כמה רואה הצוות. לי "חסר נוספים:
 את להוכיח צריכים הם שבו בשלב ומהיותם רב ומתח לחץ בתנאי המתבצעת העבודה אופי בשל מועצם
 אנרגיות של מסות המון יש .כזה עבודה בסוג לבד להיות קשה" :והמשפחות המשפט בית מול עצמם

 כמו לא זה - טלפוניות שיחות או שבועיים מגעים יש אם גם .צוות של תמיכה וצריך בטיפולים שליליות
 האחרות היחידות עם החודשיות הפגישות כי ציינו עובדים ".מידי פנים אל פנים מגע , יומיומי מגע

 ללא תפקיד במילוי הקיימת המקצועית הבדידות תחושת על מקלות ביחידה השבועיות הצוות ופגישות
 תמיכה קבוצת שיבצע חיצוני מנחה לגייס הצעה גם עלתה נוספים. מקצוע אנשי של יומיומית תמיכה
מקצועית-אישית. הדרכה ולהעניק לשבוע-שבועיים, אחת רגשית

מספיק לא אדם כוח
 לא ביחידה העובדות מספר שופטים, המשפט בבית שנוספו שלמרות הדגישו גן ברמת היחידה עובדות
 מכתיב, עליהן הרב העומס כי מציינות היחידה עובדות העובדות. על רב עומס נוצר זאת ועקב השתנה

 והקצב הטיפולי הקצב בין ההבדלים את מדגישות היחידה עובדות הטיפולי. הקצב את ברירה, בלית
 כשזה בייחוד אפשרית לבלתי העבודה את הופך העומס...שונה והטיפולי המשפטי הקצב" המשפטי:

 בין הולם לא קצב יש .אפשרי אינו - התהליך ,זמן שדורשת המקצועית היכולת ניצול .בזמן מוגבל
 לעבודה מתאים לא המשפט בית של הקצב -שני מצד .המשפט לבית מענה לתת צריך אחד מצד .הגישות

 של במקרה ,למשל .לטפל העומס׳להמשיך בגלל זמן אין כי המשפט לבית שחוזרים תיקים יש .הטיפולית
".לקהילה העברתי העומס בגלל אבל יותר לסייע מקום היה קשר סרבנות

 לחץ עליהן קיים כי ציינו עובדות מספר מחיר. יש העובדות על הנוצר לעומס כי מדגישות העובדות
 עשוי התיק את לסגור שהלחץ חשש עלה בעומס. לעמוד כדי המשפחות עם הפגישות מספר את לצמצם

 העדר העובדות אחת לטענת ".עמוק מספיק לא ,מדי קצר התהליך" הטיפולי: התהליך באיכות לפגוע
 בעבודת נוספות פעילויות ולתכנן מובנית בצורה התפקיד את לגבש ביכולת גם פוגם מתאימה תקינה

בעתיד. היחידה

המומחים רשימת
 העובדים בקרב עלה מומחים. רשימת בהעדר לעבוד שלהן הקושי את ציינו הסיוע ביחידות עובדות מספר
 .אתית בעיה יש" :מקצועיים מטעמים שלא מסוימים לגורמים ומפנים מוטים שהם עליהם שיאמר חשש
 שיש שיחשדו חשש יש" "אתי לא זה כי מכירה שאני מקצוע לאנשי להפנות לא .בסדר להיות רוצות

 לדבר ומבקשים אלינו פונים פרטיים ממוסדות בעיקר ,מקצוע אנשי .כלכלים אינטרסים של התערבות
 ונראית אלו בעיות לפתור עשויה מסודרת מומחים רשימת פי על עבודה ".עלינו ללחצים פתח זה .איתנו

רשמית. מומחים רשימת שתוכנן כפי שתתגבש, תקוותם את הביעו עובדים יותר. כנכונה לעובדות
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ביחידות שישתלבו נוספים מקצוע אנשי עם חעבודח
 היחידה דרך תהיה ביחידות( ישתלבו )כשאלה והפסיכיאטר לפסיכולוג ההפניה כי הציעו עובדות מספר

 יפנו היחידה ועובדות מהצוות חלק יהיו אלו שעובדים מצפות העובדות המקצוע. אנשי אל ישירות ולא
דעת. חוות את לקבל כדי אליהם

הסיוע ליחידת משפטי יעוץ
:משפטיות לשאלות כתובת חסרה כי ציינו עובדים מספר
 במקרים לעשות מה לדעת שאוכל כדי ,שאלות אותו לשאול שאוכל ,אותנו שילווה מישהו ״צריך

משפטיים. בתחומים היחידה לעובדי שייעץ עו״ד לשלב הצעה עלתה .מסוימים״

המשפטי בתחום השתלמויות
 כי ציינו עובדים משפטיים, נושאים על הרצאות בשמיעת עניין כיום, גם מביעים הסיוע יחידות עובדי
החוקים. בענייני הבנה להציג להם חשוב

ביחידות ביקוד עבוד תשלום גביית
 ביחס מנוגדות דעות נשמעו ביחידה. הפגישות עבור תשלום לגבות מהעובדות אחת ידי על הצעה עלתה

 צריך ביחידה הניתן השירות ולכן המשפט בית של מהשירות חלק היא היחידה כי נטען מחד זו. להצעה
 המשפחות של ההערכה את להגדיל עשויה סמלי סכום גביית כי נטען מאידך, תשלום. ללא להינתן

לטיפול. מחויבותן על ולהשפיע ביחידה הניתנים לשירותים

 יחידות על משפחה לענייני דין עורכי של המבט נקודת ז.
הסיוע

הממצאים תמצית .1
 הסיוע ליחידות שהופנו מתדיינים שייצגו דין עורכי 52 עם שנערכו מראיונות ממצאים מציג זה פרק

ונצרת. ירושלים אשדוד, גן, ברמת

 המשפט, לבית ותרומתן היחידות תפקידי תפיסת על ללמוד ביקשנו הדין עורכי עם הראיונות במסגרת
 הסיוע, יחידות ועובדי הדין עורכי בין הקיימים הקשרים מערכת הדין; עורכי ולעבודת למתדיינים

 של מבטם לנקודת דין עורכי ראיונות ממצאי השוואת לשיפורה. והמלצות היחידות עבודת הערכת
 מלמדת היחידות ועובדי הרווחה בשירותי בכירים תפקידים בעלי ליחידות, שהופנו משפחות השופטים,

עבודתן. והערכת היחידות תפקידי בתפיסות דמיון על

 ציפיות ציינו לא דין עורכי שרואיינו התפקידים בעלי לשאר בניגוד ותרומתן: היחידות תפקידי תפיסת
 מצומצמת בצורה היחידות עבודת את מכירים הם כי ציינו דין מעורכי חלק הסיוע. מיחידות מוקדמות

 יחידות את תופסים שרואיינו הדין עורכי מרבית ליחידות. הופנו מלקוחותיהם יחסית קטן מספר ורק
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 אינה היחידה כי טוענים הדין מעורכי חלק המשפטית. למערכת חשובה תרומה ובעל חשוב ככלי הסיוע
בלבד. מועטה במידה או בכלל לתרום יכולה

 דין עורכי בקהילה, רווחה בשירותי בכירים תפקידים ובעלי שופטים היחידות, עובדי לתפיסת בדומה
 דין עורכי הסכסוך. פתרון וקידום הסכסוך הסלמת מניעת הוא היחידות של העיקרי התפקיד כי סבורים
 אינה היחידה כי הגורסים דין עורכי ישנם ביחידה. הסכמים לגבש היחידה של ליכולתה ביחס חלוקים

 הזדמנות מתן הם היחידות של העיקריים התפקידים לטענתם הסכמים. לגבש אמורה ואינה יכולה
 עמדת בגיבוש סיוע המסוכסכים, הצדדים בין הקיימים הפערים צמצום ומתחים, כעסים לפריקת

 יכולה ההתערבות מהמקרים, בחלק לסכסוך. המקורות בהבנת ועזרה דרכם המשך לגבי המתדיינים
 בנוסף, הקשר. סיום את לקבל המשפחה לבני לסייע לחילופין או המשפחתית המערכת בשיקום לסייע

 הסכסוך מוקדי לסכסוך, הסיבות בהבהרת לו ומסייעת השופט עבור נוספות" "עיניים מהווה היחידה
יותר. מבוססות החלטות לקבל שיוכל מנת על אפשריים, ופתרונות

 הסדר על עדיף בהסכמה המושג הסדר כל וכי ביחידות הסכמים לגבש ניתן כי ציינו אחרים דין עורכי
 עורכי שרואיינו, התפקידים בעלי לשאר בדומה משפטית. בהכרעה או הדין עורכי בין מאבק לאחר המושג

נקודתיים. בנושאים להסכמות בהגעה כמסייעת היחידה את תפסו הדין

 הסיוע יחידות כי הדין עורכי רוב בקרב הסכמה קיימת היחידות: לעבודת המתאימים המקרים אפיתי
 היחידה במסגרת להיפתר יכולים שאינם תובענות או מקרים והפניית מהמקרים בחלק לסייע יכולות

למתדיינים. להזיק עשויה ואף אפקטיבית אינה

 כי שרואיינו היחידות ועובדי המשפחות בקהילה, השירותים אנשי לשופטים, בדומה מדגישים, דין עורכי
 החלטה בקבלת צורך יש בהם ובמקרים לילדים הקשורות לתובענות במיוחד לסייע יכולה היחידה
 סבוכות רכוש בבעיות או גדולים כסף בסכומי העוסקים סכסוכים כי מסכימים הדין עורכי מהירה.

ליחידה. מתאימים אינם מורכבים ונושאים

 להידברות נכונות מביעים המתדיינים בהם מקרים הסיוע ליחידות להפנות ממליצים הדין עורכי
 האמצעים את להם שאין למתדיינים מיוחד באופן לתרום יכולות שהיחידות מציינים הם ולפשרות.

פסיכולוגי. סיוע או משפטי סיוע למימון

 אפקטיבית, אינה ליחידה מדי מוקדמת הפניה כי גורסים דין עורכי שרואיינו התפקידים בעלי שאר כמו
 לפשרות. להגיע ומוכנים והנקמה המאבק שלב את סיימו המשפחה שבני לאחר ליחידה להפנות ומציעים

 מנת על הבקשה, הגשת בשלב עוד מוקדם, בשלב מתדיינים להפנות מציעים דין עורכי של קטן מספר
משפטיים. בהליכים לחסוך
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 היחידות עובדי ע□ מגעים כל היו לא הדין מעורכי למחצית הסיוע: ליחידות דין עורכי בין המגעים
 זהו כי וחשו המגעים העדר את הצדיקו דין מעורכי חלק ליחידות. שהופנו מתדיינים ייצגו בהם במקרים

הגופים. שני בין הרצוי המצב

 שטחיים מגעים תארו חלקם היחידות. עובדי עם כלשהם מגעים קיימו שהם דיווחו הדין מעורכי מחצית
 מעורכי לחלק המתדיינים. של טכניים פרטים קבלת לצורך ובירורים בתיאומים שהתמקדו פעמיים וחד

 ביחס היחידה מעובד מידע קבלת כגון: היחידות, עובדי עם יותר משמעותיים מגעים היו הדין
הסכסוך. פתרון את לקד□ כיצד משותפת וחשיבה ביחידה המתדיינים להתקדמות

 מרביתם אך ביחידה ההתערבות בתהליך ישיר באופן מעורבים אינם הם כי ציינו הדין עורכי כל כמעט
 :שונות מעורבות ברמות עניין מביעים שונים דין עורכי כלשהו. באופן בתהליך מעורבים להיות מעוניינים

 בקידום היחידה לעובד לסייע יוכלו כי וגורסים ביחידה בפגישות להשתתף מעוניינים דין עורכי מספר
 זו התערבות ורואים היחידה בעבודת דין עורכי למעורבות מתנגדים אחרים דין עורכי הסכסוך. פתרון

ותוצאותיה. ההתערבות התקדמות לגבי מיודעים להיות מבקשי□ אך ביחידה, הסיוע לתהליך כמזיקה

 בהן נעשית כי ומציינים הסיוע יחידות עבודת את מעריכים הדין עורכי מרבית היחידות: עבודת הערכת
 מעטים דין עורכי ולמתדיינים. המשפטית למערכת רבה במידה התורמת וטובה, מקצועית עבודה

הסכסוך. פתרון בתהליך לפגוע יכול ואף תועלת מביא שאינו כגוף היחידות את תופסים

 הם כאשר במיוחד הסיוע, ליחידות לפנות למתדיינים או לשופט מציעים הם כי ציינו רבים דין עורכי
 ליחידות מפנים לא אחרים דין עורכי הסכסוך. בקידום לסייע תוכל ליחידה ההפניה כי מעריכים

המשפט. לבית מחוץ פרטיים טיפוליים מגורמים סיוע יקבלו שלקוחותיהם ומעדיפים

 מועטה במידה שהשפיעה או עבודתם על כלל השפיעה לא הסיוע יחידות הקמת כי ציינו רבים דין עורכי
 בהליכים שיצרה השינויים באמצעות עבודתם על השפיעה היחידה כי ציינו דין עורכי מספר בלבד.

 קידמה הסיוע יחידת :היחידה הקמת מאז בעבודתם חיובי שינוי מתארים דין מעורכי חלק המשפטיים.
 לרעה השפיעה היחידה כי ציין לא הדין מעורכי אחד אף הדיונים. מספר את והפחיתה סכסוכים פתרון

הדין. עורכי עבודת על

 היחידה. מעבודת רצון שבע היה לא מתדיין שבו אחד מקרה לפחות היה כי ציינו הדין עורכי מרבית
 והזדהות היחידה עובד של אובייקטיביות חוסר על טענות :הן המתדיינים רצון שביעות לחוסר הסיבות

 תחושה מבוססות; לא המלצות למתן שהובילה מדי וקצרה שטחית התערבות הצדדים; אחד ע□ יתר
 ההתערבות בתהליך עיכוב הקונפליקט; סיום ואת המשפטיים ההליכים את ומעכב מיותר שהתהליך

 לא הסכסוך לפתרון היחידה עובדי של ההצעות מהמקרים בחלק כי נטען כן כמו היחידה. על עומס עקב
מהמתדיינים. אחד של באינטרסים ופגעו טובות היו
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 שקולות לא החלטות לקבלת לעתים גורם ביחידה המתקיים הקצר התהליך כי ציינו הדין מעורכי חלק
 סיום את לעכב ובכך יותר, מאוחר מההסכמות לחזור להם לגרום היכול דבר המתדיינים, מצד

לפשרה. בנכונות ולפגוע הקונפליקט

 הרגועה באווירה ביחידה, להם שניתן מהיחס מרוצים היו שלהם הלקוחות כי ציינו אחרים דין עורכי
 התקשורת דרכי בשיפור להם שניתן מהסיוע למתדיינים, להקשיב היחידה עובד מנכונות לוחצת, והפחות

שהושגו. וההבנות ומההסכמים הצדדים בין

היחידות עבודת לשיפור המלצות
 פסיכולוגים מפשרים, דין, עורכי הוספת היחידות: בעבודת לשינויים הצעות מספר מציעים דין עורכי

 בנוסף ובגישור. המשפטי בתחום העובדים והכשרת ביחידות עובדים הוספת ליחידות; ופסיכיאטרים
קיימות. לא עדיין הן בהם משפחה לענייני המשפט בבתי גם סיוע יחידות בהקמת הצורך הועלה

 ;למחייבת ליחידה ההפניה את להפוך :היחידות ותפקידי סמכויות את להרחיב הציעו הדין מעורכי חלק
 מומחיותן בתחומי היחידות עבודת את למקד למחייבות; ביחידה המתקבלות ההסכמות את להפוך

 במקרים היחידות מעורבות את להרחיב הוצע משפטי. ידע הדורשים בתחומים מעורבותן את ולהגביל
המשפחתיים. מהסכסוכים המושפעים לילדים סיוע יותר ולתת הגנה צווי של

 מקיפה התערבות שתבצע מהיחידה מצפים והמשפחות, מהשופטים לחלק בדומה הדין, מעורכי חלק
 לטיפול שהופנו מתדיינים אחר ומעקב בית ביקורי ביצוע כולל המשפחות, של בבעיות יותר וארוכה

 הקצרה שההתערבות חשים אלה דין עורכי שרואיינו, והשופטים מהמשפחות לחלק בדומה בקהילה.
 המלצות לשופט לתת היחידות עובדי של ביכולתם פוגמת וגם הבעיות, של אמיתי פתרון מאפשרת אינה

 אך בקהילה, כמו מקיפות התערבויות לבצע ניתן לא שביחידה לכך מודעים אחרים הדין עורכי מבוססות.
 בקהילה רווחה לשירותי כפולות מהפניות ההימנעות חשיבות את המרואיינים, לשאר בדומה מדגישים,
ליחידה. בקהילה טיפולים מגופים מידע ובהעברת הגופים בין התיאום בהגברת הצורך ואת וליחידה,

 הגורמים ידי על הוצגו שבו האופן את חלקית מאששים הדין עורכי עם הראיונות כי לומר, ניתן לסיכום
 מכירים אינם היחידה, בהקמת מצדדים שאינם דין עורכי ישנם הקודם. הדוח במסגרת שרואיינו השונים

 מרבית כי מראים הראיונות זאת, עם ביחידה. להיעזר לקוחותיהם את מעודדים ואינם בתרומותיה
 דיווחו אלו דין מעורכי חלק תרומותיה. במגוון ומכירים היחידה את חיובי באופן תופסים הדין עורכי
 שבהגעה היתרונות את בפניהם מדגישים ואף הסיוע ליחידות לפנות לקוחותיהם את מעודדים שהם

 בית את המשרת כלי ביחידה רואים התפקידים, בעלי לשאר בדומה אלו, דין עורכי בהסכמה. לפתרונות
הסכסוך. פתרון את ומקדם המתדיינים ואת המשפט

 יגובשו שההסכמות רצו הם ביחידות. בנעשה יותר גדולה למעורבות ציפו הדין עורכי כי עולה מהראיונות
 תוכל דין עורכי בציפיות הכרה ההתערבות. תוצאות לגבי מיודעים שיהיו לפחות או ובעזרתם, בהנחייתם

הדין. ועורכי הסיוע יחידות בין הרצויים עבודה יחסי מערכת על בחשיבה לסייע
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הדין עורכי מאפייני .2
שרואיינו. הדין עורכי של מאפיינים מספר מוצגים להלן

 סוג ולפי בקשר היו איתה העיקרית הסיוע יחידת לפי שרואיינו הדין עורכי התפלגות את מציג 7 לוח
 גם ואחרים פרטי, באופן רק מתדיינים ייצגו הדין מעורכי חלק לראות, שניתן כפי המשפטי. הייצוג

כלכליים. אמצעים מעוטי למתדיינים המוענק המשפטי הסיוע במסגרת

המשפטי הייצוג וסוג הסיוע יחידות לסי שרואיינו, תדין עורכי :7 לוח

סה״כ

המשפטי הייצוג סוג

הסיוע יחידות
 במסגרת גם ייצוג

משפטי הסיוע בלבד פרטי ייצוג
52 18 34 סת״כ
17 5 12 גן רמת
13 7 6 ירושלים
11 2 9 אשדוד
11 4 7 נצרת

 בקשר היו הדין עורכי בלבד בודדים במקרים אחת. סיוע יחידת עם בקשר היו שרואיינו הדין עורכי רוב
 במרבית בקשר היו זאת, לעומת באשדוד, היחידה עם בקשר שהיו הדין עורכי נוספות. סיוע יחידות עם

חיפה(. או שבע באר גן, )רמת באשדוד היחידה מלבד נוספות יחידות עם המקרים

 ליחידות שהופנו מתדיינים בייצוג יותר רב ניסיון יש המשפטי הסיוע דרך מתדיינים שייצגו הדין לעורכי
 מתדיינים אליהם שהופנו דין מעורכי מחצית :בלבד הפרטי בסקטור שעוסקים דין לעורכי מאשר הסיוע

 הדין עורכי מרבית הסיוע. ליחידת שהופנו מתדיינים לעשרה מעל ייצגו המשפטי הסיוע לשכת דרך
הסיוע. ליחידות שהופנו בלבד מקרים חמישה עד יצגו הפרטי מהסקטור

 דין בעריכת שנים עשר לפחות של ניסיון בעלי הם הקבוצות( )משתי שרואיינו הדין עורכי מבין כחצי
 של וותק יש המשפטי הסיוע דרך משפחות שייצגו הדין עורכי עשר שמונה מתוך לחמישה משפחה. ובדיני
ופחות. שנים חמש

ותרומתן היחידות תפקידי על הדין עורכי של דעתם .3
חסיוע יחידות תרומות תפיסת

 לעורכי המשפט, לבית חשובה תרומה ובעל חשוב ככלי הסיוע יחידות עבודת את תופסים רבים דין עורכי
 להסכם הגעה לקידום רבה במידה תורמת היחידה כי ציינו אלו דין עורכי מרבית ולמתדיינים. הדין

 רק הקונפליקט לסיום כלי משפטית בהכרעה רואים אלו דין מעורכי חלק המשפטיים. ההליכים ובקיצור
 החינוכי- באפיק גם היא היחידה תרומת מוצו. לפשרות להגיע וניסיונות הידברות שלום, שדרכי לאחר

משפטיים. הליכים ללא גם הסכסוך ובפתרון לפשרות להגיע ניתן כי למתדיינים המסר העברת
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 סיום בקידום חלקי באופן מסייעת או מסוימים במקרים תורמות היחידות כי ציינו הדין מעורכי חלק
 מועטה במידה תורמות או למתדיינים כלל תורמות אינן הסיוע שיחידות טענו דין עורכי מספר הסכסוך.

 מעורכי אחד לבטלה. והציעו המדינה קופת על נטל בה וראו מיותרת היחידה כי גרסו דין עורכי שני בלבד.
 אלו וזוגות מאחר המשפט לבית המגיעים לזוגות מתאימות אינן הסיוע יחידות כי גורף באופן טען הדין

 יחידת כי גרסו אף הדין מעורכי חלק מפשרת. ליד ולא וחותך שמחליט שופט של חזקה ליד זקוקים
בהמשך(. פירוט )ראה מסוימים במקרים למתדיינים להזיק יכולה הסיוע

 אולם מסוימים במקרים לתרום שיכול כלי היא היחידה כי מאמינים הם כי טענו אלו דין מעורכי חלק
 אף יכולים אינם הם כי ציינו אחרים דין עורכי היחידה. מעבודת ברורות תוצאות ראו לא עדיין הם

 אחד לקוח )ייצוג זה לשירות המצומצמת חשיפתם בשל הסיוע יחידת של אפשריות תרומות על להצביע
ליחידה(. שהופנו שניים או

היחידות תפקידי
. :הסיוע יחידות שממלאות תפקידים מספר ציינו הדין עורכי

 הדין עורכי בקרב הסכם. לגבש המסוכסכים לצדדים לסייע אמורה היחידה ביחידה: הסכמים גיבוש
 כי ציינו דין מעורכי כמחצית הסכם. לגיבוש להוביל היחידות של ליכולתן ביחס שונות דעות נמצאו

היחידה. ההתערבות במסגרת הסכם הושג לא ייצגו שהם במקרים

 להגיע הזוג לבני לסייע אלא להסכמים להוביל היחידות של מתפקידן זה אין כי טענו דין עורכי מספר
 כעסים, לפריקת הזדמנות כמתן הוגדרה היחידות עבודת חלקיות. להסכמות או לפשרות להסדרים,

 או מגשרים דין, עורכי יוכלו שעליו מצע להידברות, נכונות וגיבוש להבנות בהגעה סיוע פערים, צמצום
והחלטות. הסכמים לגבש השופטים

 הושגו כי ציינו הדין מעורכי חלק ביחידות. הסכמים הושגו ייצגו שהם שבמקרים ציינו רבים דין עורכי
 דין מעורכי חלק לדעת בלבד. חלקיים הסכמים שהושגו או ייצגו שהם מהמקרים בחלק רק הסכמים
 מקרים אפיוני בסעיף־ פירוט )ראה מסוימים בתחומים רק להסכמים להוביל מסוגלת היחידה

היחידה(. לעבודת המתאימים

 ההתערבות של תוצאה אינה ביחידה הסכמים השגת אי מהמקרים בחלק כי ציינו דין עורכי מספר
 ביחידה. שנידונו המקרים סוג או בסכסוך המעורבים הצדדים מאפיוני נובעת אלא ביחידה, שנעשתה
ביחידה. ההסכם השגת את הכשילו הדין עורכי כי צוין אחד במקרה

ביחידות. המגובשים ההסכמים טיב לגבי הדין עורכי בין הסכמה אין
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 אובייקטיבים טובים, הסכמים בהם ורואים ביחידה שגובשו ההסכמים את המעריכים דין עורכי ישנם
 המשפט בית כיצד למדו ביחידה העובדים .סבירים טובים הסכמים’ הצדדים: לשני והוגנים

 ",■נסגר התיק כי התהליך את וקיצר הקונפליקט את לקצר סייע זה .והוגן גמור בסדר היה ההסכם"
 לפתרון הביאו הן אבל לגירושים הביאו לפעמים .הנישואין במסגרת להישאר עודדו דווקא לאו^ה ..״

"התהליך וקיצור הסכסוך

 כך ידי ועל מאחר משפטית הכרעה על מועדף בהסכמה ביחידה שגובש הסכם כל אלו דין עורכי לטענת
 באווירה מגובשים ההסכמים כן כמו משפטי. בדיון בהכרעה הקיימת הפסד או כישלון תחושת נמנעת
 את לקבל שלהם הלקוחות את מעודדים הם כי ציינו דין עורכי מספר יותר. ונינוחה פתוחה נוקשה, פחות

 מקבלים הם אם גם ההסכם את לקבל כדאי הילדים שלטובת להם אומר אני" ביחידה־. שמושג ההסכם
".וזמן נפשי שקט מרוויחים הס כספית מבחינה פחות

 המגובשים ההסכמים כי טענה נשמעה ביחידה. המגובשים הסכמים על ביקורת ישנה אחרים דין לעורכי
 ביחידה המתקבלים ההסכמים ארוך. לטווח ולא ליחידה הגיעו הזוג בני שבו שלב לאותו טובים ביחידה

 הדין, מעורכי חלק לטענת משפטית. במסגרת מעוגנים ואינם הדדי ואמון הבנה על ומבוססים זמניים הם
 לאחד הובטח כאשר לשרטון נקלע הזוג" למיתונו: במקום הקונפליקט להחרפת להביא עשוי זה מצב

 ומתחפרים בהצעותיהם דבקים והצדדים אפשרית לא הצעה ,ביחידה ,ראלי לא ,מסוים דבר מהצדדים
".מזיק וזה זה בתוך

 שלהם. הלקוחות של המשפטיות בזכויות פגעו ביחידה שגובשו ההסכמים כי חשים הדין מעורכי חלק
 בזכויות בקיאה שאינה היחידה ועובדת מאחר נזק שלהם ללקוח נגרם מהמקרים בחלק לטענתם

 מהמגיע פחות וקיבל התפשר מהצדדים ואחד צודק שאינו הסכם לקדם סייעה הצדדים של המשפטיות
 .מבחינתם טוב הסכם שזה ביחידה לי אומרים .שלהם הזכויות מה ברור לא ״לצדדים :החוק פי על לו

 לטובת האישה מצד מפליגים ויתורים .מדי חובבנים רכוש של בתחום ״ההסכמים; קיפוח״ זה -מבחינתי
"נזק ליותר גורם לעתים .כך לעשות חוכמה לא וזה הבעל

 שהושגו ההסכמים את לקבל לקוחותיהם את מעודדים שהם שדיווחו דין עורכי ישנם קודם, שהוזכר כפי
כספית. מבחינה יותר להשיג יכלו משפטי במאבק אם גם ביחידה,

מסכמות וקידום מסכסוך מיתון
 ביחידה. הסכמים גובשו לא בהם במקרים גם תורמות הסיוע יחידת כי מצינים הדין מעורכי כמחצית

 מבט נקודות מספקים הם הבעיות. בהבנת ומסייעים המחלוקת נקודות את ממקדים היחידות עובדי
 של המבט נקודות את לשנות שעשויות חדשות לפרופורציות המשפחתיות הבעיות את ומכניסים חדשות

 הסכמה מתוך פתרונות לקראת אותם ולהגמיש הצדדים עמדות בין לקרב לבעיותיהם, ביחס המתדיינים
 ישר להפנות שבמקום בכך הדרך את קיצר הוא" המשפטיים: ההליכים לקיצור זה דבר והידברות.

 הפער את לצמצם יכולים בסיוע העובדים ,חודשים של סחבת כמין הטיפול את להאריך שיכול למשפט
 "ההבנות עם המשפט לבית מניעים הלקוחות כי עוזר זה’ ".והסכמים לפשרות ולהגיע לגשר הצדדים בין
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 לפתירת פועל היחידה עובד בנפרד, בעיה כל בפתרון הממוקד המשפטי לדיון שבניגוד גם ציינו דין עורכי
 הבעיות את המקצין אינטרסנטי גורם המהוה הדין לעורך שבניגוד גם צוין אחת. כמקשה הבעיות כל

 מהווים היחידות עובדי מיצגים, הם שאותו הצד של האינטרסים את לקדם כדי הסכסוך את ומחריף
 בין לקירוב ופועל בסכסוך הנמצאים הצדדים בין והלחצים המתחים היריבויות, את הממתן גורם

 זמן פסק מהווה נייטרלי גורם עם נוקשה ופחות יותר רגועה באווירה ביחידה, ההידברות הצדדים.
 על1 ,”הצדדים את ומרגיע כיוון נותן זה} :ורצונותיהם דרכם המשך על נוספת מחשבה לצורך מהיריבות

 ביחידה הסכסוך מיתון מהמקרים בחלק .”.מעשי יותר למישור מעבר מאפשרות הן הכעסים נטרול ידי
משפטי. מאבק מונע

הסכסוך בהבנת לשופט סיוע
 בניגוד הצדדים. של יותר ורחבה נכונה מצב תמונת המשפט לבית מספקת היחידה עובדי של הדעת חוות

 ולא אובייקטיבי גורם מהווים היחידה עובדי מייצגים, הם אותו הלקוח לטובת הפועלים הדין לעורכי
 לשופט עיניים זוג מהוות ביחידה העובדת1 הזוג: בני על נייטרלית תמונה לשופט לתת שיכול אינטרסנטי

 הבעיות את לפתור שיכול הגורם שהוא לשופט עוזרת היחידה” ;”לראות יכול לא שהוא בדברים
 הפתרונות לגבי להתרשם לשופט מסייעת העובד המלצת .”בשטח המצב ובדיקת הבעיות ליבון באמצעות
המשפט. לבית זמן נחסך כך ידי ועל הרצויים לסכסוך הרצויים

פסיכולוגי סיוע
 של מרכזית כתרומה למתדיינים מעניקה שהיחידה הפסיכולוגי הסיוע את ציינו הדין מעורכי כמחצית

 הגישה את המשלב המשפט לבית משלים גורם מהווה היחידה כי ציינו הדין עורכי הסיוע. יחידת
 הזדמנות תמיכה, להם מעניק הוא למתדיינים. קשבת אוזן מהווה היחידה עובד המשפט. בבית הטיפולית

 עורכי אצל או המשפט בבית ביטוי מקבלים שאינם אספקטים הנפשי, בפן ועזרה רגשותיהם את לפרוק
 ולא וקשובים יותררגישים היחידות( )עובדי הם ..הרגשיות לקונוטציות מודיעם לא דין עורכי" דין:

".משפטיתוקרה בצורה הלקוח על מסתכלים

 סיוע למימון כלכליים משאבים חסרות למשפחות במיוחד חשובה זו תרומה כי טען הדין מעורכי אחד
פרטי. באופן פסיכולוגי

היחסים המשך לגבי החלטות בקבלת סיוע
 ביניהם, התקשורת דרכי בשיפור המשפחה לבני מסייעת ביחידה שההתערבות טענו הדין מעורכי חלק
 זוג לבני דרכם. המשך לגבי החלטות ובקבלת המשפט, בית לכותלי מחוץ גם להם לסייע שיכול דבר

 לפרק ,לשם או לכאן" דרכם המשך לגבי עמדתם בגיבוש מסייעות ביחידה הפגישות גירושים השוקלים
 ולמנוע הזוגית היחסים מערכת לשיקום להוביל יכולות הסיוע יחידות מהמקרים בחלק .”לשקם או

 מערכת ויוצר בית לשלום להוביל יכול הסכסוך את המלבים דין עורכי ללא המשותף, המפגש גירושים.
 שישנה או הזוגית היחסים מערכת את לשקם אפשרות אין בהם במקרים יותר. רגועה זוגית יחסים

 שלה, המשמעויות והבהרת הגירושים או הפרידה בקבלת מסייעים היחידה עובדי להיפרד, החלטה
חיובי. פירוד ובבניית

125



מילדים טובת על מגנת
 המשפטי, בתהליך לילדים להיגרם שעשוי הנזק למזעור פועלים היחידות עובדי כי מציינים דין עורכי

 לשיפור גם פועלים היחידות עובדי הילדים. של האינטרסים על השומרים הסכמים גיבוש באמצעות
לילדיהם. המתדיינים בין הקשר

מיחידות לעבודת המתאימים ממקרים אפיון
 הם המקרים. ובכל המשפחות לכל לסייע יכולות הסיוע יחידות כי גורסים דין עורכי של קטן מספר

הצדדים. עמדות להכרת הכנה כשלב ליחידה תיק כל להפנות מציעים

 במקרים מהמקרים. בחלק לתרום יכולה הסיוע ליחידות מתדיינים של הפניה כי ציינו הדין עורכי מרבית
למתדיינים. להזיק יכולה אף ולעתים מוגבלת הסיוע יחידת תרומת אחרים,

 כי הדין עורכי בין מלאה הסכמה קיימת לקטינים: הנוגעים וסכסוכים רגשיות סוציאליות־ בעיות
 ראיה, סדרי )כגון קטינים מעורבים בהם סכסוכים הם ליחידה להפנות ביותר המתאימים המקרים

 שני ידי על כמתאימה נתפסת מזונות בנושא היחידה של מעורבות קשר(. וסרבנות הגנה צווי משמורת,
רב. רגשי מטען מעורב בהם תיקים ליחידה להפנות מתאים כי מציינים דין עורכי בלבד. דין עורכי

 בסכסוכים לסייע יכולה היחידה כי ציינו דין עורכי מספר מצומצם: ברכוש העוסקים סכסוכים
 לא וכספים רכוש בענייני החלטות או זמניים מזונות גובה קביעת מורכבות- לא ממון בבעיות העוסקים

 תוכל היחידה עובדת אלו במקרים כי ציינו דין עורכי (.9,הטלוויזיה או המחשב יהיה היכן}" גדולים
 לסייע היחידה יכולה כן, כמו פעוטים. בסכומים להתעסק הצורך את הדין ומעורכי מהשופט לחסוך

רגשי. מטען מתלווה הכספי לסכסוך בהם במקרים

 חובות, רכוש, ובעיות כספים בעיות ־ מובהק משפטי גוון בעלי סכסוכים כי מסכימים הדין עורכי מרבית
 החסרים משפטיים כלים דורשים גדולים, כסף סכומי על הוא הסכסוך כאשר במיוחד ומזונות, עיזבון

דין. עורך של משפטית ראייה ומחייבים היחידות לעבודות

 ולקבוע מידי מידע לקבל צורך ויש גבוהה דחיפות בהם שיש בתיקים דחופים: פתרונות במתן צורך
הסכסוך. של מידי לפתרון הצעות בגיבוש לסייע יכולה היחידה דחופים הסדרים

חסבסון מאפייני
 והמעוניינים בעיות את לפתור נכונות המביעים הזוג בני ולפשרות: להידברות המתדיינים של נכונות
 לפשרות להגיע סיכוי למתדיינים שיש נראה כאשר ביחידה. להסתייע יכולים והולם הוגן לפתרון להגיע

 לתרום. יכולה ליחידה ההפניה טיפולי, בסיוע אמון מביעים וכשהמתדיינים מכוונת, ליד זקוקים הם אך
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 מביעים אינם שניהם או מהצדדים אחד כאשר רבים, דין עורכי לדעת אפקטיבית, אינה ליחידה ההפניה
 עמדות ומציגים ולנקום להילחם הרוצים בסכסוך צדדים הוגנת. לפשרה מוכנות או נפשית נכונות

 ליחידה הפניה כי מצינים דין עורכי זה, בהקשר הסיוע. ביחידת להיעזר יוכלו לא הלקוחות של קשוחות
 התביעה. כתב הגשת עם מיד או תביעה כתב שיש לפני המשפטי, בתהליך מוקדם בשלב בעיקר מתאימה

 בכך. להם לסייע יכול היחידה ועובד לפשרות להגיע ומעוניינים להתדיין רוצים עדיין הצדדים זה בשלב
 את ולהוכיח השני הצד את לנצח בהכפשות, לעסוק ורוצים רגשית טעונים הצדדים יותר מאוחר בשלב

 לשלב הגיעו הזוג בני כאשר והנקמה, המאבק שלב אחרי גם מתאימה להיות יכולה הפניה צדקתם.
 להתפשר מוכנים יהיו הם השני מהצד יותר להשיג יוכלו שלא בכך מכירים הצדדים כאשר ההשלמה.

".תקע” והתהליך לעזור תוכל לא היחידה ,אתהשני אחד להתיש סיים לא הזוג אם" סיוע: ולקבל

 למתדיינים נתן שהשופט לאחר רק ליחידה המתדיינים את להפנות מתאים. כי גורסים דין עורכי מספר
 נכונות יותר יגלו המתדיינים זה בשלב השני. מהצד להשיג יכולים שהם הסכומים גובה לגבי הערכה
ביחידה. להיעזר יותר גדולה נכונות ויציגו לפשרות להגיע

 או המשבר בתחילת ליחידה המגיעים הזוג בני הצדדים: בין מידי גדול לא פער מתונה, משבר עוצמת
 בעיות הכוללים במקרים ביחידה. להיעזר הדין עורכי לדעת יוכלו מדי חריף אינו המשבר כאשר

 עמוק משבר גבוהה, בעוצמה משפחתי קונפליקט רב, זמן לאורך שנמשך סכסוך מורכבות, משפחתיות
 מציעים דין עורכי מוגבל. להעניק יכולה שהיחידה הסיוע המתדיינים, בין מצטברת ומרירות ביחסים
 אינו הצדדים בין הפער וכאשר מורכבים ולא שוליים נושאים על המסוכסכים זוג בני ליחידה להפנות

 ותזדקק למשפחות רבות לסייע תוכל לא היחידה הצדדים בין גדולים ופער מורכבות ישנה כאשר גדול.
המשפט. בית של לסיוע

 ליחידה ההפניה כי טענו דין עורכי ההחלטה: עם להשלים קושי או הדרך המשך לגבי החלטה העדר
 בשלב בית. לשלום או לגירושים דרכם־ המשך לגבי החלטה קיבלו לא עדיין הזוג בני כאשר יעילה

 היחסים המערכת את לסיים החלטה התקבלה כבר כאשר להקשיב. נכונות מגלים המתדיינים הבירורים
 ומעכבת מיותרת כמעיקה, להיתפס עשויה וההפניה קטנה למתדיינים לסייע היחידה עובד יכולת הזוגית,

 או בשלים אינם הצדדים שני או אחד כי נראה בהם במקרים גם לסייע יכולה היחידה הקשר. סיום את
 עם להשלים הקושי על להתגבר לסייע יכולה ליחידה ההפניה לפרידה. או לגירושים ההחלטה עם שלמים

הזוגית. המערכת סיום

 להם שאין מתדיינים ליחידה להפנות מציעים דין עורכי מספר משפטי: סיוע לממן יכולת חוסר
 אמצעים בעלי מתדיינים ליחידה להפנות רצוי לא כי ציין הדין מעורכי אחד משפטי. סיוע לגיוס משאבים
 שהם משום דין עורך שירותי רכשו אלו מתדיינים להערכתו, משפטי. סיוע רכשו שכן מועטים כספיים
:בפשרות מעוניינים ואינם השני בצד לנקום רוצים משפטי, במאבק חפצים

 לעשות רוצה דין שעורך להם נראה ליחידה אותם כשמכניס.. .כספם כעד תמורה לקבל רוצים הם"
".אחר דין לעורך לפנות עלולים והם קלים חיים לעצמו
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דמוגרפיים מאפיינים
 משפחות ביחידה. להיעזר יסכימו דתיות לא ערביות משפחות רק כי טענו הערבי מהמגזר דין עורכי

 אינה ליחידה עולים משפחות הפניית גם כי טענה עלתה שרעי. דין לבית להגיע יעדיפו דתיות ערביות
 פעולה ישתפו ולא המשפחתיות בבעיותיהם ממסדית מהתערבות חוששות אלו שמשפחות משום יעילה

היחידה. עובד עם

הסיוע יחידות לבין הדין עורכי בין הקשרים .4
הסיוע ליחידת דין עורכי בין המגעים

 ייצגו בהם במקרים הסיוע יחידות עם מגעים להם היו לא כי ציינו שרואיינו הדין מעורכי מחצית
 לעורכי הסיוע יחידות בין המגעים העדר את הצדיקו רבים דין עורכי הסיוע. ליחידות שהופנו מתדיינים

 של באובייקטיביות לפגוע עשויים הסיוע יחידות לעובדי הדין עורכי בין מגעים כי חשו חלקם הדין.
הדין. את מקבלים והם חוק פי על המדיניות זו כי הדגישו אחרים דין עורכי היחידה. עבודת

מהמקרים. בחלק היחידות עובדי עם מגעים להם היו כי ציינו הדין מעורכי מחצית
 הבאת ;במסדרונות מפגש :ושטחיים פעמיים חד אלא מכוונים, ולא רשמיים לא קשרים על דיווחו חלקם

 המתדיינים של טכניים פרטים לקבלת היחידה עובדת מצד טלפוניים בירורים ליחידה; המתדיינים
 או ;ליחידה ההזמנה העברת לצורך או ניתק ללקוח היחידה בין הקשר כאשר טלפון(, מספרי או )כתובת

לדיונים. הזימונים מועד בירור

 דין עורכי מספר היחידות. עם יותר משמעותיים מגעים מקרים במספר להם היו כי ציינו דין מעורכי חלק
 הגשת אחרי או ביחידה הפגישה אחרי ליחידה, התיק הגעת עם מיד היחידה עובד עם טלפוני קשר יצרו

לשופט. ההמלצות

 התקדמות על מידע לקבל הדין עורך בקשת :היחידה עובד עם קשר ליצירת סיבות מספר ציינו דין עורכי
 הדין עורך של רצון ;לפגישות שלו הלקוח הופעת לגבי העובדת ידי על הדין עורך עדכון ;ביחידה השיחות

 מפגשים יקיים שהעובד הדין עורך מצד בקשה הצגת ;הלקוח על ביחידה שהתקבל הרושם את לתקון
 הדין עורך בין שיחה שהתקיימה צוין אחד במקרה כלשהו. לפתרון להגיע כדי הצדדים עם נוספים
הקונפליקט. סיום לקידום המועדפת הדרך על במשותף לחשוב מנת על לעובדת

 רבים הדין עורכי זאת, עם היחידה. בעבודת ישיר באופן מעורבים אינם הם כי הדגישו הדין עורכי רוב
 אינם היחידה שעובדי כך על קובלים אלו דין עורכי כלשהי. בצורה בתהליך מעורבים להיות מעוניינים
 ביחידה, שהושגה ההתקדמות לגבי אותם מיידעים לפחות או ביחידה המתקיים בתהליך אותם משתפים

 שהוא להרגיש לו וגורמים כחוץ נשאר עו״ד ליחידה שמגיעים ברגע" :מיותרים להרגיש להם שגורם דבר
".ביחידה שגובש ההסכם על לנו מדווחים לא .. מחוץלעניינים ״מרגיש ;נחוץ״ לא
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 חושבים אחרים דין עורכי המקרים. בכל כרצויה הדין עורך מעורבות את תופסים הדין מעורכי חלק
מהמקרים. בחלק רק מעורבים להיות צריכים דין שעורכי

 חלק בפגישות. להשתתף מעוניינים מעורכי חלק מעורבות. של שונות במידות עניין הציגו הדין עורכי
 של נוכחות הסכסוך־ פתרון לקידום תסייע ביחידה בפגישות השתתפותם כי מאמינים אלה דין מעורכי

 הסכמים גיבוש ולמנוע המחלוקת גודל בהבנת לסייע המשפטיים, האספקטים את להאיר תוכל דין עורך
 של הפעולה שיתוף את ישפר בפגישות דין עורכי ששיתוף גם צוין המתדיינים. של בזכויותיהם הפוגעים

 הלקוח לפעמים" :יפגעו לא שזכויותיו שלו הביטחון את תגדיל שלו הדין עורך ונוכחות מאחר הלקוח
 מפשיר זה אז הדברים את לו מסביר עו״ד כאשר .הוגנים לא ושההסכמים אותו מסדרת שהיחידה חושב
 ליחידה להגיע מעוניינים מהלקוחות חלק כי נטעו כן כמו ".ביחידה אמון יותר נותן הוא ואז מעט אותו

 .מעורב״ להיות צריך דין עורך לכן , עצמו על להגן יכול לא הוא כי דין עורך שכר ״אדם :עו״ד בליווי רק
 בלי ואוזן" עין "לפקוח שיוכל כדי בפגישות הדין עורך נוכחות את לחייב הצעה העלה הדין מעורכי אחד

להגיב.

 מעוניינים היו הם ביחידה, בפגישות ולהשתתף מעורבים להיות יכולים כשאינם כי ציינו דין עורכי מספר
 מוכנים המשפט לבית להגיע שיוכלו כדי הדיון לפני ביחידה, שנעשתה ההתערבות תוצאות על במידע

ומעודכנים.

 ישנם שונים. משיקולים היחידה בעבודת מעורבים להיות מעוניינים אינם הם כי ציינו דין מעורכי חלק
 להם נראית אינה מעורבותם ולכן הקונפליקט בסיום תסייע שהשתתפותם מאמינים שאינם דין עורכי

 שלהם הלקוחות את מנחים והם מאחר חיונית אינם שמעורבות חושבים אחרים דין עורכי הכרחית.
 מאחורי מלווים הם לטענתם לשופט. מועברים שהם לפני ביחידה שגובשו ההסכמים את להם להראות
 או ההסכם את לקבל להם כדאי האם ללקוחותיהם ומייעצים ביחידה המגובש ההסכם את הקלעים

אותו. לדחות

 והם מאחר ביחידה המתרחש בתהליך שותפים להיות יכולים אינם דין עורכי כי ציינו דין עורכי מספר
 ". דין עורך של הזמן מבחינת אפשרי לא זה .כתהליך מעורב להיות פרקטי שזה חושב לא' :מאד עמוסים

נוספת. עבודה עליהם להטיל ולא עומס מעליהם להסיר שאמור כגורם היחידה את תפסו אלו דין עורכי

 עדיף ראשוני בשלב כי צוין ביחידה. בפגישות הדין עורך של לנוכחות נחרצות התנגדו הדין עורכי מספר
 שלו. המקצועיים הכלים באמצעות הסכסוך את לפתור טיפולי לגורם לאפשר ויש דין עורך לערב לא

 להגיע והניסיונות הבירורים בשלב בלבד שלו הלקוח לטובת ופועל אובייקטיבי שאינו דין עורך שילוב
 הנמצאים הצדדים בין העימותים את ולהחריף העובדת של באובייקטיביות לפגוע עשוי לפשרות,
 דין: ועורך סוציאלי עובד של התפקידים בין גבולות בהשמת צורך יש כי טענה עלתה כן כמו בסכסוך.

"גבול לזה לשים צריך פסיכולוגית שלהם בעו״ד בי רואים מספיק הס"
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 בקבלת צורך יש בהם במקרים רק אלו דין עורכי ידי על מומלץ ביחידה בפגישות דין עורכי שילוב
 ישתתפו הדין עורכי ששני במידה ורק המשפטי, בתהליך יותר מאוחר בשלב משפטי, גוון בעלי החלטות
 רצונם את הדגישו דין עורכי של ישירה למעורבות המתנגדים המרואיינים גם זאת עם יחד בפגישות.

 היחידה לעובד לייעץ או ביחידה שהושגה ההתקדמות לגבי דיווח לקבל ־ עקיפה בצורה מעורבים להיות
הסכסוך. פתרון את לקדם ניתן כיצד בקשיים נתקל הוא כאשר

היחידה עבודת על הדין עורכי הערכת .5
 ידי על שנעשית המקצועית העבודה את ומעריכים חיובי באופן היחידה את תופסים הדין עורכי מרבית
 לפגוע יכול ואף לסייע יכול שאינו כגוף הסיוע יחידות את תופסים מעטים דין עורכי היחידות. עובדי

 דין עורכי בהמשך(. פירוט )ראה נוספים תפקידים תמלא שהיחידה מציעים דין מעורכי חלק במתדיינים.
 במספר להתמקד להן לאפשר אלא נוספים, תפקידים היחידות על להעמיס אין כי הדגישו אחרים

לסייע. יכולות הן בהם מקרים של מצומצם

מיחידת מעבודת המתדיינים רצון שביעות
 מספר היחידה. מעבודת מרוצים היו לא המתדיינים בהם מקרים היו לא כי ציינו הדין מעורכי קטן חלק

 והם שלהם הלקוחות בקרב רצון שביעות חוסר של מקרים היו אם יודעים לא הם כי טענו דין עורכי
ביחידה. נאות ליחס זוכים המתדיינים כי מתרשמים

 מעבודת רצון שבע היה לא שלהם הלקוח שבהו אחד מקרה לפחות היה כי ציינו הדין עורכי מרבית
היחידה.

:המתדיינים בקרב רצון שביעות לאי סיבות מספר ציינו הדין עורכי

 וחוסר היחידה עובד של יתר מעורבות בדבר טענות נשמעו היחידה: עובד של אובייקטיביות חוסר
 ואובייקטיבי ניטרלי היה לא היחידה עובד כי טענו דין עורכי בעבודתו. שהציג ואובייקטיבית ניטרליות
 היחידה עובדת כי נטען מהמקרים בחלק לטובתו. בעמדה ונקט הצדדים אחד עם הזדהה אלא כמתבקש
באישה. מצדדת היחידה שעובדת טען הבעל אחר במקרה הגבר. עם הזדהתה

 יסודיים אינם היחידה עובדי של הסיוע ניסיונות כי טענו הדין מעורכי חלק ביחידה: ההתערבות איכות
 מציעים העובדים לטענתם, הסכסוך. את ומעמיק רציני באופן לפתור בכדי מידי קצרים והינם דיים

 המליצה היחידה עובדת"הבעיות את שהבינו מבלי לשופט דעת חוות ומעבירים שטחיות הצעות
 העובדת שקבעה הסכם -...חשובים לפרטים התייחסה לא העובדת-..ראלי היה שלא הסדר על לשופט
 הוגן לא הסכם ויצרה האישה של המצוקה את קלטה לא".. ;״..חמורה טעות .הבנה וחסר רגיש אינו

.האישה״ בזכויות שפגע
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 שמוקדש הקצר והזמן הסיוע ביחידת המתקיימות הפגישות של המועט המספר הדין, מעורכי חלק לדעת
 תרומה ובעל ממשי סיוע להעניק מסובכות, בעיות לפתור היחידה לעובדי מאפשרים אינם למתדיינים

 בדרכי בעיותיהם את לפתור אמיתית הזדמנות ־ מהצדדים נמנעת כך גידי על טובים. פתרונות ולהציע
 עושים לא הם.כשלון על המשפט לבית מדווחת היחידה ,הזוג בני בין לפשר קצר ניסיון לאחר"..

"..מנתלפשר על מספיק ניסיון

 לפתרון מהצעות מרוצים היו לא המתדיינים מהמקרים בחלק הסכסוך: לפתרון היחידה הצעות סיב
 ופוגעות טובות אינן ביחידה שעלו ההצעות כי חשו מהמתדיינים חלק ביחידה. שהוצגו הסכסוך

שלהם. באינטרסים

 :ליחידה מהפנייתו כתוצאה נפגע יצגו שאותו הלקוח של האינטרסים .בהם מקרים תארו דין עורכי 15
 וזה מסוים כסף סכום לגבי חוקית מבחינה נכון שאינו רעיון להם וזורקת מהצדדים את מנחה העובדת"

;הצד״ את משלה זה .ממון ידעבענייני חוסר מתוך
 של באינטרסים פגעה מפליגים... ויתורים מציעים .רכוש של בתחום חובבני הסכם ללקוחות ״מציעים
"זכויותיו על נאבק היה אם יותר להשיג יכל" ;שלי הלקוח

 :ההסכם הוגנות על לשמור מאשר יותר המחלוקת את לסיים חשוב היחידה לעובדת כי טענה עלתה
״.. שלי הקליינט את קיפח שזה למרות המחלוקת את לסיים חשוב היה היחידה לעובדת’

הקונפליקט בסיום עיכוב
 המתדיינים בהם במקרים ומעיקה כמיותרת נתפסה הסיוע ליחידות הפניה הדין, מעורכי חלק לטענת
 מגורמים בעבר סיוע קיבלו המתדיינים כאשר ;בית בשלום מעוניינים ואינם להתגרש החלטה קיבלו

 )למשל מידיים פתרונות במתן צורך היה כאשר או הטיפוליות האופציות את מיצו כי וחשו טיפוליים
 בהפניה ורואים טיפולי בסיוע מעוניינים אינם המתדיינים אלו במקרים במשפחה(. אלימות של במקרים
 חשים ..לבוא אותם שמכריחים חשים".. הסכסוך: בפתרון עיכוב הגורם עליהם שנכפה פתרון ליחידה
 פיצול מהוות השירות .למתדיין מטרד היא ״לעתים ; ״.. לאחר אחד ממשלתי מפקיד לעבור צריכים שהם
.״ בקהילה הרווחה בשירותי טופלו האנשים רוב .בלקוח בטיפול מיותר

 הפגישות מועדי תיאום מאפשר שאינו ביחידות הקיים העומס היא הסכסוך בסיום לעיכוב נוספת סיבה
 חצי לעוד נוסף דיון קובע המשפט בית ..תיק שלכל זמנו את מאריכים בגללם".. מידי: באופן ביחידות

 נחוץ לא באופן הזמן את מאריכה ליחידה הפניה .במצוקה שנמצאת במשפחה שנה חצי איבדנו ואז שנה
 יפסוק שהשופט במקום נסחב זה ..אחרים חודשים לישיבות נגררים היינו לא היחידה כלי";"ומיותר
..".ראלית בצורה

 /77V777״:הסכסוך פתרון את עיכב הסכסוך בפתרון היחידה של ראוי לא תפקוד כי טענות גם נשמעו
 שלא בעלה את שכנעה לא" ;מספיק״ פעלה לא היחידה ..רב זמן אותה משכו .הטיפול קצב את האטה
".בוזבז שזמנה חשה האישה ..דעתו את לשנות להתגרש רוצח
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 הצדדים לאחד הוגן אינו ביחידה שגובש ההסכם כי משפט בבית מתברר בהם במקרים כי טענה נשמעה
 שהרוויח הגבר הדברים את לכתוב צריכים וכשהיו ביחידה פה בעל סוכם" :הסכסוך בפתרון עיכוב נגרם

 הבעל" ;בתיק״ לעיכוב גרם ה.וז לאישה דיור כמו שהושמטו מדברים והתעלם בדברים נאחז מההסכם
".נגדו אשתו את עורר וזח התחרט הוא ובדין רכוש בענייני ביחידה לדבר הסכים

 אחד את המשרת בסכסוך, הטיפול זמן להארכת אמצעי מהווה היחידה כי נטען מהמקרים בחלק
 נתפס העיכוב .זמניים מזונות לשלם שחויב בבעל פגע וזה זמן משכה האישה" .*השני בצד ופוגע הצדדים
הקונפליקט. לסיום המתאים המומנטום לאיבוד מהמקרים בחלק מוביל שהוא משוס גם כבעייתי

 אלו דין עורכי במתדיינים. פגעה לא הסיוע ליחידת ההפניה כי במפורש ציינו רבים דין עורכי כי לציין יש
 שגובש בהסכם פחות לקבל יכולים שמתדיינים ולמרות הזוג לבני להועיל רק יכולה ההפניה כי גורסים

יותר. חשובה הינה מקוצר ובתהליך יותר נינוחה בדרך בפשרה, להסכמות הגעה ביחידה,

 בהם במקרים בעיקר ביחידה שנעשתה מהעבודה מרוצים היו שלהם הלקוחות כי ציינו דין עורכי מספר
 ונכונותה העובדת של מהסבלנות רצון שביעות הביעו מתדיינים הסכסוך. לסיום שהובילו פתרונות הושגו

 מה לשמוע או הסוף עד לשמוע וסבלנות זמן אין משפט בבית" : לבעיותיהם ולהקשיב אותם, לשמוע
 הקיימת והנינוחה לוחצת הפחות מהאווירה גם מרוצים היו מתדיינים ".הזוג לבני וכואב מטריד באמת

 את קיצרה היחידה כי חשו מתדיינים הצדדים. בין התקשורת בשיפור להם שניתן ומהסיוע ביחידה,
להסכמות. מהמקרים בחלק והובילה הקונפליקט לסיום דחפה התהליך,

ליחידות הפניה
 ליחידה לקוחותיהם את להפנות מהמקרים, בחלק לשופטים, מציעים הם כי ציינו רבים הדין עורכי

 ביחס חיובית עמדה מציגים הם כי ציינו הדין מעורכי חלק ליחידה. לפנות מלקוחותיהם לחלק וממליצים
 וכדי הסכסוך פתרון בתהליך כמחבלים או כנוקשים השופט בעיני להיתפס לא כדי ליחידה להפניה
 יכולה שהיחידה להם נראה כאשר בעיקר ליחידה לפנות למתדיינים הציעו דין עורכי בעיניו. חן למצוא
לסכסוך. מידיי פתרון במתן צורך היה וכאשר הלקוח של אנטרס את לשרת

 ממליצים לא הם כי ציינו דין עורכי שני ליחידה. הפניה על המליצו לא הם כי הדגישו אחרים דין עורכי
 שני לשופט. זאת מציעים הם אולם סמכותם בתחום אינה וההפניה מאחר ליחידה לפנות למתדיינים

 אחד בעתיד. זאת לעשות שוקלים הם אולם ליחידה להפנות המליצו לא עדיין הם כי ציינו דין עורכי
 היחידה עובדי שלהערכתו משום מקצועיים פרטיים ליועצים להפנות מעדיף הוא כי ציין דין מעורכי

מקצועיים. פחות

דין עורכי עבודת על חסיוע יחידות הקמת חשפעת
 מדובר הייתה, שכן ובמידה עבודתם, על השפעה כלל הייתה לא הסיוע ליחידות כי ציינו דין עורכי מרבית

 מעט שרק מאחר הסיוע, יחידות בהשפעת חשים אינם כי ציינו דין עורכי שלושה ביותר. מועטה בהשפעה
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 עבודת כי ציין לא הדין מעורכי אחד אף רב זמן פועלות אינן שהן ומשום אליהן הופנו מלקוחותיהם
עבודתם. על לרעה השפיעה היחידה

 מירוץ את מונעת היא להם. מסייעת הסכסוכים יישוב בהליך היחידה שמעורבות שאמרו דין עורכי היו
 המוגשות הבקשות, מספר את מקטינה ובכך רבני, דין לבית לפנות השני לצד התמריץ ואת הסמכויות

 מסייעים הדין, עורך לעבודת גם החיוניים ביחידה, הנעשים המשפחתיות הבעיות בירורי המשפט; לבית
 הקמת כי שציין מי היה עוד המשפט לבית להביא שעליהם והעדויות החומר באיסוף הדין לעורכי

 את לייחס ניתן אם יודע אינו הוא אולם מטפל, הוא שבהם התיקים כמות את הגדילה למשפחה ביהמ״ש
היחידות. להקמת השינוי

היחידות תפקוד לשיפור הדין עורכי הצעות .6
:תפקודן שיפור לשם הסיוע יחידות בעבודת שינויים מספר לערוך מציעים דין עורכי

ליחידות מקצוע אנשי תוספת
 שעבודת מאחר סוציאלית, בעבודה הכשרה בעלי משפטנים היחידות בעבודת לשלב מציעים דין עורכי

 בחשבון מביאות שאינן החלטות הדין, עורכי לדברי גורליות. משפטיות החלטות בקבלת כרוכה היחידות
 אחיזה להם שאין ולפתרונות להסכמים להוביל ועשויות בצדדים לפגוע עשויות המשפטי הצד את

 כאשר ,רכוש חלוקת לגבי לייעץ לתת להם אסור .שגוי ייעוץ של המצב את לשנות.'" יש ולכן במציאות,
 ,דין עורך של ייעוץ ללא סוציאלית עובדת עם מתייעצים תכאשר .מכירים״ לא הם המשפטי ההיבט את

. ".המשפט לבית חוזרים אלה כמקרים .נגמר לא העסק

 ולא ניטרלי להיות עליו הדין, עורך עם להתייעץ תוכל היחידה שעובדת מנת על כי מדגישים דין עורכי
מהמתדיינים. אחד עם מזוהה

 לילדים, פסיכולוגים מקצועיים, מגשרים גם לשלב הדין עורכי הציעו ביחידה דין עורכי של שילובם מלבד
 לשופט לסייע כדי זאת, ופסיכיאטרים. משפחתי בייעוץ שמתמחים מטפלים מאבחנים, פסיכולוגים

 פסיכולוגית דעת חוות מתן יאפשר מאבחן פסיכולוג שילוב ועוד. מינית התעללות הורית, מסוגלות לאבחן
אפשרי. תמיד שאינו חיצוני, גורם מימון ויחסוך לשופט

עובדים הכשרת
הגישור. בתחום השתלמות ולערוך והמשפט החוק בתחום היחידות עובדי של הידע את להרחיב הוצע

ביחידות עובדים תוספת
 עם לפגישות ההמתנה משך את לקצר ביחידות,וכדי העומס את להקטין כדי נוספים עובדים לשלב הוצע
בין־אישית כימיה שחוסר מאחר בלבד, אחד עובד שבהן ביחידות, במיוחד עלה זה צורך היחידה. עובד
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 התאמה חוסר מצבי למנוע יוכל נוסף עובד ביחידה. להיעזר בנכונותם לפגום עשוי המתדיינים לבין בינו
כאלו.

 קצת חשים הגברים שהמתדיינים הטענה בעקבות זאת, ביחידה. גברים עובדים לשלב הוצע זאת מלבד
המתדיינות. הנשים עם יתר הזדהות- מזדהה היחידה עובדת כי נדמה שלעתים משום מאוימים,

סיוע יחידות הוספת
 למשל, סיוע, יחידות להוסיף שיש ציינו הצפון( מאזור מתדיינים המייצגים אלה )בעיקר דין עורכי מספר
 מיקומן סיוע. יחידות אין שם אין שכיום שמונה ובקריית בטבריה משפחה לענייני המשפט בבתי

 להיעזר מגוריהם, ממקום הרחוקות ליחידות, להגיע מתקשים שכיום אלו, על יקל נוספים במקומות
לילדים. היחידות של נגישותן גם תגדל כך הסיוע. ביחידות

וסמכויותיה היחידה תפקידי תפיסת שינוי
 דין עורכי ראשונה". "עזרה להוות רק ולא משמעותי סיוע לספק צריכה היחידה כי ציינו דין עורכי מספר

 הארכת תיק. לכל המוקצה ההתערבות משך את ולהגדיל היחידה לעבודת עומק יותר להכניס מציעים
 אר/ת:בתיקים יותר גדולה מעורבות והצגת יותר מעמיקה עבודה ביצוע תאפשר ההתערבות משך
 מלחץ נובע זה אולי .חובה ידי לצאת כדי רק ניסיון וזה כישלון על המשפט לבית דיווח ואז שתיים או

 להיות צריכה תיק בכל .זמן חוסר מפאת וזאת די עושה לא היחידה” ;”גדולה תיקים ומכמות ועומס
 יגיעו בעצמם שהם ,לפשר לנסות כדי ,יותר ביניהם ולתקשר הזוג בני עם לשבת כדי נוספת זמן מסגרת
.” המשפט בית ולא לפתרון

:יותר תכופות פגישות וקיום המתדיינים של יותר אינטנסיבי ליווי הציעו הדין עורכי
 או מחדש להתחיל צריכים פגישה ובכל ,לסחבת גורם זה לשבועיים אחת פגישות קובעים שהם כיוון"

 כפתרון אם -מחר שיותר כמה אותו ולסיים להתחיל צריך כן ועל חדש סכסוך נוצר לפגישה פגישה שבין
 להסתפק ולא העבודה מהלך את יותר לתכנן צריכה הסיוע יחידת כי צוין כן כמו .״ ידיים בהרמת ואם

המתדיינים. על מידע יותר ולקבל יותר יסודית בצורה שאלות לברר היחידה על בלבד. בשיחות

 הרווחה שירותי ידי על כיום המבוצעות משימות יותר לבצע ליחידות לתת הציעו הדין מעורכי חלק
 המשפט. לבית מידי סיוע להעניק ויכולתה זמינותה בשל יותר, כטובה נתפסת ליחידה הפניה בקהילה.

 היחידה ביכולת פוגעת מגוריהם באזור סוציאלית לעובדת המתדיינים הפניית כי טענה עלתה בנוסף,
 לדברים לשופט נוספות עיניים זוג ־"להוות תפקידה את למלא ליחידה מאפשרת שאינה מאחר לתרום,

 זאת, לעומת בשטח. המצב את לוודא כדי בית ביקורי תקיים שהיחידה הוצע לראות". יכול לא שהוא
 שיש המידע ומיעוט מקרה לכל מקדישה היחידה שעובדת הקצר הזמן במסגרת כי גרסו דין עורכי מספר

 להיעשות צריכות המעמיקות הבדיקות ראשונית. מבדיקה יותר לבצע יכולה אינה היא המשפחה, על לה
 הרווחה בלשכות השירותים עם היחידות של הקשר בחיזוק הצורך הודגש לכך אי הסעד. פקידות ידי על

 להימנע להקפיד הצורך הודגש כן כמו המתדיינים. את המכירים טיפוליים מגורמים מידע וקבלת
הגופים. בין ומשימות בסמכויות מחפיפה
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 מוצע ביחידה. שטופלו המתדיינים התקדמות אחר צמוד מעקב לקיים שצריך אמרו דין עורכי מספר
 הסתפקה היחידה* :בית שלום הסכם או גירושים לאחר גם הזוג, בני עם קשר על תשמור שהיחידה

 .תפקידה את מילאה מבחינתה והיחידה החל לא הזוג .פסיכולוגי לטיפול ללכת צריכים שהם לזוג בלומר
 קורה מה לראות ,שוב אליהם הזוג את לזמן ,קיבלה שהיא המידע את לבדוק היחידה על מבחינתי
 ;לדחייה״ מלחמה לכלי הופך וזה טענות כתיב הגשות את לדחות אסטרטגי כלי יותר הם אחרת ,ביניהם

".מעמד מחזיק הפישור ואיך פועל העניין איך ולראות מעקב לבצע "

 ההליכים סיום לאחר בקשיים שנתקלים מתדיינים לפניות כתובת גם תהווה שהיחידה מציעים דין עורכי
המשפט. לבית חזרתם את למנוע בכדי המשפטיים,

 צווי להוציא נוטים שופטים כי נטען הגנה. בצווי העוסקים במקרים יותר היחידות את לערב הצעה עלתה
 שבהם במקרים ביחידות יותר ייעזר שהשופט מציע הדין מעורכי אחד ליחידה. להפנות ולא מידיים הגנה

 יותר מעורבות יהיו שהיחידות גם הוצע לאלימות. הסיבות ובירור האלימות למניעת אלימות, יש
המשפחתי. מהסכסוך מושפעים או המעורבים לקטינים סיוע בהענקת

 את רק ולהפנות היחידות, מעורבות שבהם המקרים מגוון את לצמצם מציעים אחרים דין עורכי
 ותאפשר היחידות על הקיים הרב עומס את תמנע סלקטיבית הפניה לעזור. יכולות הן שבהם המקרים

 נותנים הם כאשר,רע רושם נותן זה " :יותר מבוססות המלצות ולהגיש יותר מעמיקה עבודה לבצע להן
 לשופט לסייע צריך הדוח .ולתוצאות למסקנות הניעו הם איך להסביר מבלי משפטים 5 של דף לשופט
".להבין

 ביחידה המגובשות להסכמות לתת הצעה עלתה סמכויות. יותר ליחידות לתת מציעים הדין מעורכי חלק
 במהלך פתרון להם נמצא שלא ומחלוקות לסכסוכים מידים פתרונות לתת ליחידה ולאפשר מחייב, תוקף
 למחייבת, ליחידה ההפניה את להפוך גם הוצע משפטי(. ידע דורשים שאינם בתחומים רק )אך הדיון

 לה ואין זימון שולחת היחידה כיום" אנשים. לזמן להן שיאפשרו חוקיות סמכויות ליחידות ולהעניק
".לפח אותו ולזרוק הזימון את לקחת יכול עו״ד וכך הצדדים את אליה להביא סמכויות מספיק

ליחידה מוקדמת הפניה
 כל הפנית של קבוע הליך לקבוע הוצע ליחידה. יותר מוקדם בשלב המתדיינים את להפנות הצעה עלתה

 להימנע יש כי טוענים זאת, לעומת אחרים, דין עורכי משפטי. לדיון העברתם לפני ליחידה התיקים
 את למתדיינים מסביר שהשופט לפני מדי, מוקדמת הפניה ליחידה. ישירות המתדיינים את מלהפנות

להערכתם. יעילה אינה אותם ומכוון ביחידה הנעשית העבודה מהות
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5 חלק

 השנייה: בשנה היחידות עבודת
 שופטים, של היחידות, עובדי של המבט נקודות
הרווחה שירותי עובדי ושל מתדיינים של
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מבוא א.
 משפחה. לענייני המשפט בתי ליד הסיוע יחידות של מעצבת להערכה מחקר של השלישי הדוח הנו זה דוח

 מבטם מנקודת הראשונה עבודתן שנת בסיום הסיוע יחידות של תפקודן את בחן (4 חלק )ר׳ הקודם הדוח
 של הרווחה, בשירותי בכירים תפקידים בעלי של היחידות, עם בקשר שהיו משפחות של השופטים, של

ליחידות. שהופנו מתדיינים שייצגו דין עורכי ושל היחידות עובדי

 בעלי של היחידות, עם בקשר שהיו משפחות של השופטים, של מבטם נקודת את מציג הנוכחי הדוח
 בהצגת מתמקד הדוח היחידות. לעבודת שנתיים בסיום היחידות עובדי ושל הרווחה בשירותי תפקידים
 גורמים עם היחידות עבודת בדרכי היחידות, בתוך הפעולה בדרכי השנייה השנה במהלך שחלו השינויים

 היחידות עבודת בהשלכות וכן עבודתן, ותוצאות היחידות עבודת תפיסת באופן לו, ומחוצה המשפט בבית
המשפחות. ועל הקהילתיים הרווחה שירותי עבודת על משפחה, לענייני המשפט בבתי העבודה על

:האלה המידע מקורות על מבוסס הדוח
 רמת )נצרת, משפחה לענייני המשפט בתי בארבעת השופטים 20 עם שנערכו חוזרים עומק ראיונות ♦

1999 מאי בחודש וירושלים( אשדוד גן,

1999 מאי בחודש במחקר שלוו היחידות ארבע עובדי 17 עם שנערכו חוזרים עומק ראיונות ♦

 חלק עם נערכו חוזרים ראיונות ; 1998 שנת בסוף רווחה שירותי עובדי 119ל- שנשלחו דואר שאלוני ♦
כשנה לאחר הרווחה שירותי מעובדי

 מארס-יולי החודשים במהלך מרואיינים 121 זמן: נקודות בשתי רואיינו ליחידות שהופנו מתדיינים ♦
 בחודשים חודשים, שלושה לאחר שוב רואיינו אלו מרואיינים ביחידות. ההתערבות בסיום 1999

1999 יולי־אוקטובר

 המבט נקודת הסיוע. יחידות עם בקשר שהיו השונים הגורמים של השונות המבט נקודות את להלן נבחן
המסכם. בפרק מוצגת היחידות עבודת לתפיסת ביחס האינטגרטיבית

היחידות עובדי של מבטם מנקודת הסיוע יחידות עבודת ב.
מבוא .1

 היחידות. לעבודת שנתיים בתום עבודתם, על הסיוע יחידות עובדי של מבטם נקודת את מסכם זה פרק
 הריאיון האחרונות, השנתיים במהלך פעמים ארבע רואיינו במחקר, שנכללות הסיוע, יחידות עובדי

 אחד כל עם נוסף ריאיון היחידות. פתיחת למועד סמוך לעבודתם, הראשונים בחודשים התבצע הראשון
 עם ראיונות נערכו 1999 שנת בתחילת היחידות. של הראשונה הפעילות שנת בסיום התבצע מהעובדים

 ראיונות בוצעו 1999 יולי חודש במהלך היחידות, לפעולת השנייה השנה בסיום היחידות. מעובדי חלק
הסיוע. יחידות עובדי כל עם עומק
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 בשל לתפקידם בכניסה אותם שליוו הקשיים את היחידות עובדי תיארו הקודמים, הראיונות במסגרת
 עובדים תפקידם. להגדרת ביחס ואי־הבהירות הייחודי עבודתם סגנון משפטית, מסגרת בתוך פעולתם

 בתוך גורמים עם המועדפים העבודה ודרכי המשפט לבית מחוץ היחידה מיקום לגבי התלבטויות הציגו
 העבודה מודל יעילות את בחנו הם בקהילה. טיפוליים גורמים ועם הדין( ועורכי )השופטים המשפט בית
 עסקו בנוסף, ולמשפחות. לשופטים עבודתם תרומת ואת ליחידה המשפחות של יחסן את השופטים, עם

 ובהעלאת ליחידות ההפניה מועד בקביעת היחידות, לעבודת המתאימים .המקרים סוגי בהגדרת העובדים
 מקצוע אנשי והוספת נוספים תפקידים ביצוע לעובדים, נוספות הכשירות )מתן עבודתן לשיפור הצעות

נוספים(.

 הפרק .1999 יולי חודש במהלך הסיוע יחידות עובדי עם שנערכו הראיונות ממצאי את נציג זה בפרק
 הסוציאליות העובדות עם היחידות, על האחראיות עם שנערכו פנים, אל פנים ראיונות 17 על מבוסס

 במהלך ליחידות שהצטרפו דין ועורכת פסיכולוג ועם במחקר שנכללות הסיוע יחידות בארבע שעובדות
לעבודתן. השנייה השנה

 שינויים כי להדגיש חשוב בעבודתן. מרכזיים שינויים מספר חלו הסיוע יחידות פעולת של השנייה בשנה
 המרכזי השינוי שיפור. הטעונים בעבודתם כתחומים היחידות עובדי עם הקודמים בראיונות תוארו אלו

 הסיוע. ליחידות דין( ועורכת פסיכולוג )פסיכיאטרים, אחרים מקצוע אנשי של חוספח הוא שחל
 בנצרת, - דין עורכת באשדוד, ביחידה - פסיכולוג גן, ברמת ביחידה שולבו דין ועורכת פסיכיאטרית

ופסיכיאטר. פסיכולוג דין, עורכת :מקצוע אנשי שלושה נוספו ובירושלים

 מול שופט של עבודה מודל במקום :גן ברמת הסיוע ביחידת השופטים עם העבודה בדרכי גם שינוי חל
שופטים. מספר מול עובדת סוציאלית עובדת כל :קרי האשכולות, בשיטת פועלת היחידה עובד,

 ובירושלים בנצרת הסיוע יחידות :המשפט לבית ביחס הסיוע מיחידות חלק של במיקום גם שינוי חל
ליחידות. עובדים נוספו ולא המשפט בבתי שופטים נוספו כן, כמו המשפט. בית לתוך הועברו

היחידות. עבודת על אלו שינויים של ההשלכות את נבחן זה דוח במסגרת

 הם שבו ובאופן ממלאים שהם בתפקידים שינויים חלו האם לבדוק ביקשנו העובדים עם בראיונות
 השונים המקצוע אנשי בין העבודה חלוקת מהי ולשופטים; למשפחות עבודתם תרומת את תופסים
 מהם ללמוד ניסינו כן, כמו לעבודתם. שונים מקצוע אנשי של התרומה בעיניהם נתפסת וכיצד ביחידה

 העובדים הרווחה. בשירותי עובדים ועם השופטים עם היחידות של העבודה בדרכי שחלו השינויים
 בעבודתם הקיימים הקשיים את לתאר ;המשפט בית עבודת על עבודתם תוצאות את להעריך התבקשו

מהגופים. אחד כל עם עבודתם בדרכי שינויים ולהציע
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ותרומתן היחידות תפקידי תפיסת .2
 צריכות הסיוע שיחידות התפקידים כי העובדים ציינו הסיוע ביחידות הראשונה העבודה שנת בסיום
 חשיבות את והדגישו חזרו מהעובדים חלק זאת, עם עלה. במערכת ביטחונם וכי יותר להם ברורים למלא
 מהסגנון הסתייגות מהעובדים חלק הציגו זה בשלב עדיין כן, כמו ליחידות. הייחודיים התפקידים גיבוש

במשפחות. מעמיק טיפול מאפשר אינו זה סגנון כי וציינו קצר-המועד, הטיפולי

 בהירים היחידות תפקידי כיום כי עולה ביחידות השנייה העבודה שנת בסיום שנערכו מהראיונות
 מיותרות הן הפניות ואילו ,ליחידה להפנות מתאים מה יותר שברור תחושה יש" יותר: לעובדים
 הנכונים התפקידים את מבצעים שהם תחושה להם יש כי ציינו עובדים ".בקהילה טיפול ומחייבות

י המשפט. בבתי הסיוע יחידות במסגרת לעבודה המתאימים

 תפקידים למלא צריכות הסיוע יחידות כי עובדים הדגישו הקודמים, בדוחות שהוצגה לתפיסה בדומה
 תפקידים מלבצע ולהימנע טיפולית, מסגרת בשום מענה קיבל שלא חלל למלא עליהן ייחודיים.

 במשפחות וטיפול המשכי טיפול או מעמיקה חקירה שדורשים במקרים )טיפול בקהילה כבר המבוצעים
בקהילה(. אינטנסיבי באופן המטופלות

 עצמם על מקבלים הם כי הנוכחיים בראיונות ציינו לא היחידות עובדי הקודמים, לראיונות בניגוד
 אילו לשופטים לומר יותר רב ביטחון חשים הם כי ציינו הם לבצע. שעליהם בטוחים לא שהם תפקידים

 בתפקיד ביטחון יותר .נוקשות פחות .בתפקיד גמישות יותר יש ״היום :ליחידות מתאימים מקרים סוגי
".השופט בפני דעתנו את לומר נוח יותר .שלנו

 כתוספת היחידות. תפקידי בתפיסת חדשים דגשים נוספו נוספים, מקצוע אנשי של השתלבותם בעקבות
 היחידה פסיכולוג הסכסוך, פתרון בעת הסוציאליות העובדות של המערכתית-סוציאלית לאוריינטציה

 המשפטי־ביצוע הצד את מחזקת הדין עורכת ואילו היחידות, לעבודת פסיכו-דינמית ראייה מוסיף
היחידה. במסגרת הסכמים עריכת ובגיבוש והגישור הפישור בתהליכי

 מהעובדים חלק שאפיינה קצר־מועד(, )טיפול הסיוע ביחידות הקיים הטיפולי הסגנון לגבי ההתלבטות
 שנת בסיום גם היחידות מעובדי חלק אצל ביטוי קיבלה היחידות, של הראשונה עבודתן שנת בסיום

 התערבות כי ציינו מועד, קצרת התערבות מביצוע הסתייגות שהביעו מהעובדים חלק השנייה. עבודתן
 לקיים יהיה שניתן ציפייה הציגו אלו עובדים למשפחות. אופטימלי סיוע מתן מאפשרת אינה זה בסגנון

 שלפיה הסיוע, יחידות של המדיניות את נוגדת זו ציפייה כי לציין )יש יותר. ארוכות התערבויות ביחידות
לקהילה(. ארוך־טווח טיפול הדורשים המקרים את להעביר יש

 ניתן אם למשפחות יותר טוב היה לטענתם, במשפחות. הטיפול ממהירות תסכול הביעו עובדים מספר
 פניות יחסוך יותר ארוך ליווי להערכתם, יותר. המורכבים במקרים בעיקר זמן, לאורך אותן ללוות היה

 ארוך־טווח טיפול למתן בנויה אינה שהיחידה להם ברור כי עובדים ציינו זאת, עם המשפט. לבית חוזרות
 לסגנון בקשר מהעובדים חלק של הקושי למרות טווח. וקצרי ממוקדים והדרכה ייעוץ למתן אם כי
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 הקצר הזמן למרות למשפחות, היחידות עבודת של לתרומה מודעים הם כי אלה עובדים הדגישו הטיפולי,
לטיפול. המוקדש

 שינוי על מדווחים קצר־המועד, העבודה מסגנון הסתייגות הקודמים בראיונות שהציגו אחרים עובדים
 החיוביים הצדדים הבנת על ודיווחו המועד קצר הטיפול סגנון עם השלמה הציגו אלו עובדים בגישתם.

 מה יש ,קצרה שההתערבות שלמרות מרגישה אני" ; "מיידיות תוצאות לקבל מאפשרת זו שיטה" :שלו
 להתקבל חייבים אנשים - המשפט לבית דיווח של מחויכות שיש מבינה ...השינוי את ורואים לעשות

 היא כמטפלת שלי האוריינטציה כי קצר טיפול של לעבודה להסתגל צריכה הייתי בהתחלה"... ;מיידית״
 לא אבל ,לטיפול רלוונטיים שהנם הנושאים לכל להתייחס לא התקופה במהלך למדתי ...ארוך לטיפול
 ממוקדת התערבות לבצע ניתן האם ולבחון לאנשים להתייחס :איזון של למצב הגעתי היום .למצב

.חרדות״ והורדת ואמפטיה ריכוך של יותר ארוכה להתערבות זקוקים שהם או ומהירה
i

מיחידות תפקידי
 לעבודתן הראשונה השנה בסיום לעבודתן כמתאימים היחידות עובדי על-ידי שנתפסו התפקידים מרבית

 במתן רואים שהם עובדים ציינו הקודמים, לראיונות בדומה הנוכחיים. בראיונות גם כמתאימים צוינו
 של דחופים לצרכים מיידי מענה לספק אמורה היחידה היחידות. של משמעותי תפקיד מיידי טיפולי סיוע

הסכסוך. פתרון את ולקדם המשפט, לבית שמגיעים המתדיינים

 ייחוס הסלמות. וכמניעת להסכמה במחלוקת הנמצאים הצדדים כהבאת תפקידם את תיארו עובדים
 לכוח כמקור היחידות, עובדי על-ידי כיום, גם נתפסים המשפט לבית שלהן והקרבה ליחידות סמכויות
ההתערבות. להצלחת רבה במידה ותורמים המופנים אצל שינוי יוצרים היחידות, של ולמעמד

 להסכמות להגעה הצדדים, בין המתח להורדת המכוונת היחידות, פעולת כי הדגישו היחידות עובדי
 מחזקת ליחידה ההפניה לטענתם, הצדדים. על-ידי הסכסוך תפיסת את משנה המשפטי, המאבק ולסיום

היריבות. של הצד את במקום הפשרני הצד את

 מתון פעולה לכיוון לפנות הדין עורכי על גם משפיעה היחידה כי טוענים עובדים האחרונים, בראיונות
 המדגיש היריבותי, בדגם הקיים מזה אחר בקו הדברים את שאומר קול "יש :להסלמה במקום יותר
פשרות". ויצירת הבנה מחזק ומתן, משא

 מכשולים ומסירה הצדדים בין היחסים מערכת בשינוי מסייעת ביחידה ההתערבות כי מדגישים עובדים
 של במניעה המסייעת ביחידה הנעשית פעולה כל העובדים לטענת הבעיות. פתרון את שמעכבים רגשיים
ולילדים. למשפחות תורמת הסכסוך, הסלמת

 פתרון תהליך את לקצר מהמקרים, בחלק מאפשרת, ליחידה הפניה כי כיום גם מעריכים עובדים
 המשפחות שהות קיצור לא הוא להצלחה המידה קנה כי הדגישו הם זאת, עם המשפחות. בעבור הסכסוך

 מספקות היחידות כי ציינו עובדים לסכסוך. ביחס המשפחה של התפיסה שינוי אלא המשפט, בבית
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 משפטיות לא אפשרויות ומחזקות בהם נתקלים0 שהם הקשיים עם יותר טוב להתמודד כלים למשפחות
הסכסוך. לפתרון

 תרומת את ציינו עובדים בקהילה. טיפול קבלת לקראת המשפחות להכנת גם פועלת הסיוע יחידת
 ופועלת הרווחה שירותי על ידע למשפחות מעניקה היחידה שכן לטיפול, המשפחות גישת לשינוי היחידה
בקהילה. סיוע לקבל נכונותן לשיפור

 מטופלת הייתה שלא לאוכלוסייה טיפולית הזדמנות מספק ביחידה הניתן הסיוע כי ציינו עובדים
 בטיפול היו שלא אנשים ליחידה, ההפניה בזכות בקהילה. לשירותים הסטיגמה בגלל תגיע ולא בקהילה
טיפולית. לסביבה מגיעים

 לדבריהם, מתפקידם. כחלק העובדים כל על-ידי נתפסות הילדים טובת על ושמירה הילדים על הגנה
 הנזק את יצמצמו לפחות או נזק יגרמו שלא בדרכים הגירושין את לסיים להורים לסייע פועלות היחידות

 לטובת לדאוג פנויים להיות שלא עשויים ההורים מתח, במצבי העובדים, לטענת לילדים. הגירושין של
 :טובתם את היום סדר על ומעלים הילדים לצורכי ההורים מודעות להעלאת פועלים העובדים הילדים.

 קבועים ראייה סדרי קביעת חשיבות וריאליים, סבירים מזונות לקבל אביו, את לראות הילד זכות
 שלהם המשותפת האחריות ועל הילדים, על פעולותיהם השלכות את הזוג לבני מסבירים הם וכדומה.
 להיפתח העומדות הנישואין, קשרי את לסיים ששוקלים להורים ממוקדות מידע קבוצות כהורים.

זו. לתפיסה ביטוי הן ביחידות,

 המבט נקודת השופט. על-ידי המתבצעים ילדים, עם בראיונות להשתתף מוזמנים היחידות עובדי כן, כמו
 הריאיון בביצוע הן לשופט, רבות מסייע ובמתבגרים בילדים בטיפול שלהם המקצועי והניסיון טיפולית

הריאיון. מן העולה המידע בעיבוד והן

 עובדים לקהילה. בפנייה ייעוץ ובמתן בקהילה הרווחה שירותי במיפוי לשופטים עוזרים היחידות עובדי
 הקיימים למשפחות המתאימים השירותים סוגי את לשופטים להבהיר אמורות הסיוע יחידות כי ציינו

המשפחות. את להפנות רצוי טיפוליים גורמים לאילו להם ולייעץ בקהילה,

 גישור/פישור של ייחודי סיוע מתן הוא האחרונים, מהראיונות שעולה כפי היחידות, של הייחודי התפקיד
בקהילה. פרטיים למגשרים פונים היו שלא לאנשים במיוחד תורם זה סיוע הסכמות. ובגיבוש

 טיפול. ניהול של לתפקיד ביחס היחידות עובדי של ביחסם הוא הנוכחיים בראיונות שעלה מרכזי שינוי
 היחידות, לעבודת המתאים כתפקיד היחידות עובדי כל על-ידי הנוכחיים בראיונות הוצג זה תפקיד
 היחידות. לעבודת מתאימים שאינם מהתפקידים כאחד זה תפקיד צוין שבהם הקודמים לראיונות בניגוד

 המטפלים הגורמים בין קשר שאין במקרה במשפחה בטיפול המעורבים כל בין תיווך כי ציינו עובדים
 מעורבים בקהילה רבים טיפוליים שגורמים במקרים לטענתם, היחידות. של משמעותי תפקיד הוא

 ביניהם, התיאום את לשפר המעורבים, הגורמים כל בין להפגיש יכול היחידה עובד במשפחה, בטיפול
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 סביר למשפחה. ביחס אחידה תמונה לשופט ולספק הגורמים כל בין הטיפול על האחריות בחלוקת לסייע
 לשירותי וביחס המשפט לבית ביחס השירות ובמיקום בתפקידם היחידות לעובדי שיש הביטחון כי להניח

 כמו בעבודתם. יותר מוקדם בשלב מתאים להם נראה שלא זה, תפקיד למלא להם מאפשר כיום הרווחה
 ופורמליות בלתי-פורמלית סמכויות אליה מואצלות המשפט מבית חלק מהווה שהיחידה היות כן,

זה. תפקיד בביצוע לה המסייעות

ההפניה של הרלוונטיות
 הקודמים בראיונות מרכזית כשאלה צוינה היחידות לעבודת המופנים המקרים של הרלוונטיות מידת

 שעובדי מאחר בהפנייתם תועלת שאין מסוימים מקרים יש כי ציינו עובדים היחידות. עובדי עם שנערכו
אלו. למשפחות לסייע יוכלו לא היחידות

 עובדים היחידות. עובדי על־ידי אחרת בצורה נתפסת ההפניה של הרלוונטיות שאלת הנוכחיים, בראיונות
 רבה תועלת יש ליחידות שלהפניה לכך מודעים הם היום להם, שהייתה הקודמת לתפיסה בניגוד כי ציינו

 שתפיסת ככל מהעובדים, חלק לטענת היחידות. לעבודת כמתאימים בעבר מוגדרים היו שלא במקרים גם
 הם הסכסוך, את לפתור יכולים אינם שהם במקרים גם כי חשים הם יותר, להם ברורה היחידה עבודת
 ,רלוונטית נראית לא ההפניה אם גס כי יודעים אנו היום" :למשפחות מסוים בהיבט סיוע לתת יכולים
 לסייע או (המשפטי התהליך מתוצאות) וחרדה פחד עם להתמודד אפילו ,כמשהו לעזור יכולים אנחנו
 לפתרון ניתן סכסוך כל לא כי עובדים הדגישו זאת, עם .המשפחה״ הופנתה שבגללו מזה אחר בנושא

היחידות. לעבודת פחות המתאימים מקרים ישנם וכי ביחידות

היחידות לעבודת המתאימים המקרים
 שנערכו הראיונות ובין הראשונה עבודתן שנת בסיום היחידות עובדי עם שנערכו הראיונות בין השוואה

 לעבודת כמתאימים שהוגדרו המקרים במרבית שינוי חל לא כי מלמדת השנייה עבודתן שנת בסיום
היחידות.

 כמקרים ליחידות המתאימים המקרים את כללי באופן מסכמים עובדים הקודם, הדוח לממצאי בדומה
 הטיפולית ההתייחסות מהמקרים, בחלק כי מדגישים עובדים לסכסוך. טיפולית בהתייחסות צורך שיש

 פתרון את שיקדם המתדיינים, אצל רגשי שינוי תאפשר אחרים ובמקרים הסכסוך, פתרון את תאפשר
 את לעבד להתגרש שרוצים לזוגות מאפשר ביחידה הסיוע העובדים, לטענת המשפט. בבית הסכסוך

 מצב על מעשיהם השלכות את לעצמם ולהבהיר רגשית, מבחינה והן טכנית מבחינה הן הגירושין, תהליך
הילדים.

 את להפנות מתאים אלה במקרים כי נטען ליחידה. כמתאימה תוארה במשפחה אלימות עקב הפניה
 היחידה שעובד שאלות לשאול יכול אינו ששופט משום אותם, רואה ששופט לפני עוד ליחידה הצדדים

 בפני עומדות הן כאשר במצבן הבדל ויש חרדות מאוד הגנה לצו בקשה עם שמגיעות נשים" :לשאול יכול
 שם .הבעל את גס ומזמינה לחשוב אותן מעודדת העובדת .אותן ש״מכיל״ מי ויש כאן כשהן או שופט
.מדי״ רגשית ,נכון שוקלת לא האישה המשפט כבית
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 זה מהלך לבצע ביחידות אדם כוח מבחינת אפשרות לדעתם אין כנכון זה תהליך רואים שעובדים למרות
המקרים. בכל

 בהחלטה, מעורבים יהיו שכולם כדי ליחידה המשפחה כל את להפנות חשוב כי נטען אפוטרופסות בנושא
 יש זאת, עם שיפוטית. הכרעה שתתקבל במקום ההחלטה, את בעצמם ויגבשו החסוי טובת על יחד יחשבו
הסיוע. ליחידות מופנה אינו זה נושא התביעות, ברוב כי לציין

 היחידות עובדי דין. עורך בשילוב כוללים, הסכמים לגיבוש בקשות יותר ליחידה להפנות מציעים עובדים
 .האנשים בעבור מדי מהיר זה" :לטענתם המשפטי. הדיון במהלך הסכם לגיבוש חסרונות יש כי הדגישו

 החלטות שיתקבלו ולא ,תהליך האנשים את להעביר צריך .שהוחלט מה את ולקבל לעכל זמן להם אין
".הדיון כדי תוך מהירות

 "גם ליחידות: קשים מקרים הפניית של בנחיצות מכירים עובדים קודמים, בראיונות מאשר יותר כיום,
 בצורך ולהכיר ,להסכמות להגיע הניסיון על לוותר לשופט עוזר זה ,להסכמות מגיעים לא אנחנו אם

 כל כי המניחים מהשופטים חלק של בגישתם הקיימת הבעייתיות את מדגישים הם ".משפטית בהכרעה
 מקרים בהפניית ביטוי לידי באה זו גישה .להסכמות יגיעו שאנשים להם חשוב"... :לפתרון ניתנת בעיה

".לפתרון ניתן מקרה כל לא ,בעצמה לפתור הצליחה לא השופטת שאותם

 הקודמים בראיונות נתפס קשר בסרבנות טיפול העובדים. של בגישתם שינוי לראות ניתן נושאים במספר
 הסתייגות עובדים הביעו הנוכחיים, בראיונות היחידות. עובדי של ביותר החשובים מהתפקידים כאחד

 היחידות האם שאלה עולה ביחידות אדם כוח אילוצי עקב כי נטען ליחידות. אלו מקרים מהפניית
רב. זמן דורש זה בנושא שטיפול מאחר זה, תפקיד למלא צריכות

 עושות משפחות כי נטען מחד, סכסוך. ליישוב לתובענה ביחס התלבטות עלתה הקודמים בראיונות
 אצל שינוי חל מהמקרים בחלק כי נטען מאידך, השני; הצד את לנטרל כדי זה הליך בעזרת מניפולציות

 התובענה תרומת את עובדים הדגישו הנוכחיים, בראיונות היחידה. בפעילות השתתפותם מעצם הזוגות,
 המשפט. בבית הסכסוך בתחילת הנמצאות משפחות בקרב זה בהליך בשימוש הגידול ואת סכסוך ליישוב

 הופנו דין, עורכת פועלת שבה ביחידה בעיקר זה, בהליך שימוש נעשה שבהם רבים במקרים כי לציין יש
 להפנותם שאין מקרים יש כי דעים תמימי היחידות עובדי ההסכם. אישור לצורך רק לשופט הצדדים
הסיוע. ליחידות

היחידות לעבודת מתאימים שאינם המקרים
 העוסקים במקרים לטפל אמורים אינם הם היחידות עובדי של לדעתם הקודם, הדוח לממצאי בדומה
 הם אם רק ממון בסכסוכי לטפל יכולים היחידות עובדי כי צוין ואימוץ. עזבונות מזונות, רכוש, בענייני

 יכולים הם נוספים, סכסוכים של בהקשר ונבחן מורכב אינו הכספי הסכסוך וכאשר כולל, מהסכם חלק
 את להפנות הוצע רכוש בענייני מורכבים לסכסוכים באשר היחידה. של הדין עורך בליווי זאת לעשות
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 עזבונות בנושא תובענות להפנות לא ההחלטה כי ציינה היחידות על הממונה חיצוני. לגישור המתדיינים
 אישור כי צוין ביחידות. העובדים של התקנים מאי-מילוי ונובעת מקצועית ולא מנהלית היא ליחידות
ליחידות. זה נושא הפניית של מחודשת בחינה יאפשר התקנים

 ליחידה. להפנותם שאין כמקרים אינטנסיבי באופן בקהילה המטופלים מקרים תופסים עובדים
 והיו ,מעורכת סעד פקידת אם" :הסכסוך בפתרון יסייע לא נוסף טיפולי גורם של שילוב לטענתם,
 יכולה ההפניה כי מדגישים עובדים זאת, עם ".מיותר וזה ,דבריה על חוזרת רק הייתי .ברורות המלצות

 צורך יש כאשר או דחופים לצרכים מיידי מענה במתן צורך יש כאשר לקהילה, המוכרים במקרים לסייע
 ביחס גם מתאימה נתפסה ליחידה הפניה רבים. טיפוליים גורמים מעורבים שבהם במקרים טיפול בניהול

 נבחן שלא להיבט ביחס או בקהילה בהן שטיפל הגורם עם בקשר להיות מעוניינות שאינן למשפחות
בקהילה.

 כיום, גם הוגדרו, והתמכרויות( נפשיות בעיות קשה, אלימות )כגון אינטנסיבי טיפול הדורשים מקרים
 ביצוע את תופסים עובדים הקודמים, לראיונות בדומה ליחידות. ולא לקהילה המתאימים כמקרים

 מסוגלות או קשה ואלימות מסוכנות )הערכת ולמתבגרים לילדים הספציפיים וההערכות האבחונים
 מהשופטים כלים יותר להם אין כי ציינו היחידות עובדי המשפט. לבית מחוץ גורמים של כתפקיד הורית(
 אליהם להפנות מציעים עובדים הגנה. צו צריך אם להחליט תפקידם לא זה וכי מסוכנות להעריך

 היחידות עובדי לטיפול. הפניה לצורך או למשפחה תמיכה מתן לצורך הצו הפקת לאחר אלו משפחות
ביחידות. הקיים האדם וכוח זמן מגבלות בשל אפשרי איננו אבחון כי הדגישו

 :היחידות במסגרת להתבצע צריכה אינה ראייה סדרי גיבוש על החלטה גם כי ציינו היחידות עובדי
 להחליט רוצות לא כך על שמחות אנחנו .לא לנו ,זה את לעשות וכלים סמכות יש הסעד לפקידת"...

".חייהן לגבי להחליט להן לעזור אלא ,המשפחות בעבור

 ביחידות פחות להיעזר שיכולות אוכלוסיות ישנן כי מהעובדים חלק ציינו השנייה, העבודה שנת בסיום
הסיוע:

 רב במרחק הגרים לאנשים לסייע קושי יש כי טענה עלתה :מהיחידה רב במרחק שגדות משפחות ♦
 בעייתי שהינו עבודה, ימי והפסד כספיות בהוצאות כרוכה מרוחקת ליחידה הנסיעה מהיחידה.

 היא אלו, לאנשים לסייע כדי כי ציינה העובדות אחת ליחידות. המופנים מהאנשים חלק בשביל
 העברת באמצעות או יותר ארוכות פגישות קיום באמצעות נוספת בפגישה הצורך את לצמצם מנסה
בטלפון. מידע

 להם תסייע היחידה במה בטוחים אינם הם כי ליחידה מגיעים אינם מהעולים חלק כי נטען :עולים ♦
 ההבדל את מבינים אינם מהעולים חלק כי נטען ממסדי. מגורם סיוע מקבלת חשש יש לחלקם וכי
 יכול במתורגמן אלו משפחות של ליווי כי ציינו יחידות עובדי הסיוע. יחידות לבין הרווחה לשכת בין

להן. לספק שניתן הסיוע את לשפר
 ערביות משפחות על להקשות עשויים תרבותיים והבדלים שפה קשיי כי צוין ערביות: משפחות ♦

 ביחידה, דין עורכת של שילוב כי ציינה ערבית אוכלוסייה המשרתת יחידה עובדת בשירות. להיעזר
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 י אלו משפחות של הנכונות בהגדלת סייע הערבית, בשפה ושולטת התרבותית המנטליות את המכירה
בה. להיעזר ויכולתן ליחידה להגיע

ההפניה שלב
 משפחות יעילה. אינה מדי מוקדם בשלב הפניה כי עובדים ציינו הקודמים, הראיונות לממצאי בדומה
 רק לטענתם, ביחידה. לפשרות להגיע ירצו לא ריאליות לא דרישות להן שיש או דין עורך שירותי ששכרו
 להגיע יותר בשלים ויהיו יותר מציאותית תפיסה הצדדים יגבשו השופט, עם ראשונה פגישה לאחר

 זאת, עם בפישור. ומעוניינים בשלים הם כאשר ליחידה המשפחות את להפנות מוצע כיום גם לפשרות.
 על מעשיהם השלכת את להם להסביר כדי התהליך בתחילת המתדיינים הפניית חשיבות הודגשה
הסכסוך. הסלמת את למנוע וכדי ילדיהם,

רב״מקצועי בצמת עבודת
 נוספים מקצוע אנשי של צירופם הוא לעבודתן השנייה בשנה היחידות בעבודת שחל המרכזי השינוי

 האלה; המקצוע אנשי מכל מורכבת בירושלים היחידה ופסיכיאטר. פסיכולוג דין, עורך ליחידות:
 גם דין עורך שולב ולאחרונה דין, עורכת ביחידה יש בנצרת ;גן וברמת באשדוד ביחידות שולב פסיכיאטר

הראיונות(. סיום לאחר שולב גן ברמת הדין )עורך גן ברמת ביחידה

 דרכי על לעמוד ניסינו דין( ועורכת )פסיכולוג מקצוע אנשי שני ועם הסוציאליות העובדות עם בראיונות
 )במסגרת היחידות. לעבודת שונה התמחות עם מקצוע אנשי תרומת ועל רב-מקצועי בצוות העבודה

 ביצוע בעת ביחידות בלבד מועט זמן עבדו שהם מאחר הפסיכיאטרים רואיינו לא שערכנו הראיונות
הראיונות(.

רב־מקצועי בצוות עבודה דרכי
 ששולבו שונה התמחות בעלי המקצוע לאנשי ישירות מפנים אינם השופטים כי הדגישו היחידות עובדי

 גורם בהתערבות לשלב האם ההחלטה וכי ליחידות, אם כי דין(, עורך או פסיכיאטר )פסיכולוג, ביחידות
 מקצוע אנשי אנחנו.היחידה של האחראיות של המקצועית דעתן שיקול על-פי תעשה נוסף מקצועי
.שלו״ כראייה ר להיעז שניתן חושבים אם נפנה ...שלנו והשיקול

 אינם ביחידות, המשולבים שונות, התמחויות בעלי מקצוע אנשי כי הדגישו הסוציאליות העובדות
 העבודה עיקר לטענתם, המשפט. לבית מחוץ לגורמים השופטים של ההפניה את להחליף אמורים
 לסייע, הוא ביחידות הנוספים המקצוע אנשי של תפקידם הסוציאלית. העבודה בתחום היא ביחידות

 שעומדים מקצוע אנשי להיות ולא תפקידן, במילוי הסוציאליות לעובדות המקצועית, ראייתם בעזרת
 עובדים אלו מקצוע אנשי :הקיימות הטכניות המגבלות את העובדים ציינו בנוסף, המשפט. בית לרשות

רב. עומס עליהם תיצור אליהם ישירה והפניה בלבד חלקיות במשירות
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 מאנשי אחד של דעתו חוות את לקבל השופט בקשת מסוימים, במקרים כי העובדים ציינו זאת, עם
 ,משפט לסיים כדי" הסכסוך: פתרון בקידום לסייע כדי בחיוב, תיענה שונה התמחות בעלי המקצוע

.תפקידה״ לא זה אם גם ,לדין כשיר אדם אם תבדוק הפסיכיאטרית

הרב־מקצועי הצוות תרומת
 לטיפול התורם חיובי כמשאב רב-מקצועי בצוות העבודה את תופסים היחידות עובדי כל כי נמצא ככלל,

 עצמו את לבטא אפשרות יש ביחידה המקצוע מאנשי אחד לכל כי ציינו היחידות מעובדי חלק במשפחות.
 את תורם אחד כל ...וחוקים כללים אין .מקצוע לכל פעולה חופש ״יש :מתמחה הוא שבו בתחום ולסייע

".הייחודיתשלו התרומה

 אחרים מקצוע אנשי של תוספת כי צוין ראשית, רב־מקצועי. צוות של העבודה תרומת את ציינו העובדים
 )בסיוע הסכמים וגיבוש ופישור גישור עריכת :המשפחות של נוספים צרכים לספק ליחידות מאפשרת

 ברבדים והתבוננות פסיכיאטר( )בעזרת הסכמות על לחתום כשירות אישיות, הפרעות אבחון ;הדין( עורך
פסיכולוג(. של )בסיועו הסכסוך של יותר עמוקים

 אנשי למשפחות. לסייע היחידות יכולת את מעשיר אחרת, מדיסציפלינה נוסף, מקצועי איש כי צוין
 התורם רב ערך בעל מידע ומספקים נוספות מבט מנקודות המשפחות את מעריכים נוספים מקצוע
 ראיות בעלי שתים מקצוע אנשי שני" :המשפחות מצב לגבי יותר ואמינה מקיפה עשירה, תמונה לקבלת
 -בין דינמית ראייה היא הפסיכולוג של ואילו מערכתית היא התפיסה סוציאליות כעובדות - שונות
 מאוד משותפת עבודה" ;המון״ מוסיף וזה מסוימות משפחות עם לפגישות מצטרף הפסיכולוג .אישית
 תרומת כי ציינו העובדים .יותר״ רחב המשפחות על שניתן המבט ,וביחד ,אחד פן מציג עובד כל .עוזרת

 מקרים או התעללויות קשות, יחסים )מערכות מורכבים במקרים בעיקר חיונית נוסף מקצוע איש
 אנשי של הראייה שניתן. ככל ומקיפה רחבה תמונה בקבלת צורך יש אלו במקרים ילדים(. הכוללים

יותר. רב בביטחון המלצה לגבש הסוציאליות לעובדות מסייעת נוספים מקצוע

 שהוא משום גם היחידות לעובדי מסייע בטיפול נוסף מקצוע איש שיתוף הסוציאליות, העובדות לדברי
נוסף. עובד עם הרגשי בעומס להתחלק לעובד מאפשר

 עובדי על-ידי ביחידות ששולבו הנוספים המקצוע מאנשי אחד כל נתפס שבו האופן את להלן נבחן
 צוות על-ידי נתפסים שהם כפי היחידות, לעבודת תרומתם ואת שלהם התפקיד הגדרת את נציג היחידות.
היחידות.

 תרומה בעלת כתוספת היחידות עובדי כל על-ידי נתפסת היחידה לצוות פסיכיאטר הוספת פסיכיאטר:
 רבה במידה כפסיכיאטר נעזרים הם כי ציינו ובאשדוד גן ברמת הסיוע יחידות עובדי לעבודתם. רבה

 או נפש מחלת יש מהצדדים לאחד האם מאבחן הפסיכיאטר הרפואי״פסיכיאטרי. בתחום אבחון לצורך
 את בוחן הוא המשפט. בבית ביזארית התנהגות המציג אדם באבחון מסייע הפסיכיאטר אישיות. הפרעות
הסכם. על לחתום או לדין כשר והנו לרע טוב בין להבחין יכול שפוי לא או אלים אדם שבה המידה
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 לדבר מוכנים אך הנפש, לבריאות לתחנה לפנות מוכנים שאינם אנשים של באבחון גם מסייע הפסיכיאטר
 כי צוין היחידות באחת סטיגמטית. כפחות נתפסת אליו שההפניה היחידה, של הפסיכיאטר עם

 של היסטוריה עם או נפש מחלות עם באנשים לטיפול מצטרף משפחתי, מטפל גם שהוא הפסיכיאטר,
 בחלק מתמקדת אני" עבודה: חלוקת ביניהם יש כי ציינו עובדים התאבדות. איומי או ניסיונות
".בחלקהאבחוני - והפסיכיאטר ,משפחתי-הסוציאלי

 לאבחון משפחות של ההפניה הליך את שינתה לא לצוות פסיכיאטר של הצטרפות כי הדגישו העובדים
 לצורכי היחידה של כפסיכיאטר נעזרים השופטים דחופים, במקרים זאת, עם חיצוניים. גורמים על-ידי
אבחון.

 ברורות להמלצות להגיע לעובדים מאפשרת הפסיכיאטר של המקצועית דעתו חוות העובדים לטענת
 היחידות לעובדי שמסייע מהיר אבחון מספק הפסיכיאטר ".לתת יכולות לא שאנו פן נותנת היא" :יותר

 יודעות אנו ואז ,מאבחנת למסגרת אותם להכניס דקות חמש תוך יכולה" :הסיוע תהליך המשך בקביעת
 לקבל מסייעת - מתלבטים כאשר,לטיפול אדם להפנות כדאי אם ,מסוים בכיוון להמשיך טעם יש אם

 וכסף זמן חוסכת חיצוני, לגורם במקום ביחידה, לפסיכיאטר הפניה כי ציינו עובדים ".החלטה
למשפחות.

 .מרגיע גורם" הסוציאליות: העובדות של דעתן לחוות חיזוק מספקת הפסיכיאטר של הדעת חוות
 סמכות יש לפסיכיאטר .אותה לומר סמכות אין לנו .שלנו ההתרשמות את מחזקת מקצועית מבחינה

 עם אנשים עם כמיוחד ,מרגיע זה .מקצועי גב נותן זה"...;נזהרות״ יותר אנחנו .מוחלטים דברים לומר
.התמכרויות״ או התאבדויות של היסטוריה

 חלק זאת, עם משפחות. אליו שהפנו במקרים סייע הפסיכיאטר כי ציינו הסוציאליות העובדות
 צורך יש כי ציינו העובדות בו. להיעזר ניתן במה מלאה בצורה עדיין יודעות אינן הן כי טענו מהעובדות

לסייע. יכול שהפסיכיאטר המקרים ובבחינת ביחידות הפסיכיאטר תפקידי בהגדרת

 היחידה עובדת שלו. מההכשרה רבה במידה מושפעת היחידות לעבודת הפסיכיאטר תרומת כי ציינו עוד
 למשפחות. משותף טיפול בביצוע גם זוגי בטיפול שמתמחה כפסיכיאטר נעזרת היא כי ציינה באשדוד
 זו התמחות לדבריהן, טיפולית-משפחתית. בגישה המתמחה פסיכיאטר ליחידות לגייס הציעו העובדות

כפסיכיאטר. להיעזר יכולתן את מגדילה

 משרה בחלקיות שעובד הפסיכיאטר, של המוגבלת זמינותו את ציינו הסוציאליות מהעובדות חלק
הסיוע. ביחידת

 קושי צוין ובנצרת גן ברמת בירושלים. הסיוע ביחידת רק כיום מאוישת הפסיכולוג משרת פסיכולוג:
 תפקידי את לאייש כוונה יש היחידות בכל השכר. ורמת המשרה חלקיות עקב התפקיד באיוש

שעות. לפי בהעסקה הפסיכולוגים
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 שלא ביחידות סוציאליות עובדות בין היחידות לעבודת פסיכולוג תרומת בתפיסת בהבדלים להבחין ניתן
פסיכולוג. הכוללת היחידה עובדות לבין פסיכולוג כוללות

 לעבודת פסיכולוג מתרומת הסתייגות הביעו פסיכולוג כוללות שאינן ביחידות סוציאליות עובדות
 מבחנים לבצע אמור אינו שהוא מאחר לעבודתן, לסייע יכול אינו פסיכולוג כי טענו חלקן היחידות.

 היא הפסיכולוג של המקצועית האוריינטציה כי נטען כן, כמו ביחידה. עבודתו במסגרת פסיכולוגיים
 אינן הן כי שציינו עובדות היו קצר-טווח. טיפול מספקת שהיחידה בעוד טווח, ארוכי טיפולים לביצוע
במשפחות. בעצמן מטפלות שהן מאחר להן לסייע יכול פסיכולוג במה יודעות

 פסיכיאטר של הראייה ביחידה, אבחון שיבצע מקצועי בגורם צורך שיש במידה כי ציינה העובדות אחת
 הן כי ציינו אחרות עובדות זאת, לעומת פסיכולוג. של מראייתו יותר חיונית אישיותיות הפרעות באבחון

פסיכיאטר. של המקצועית לאורינטציה מאשר הפסיכולוג של המקצועית לגישה יותר קרובות חשות

 לשופטים, שיש מקצועית בהערכה ההבדלים עקב ביחידה פסיכולוג משילוב חשש הביעה העובדות אחת
 פסיכולוג ואם ,סוציאלית לעבודה הערכה חוסר יש ־ןיק,ט77יט>>": סוציאליים ולעובדים לפסיכולוגים

.אחר״ קרדיט לו היה העבודה את עושה היה

 פסיכולוג שילוב תרומת את שונה באופן תפסו פסיכולוג הכוללת הסיוע ביחידת סוציאליות עובדות
 פסיכולוג לתרומת ביחסן הפסיכולוג עם המשותפת עבודתם תקופה במהלך שינוי חל לטענתן, ביחידות.

 בפרופסיות מדובר - המחלוקות אותן את יש היום גם .מקצועיות מחלוקות - הדרך ״בתחילת :ליחידה
 עם לדבר איך בגישה הבדלים יש ,דינמית-פסיכו גישה מול מערכתית בגישה ,שונה בחינוך ,שונות

"זה את זה משלימים ...במשותף לעבוד נוח יותר היום אבל ...המשפחות

 או מתבגרים או ילדים עם בעיה יש כאשר בטיפול, הפסיכולוג את מערבות הן כי ציינו היחידה עובדות
 לבריאות הקשורים במקרים גם בפסיכולוג נעזרות היחידה עובדות הילדים. עם להיפגש צורך יש כאשר
 שיש או הזוג בני עם היחסים במערכת קשה בעייתיות מסתמנת שבהם ובמקרים לפסיכופתולוגיה הנפש,

אישיותיים. או בין־אישיים לבטים

 הילדים. ייצוג של בתחום יסייע שהפסיכולוג הציעה פסיכולוג כוללת שאינה ביחידה העובדות אחת
 בהורים בטיפול מעורב שאינו הפסיכולוג, ביחידות. דיה מודגשת אינה ילדים של המבט נקודת לטענתה,

 פסיכולוג יסייע מסוימים במקרים כי הוצע כן, כמו הילדים. טובת את המיצג נייטרלי גורם להוות יכול
 בשירות האבחונים את לממן יכולים שאינם ולהורים לילדים פסיכו-דיאגנוסטיים אבחונים בעריכת
הפרטי.

 מסוימות, במשפחות בטיפול להשתתף הפסיכולוג את מזמינות הן כי ציינו בירושלים היחידות עובדות
במשפחות. בעצמו מטפל הפסיכולוג מסוימים ובמקרים
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 הפסיכולוג עבודה. חלוקת ביניהם קיימת במשותף, מטפלים סוציאלית ועובדת שפסיכולוג במקרים
 שמכוונת התנהגות .להסכם ,למטרה האוריינטציה על אחראית [הסוציאלית העובדת] היא" מספר:
 יסכימו הם מה פחות שלי הדגש .הפסיכולוגית בנגיעה מתמקד אני .הדברים את מסכמת היא .לשינוי
 פנימה להתבונן אפשרות עוד כפניהם שתפתח או הסכימו הם מה על יבינו הם אס מעניין ויותר ,עליו

 מה פחות שלי הדגש .מסכמתדברים ולא פותחת יותר הסתכלות .כן לפני מודעים היו שלא דברים ולחוש
 מהעובדות אחת גם .”..להם שקורה מה בתוך שלהם ההרגשה על דגש ויותר ,לעשות רוצים או עשו

 .דינמית-פסיכו בראייה צורך יש שבהם נושאים לחדד או להעשיר יכול הפסיכולוג...” ציינה: הסוציאליות
 חלוקת יש” ;”...בחולשות או בכוחות לנגוע יכול הפסיכולוג .למטרה מכוונת הסוציאלית העובדת
..."מעשית יותר להיות יכולה אני .לאנשים מתחבר הוא :תפקידים

 ההתערבות הפסיכולוג. עם המשותפת מהעבודה מרוצות הן כי ציינו פסיכולוג הכוללת היחידה עובדות
 יותר מפיקים אנשים כי טענו עובדות יותר. כעשירה תוארה סוציאלית ועובדת פסיכולוג שכוללת

 רק ולא ,אצלם קורה מה לגבי הבנה יותר לאנשים נותנים המשותף בטיפול ,היום” :המשותף מהטיפול
 של מבט נקודת הוספת תרומת את ציינו עובדות .”תוספת ,משהו עוד מקבלים .המשפטי בהקשר

.”לתת יכולות לא שאנו ,פסיכולוג של תפיסה מתוך דעת חוות לתת יכול הוא” למשפחות: פסיכולוג

 עמוקים ברבדים לגעת הדברים, את לפתוח כיצד מהפסיכולוג למדו הן כי מציינות סוציאליות עובדות
 במצב שנמצאות למשפחות מתאימה אינה זו גישה והפסיכולוג הסוציאליות העובדות לטענת יותר.

 מכירות הן כי ציינו סוציאליות עובדות יותר. עמוקה התבוננות מאפשר אינו זה שמצב מאחר לוחמני
 בעיות לפתור מסייעת יותר עמוקות בעיות של פתיחה לפעמים” :מהמשפחות לחלק זו גישה בתרומת
.”יותר מעשיים כתחומים

 זה אנשים שני מול צוות אנשי שני” :המשותף הטיפול תרומת את גם ציינו והפסיכולוג היחידה עובדות
 ,נעדר לפי,האנשים עם שיוצרים בקשרים ,הפעולה שיתוף ,ברעיונות ,בהשקפה ההבדלים מבחינת תורם

 תקשורת של מודל הצגת מאפשר משותף טיפול כי צוין .”יותר אחד טיפולי גורם מחבב אדם לפעמים
הצדדים. בפני זוג של חיובית

 ומאפשר הטיפול, קידום מאפשרת פגישות למספר לפסיכולוג הזוג מבני אחד הפניית כי נטען בנוסף,
הזוג. מבני אחד עם מזוהה לא להישאר לעובדת

 במיוחד חשובה כתוספת היחידות בכל העובדים על-ידי נתפס הסיוע ביחידות דין עורך שילוב דין: עורך
 וברמת בנצרת דין. עורכת כוללת בירושלים הסיוע יחידת למשפחות. הניתן הסיוע את המשפרת ליחידות,

 הם היחידות של הדין עורכי העובדים. בצוות דין עורך עדיין אין באשדוד דין. עורכי לאחרונה שולבו גן
 רחוקות לעתים רק היחידה. עובדי על-ידי נעשית הדין לעורך ההפניה המשפט. בתי הנהלת של עובדים

הדין. לעורך ישירות מפנה שופט
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 ייחודית אופציה המשפחות בפני להציג להם מאפשר ביחידות דין עורך של שילוב כי ציינו היחידות עובדי
 יש ביחידות: לעבודה מתאים דין עורך כל לא כי הדגישו הם גישור/פישור. לצד טיפולי תהליך ביצוע של

הטיפולי. מהתחום מקצוע אנשי עם לעבוד שיכול דין בעורך צורך

 בתביעות המשפחות. עם מהפגישות חלק יחד מקיימות בירושלים הסוציאליות והעובדות הדין עורכת
 כל כי צוין אחרים במקרים בהתערבות. הראשונה מהפגישה מעורבת הדין עורכת כי צוין סכסוך ליישוב

 בשלב הדין עורכת את מכניסה מהעובדות אחת :אחרת בצורה הדין בעורכת נעזרת מהעובדות אחת
 מאוחר בשלב הדין לעורכת מפנה ביחידה אחרת סוציאלית עובדת זאת, לעומת ההתערבות. של הראשוני

 המשפחות המקרים בכל כי לציין חשוב לגישור/פישור. בסיס וקיים בהתערבותה צורך שיש במידה יותר
 העובדות על-ידי הנעשית להתערבות תוספת הנה הדין לעורכת ההפניה הסוציאליות. לעובדות מופנות

הסוציאליות.

 מגשרת. דין כעורכת אלא השופטים, את כמייצגת המשפחות על-ידי נתפסת אינה היא הדין עורכת לטענת
 הפנייה ודרך דין, עורך של דעת בחוות רק שרוצים אנשים יש ולעתים אליה, להגיע היענות יש לדבריה,
 העובדת עמדת את לשמוע למשפחות מציעה הדין עורכת הצורך, במידת טיפולי. סיוע יקבלו הם ליחידה

 כפחות נתפס דין עורך גברים, אצל בעיקר מהאנשים, חלק בעיני כי נטען לילדים. ביחס הסוציאלית
סוציאלית. מעובדת פולשני וכפחות מאיים

 לעורכת מאפשרים אינם רגשיים קשיים שבהם מקרים, ישנם הסוציאליות והעובדות הדין עורכת לטענת
 עם מהפגישות בחלק מעורבת הסוציאלית העובדת אלו במקרים הסכם. בעריכת למתדיינים לסייע הדין

 רגשיים דברים יש אם או הפונים את להרגיע צורך יש אם" :מציינת אחת סוציאלית עובדת הדין. עורכת
 כמה כולל גירושין ...בפגישות מעורבת סוציאלית עובדת ,ההסכם על שחותמים אחרי לסכם שצריך
 שאנחנו טוב זה ולכן ,וכספים רכוש ענייני על כשמדברים גס הזמן כל נחווה הרגשי החלק .צדדים

".שם [סוציאליות עובדות]

 לעורכת לגשת דין, עורך על-ידי המיוצגות למשפחות, גס מציעות הן כי ציינו בירושלים היחידה עובדות
 דין, עורך עוד עם ולהתייעץ מידע לקבל רוצים דין עורך להם שיש אנשים גם כי צוין היחידה. של דין

 אינם הגישור שירותי כי ציינה הדין עורכת אינטרסים. מתוך מונע לא שהוא להם ברור כאשר במיוחד
 או משפטית, כשירות חסר לסמים, מכור אלים, מאוד הצדדים שאחד במקרים המשפחות לכל מתאימים

הזוג. מבן פחד שיש

 לחוות צריכות שהן משום זה, בשירות יעזרו לא התהליך בתחילת הנמצאות משפחות לעתים, כן, כמו
לפשרות. מוכנות שהן לפני משפטי תהליך

 וכי משפטי ידע שדורשים במקרים לטפל קושי להם יש כי הקודמים, בראיונות טענו, היחידות עובדי
 דין, עורך בהן שאין ביחידות בהם. בקיאים אינם שהם משפטיים, נושאים לבירור כתובת להם חסרה
אלו. מעין טענות עולות עדיין
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 בתחום ייעוץ לספק יכול דין עורך שילוב כי ציינו דין, עורך אין שבהן ביחידות סוציאליות, עובדות
 ,מסוים סכום על להתפשר הגיוני 77ז האם ,בגישור לשאוף צריכים אנו רף 77rw״> לעובדות: המשפטי
 היה .עליהן המקצועית התשובה את יודעת לא שאנו משפטיות שאלות על יענה ,חלוקה של משמעות

 לשאול רק,בה להתעדכן כתובת לנו אין .מעודכנת לא.המשפט בבית סביר סידור מהו לדעת עוזר מאוד
."משפטיות לשאלות כתובת חסרה .אפשרי תמיד לא וזה,השופט את

 עונה המשפטי מהתחום מקצוע איש של תוספת כי לראות ניתן דין, עורכות הכוללות סיוע, יחידות בשתי
 שילוב מאפשרת ליחידות דין עורך הוספת כי ציינו היחידות עובדי הקודמים. בראיונות שעלו הצרכים על

 את מכירים ולא בתהליך בקיאים שלא אנשים" :הסכמים בגיבוש וסיוע למשפחות המשפטי בתחום ייעוץ
 את הדגישו הסוציאליות העובדות ".התהליך על ומידע ידע ביחידה מקבלים ,המשפט בכית ההליכים

 יוצרת ביחידה דין עורך של תוספת לטענתן, שלהם. המשפטיות הזכויות את לדעת המשפחות של זכותן
שלהן. הזכויות על ששומר מי שיש ביטחון, תחושת המשפחות בקרב

 ידעו לו יותר גבוהה הייתה ביחידה לסיוע להגיע מתדיינים של נכונותם כי טוענים היחידות עובדי
 להתייחסות מצפים משפטית למערכת שבאים אנשים לטענתם, משפטי. בייעוץ מלווה שההתערבות

המשפחות. עבור אחרת משמעות יש דין עורך על-ידי שנאמרים לדברים העובדות אחת לטענת משפטית.

 בגיבוש לעסוק לא להם מאפשר ביחידה דין עורכת שילוב כי ציינו בירושלים הסיוע יחידת עובדות
 מסייעת הדין עורכת מוגבל. שלהן המשפטי שהידע מאחר בשבילן, בעייתי שהנו הרכוש, בתחום הסכמות

 כי מציינות היחידה עובדות משפטיים. לעניינים ביחס מענה ונותנת גירושין, הסכם בגיבוש רכוש, בענייני
משפטן. של באחריות נמצאים אלו שנושאים יותר רגועות הן

 נותנת היא"... :היחידה של הדין עורכת לבין בינן ברורה תפקידים חלוקת יש כי ציינו היחידה עובדות
 ע>״אומרת: הדין עורכת ".אפשרי זה האם למשפחות לענות יכולה ואז ,איתה מתייעצת ואני ,כיוון ,ידע
 ועובדת טיפולי-הסוציאלי לתחום גולשת לא .עצות נותנת לא .בלבד שלו בתחום פועל מקצוע איש

.תחומים״ על שמירה יש .משפטיות עצות מלתת נזהרת סוציאלית

 ביחידות הדין ועורכת הסוציאליות העובדות כל על-ידי נתפס משפטי ידע בעל מקצוע איש שילוב
 אין כאן שגובש להסכם;" "חוקית בעיה שיש פעם כל איתה מתייעצים .ביחידה דין עורך חובה" :כהכרחי

 יכולות היחידות עובדות .משפטי הוא החומר .המשפט בית ידי-על מאושר הוא אם רק חוזה של תוקף
 מהם ,מותר מה ,להחתים מותר מתי יודעת לא סוציאלית עובדת .משפטי תוקף לו שאין הסכם לגבש

 גישור לערוך יכולה לא משפטי חומר לה שיש יחידה .ידע מחוסר לגלישה חשש יש .והחובות הזכויות
.דין״ עורך ללא להסכם ולהגיע

 עובדת" :חבושפט בבית בעבודתם חשוב משלים כגורם הדין עורך את תופסים היחידות מעובדי חלק
.המשפטי״ בצד - הדין ועורך, מאוד חשובה הטיפולית ההשלמה .הרגשי בחלק תטפל היחידה
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 של הדין עורכי על-ידי הסכסוך הסלמת מניעת מאפשר ביחידה דין עורך כי ציינו היחידות עובדי
 דין לעורך פונים הזוג בני ואז כיחידה הסכמים בגיבוש מסייעת אני" המשפטי־. ההליך וקיצור המתדיינים

 בעבורנו מתסכל זה .מתפוצץ הכול ולעתים הסלמה יש המשפט לבית מגיע שההסכם עד .איתו להתייעץ
 לדעת ואז מתפוצץ היה לא ההסכם ,כיחידה ההסכם את זמני באופן לסגור היה אפשר אם .הזוג ובעבור
 היה זה ,לשופט עולים מיד מכן ולאחר ההסכם על עובר ביחידה דין עורך אם...״;למשפחות״ שעזרנו
 הם אם" ".דין עורכי שעושים והסלמות הסכמות של פיצוץ למנוע יכול ,התהליך את לסיים מסייע
 מה אומר היה דין עורך.להסכמים להגיע ביכולתם פוגע או מונע לפעמים הוא משלהם דין לעורך הולכים
 ואז אומר החוק מה יודעת לא .הכיתה אותם לשלוח צריכה הייתי ולא ,כאלה במקרים אומר החוק
 לחזור עשויים הם .המומנטום את מפספסים פעמים הרבה .משפטית יועצת או השופט את לשאול צריכה

.יותר״ לוחמניים

 את ויקצר המשפט בבית התיקים מספר את יפחית המשפט, לפני גישור ביצוע מהעובדים, חלק לטענת
 פנייה מהמקרים בחלק חוסך והוא יותר קצר הסכסוך פתרון תהליך ביחידה למשפט. ההמתנה משך
 לחזור זקוקים לא הם ואז ,טיפולית לבעייתם התשובה ,פה נרגעים אנשים לפעמים"... המשפט: לבית
 .המשפט לבית שיגיע מבלי הסכם כאן לגבש יוכל ,סכסוך ליישוב אלינו שמגיע אדם ״ ;המשפט״ לבית

".הביתה הולכים ואנשים מאשר והשופט ,כיחידה הסכם מגבשים

 לתקשר היחידה לעובדת מסייעת היא ערבייה. היא הדין עורכת נוספת: תרומה הדין לעורכת יש בנצרת
תרבותיים. בקודים הבדלים ושל שפה מגבלות של במקרים ערביות משפחות עם

השופטים עם העבודה דרכי .3
משופטים עם התקשורת

 שינוי מגמת העובדים תיארו הראשונה, עבודתן שנת בסיום היחידות עובדי עם שנערכו בראיונות
 ביחידה בעיקר עובדים, הדגישו זאת, עם הדדית. למידה של ותהליך הגופים שני בין בקשרים והתקדמות

 רצונם את והביעו השונים, השופטים לבין בינם העבודה בקשרי ניכרים הבדלים קיימים כי גן, ברמת
השופטים. לבין בינם התקשורת ערוצי בשיפור

 ביחסי להבדלים עדויות עדיין ישנן לעבודתן, שנתיים בסיום היחידות עובדי עם שנערכו בראיונות
 שעמם השופטים עם טובים עבודה קשרי תיארו העובדים מרבית זאת, עם השונים. השופטים עם העבודה

 עם האישי הקשר ויצירת ההיכרות מהעובדים, חלק לטענת הדדי. וכבוד אמון על המבוססים עובדים, הם
הדדית. והערכה הבנה של תהליך בניית אפשרה נוספת משותפת עבודה שנת במהלך השופטים

 מהעובדים חלק עובדים. הם שעמו השופט עם טובה תקשורת קיימת כי ציינו היחידות עובדי מרבית
 יש ...שיח-דו בינינו יש" דיאלוג: עמו מתקיים וכי השופט בפני דעתם את להביע יכולים הם כי ציינו

 אליה פונה בעיה יש אם"... שופטת עם פתוח קשר ;״...ליחידה ההפניות סוגי על לדיאלוג אפשרות
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 ";איתי לדבר דחייה או סירוב פעם אף אין ...הקושי את לפתור כיצד ביחד לחשוב אפשר" ;להתייעצות״
 לא אם .שלי הדעה את יקבל הוא המקרים בכל כמעט ,המלצה או דעה לי יש אם " ;הבנה״ כימנו ״יש

 גם כי ציינו עובדים ".דעתי את קיבל לא למה .שלו בהתלבטות אותי ישתף השופט .אליו אעלה ,קיבל
 מערכת יש"...ביניהם: דו-שיח יש השופט לבין היחידה עובדת בין דעים תמימות בהם שאין בנושאים
 כבוד יש .אחליט ואני השופט אני לי אומר ולא ,מסכימה לא שאני להגיד לי שמותר ,פתוחה יחסים
..."להביעביקורת לי נותן השופט, הדדי

 יותר יש וכיום השופטים עם עבודה ביחסי אמון בניית של תהליך עברו הם כי ציינו מהעובדים חלק
 זאת, לעומת אחרים, עובדים ".שלנו היחסים במערכת משתקף וזה,אחר במקום אני"... :בקשר ביטחון
 יחסים מערכת תיארו הם עובדים. הם שאיתו השופט עם שלהם התקשורת בשיפור הצורך את הדגישו

לדיאלוג. אפשרות ופחות מרוחקת יותר

 בין המקצועיות וב״שפות" החשיבה בדפוסי הקיימים ההבדלים את עובדים ציינו הקודמים בראיונות
 הפרופסיה לשפת פר־ופסיה כל של וההבנה חדים פחות יהיו אלו שהבדלים ציפייה הוצגה הגופים. שני

תגדל. השנייה

 ביחס שופטים של וההבנה ההיכרות לשיפור הציפיות כי לראות ניתן נוספת משותפת עבודה שנת בסיום
 קשיי עדיין יש כי ציינו מהעובדים חלק היחידות. מעובדי חלק בקרב עולות עדיין היחידות לעבודת

 אין כי דיווחו אחרים עובדים אחרת". חשיבה שונות. בשפות שמדברים "תחושה השופטים עם תקשורת
 את מכירים השופטים כי ציינו אלו עובדים שונה. בשפה מדבר עובדים הם שאיתו שהשופט תחושה להם

הטיפולית. העבודה וחשיבות הטיפולית השפה

 בין ההבדלים על השמירה חשיבות את הדגישו עובדים חיוניים. הם השפה הבדלי כי טענו עובדים מספר
 אומרת .טוב לא וזה שלנו לשפה עובר ,שאלות מדי יותר שואל השופט לפעמים" :לשופטים היחידה
 ואז שופט הוא כי מתאים לא זה .שופטת אהיה לא ושאני ,פסיכולוג או סוציאלי עובד יהיה שלא לשופט
 להיות צריכה .ופסיכולוג סוציאלי עובד מדי יותר נעשה הוא אם, שלו השיפוטית הסמכות את מאבד הוא

 את יאבד ששופט להוביל עלול עירוב .שיפוטית לסמכות שזקוקים זוגות יש כי ברורה תפקידים חלוקת
 .השאלות״ של העבודה את אעשה אני .שופט מולם שעומד ישכחו שלא ״חשוב ,כשופט״ שלו הסמכות
 את תקבע סמכותית שדמות וצורך חשיבות יש המריבות ועומק הסכסוך עוצמת עקב כי הדגישו עובדים

המורכבים. במקרים במיוחד המסוכסכים, הצדדים בעבור הגבולות

 אותי שואל השופט" השופט: של העבודה על סוציאלית חשיבה של השפעה יש כי ציינו עובדים מספר
 ,שלי הקולגות עם כמו דיאלוג אין .כמובן שונות החשיבה צורות .הסיוע ליחידת או לקהילה להפנות האם
 החשיבה את לייצג זה שלי התפקיד .דעתי את לו אומרת ,אותי שומע ,איתי מתייעץ הוא אבל

 כי ציינו עובדות ".לה נזקקת שהיא כפי,הזו כחשיבה להשתמש צריכה המשפטית המערכת .הסוציאלית
 ׳אד סוציאלית: ראייה מתוך רק פועלות הן וכי המשפטית מהחשיבה מושפעות להיות רוצות לא הן
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 ראיית את לקדם .המשפחתית התפיסה את לראות תפקידי .השופט של אלא ,הצדק את לחפש תפקידי
.”המיידי בטווח רק ולא הארוך בטווח המשפחתית המערכת וטובת הילד טובת

 היום לטענתם, השיפוטית. המערכת של העבודה תהליכי בהבנת שיפור אצלם חל כי ציינו מהעובדים חלק
 השופטים של הבנה מחוסר נובע אינו טיפולית המלצה אי-יישום מהמקרים שבחלק בכך מכירים הם

 של מקצועיים, שיקולים של תוצאה שזוהי אלא לשמוע, נכונותם מחוסר או הטיפולי הפן לחשיבות ביחס
הטיפוליים. השיקולים על עדיפות המקבלים משפטיות נסיבות ושל אילוצים

 הדברים את רואים .טיפול אנשי לא הם” :השופטים של השונה בחשיבה מכירים עובדים כי כיום ניכר
 שכל לחשיבות ומודעים השונים, התפקידים בעלי בין האבחנה שמירת חשיבות את מדגישים הם .”אחרת

יטשטשו. לא ביניהן ושהגבולות לה, הייחודית החשיבה צורת את תשמר פרופסיה

המשפטית המערכת ן1בת ומיקומה היחידה תפקידי תפיסת
 לשופטים: ברור יותר היחידות של המעמד שהיום מרגישים הם כי ציינו בירושלים ביחידה עובדים

 מזמינים .אלינו הפנייה בחשיבות מכירים .אחידות אין .שלו בדרך שופט כל .כיחידה אותנו הפנימו”
 שבחלק בכך מכירים השופטים .שלנו למקום מייחסים שהם החשיבות על מצביע זה ,לדיונים אותנו

 זאת, עם .”שיפוטיות החלטות לקבל ולא ,אלינו להפנות ומשתדלים היחידה דרך הוא הפתרון מהמקרים
 קשרי מיסוד בסעיף פירוט )ראה הפרק על עומדת עדיין היחידה עובד מעמד שאלת כי מהראיונות ניכר

השופטים(. עם עבודה

 השופטים" :היחידות תפקיד את יותר טוב כיום מבינים השופטים מרבית כי מציינים היחידות עובדי
 שיקול את מקבלים ...היחידה של ההליכים את מקבלים .שלנו התפקידים את ,שלנו הייחוד את מבינים
 השופטים כי טענו עובדים .”דעות חילוקי כמעט אין .דעתנו את מכבד שופט .שלנו המקצועי הדעת

 עם טיפול שילוב של החשיבות את ומבינים הסכסוך לסיום היחידות של הפוטנציאל את היום מכירים
 מצפים .הבעיה את פותר לא זה בלבד שיפוטית החלטה עם יוצאים הזוג בני שאם מבינות הן” :סמכות
.”תן או מרגיע ,המשפחות את "ש״מכיל גורם להיות מאתנו

 לא מקרים של הפניה - הקודם בשלב העבודה דרכי את שאפיינו הבעיות כי ציינו היחידות עובדי
 הפנו לא שכמעט שופטים, כי צוין משמעותי. באופן פחתו - ביחידה ואי-שימוש ליחידות רלוונטיים
 אותן תופסים היחידות, תפקידי את יותר טוב מכירים הם ליחידות. משפחות כעת מפנים בהתחלה,

 מחושבות השופטים מרבית של ההפניות כי צוין בהן. להשתמש כיצד ולמדו המשפטים, מהמערכת כחלק
ולקהילה(. )ליחידה הפניות כפל פחות ויש היחידות לעבודת יותר מתאימות יותר,

 הם שבה במידה השופטים של העבודה בסגנון הבדלים עדיין יש כי מדגישים היחידות עובדי זאת, עם
 ומנסים היחידה עם להתייעץ יודעים שאינם שופטים עדיין ישנם כי צוין ההפניות. ובסוג ביחידה נעזרים
 כמו בקהילה. ולגורמים ליחידה בו־זמנית שמפנים ושופטים המשפחות של הקשיים את בעצמם לפתור
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 יודעת לא, להיעזר רוצה השופטת" :ומיקודן השופט בקשות בהירות בשיפור צורך יש כי טענה עלתה כן,
.ממוקדות״ לא,ברורות לא ההפניות .כיצד

המשפט בית מול העבודה מודל
 היחידה עובדות הביעו לעבודתה, הראשונה השנה בסיום הסיוע יחידת עובדות עם שנערכו בראיונות

 עקב כי טענות עלו עובד(. מול )שופט המשפט בבית הקיים העבודה ממודל רצון אי-שביעות גן ברמת
 לשיטת לעבור הציעו העובדות העובדות. על שווה לא עבודה עומס יש ליחידה, ההפניה בסגנונות הבדלים

סוציאליות(. עובדות מספר מול יעבדו שופטים )מספר אשכולות על המבוססת עבודה

 של ישירה עבודה של מודל במקום :גן ברמת הסיוע ביחידת העבודה בדרכי שינוי חל האחרונה בשנה
 שמית אינה המשפחות הפניית כלומר אשכולות, בשיטת כיום פועלת היחידה שופט, מול יחידה עובדת

 רוב יופנו ואליה יותר עובד הוא שעמה אחת עובדת יש שופט לכל ליחידה. ישירות אלא מסוימת לעובדת
 ובמקרים עובדות, מספר מול עובד שהוא כיום יודע השופט זאת, עם ליחידה. מפנה שהוא המשפחות

 התיקים בחופשה, שהיא או נוספות משפחות לקבל יכולה ואינה עמוסה הקבועה העובדת שבהם
 הגידול לאור כיום, אפשרי אינו הקודם שהמודל מאחר שונתה העבודה שיטת אחרת. לעובדת מועברים

 העובדות, לטענת ביחידה. הסוציאליות העובדות במספר שינוי שחל מבלי וזאת השופטים, במספר שחל
 רגילים שהם העובדת עם לעבוד ומעוניינים הקודמת העבודה שיטת את מעדיפים עדיין מהשופטים חלק

 השינוי לטענתן, זה. ממודל רצון שביעות הביעו היחידה עובדות המחליפה. העובדת עם ולא איתה לעבוד
 עבודה לסגנונות השופטים את וחושף ביניהן עבודה חלוקת מאפשר העובדות, את מעשיר העבודה בדרכי
שונים.

 ליחידת מועברות ההפניות היחידה. מעובדות אחת כל עם עבודה בקשרי נמצאים השופטים בירושלים
 בירושלים היחידה עובדות הקודמים, בראיונות שעלו לממצאים בדומה ספציפית. לעובדת ולא הסיוע

 למערכת המקור הוא כי וגורסות שופטים(, מול )יחידה עובדות הן שעל-פיו העבודה מודל את משבחות
 עבדנו שלא העובדה [...השופטים עם]טוב קשר לנו יש" :השופטים לבין בינן שנרקמה הטובה היחסים

 טובה התאמה מאפשר זה כי טוב יותר זה .השופטים כל עם קשר לנו יש .בזה עזרה עובדת מול שופט
".יותר

 ומקיימות השופטים של העבודה לדרכי עצמן את מתאימות הן כי מציינות בירושלים היחידה עובדות
 שלה השפה את מוצאת עובדת כל .שונה אופי יש שופט ולכל ביחידה עובד לכל" שופט: כל עם שונה קשר
 והיחסים אחרת עובדת מכיר הוא ,מסוימת עובדת עם מסתדר לא שופט אם ...מסוים שופט עם

 החשיבה, את מצר אחד שופט מול יחידה עובד של עבודה סגנון בירושלים העובדות לטענת ".מתאזנים
שלה. המומחיות בתחום להשתמש עובדת לכל ומאפשר ומפתח, מעשיר שופטים מספר עם שמפגש בעוד

העבודה קשרי מיסוד
 לעובדי השופטים בין העבודה קשרי במיסוד הצורך הוא הנוכחיים, בראיונות גם שעלה נוסף נושא

 עובדות לשופטים. העובדות בין ממוסדים מגעים קיימים היחידות, לשאר בניגוד בירושלים, היחידות.
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 דרכי על דיונים נערכים אלו במפגשים השופטים. עם קבועים חודשיים מפגשים מקיימות היחידה
 מקרים ואילו היחידה לעבודת מתאימים מקרים אילו משוב לשופטים נותנות והעובדות ביחידה, העבודה

המשפטיים. לדיונים ומצטרפות המשפט לבית יום מדי מגיעות היחידה עובדות כן, כמו להפנות. כדאי לא

 עובדי היחידות. לעובדי השופטים בין עבודה יחסי של למיסוד עדויות אין שנבחנו, הסיוע יחידות בשאר
השופטים. עם קבועים מפגשים מקיימים אינם ובנצרת באשדוד גן, ברמת ביחידות הסיוע יחידות

 השופטים. עם מספקים בלתי קשרים על היחידה עובדות של הטענות נמשכות גן ברמת הסיוע ביחידת
 שבין הישירים העבודה יחסי ברמת הן השופטים עם קבועים מפגשים גובשו לא כי ציינו היחידה עובדות
המקצועיים. הגופים שני ברמת והן עובדת היא שמולו לשופט היחידה עובדת

 בתקשורת השופטים בין הבדלים כיום גם קיימים כי העובדות הדגישו הישירים העבודה יחסי ברמת
 אינן אחרות ועובדות השופט, עם ולהתייעץ להיעזר שיכולות עובדות ישנן היחידה. עובדת עם שלהם
 ברורות עבודה דרכי בגיבוש הצורך את מעלים אלו הבדלים כי גורסות העובדות זאת. לעשות יכולות

יותר. ואחידות

 ואת היחידה לקיום השופטים מודעות את להעלות עשויים קבועים מפגשים כי טענה העובדות אחת
 של יותר גבוהה נוכחות .מספיק אותי רואה לא היא כי מעט מפנה היא" :ליחידה מקרים להפנות נכונותם
.ליחידה״ לשלוח השופטת נכונות את מגדילה הייתה היחידה עובדת

 היה קבוע שבועי מפגש כי נטען האישית. ברמה הקשר במיסוד מעוניינים הם כי ציינו מהעובדים חלק
 משוב למתן להערות, דעות, לחילופי הזדמנות מהווה והיה השופטים, בעיני שלהם המעמד את משנה

 משתדלת" .■ד\חסמר גן ברמת אחרת עובדת המשפט. בית עם הקשר ולחיזוק לשיפור הצעות ולהעלאת
 לי נותן .אותי יקבל השופט .זמן להם שאין בטענה העובדת את שדוחים שופטים יש .בשבוע פעם שנתראה
 .נכון דבר זה - קבוע מפגש יצירת .פנוי הוא מתי לבדוק שלי אחריות זה אכל .איתו לדבר שאפשר תחושה

 היה ...שלי המקצועי לחלק השופט של הכבוד את מעלה היה בינינו קשר מיסוד .בינינו הקשר את יבנה
 .חובה הם שלנו וההתערבויות מקצועית שלי שהעבודה אלא ,לשופט לעזור כדי רק לא שם שאני מבחין
 ברור היה .מכובד סידור .עקרוניים נושאים על מדברים היינו שבו קבוע שבועי זמן היה אם יותר טוב היה

".תיקים לגמור לשופט שעוזרת פקידה ולא ,כולו מהממסד חלק היא שלי שהראייה

 לגבי אותן יעדכנו שהשופטים ציפו גן ברמת הסיוע יחידת עובדות הגופים, שני בין עבודה יחסי ברמת
 של ולניתוח לחשיבה מסגרת שתגובש ציפייה הייתה רב-מקצועי. כצוות יחד יעבדו ושהם החלטותיהם,

 של בקשותיהן הפרופסיות. שתי בין הידברות פורום לגבש מעוניינות היו היחידה עובדות עבודה. תהליכי
 נושאים על משותפת ולחשיבה מסרים להעברת פורום לגבש משותפות, ישיבות לקיים היחידה עובדות

השופטים. על-ידי נענו לא לעבודה שקשורים
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 הדיאלוג לחוסר כדוגמה השופטים עם המשותף הגישור פרויקט את מתארות גן ברמת היחידה עובדות
 לטענת ובחשיבה. בהתארגנות שיתוף היה לא זה בפרויקט המדיניות. קביעת ברמת השופטים עם

 ניתחנו אנחנו" היחידה. עובדות עם דיון כך על קיימו שהשופטים מבלי זה פרויקט הסתיים העובדות,
 לא שופטים עם פגישה .הצעות כתבנו ,התהליך את לשפר כדי ולשנות לשפר צריך מה ,מתאים מה ביחידה

 יודעות לא אנחנו .נגמר שזה אותנו עדכנו רק ,הפרויקט את להפסיק בחלטה אותנו שיתפו לא .התקיימה
המשותף(. הגישור פרויקט בסעיף הרחבה )ראה ".למה

 הם ,לבד עובדים השופטים" .■ז\סיד^חבר שתי בין העבודה בדרכי הקיימים להבדלים מודעות העובדות
 לבין בינם גם עבודה תהליכי על כצוות עובדים ולא משותפת ולחשיבה לדיון מסגרות מקיימים לא

 רואה שהוא כפי ,אישית בצורה התהליך את תופס אחד כל .מקצועיים נושאים על דיונים אין ...עצמם
 עבודה דרכי יצירת אין .מכוונת יד אין ...חשיבה צוות ,סטנדרטיזציה לעשות ניסיון אין .הדברים את

.בפרופסיה״ אחידות אין .אחרת בצורה פועל שופט כל .משותפות

 לדרכי מתאימות אינן שופטים עם משותפת וחשיבה לדיאלוג שציפיותיהן בכך כיום מכירות העובדות
 עבודה קשרי על יתבססו השופטים לבין בינן מסרים העברת וערוצי ושהתקשורת השופטים של העבודה
 של בשלב כיום נמצאות הן כי ציינו עובדות עובדת. היא שעימם לשופטים היחידה עובדת בין ישירים
 הבנו ...עצמנו לבין בינינו רק אלא ,השופטים עם דיאלוג לנו יהיה שלא כך עם ״משלימות :השלמה
".אחד על אחד יחסים על מתבסס הקשר .איתם משותפת עבודה תהיה

 לישיבת שופט הזמינו הן לשופטים. ומידע מסרים להעברת נוספים ערוצים יוזמות הן כי סיפרו עובדות
 בתחום )למשל, לשופטים היחידות בין עבודה בדרכי הקשורים בנושאים עמו יחד ודנו ביחידה צוות

סכסוך(. ליישוב התובענה

 שופטים"... אישית: היכרות על רבה במידה כיום מבוסס השופטים עם הקשר היחידות עובדי לטענת
 לקשר הבסיס "כיום כי טוענים עובדים ".טוב אישי איתםקשר שיש שופטים זה טוב איתםעוכד שהקשר

 קרדיט לתת המאפשר האישי הקשר על המבוססת הערכה אלא לפרופסיה, הערכה לא הוא השופטים עם
 אם" לפרופסיה". ביחס התפיסה את לעתים ולשנות להכיר מאפשר טוב אישי קשר המקצועי. לתחום
״. דעתי את להביע לי ומאפשרים לי מקשיבים השופטים אז מאיים ולא טוב אישי קשר יוצרת

 בין לקשר כתחליף או חשבון על להיות אמורים אינם אישי בסיס על עבודה קשרי כי מאמינים עובדים
 שהן חשיבה, על המבוססות סטנדרטיות עבודה דרכי גיבוש חשיבות את מדגישים עובדים הגופים. שני

 אמון של יחסים מערכת בניית קידמו אישיים עבודה קשרי העובדים לטענת אישיים. ליחסים מעבר
 אחידות עבודה דרכי ולגיבוש בין־מקצועי למפגש המערכות שתי את קידמו לא הם אולם הדדי, וכבוד

הגופים. שני בין וסטנדרטיות

 הידברות לדבריהן, הנוכחיים. העבודה בדרכי הקיימות המגבלות את הדגישו גן ברמת היחידה עובדות
 המתאימים המקרים סוגי וקביעת ליחידה בהפניה עדיפויות סדרי קביעת מאפשרת הייתה הגופים בין
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 ומשפרת הרלוונטיות ההפניות מספר את מעלה הייתה הידברות מהעובדות, חלק לטענת ליחידה. להפניה
לספק. יכולה שהיחידה העזרה את

 וכדי היחידות של העבודה את יותר שיכירו מנת על השופטים עם מפגשים יותר לקיים הציעו העובדות
 לגבש והציעו השופטים עם הידברות של פורום גיבוש חשיבות את הדגישו הן משותפות. בסוגיות לדון

 סטנדרטיות. עבודה נורמות וקביעת עבודה דרכי ליבון לצורך מהשופטים חלק לפחות שתכלול היגוי ועדת
היחידות. לעבודת מועיל היה השופטים עם המקצועי הקשר שיפור לטענתן,

המשותף הגישור פרויקט
 אנשים האחרונה. השנה במהלך גן ברמת משפחה לענייני המשפט בבית הופעל המשותף הגישור פרויקט
 בבית תיק פתיחת בעת זה לפרויקט הופנו משפטי לסיוע זכאים שהיו או דין עורך על-ידי מיוצגים שאינם

 לאחר לפשרות. להגיע האפשרות בחינת לצורך ביחידה קצרה לפגישה הפניה כלל הגישור הליך המשפט.
 בעבור מכריע אינו השופט זה בהליך גישור. הליך ביצוע לצורך לשופט הצדדים הופנו זו, פגישה

 אם אלא המשפט, בבית נרשם לא הגישור תהליך ומתן. משא לקיים להם מאפשר אלא המתדיינים,
בלבד. חודשים מספר לאחר הסתיים זה פרויקט החלטה. התקבלה

 תומכות היחידה עובדות כי עלה בפרויקט שהשתתפו גן ברמת הסיוע ביחידת עובדות מספר עם משיחות
 על־ידי הרגשי בחלק וטיפול המגשר, השופט על-ידי הרציונלי בחלק סיוע מתן המאפשר גישור בהליך

זה. הליך התבצע שבו מהאופן הסתייגו הן אולם הסוציאלית, העובדת

 של הליך עם קושי היה לשופטים כי נטען ראשית, הפרויקט. ביישום לקשיים סיבות מספר הציעו עובדות
 הסכסוך, את מהירה בצורה ולפתור להכריע רגילים הם הרגיל. המשפטי ההליך את מעדיפים הם גישור.

 ובתהליכים ברגשות ולעסוק הזוג בני בעבור להכריע לא מהשופט שדרש זה, מעמד לקיים התקשו ולכן
 הגיעו מקצועי, גורם על־ידי לתהליך המתאימים מקרים של ראשוני מיון בהיעדר כי צוין שנית, רגשיים.

 את להוכיח על-מנת המשפט לבית שהגיעו אנשים כמו מתאימים, היו שלא מקרים גם זה לפרויקט
 היה בהם ומקרים לפשרות להגיע מוכנים היו ולא לנקום, רצון מתוך מונעים שהיו אנשים כמו צדקתם,

בהוכחות. צורך

 להליך שהופנו למתדיינים ניתן לא מדובר. ובמה מגיעים הם לאן ידעו לא מאנשים חלק כי נטען כן, כמו
 ידעו לא אנשים הגישור. של ההשלכות לגבי גם מיודעים היו לא המתדיינים ההליך. על כתוב מסמך זה

רגיל. הליך שייקבע עד רב זמן לחכות יצטרכו הם יצליח, לא הגישור שאם

 אפשרה ולא מדי קצרה הייתה היחידה עובדת עם הפגישה מדי. מהר בוצע התהליך כי הודגש בנוסף,
 ".המהיר בהליך זמן לזה ואין, לספר ומעוניינים ליחידה מגיעים אנשים" :רגשות של לעיבוד זמן מספיק
 כי מאמינות היחידה עובדות טוב. אינו המגובש ההסכם רגשית, הבשלה של שלב בהיעדר כי טענו עובדות

המשפט. בבית שמתקבלות ההחלטות עם שלמים ירגישו שאנשים לכך רבה חשיבות יש
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 עובדת על-ידי תעשה לגישור המקרים הפניית תחילת, הגישור. הליך בביצוע שינויים מספר הציעו עובדות
 יטופלו המתדיינים כי הוצע סכסוך. יישוב בהליך כמו ביחידה, מפגשים למספר יופנו משפחות היחידה.
 הדברים את איתם לעבד זמן שיהיה כדי הנוכחי, בהליך נהוג שהיה מכפי יותר ארוך זמן לפרק ביחידה
 המתדיינים יופנו ביחידה, בהתערבות בהתקדמות תבחין היחידה שעובדת במידה בפגישות. שעולים
רגיל. לדיון יועברו לפשרות יגיעו שלא צדדים מגשר. לשופט מיידית

 מאפשר היה הפרויקט ובהפעלת בתכנון היחידה עובדי שיתוף כי חשו בפרויקט שהשתתפו העובדות
 כמגשרים, השופטים את להפעיל להמשיך תכנית אין כיום, והמשכתו. בפרויקט נדרשים שינויים ביצוע

ביחידות. דין עורכי משולבים זאת ובמקום

מסיוע יחידת מיקום
 עם העבודה דרכי על השפעה יש היחידה למיקום כי היחידות עובדי ציינו הקודמים, לראיונות בדומה

 שנכללות הסיוע יחידות של במיקום הבדלים קיימים כאמור, ליחידות. ההפניה ותדירות השופטים
 לכותלי מחוץ לאחרונה עד נמצאו היחידות ושאר המשפט, בית בתוך ממוקמת גן ברמת היחידה :במחקר

 בית לתוך הועברה והיא בנצרת הסיוע יחידת של במיקום שינוי חל האחרונים בחודשים המשפט. בית
המשפט. בית בניין לתוך היא גם בירושלים הסיוע יחידת הועברה לאחרונה, המשפט.

 המשפט לבית הקרבה את תופסים היחידות עובדי מרבית הקודם, בדוח שהוצגו לממצאים בדומה
 כיוצר נתפס הריחוק ואילו ביחידה, השימוש תדירות את מעלה המשפט לבית הקרבה לטענתם, כיתרון.
 המשפט בית עם היחידות של העבודה קשרי על המקשה השופטים, לבין היחידות עובדי בין הפרדה
העבודה. נורמות גיבוש תהליך את ומעכב

 כי מציינים הם ליחידה. המשפט בית בלן הפיזית הקרבה חשיבות את מדגישים גן ברמת היחידה עובדי
 הם כי ציינו מהעובדים חלק היחידות. עובדי עם נפגשים לא הם כאשר פחות שמפנים שופטים ישנם עדיין
 הם כאשר כי ציינו עובדים היחידה. קיום את בנוכחותם לשופטים להזכיר כדי לדיון, להגיע צריכים עדיין
 גברה ילדים, עם ראיונות במשותף ביצעו או בדיונים נכחו המשותף, בגישור השופט עם יחד עבדו

יותר. בהן נעזרו והם ליחידות השופטים של המודעות

 אינן היחידות :המרחק עקב הנוצרות במגבלות מכירים המשפט, לבית מחוץ הממוקמות היחידות, עובדי
 שהייה כי גרסו מהעובדים חלק אישי. קשר יצירת מאפשר אינו והריחוק המשפט מבית כחלק נתפסות

המשפטית: המערכת על-ידי היחידה הכרת ואת הקשר את לשפר עשויה אחת גג קורת תחת
 היו יותר מהר .טלפון שיחת במקום פנים אל פנים שיחה לקיים ,חומר בעצמי להעביר ...אישי קשר יצירת
".הדדיות הציפיות ומה ,השני את אחד מכירים

 המשפט לבית היחידה של הקרבה כי ציינו מיקומן, את ששינו ובנצרת, בירושלים היחידות מעובדות חלק
 את ותשפר דיונים ליותר להגיע היחידות לעובדי תאפשר הקרבה לטענתן, היחידות. לעובדי זמן תחסוך

 עקב וקושי עומס יש" ";רחוקים שאנחנו זמן בזבוז זה מבחינתנו" המשפט. בית עם שלהן ההיכרות

161



 משפחות לשלוח לשופט תאפשר הקרבה כי צוין .בצהרים״ 12 אחרי לדיון אותנו לזמן אפשר-אי - המרחק
 ישירות הפנייתן בעת היחידה עם הראשוני המפגש הדיון. תום עם מיד משפחות ולהפנות הדיון במהלך
ביחידה. סיוע לקבל נכונותן את ולהגביר המשפחות של החרדה את להוריד עשוי מהדיון

 הסיוע. ליחידת משפט בתי מערכת כלל של המודעות את מגביר המשפט לבית היחידה של המעבר כי צוין
 המשפט בית לעובדי מבהירה" :מספרת המשפט בית לתוך שהועברה ביחידה סוציאלית עובדת
 אנשים ,היחידה לקיום המודעות להגדלת תורם זה .היחידה תפקידי את היחידה את כה עד הכירו

 כמו ".היחידה על לאנשים מידע להעביר ומוכן ועניין מעורבות יותר מגלה העזר פקיד ,לחברים מספרים
 השופט של ובשימוש העבודה בדפוסי שינוי חל המשפט בית לתוך היחידה של המעבר בעקבות כי נטען כן,

 נורמות ושינוי נהלים בקביעת הצורך עלה וכן השתנה, הפניות וסוג עלה ליחידה הפניות מספר ביחידה:
העבודה.

 היחידה מיקום בעקבות כי חשש הביעו עובדים אחרות. דעות גם העובדים בקרב נשמעו זאת, לעומת
 העבודה עומס עקב לעמוד יתקשו שבו מצב דיונים, ליותר השופטים על-ידי יוזמנו הם המשפט, בית בתוך

 דבר המשפט, לבית שלהן הקרבה עקב ליחידות יגיעו הדין שעורכי חשש עלה כן, כמו ביחידות. הקיים
בעבודתם. לפגוע שעשוי

 עם לעבודה תורמת המשפט מבית הסיוע יחידת של הפיזית ההפרדה כי גורסים היחידות מעובדי חלק
 בית אינה הסיוע שיחידת העובדים טענת את חיזק המשפט בית לכותלי מחוץ היחידה מיקום המשפחות.

 בין ההפרדה חשיבות את הדגישו עובדים המשפחות. עם שונה עבודה דינמיקת יצירת ואפשר משפט
 זה כי ,המשפט כבית נוכחים להיות צריכים לא :"אמ/ט המשפט לבית ביחידה שנעשית העבודה

 לצד אותנו בלרתום עסוקים המופנים זאת ועקב ,המשפט בית של שלוחה רק שאנחנו האנשים בפני
 בית בין ברורה הפרדה רק אלו, עובדים לטענת .המשפט״ מבית שונים שאנחנו ברור להיות צריך .שלהם

 אומרת"... קבלה: ושל התבוננות של חשיפה, של ביחידה אחר תהליך קיום תאפשר ליחידות המשפט
.העניין״ טובת את ומשרת ההבדל את עושה וזה,משפט בית לא זה פה :ליחידה שמגיעות למשפחות

 להירגע: זמן לצדדים מאפשר גם המשפט מבית היחידה של הפיזי הריחוק כי ציינו מהעובדים חלק
".נרגעים הם ליחידה מגיעים שהם עד ...חם כשזה [ךהמשפחות אותן לקבל לא חשוב"

 שתרם זה הוא המשפט לבית מחוץ היחידה מיקום כי גורסות בירושלים היחידה עובדות כאמור,
 מעובדות אחת יום כל שהתה המשפט, מבית הריחוק עקב השופטים. לבין בינן שיש הטובה לתקשורת

 יצרה בדיונים והשתתפותן היחידה עובדות של יומית נוכחות המשפט. בבית בתורנות יום חצי היחידה
המשפט. בית במערכת היחידה של מקומה ובניית עבודה יחסי מערכת לפיתוח ותרמה היכרות

 ועל ביחידה השופטים של השימוש על השפעה כבעלת היחידה מיקום את תופסים היחידות עובדי כי ניכר
 מיקום כי טוענים מהעובדים חלק המשפחות, על ההשפעה לגבי השופטים. עם עבודתם יחסי מערכת
 היחידה מיקום כי נטען ליחידות. להגיע המשפחות של נכונותן את ישנה לא המשפט בית בתוך היחידה
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 רצו שלא ומשפחות ליחידה, להגיע בהתערבות מעוניינות שהיו ממשפחות מנע לא המשפט לבית מחוץ
 בתוך נמצאת היא כאשר ליחידה, יגיעו לא ג□ המשפט, לבית מחוץ מוקמה היחידה כאשר ליחידה, לבוא
המשפט. בית

משפטי בדיון משתתפות
 משולב העובד מהמקרים, בחלק המשפטיים. מהדיונים בחלק השופט על-ידי משולבים היחידות עובדי

 בדיון משתתף העובד אחרים, במקרים הקדם־משפטי(. )בשלב המשפטי התהליך של הראשונים בשלבים
הראשון(. הדיון )לאחר בתהליך יותר מאוחרים בשלבים

 זה במהלך צידדו מהעובדים חלק המשפט. בית בדיוני לשילובם ביחס שונות עמדות הציגו היחידות עובדי
ממנו. להימנע וביקשו שלו החסרונות את הציגו אחרים עובדים יתרונותיו. את וראו

 עובדות ההתערבות. של ההצלחה בסיכויי לפגוע יכולה משפטי בדיון השתתפות מהעובדים, חלק לטענת
 שומעים כי חיסרון זה" :ליחידה ההפניה לפני משפטי בדיון היחידה עובד שבשילוב החיסרון את מציינות
 זה ,[שני מצד] [.ביחידה ופגישות משפטי דיון] הדברים שני בין לערב אוהבת לא ...המלחמה את בעיקר
".ליחידה מלהגיע מקרה לעצור יכול זה רלוונטי משהו אותי שואל שופט אם.לעזור יכול

 יכול" :להתערבות היא אף להזיק עשויה ההפניה לאחר משפטי לדיון יחידה עובדת זימון כי ציינו עובדות
 עשויה אני שבו עדין מעמד זה.שניהם בפני דעתי את להביע נאלצת אני .הצדדים אחד עם לקשר להפריע
 להיות לא מעדיפה .הנזק את מצדיקה תמיד לא בדיון שבהימצאותי התרומה .הצדדים אחד את להפסיד
.בקשתם״ זו אם אלא ,איתם שעבדתי אנשים של בדיון

 שנהיה נכון לא" :נכונה כלא זו עבודה שיטת ותפסו בדיון, יחידה עובדת משילוב הסתייגו מהעובדות חלק
 ;המשפט״ בית-יחידה הפרדה שתהיה עדיף .שופט ולא מתדיינים לא ־ ברור לא שלנו המקום כי בדיון
 מעדיפה;" ..."בלחץ כשהם,חם על אנשים עם לעבוד נכון לא... הדיון כדי תוך עצות לתת עלי מקובל ״לא

 כדי תוך נרגעים אנשים ...אחרת ביחידה האווירה כי בדיון ולא המשפחות עם ביחידה פגישות לקיים
 בתנאים ,בלחץ לפעול צריכה ולא שעות מספר להם מקדישה .שונים פה האמצעים וגם ליחידה הנסיעה
".לטיפול נוחים שאינם

 : הסכסוך פתרון בקידום לסייע יכולה משפטי בדיון יחידה עובד של השתתפות כי ציינו אחרות עובדות
 של התרומה - חשוכה כדידיון תוך היחידה עובדת של התערבות .לפרוטוקול פה-כעל המלצות נותנת...״

 לא ששופט שאלות כדיון לשאול יכולה אני .לדיון רלוונטית מאוד סוציאלית עובדת של החשיבה צורת
 הזמנה" .המשפטית״ מהדילמה מאוד ששונה סוציאלית דילמה יש שבהם במקרים חשוב .לשאול יכול
 יכול הדין עורך ,לשופט אומרת אני מה שומעים הם - האנשים מבחינת .טובה עבודה צורת זו - לדיון

 שלי הנוכחות .להסכמות להגיע הדיון כדי תוך לעזור יכולה"... ";אמיתי בזמן הלקוח את לייצג ,להתנגד
".לעזור יכולה
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 ההפניה לאחר בעיקר למשפחות לסייע יכול בדיון היחידה עובדת של שילוב כי טענו מהעובדות חלק
 ביטחון: של תחושה להן לתת עשויה בדיון היחידה עובדת של נוכחות אלו משפחות בשביל ליחידה.

 שיש תחושה ...להם לעזור כדי שם ,איתם שאני תחושה לאנשים נותן זה .טיפולי גורם עם יחד סמכות"
.לטובתן״ והוא מכירות שהן מישהי שם שיש יודעות המשפחות כי יתרון זה בדיון ״עובדת; הגנה״ שלהם

 יחזקו משפטיים בדיונים והשתתפות המשפט לבית יותר גבוהה בתדירות הגעה כי ציינו מהעובדים חלק
השופטים. עם הקשר את

בקהילה השירותים לבין הסיוע יחידות בין הפעולה דרכי .4
בקהילה השירותים עובדי עם העבודה יחסי
 השירותים עובדי עם בקשר שחלו השינויים על הצביעו היחידות עובדי הראשונה, העבודה שנת בסיום

 לעובדי שהיו החששות לטובה. השתנה היחידה כלפי בקהילה השירותים של יחסם כי צוין בקהילה.
 יתפסו הקהילה, עובדי עם יתחרו היחידות שעובדי היחידות, הקמת של הראשונה בתקופה השירותים

ליחידות. השירותים בין נרקמו טובים עבודה קשרי התבדו. עליהם, ממונים יהיו או תפקידם את

 טובים עבודה קשרי העובדים תיאור השנייה, עבודתן שנת בסיום היחידות עובדי עם שנערכו בראיונות
 עובדים בקהילה. התפקידים ממלאי חלק עם אישיים קשרים קיימים לדבריהם, השירותים. עובדי עם

 עימותים, על דיווח לא היחידות מעובדי אחד אף הרווחה. שירותי עם מיוחדות בעיות היום אין כי ציינו
 השירותים. לעובדי היחידות עובדי בין הבנה חוסר על או התנגדויות על דעות, חילוקי על מתיחויות, על

הדדי. וכבוד אמון השירותים, עובדי עם טובה תקשורת על דווח

 השירותים שני בין והגבולות היחידות תפקידי מאוימים. אינם הסעד פקידי כיום כי ציינו היחידות עובדי
 חלוקת של יותר טובה הבנה {.,,מה עושה מי שירות לכל ברור}" השירותים לעובדי יותר ברורים

 העובדים היום .לטפל איך להן אומר שלא יודעות ״הן\ וחרדות מתח הורדת אפשרה ביניהם התפקידים
 יודעים הם .שלנו התפקיד את טוב יותר יודעים הם ״היום ;פעולה״ ומשתפי רגועים יותר בקהילה
 העבודה את עושים לא שאנחנו ראו .סעד פקידות מאות של התפקיד את ימלאו לא עובדות ששמונה
 היום;" "חששות אין.לתסקיר כלאחד מפנים לא - עבודה יותר להם עושים ולא מיון עושים אלא ,שלהם
".הרווחה שירותי לעובדת חופף ולא ייחודי תפקיד ממלאות הסיוע ושיחידות ,לכולם עבודה שיש ברור

הסיוע מיחידות ציפיות
 ציפיות השירותים מעובדי חלק אצל יצרה היחידות תפקידי בהגדרת אי-בהירות כי צוין הקודם בדוח
 יהוו ושהיחידות השירותים, על הקיים העומס את תצמצם היחידות שהקמת ציפו חלקם התממשו. שלא
 עמדות את וייצגו במשפחות המשפטי הטיפול בקידום יסייעו המשפט, לבית השירותים בין מתווך גורם

המשפט. בית בפני הטיפול במשימות לעמוד ויכולתם השירותים

 שינוי על דיווחו היחידות מעובדי חלק השנייה, עבודתן שנת בסיום היחידות עובדי עם שנערכו בראיונות
 ופחות יותר ריאלית תפיסה התגבשה לטענתם, השירותים. עובדי בקרב נתפסות היחידות שבו באופן
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 שאנחנו חשבו בהתחלה" :ליחידות ביחס השירותים מעובדי חלק בקרב ובמיתוסים בפחדים מעוגנת
 מה הכנה יצרו בינינו הפגישות ...בנו להשתמש שאפשר או מאתנו לחשוש שיש ,לשופטים שמקורב גורם
 עובדי" ".מאתנו יותר גדולה סמכות יש שלהם הבינו .שלנו המגבלות עם אותנו וקיבלו לעשות ניתן

 לפחד צורך אין וגם, סוד ממתיקי בנו לראות ניתן לא, השופט עם אישי קשר לנו שאין יודעים השירותים
 שיוכלו ,לעבודתן להן שנעזור ,השופט על להשפיע שנוכל שלי בכיס שהשופט ציפייה הייתה" ".מאתנו
 .ברור להם היה לא ,המשפט בבית ההתערבות מבחינת ,מקומנו .לשופט במקום לכאן הפקס את לשלוח
 רק (לשופט דחוף פקס העברת) כקיצור נשמש,נעזור היום .נעלמה הזו הציפייה .להם ברור יותר זה היום

.חירום״ במקרה

 : היחידות עבודת של והקצב הצורה את יותר מבינים השירותים עובדי היום כי מציינים יחידות עובדי
 לבקש יכולה ואני להם ברור יותר זה היום .לעכשיו מעכשיו זה את לבקש יכולה לא את :לנו ״אמרו
".לעכשיו ,מיידים דברים

 מצפים" :השירותים מעובדי חלק בקרב ריאליות לא ציפיות עדיין ישנן כי עובדים מספר ציינו זאת, עם
 צוינה ".השופטים של ימינם יד בנו רואים ,כמשפחות הטיפול קידום לטובת תסקיר,מידע לשופט שנעביר
 המזכירות עם בקשר שיהיה או מעורב אינו הוא שבו בתיק לשופט לפנות יוכל היחידה שעובד ציפייה
תסקירים. ויעביר

בקהילה השירותים עובדי עם הקשרים תפיסת
 שפה להם יש כי חשים העובדים לפרופסיה. כעמיתים השירותים עובדי את תופסים היחידות עובדי

 יחידה אחראית תקינים. עבודה יחסי על איתם לשמור להם וחשוב השירותים, עובדי עם משותפת
 יותר לא,לעבודה קולגות אנחנו ...דבר שום מהם ייקח לא אחד שאף דואגת .מתוכם באה ״אני :מציינת
 הם מהקהילה. יותר טוב העבודה את מבצעים אינם הם כי הדגישו עובדים ".הקהילה מעובדי טובים

 המשפחות נמצאות שבהן הקשות ולסיטואציות המשפט לבית לקרבתם העיקרית תרומתם את מייחסים
המשפט. לבית המגיעות

 הרווחה: שירותי ממערכת אינטגרלי כחלק להיתפס שואפים הם כי ציינו היחידות מעובדי חלק
 ובסכסוכי בגירושין שמטפלת מהמערכת כחלק שנתפס ,הסעד פקידי עם עיון לימי שנוזמן השאיפה"

".משפחה

מעבודת דרכי
 שיכירו חשוב...השירותים עובדי עם שלהן האישית ההיכרות חשיבות את הדגישו היחידות עובדי
 עובדי עם מפגשים יוזמים היחידות עובדי ההיכרות, ביסוס לצורך .."{.שן מגדל נהיה ולא אותנו

 עובדי אלו במפגשים בקהילה. הרווחה בשירותי והן ביחידה הן מתקיימים המפגשים השירותים.
 עובדי לבין בינם ההבדלים את מחדדים היחידה, עבודת על השירותים לעובדי מידע מספקים היחידות

 שהם הדבר אותו את עושים לא שאנחנו להם מסבירים"... :מהקשר ציפיות תיאום ועושים השירותים
.מסייעת״ היא במה, היחידה תפקידי את להם מסבירים ...עושים
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 עם נוער, ולחוק דין לסדרי הסעד פקידי עם הס היחידות עובדי של המגעים עיקר כי טענו היחידות עובדי
 טיפולי-ייעוצי(. )שירות שט״י ועם מכים( בגברים לטיפול )מרכז נועם בית עם אלימות, למניעת המרכזים

 לטיפול והמרכז חירום מרכזי כגון נוספים, שירותים עם קשר ביצירת עניין הביעו היחידות עובדי
 אחת חברתיים. לשירותים במחלקות סוציאליים עובדים עם הקשר ובהרחבת לסמים, במכורים

 יותר רב ומידע בשטח החיילים :"...חס המחלקות עובדי עם הקשר הרחבת חשיבות את ציינה מהעובדות
”אחר למקום האנשים את להזיז להם לעזור יכול השירות על

 לקבל וכדי בקהילה מוכרת המשפחה האס לברר בכדי השירותים עובדי עם קשר יוצרים היחידות עובדי
 התערבות תכנית יחד בונים השירותים, לעובדי מידע מעבירים גם הם מקצועית. דעת וחוות מידע

גוף. איזה ועל-ידי הטיפול תכנית תתבצע כיצד העובד עם ומתאמים

 לקהילה משפחות להפנות שלא מקפידים הם השירותים, עובדי לבקשת כיום, כי הדגישו היחידות עובדי
 להפנות נכון זה אם - השירותים עובדי עם להתייעץ מבלי אפנה לא” :בקהילה העובד עם להתייעץ מבלי

.”המטופל את לקבל יכול האם ,לשירות

 מתייעצים לשופט, ההמלצה הגשת לפני השירותים עובדי את משתפים הם כי מציינים היחידות עובדי
 את מדגישים היחידות עובדי הטיפול. אפשרויות על מהם ולומדים ההסכמות, גיבוש כדי תוך איתם

 בכך ורואים משותפים, נהלים ויצירת השירותים עובדי לבין בינם התיאום הפעולה, שיתוף חשיבות
 ונמצאים טווח-קצר טיפול עושים שאנחנו בגלל .כעבודה מרכזי עיקרון זה” :בעבודתם מרכזי עיקרון
 הטיפול המשכיות את מאפשר התיאום היחידות, עובדי לדברי .”ונופל קם הכול התיאום על - כצומת

 במשפחות. בטיפול וכפילויות התנגשויות דעות, חילוקי התנגדויות, אי-הבנות, חיכוכים, ומונע במשפחה
 פריפריאליים יישובים עם והמגעים התיאומים כי ציינו נרחבים אזורים על האחראיות יחידות עובדי

 עם] הקשר” המשפט: לבית כמסר גם הגופים בין התיאום חשיבות את ציינו עובדים יותר. מורכבים
.”מתואמים שאנו המשפט לבית מסר הוא[,הקהילה עובדי

 העבודה יחסי גיבוש תהליך את עובדים תיארו הראשונה, עבודתן שנת בסיום היחידות עובדי עם בשיחות
 בין העבודה יחסי בהתמסדות להבחין ניתן הנוכחיים, בראיונות בקהילה. לשירותים היחידות בין

יותר. לברורים הפכו הם וכי היחידות, לעובדי בקהילה השירותים

 החלטות ולקבל בבעיות לדון כדי בקהילה, גורמים עם קבועים מפגשים כיום גם מקיימים היחידות עובדי
 הגורמים עם משותפים דיונים קיום על דיווחו העובדים לקהילה. להפנות שיש המקרים סוג לגבי

 ולקהילה. הסיוע ליחידות בו־זמנית המופנים מקרים סביב בקהילה הרווחה בשירותי הרלוונטיים
 רב מספר מעורבים בהם במקרים במיוחד חשובה בקהילה העובדים עם משותפת עבודה כי ציינו עובדים

 נכון לא מידע מעבירות מהמשפחות חלק אלו, במקרים ומורכבים. קשים ובמקרים טיפוליים גורמים של
 יוצרים היחידות עובדי משפחות, של ומניפולציות במידע עיוותים למנוע כדי המטפלים. הגורמים בין

 מתקבלות דיון קבוצות או משותפות צוות ישיבות במסגרת בקהילה. המטפלים הגורמים עם קשר
 עובדי המעורבים. הגורמים כל בין העבודה וחלוקת הטיפול תכנית נקבעת או המשפט לבית המלצות
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 בבית שהוגשה לתביעה וקשורים בקהילה מטופלים שאינם בנושאים רק יטפלו הם כי מציינים היחידות
 הקהילה עובד ליחידות, מוכרות לתסקיר שמופנות משפחות כאשר מסוימים, במקרים כי צוין המשפט.

בהערכה. להשתתף היחידה מעובד מבקש

 מאחר במשפחות, בטיפול כפילויות מניעת חשיבות את היחידות עובדי הדגישו הנוכחיים, בראיונות גם
 זה .הסיפור את שוב לספר לאנשים מטרד ,האנשים את מטרטר :"...זד/ למשפחות להזיק עשויה שכפילות

 נזק וגם אמון חוסר לצור עשוי זה ...מעוררתציפיות נוסף אדם של כניסה;"עומס״ עלינו ויוצר כסף עולה
 הייתה כי פה רק אותם שהבינו זוכרים או לקהילה אמון חסרי מתוסכלים ,שחוקים מגיעים - לאנשים
 לתת מתבקשים הם ועכשיו ,כקהילה להם שיאמרו הקשים הדברים את אמרתי לא שבה אחת פגישה
 קהילה עובדת .האחרים הגורמים כל את ויכעסו טובה אני שרק לחשוב עשויים הם .הקהילה בעובד אמון

 ".כפולות מהפניות להימנע יש ,קריטית שאלה אין אם .להמשיך לה יאפשרו לא - ההפך את שתאמר
 הטיפוליים הגורמים כל בין לאיבוד הולכת שהיא תחושה מהמשפחה למנוע יש כי הדגישו עובדים

 זו בעיה הכפולות, הפניות במספר ירידה כיום שיש למרות כי ציינו היחידות עובדי בטיפול. המעורבים
קיימת. עדיין

בקהילת הרווחת שירותי לעבודת הסיוע יחידת תרומת
 הרווחה שירותי לתפקידי חופפים שאינם תפקידים ממלאות הסיוע יחידות כי מעריכים היחידות עובדי

 השירותים עובדי לעבודת תורמת עבודתם כי מציינים עובדים עבודתם. את משלימים אלא בקהילה,
 מאחר הסעד, פקידי על הקיים העומס את מצמצמת היחידה עבודת כי נטען ראשית, :אופנים במספר

 המקרים את שמקבלת סעד לפקידת עבודה חוסך זה" ודחופים: קלים מקרים מתקבלים שביחידה
 תסקירים לעשות צריכים לא כבר ...יותר הקלים במקרים גם תסקיר לבצע צריכה ולא יותר הקשים
 לפקידת נותנת לשופט המועברת היחידה עובד של הזמנית הדעת חוות כי נטען כן, כמו ".צריך כשלא
 את לכתוב זמן יותר להם שנותן ,זמני משהו עושים אנחנו" התסקירים: לכתיבת זמן יותר הסעד

".התסקיר

 במיוחד הקהילה, עובדי על מקלה הטיפול באחריות הנושא נוסף טיפולי גורם של מעורבותו כי צוין שנית,
 כי נטען להתייעץ. ניתן שעמו לטיפול שותף הטיפולי לגורם יש המשותפים, במקרים קשים. במקרים

 השירותים עובדי"... הטיפול; על האחריות ותחושת הרגשי העומס על גם מקלה בטיפול השותפות
 .יחד״ שהחלטנו מזל ,לי אמרה הסעד פקידת .הנפשי מהנטל חלק שלוקח טיפולי גורס עוד שיש שמחים
 ,טיפולי מקצוע לאיש טוב זה" יחד: המקצוע אנשי של המשותפת החשיבה תרומת את הדגישו עובדים
".אחרים של לדעות עצמו את לחשוף ,עצמו את לבדוק

 התהליך נגישות לשיפור היחידות תרומת את מעריכים השירותים עובדי גם היום כי ציינו היחידות עובדי
 מה סעד לפקידת מבהירה אני .לשופט להגיד יכלו שלא דברים לומר יכולים הם ״דרכי :בעבורם המשפטי

.כעניין״ לטפל תוכל שהיחידה כדי לעשות ניתן
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 היחידות שעבודת הקהילה, לשירותי ביחס היחידות של הגבולות שהתחדדו כיום כי מהראיונות ניכר
 ושהציפיות הרווחה שירותי לבין בינם תפקידים חלוקת שהתגבשה השירותים, לעובדי יותר ברורה
 אמורים שהם הדברים את נעשה לא שאנחנו בטוחים יותר הם היום" :יותר ריאליות מהיחידות שלהם
 מציעים היחידות עובדי ".כפילות ניצור ולא ,כפילות שאין ,בתפקידים ההבדלים את רואים היום .לעשות

 סדנאות באמצעות בקהילה הרווחה שירותי עם הפעולה ושיתוף ההיכרות לשיפור לפעול להמשיך
משותפים. מקצועיים עיון וימי מפגשים משותפות,

לשיפור והצעות היחידות בעגוז־ת קשיים .5
 בעייתיים מוקדים אותם מתארים היחידות עובדי הסיוע, יחידות של השנייה העבודה שנת בסיום

 עליהם היוצר היחידות, עובדי של תקנים אי-מילוי הראשונה: עבודתם שנת בסיום שצוינו בעבודתם,
 האופטימלית; בצורה תפקידן את למלא וביכולתו היחידות של ההתערבות באיכות לפגוע ועשוי עומס
 שטופלו משפחות אחר מעקב היעדר חיצונית; מקצועית הדרכה קבלת ללא העבודה, בביצוע קושי

 דיון טרום ליחידות, מוקדמת )הפניה הסכסוך לפתרון משפטיים לא בפתרונות מוגבל שימוש ;ביחידות
 מסוגים שינויים הציעו היחידות עובדי מומחים. רשימת היעדר ;סכסוך( ליישוב בתובענה ושימוש משפטי
ביחידות. לצבע שיש שונים

ביחידות אדם כוח הוספת
 עקב האחרונה בשנה התחזק זה צורך ליחידות. נוספים עובדים של בתוספת הצורך את הדגישו עובדים

 עובדים השתנה. ביחידות העובדות שמספר מבלי וזאת המשפט, לבית נוספים שופטים של הצטרפותם
 הם הנדרשת, במהירות עבודתם את לבצע מהם מונע העובדים על כיום הקיים העבודה עומס כי ציינו
 אינו מספק אדם כוח היעדר כי טוענים עובדים השופטים. כבקשת יום, 30 תוך המלצה לתת יכולים אינם

 הדבר נראה שבהם במקרים בדיונים, להשתתף יכולים אינם הם אופטימלית. בצורה לעבוד להם מאפשר
 מגיעים לא 12 אחרי .המשפט לבית פחות מגיעות בעובדות המחסור ״עקב מקצועית: מבחינה כנכון
 היא ביחידה הרב העומס עקב כי הדגישה יחידה אחראית ".להגיעלדיון יכולנו שלא מקרים היו .לדיון

 היחידה, ולפיתוח לפיקוח ניהול, לצורכי זמן להקצות במקום העובדות, שאר כמו משפחות לקבל נאלצת
התפתחות. של בתקופה שנמצאת

 ביחידות. הטיפול את להעמיק ביכולתם פוגע אדם בכוח שהמחסור מציינים היחידות מעובדי חלק
 להקדיש נאלצים הם וכי מקרים, על מעמיקה ולחשיבה להתייעצויות זמן להם אין כיום כי ציינו עובדים

 את לספר זמן פחות להן ונותנים המשפחות עם פגישות פחות מקיימים הם מטופל. לכל זמן פחות
 זה ,היום עושים שאנחנו מה .חוזרות לפניות אנשים פחות מקבלים .התקצר ההתערבות משך" :סיפורן

 משפחות לשכנע זמן להם אין כי ציינו עובדים .והיענות״ אורך,העומק מבחינת להיות היה שיכול מה לא
 היו .עשינו ולא המשפחות עם יותר לעשות יכולות שהיינו מקרים ״היו :ליחידות להגיע קושי שמגלות
 לבוא אנשים לשכנע זמן לנו אין אבל .מגיעות היו המשפחות ,יותר להשקיע יכולים היינו שאם מקרים

 לוחצת בעובדים חוסר של הקיים במצב העבודה צורת העובדים, לטענת ".מגיע שלא למי ולהתקשר
 לבצע מציעים הם למשפחות. הניתן הטיפול באיכות יפגעו אלו שאילוצים חשש הביעו עובדים ודוחקת.
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 זאת, עם בקהילה. לטיפול ילכו לא המופנים שבהם קשים, במקרים בעיקר יותר, וממושך עמוק טיפול
ביחידות. הקיים המצומצם אדם כוח במסגרת לכך ערוכים לא שהם בכך מכירים העובדים

 הציעו פסיכולוג הכוללת הסיוע יחידת עובדות ליחידות. צוות אנשי בהוספת הצורך את ציינו עובדים
 ותרומתו הפסיכולוג עם משותפים בטיפולים עושות שהן הנרחב השימוש עקב נוסף, פסיכולוג להוסיף

למשפחות.

 .ע»ס> זהמאוד.ביחידה דין עורך חסר.■" ביחידה דין עורך לשלב בקשה הובעה דין עורך אין שבה ביחידה
 וזה ,המשפטי החלק את יודע דין עורך .גירושין להסכמי בעיקר המשפטי לחלק מענה לתת יאפשר זה

"המשפט בית של זמן וגם דין עורך של טרחה יחסוך.חתום הסכם עם לדיון להגיע למשפחות יאפשר

 הרכוש בתחום הסכמים בעריכת שיסייעו כלכלן, או חשבון רואה היחידה לצוות להוסיף הצעה עלתה
והמקרקעין.

 דוברי שאינם מתדיינים עם התקשורת לשיפור ביחידות, מתורגמן לשלב הייתה שעלתה נוספת הצעה
עברית.

 נשים רק יהיו שלא חשוב העובדים לטענת ביחידות. גברים עובדים שילוב חשיבות את הדגישו עובדים
גברים. מקצוע אנשי של ייצוג ושיהיה ביחידה,

המשפט בית של מומחים רשימת גיבוש
 העבודה ומשרד המשפט בתי הנהלת של באחריות הנמצאת המומחים, רשימת כי ציינו היחידות עובדי

 להם תסייע זו רשימה בעבודתם: זו ברשימה הצורך את ציינו עובדים גובשה. לא עדיין והרווחה,
ליחידות. מחוץ טיפוליים לגורמים משפחות בהפניית

ביחידות שטופלו משפחות אחר מעקב ביצוע
 מעקב ביצוע של לתפקיד ביחס שונות עמדות הסיוע יחידות עובדי הציגו הקודם, הדוח לממצאי בדומה

 משפחות על מעקב שביצוע רצונם את הביעו היחידות מעובדי חלק ביחידות. שטופלו משפחות אחר
 הליווי מהמקרים בחלק אלו, עובדים לטענת מתפקידם. חלק יהווה בקהילה הטיפולי לגורם שהופנו

 ביחידה. סיוע שקיבלו זוג בני בעבור קריטי הוא היחידה על-ידי זמן לאורך המשפחות של ותמיכה
 ארוך־ במעקב הצורך את ציינו עובדים מספר בקהילה. יתבצע שהמעקב מציעים הם אחרים, במקרים

 מעובדי חלק אלימות. בנושא בתובענות בעיקר משפחות, על ביחידה הסיוע השלכות את לבחון כדי טווח
 ביצוע ואת הילדים מצב את לבדוק כדי הגירושין, ביצוע אחרי המעקב חשיבות את ציינו היחידות

 עובדים זאת, עם אדם. בכוח המחסור עקב לכך ערוכות אינן שהיחידות לכך מודעים עובדים ההסכמים.
 ההתערבות סיום לאחר המתעוררות רבות, בעיות לחסוך יכול חודשים 6-3 אחרי מעקב ביצוע כי הדגישו

המשפט. לבית חוזרות תביעות הגשת זו בדרך ולמנוע ביחידה,
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 תוצאות את יודעות לא והן קצרת-מועד,׳ להתערבות ליחידות מגיעים אנשים כי ציינו מהעובדות חלק
 המקצוע. איש את שוחק משפחות של מצבן אחר מעקב היעדר לטענתן, "(.סוף ללא סיפור)" עבודתן
מצבן. על לשמוע כדי מסוימת תקופה לאחר למשפחות ביחס מעקב לבצע רוצות היו כי ציינו אלו עובדות

 הסיוע כיצד ללמוד כדי ביחידות, שטופלו משפחות אחרי זמן לאורך מעקב לבצע הציעו עובדים מספר
 משפחות של מצבן את לבחון הוצע השוואה לשם פעולה. שיתוף ולפתח הקונפליקט את לצמצם להם עזר

הסיוע. ליחידת הופנו ושלא המשפט לבית שהגיעו

 כי טענו עובדים היחידות. של תפקיד אינו הקהילה עבודת על מעקב ביצוע כי ציינו אחרים יחידות עובדי
 על לפקח בקהילה, הטיפוליים הגורמים את לבדוק אמורים אינם הם וכי מעקבים לקיים זמן להם אין

 ההפניה בעת מסתיים תפקידם לטענתם, המשפחות. עם המשכי בקשר להיות או ההסכמים יישום
 על מפקחים היחידות שעובדי תחושה השירותים עובדי בקרב ליצור עשוי מעקב ביצוע כי נטען לקהילה.
 שהם במקרים רק מעקב יקיימו הם כי ציינו אלה עובדים ביניהם. הקשר את זאת עקב ולשבש עבודתם,
השופט. על-ידי זאת לעשות יתבקשו

מקצועית ותמיכת חיצונית מקצועית הדרכה מתן
 ביחידה. חיצונית מקצועית הדרכה בשילוב שלהם הצורך את היחידות עובדי ציינו המחקר, כל לאורך

 של וניתוח בירור ביחידה, המתרחשים התהליכים לגבי והדרכה לימוד ימי לקיים מציעים עובדים
עבודתם. של אופטימלי לביצוע נוספת הדרכה קבלת חשיבות את הדגישו הם מקרים.

 הטיפול סביב בעיקר חיצוני, גורם על-ידי מקצועית תמיכה בקבלת שלהם הצורך את גם הדגישו עובדים
 וקשה קשים דברים שומעות ,כיותר הקשים הגירושין מקרי עם נפגשים ״אנחנו :ביותר הקשים במקרים
 לנו עושה זה מה לבדוק ,הקשים המקרים את ביחד ללבן נוכל שבה הדרכה - שסתום בלי זה את להכיל
 רגשי עומס יש כי ציינו עובדים .כמטפלים״ עוברים שאנחנו מה על מקצועית הדרכה .ומקצועית אישית

 עלה זה צורך .שוחקת״ מאוד ״עבודה ;מענה״ לו שאין רב רגשי עומס עם התמודדות ״יש :בתפקידם רב
להתייעצות. נגישים עמיתים להם ושאין לבד, שעובדים יחידות עובדי בקרב במיוחד

 עבודתם את תופסים הם כיום גם העובדים, על הקיים העבודה עומס למרות כי לציין חשוב זאת, עם
 סמכות עם ופה ,זמן הרבה לקח שבקהילה דברים להזיז שאפשר תחושה יש" :משמעות ובעלת כמעניינת

.לטובה״ שינויים לעשות יכולים אנשים .להתבצע יכולים הדברים המשפט בית

הסיוע ליחידות משפחות של מוקדמת הפניה
 לפני גישור או פישור לתהליך ליחידה משפחות להפנות מציעים עובדים הקודם, הדוח לממצאי בדומה

 הדיון לפני ליחידה יגיע ילדים בו שמעורבים גירושין תיק כל כי הוצע המשפטית. למערכת נכנסות שהן
 ונקיטת המשפט לבית הפניה לפני התהליך את המשפחות עם לעבד יהיה שניתן על־מנת וזאת, המשפטי.

 האדם כוח מגבלות עקב הצעה, ביישום לקושי מודעים עובדים זאת, עם הזוגיות. פירוק של הצעד
ביחידות.
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סכסוך ליישוב לתובענה המודעות העלאת
 העובדים, לטענת סכסוך. ליישוב לתובענה הציבור של המודעות בהעלאת הצורך את הדגישו עובדים
 למשפחות וכסף זמן הרבה חוסך ובכך דיונים, מונע זה תהליך למשפחות. רבה במידה תורמת זו תובענה

 הגשת לאחר רבות פעמים המתרחשת הסכסוך, של ההסלמה את מונע גם זה תהליך המשפט. ולבית
."שלג כדור, לעצור קשה תביעה הגשת ״אחרי :התביעה

סיכום .6
 ואנשי סוציאליות עובדות יחידה, )אחראיות העובדים עם שנערכו הראיונות ממצאי את מציג זה פרק

 ובאשדוד בנצרת בירושלים, גן, ברמת סיוע יחידות בארבע היחידות( לצוותי השייכים נוספים מקצוע
היחידות. של השנייה עבודתן שנת בסיום

 העובדים שבו ובאופן היחידות בתפקידי שחלו השינויים על מלמדים העובדים עם העומק ראיונות
 המקצוע אנשי בין העבודה חלוקת על ;ומשפחות לשופטים עבודתם תרומת ואת עבודתם את תופסים
 ;המשפט בית עבודת על היחידות עבודת תוצאות הערכת על ;היחידות לעבודת ותרומתם ביחידה השונים

עבודתם. שיפור לצורך שינויים לביצוע והצעותיהם ניתן בעבודתם הקיימים הקשיים על

:לעבודתן השנייה השנה במהלך היחידות בעבודת שחלו מרכזיים שינויים מספר על להצביע
 הם כיום כי הדגישו הם יותר. להם ברורים ליחידות המתאימים התפקידים כי חשים היחידות עובדי ♦

 של המרכזיים התפקידים למלא. אמורות הסיוע שיחידות הייחודיים התפקידים את ממלאים
 ;הסכסוך הסלמת ומניעת להסכמים הגעה קידום ;דחופים למקרים מיידי מענה מתן :הם היחידות

 תיאום ;לשופטים בהפניה ייעוץ ומתן הרווחה שירותי מיפוי ;זכויותיהם על ושמירה ילדים על הגנה
בקהילה. רבים גורמים על-ידי המטופלים מורכבים במקרים טיפול

 עובדי היחידות. עובדי על-ידי אחרת בצורה כיום נתפסת ליחידה ההפניה של הרלוונטיות שאלת ♦
 המתאימים במקרים גם אולם, הסיוע. ליחידות יותר שמתאימים מקרים ישנם כי מציינים היחידות

 מקרים כללי, באופן הסכסוך. פתרון לקידום כלשהי בצורה לסייע יכולה ביחידה ההתערבות פחות,
 משפטית. התייחסות בצד טיפולית התייחסות הדורשים כאלה הם ליחידות להפניה המתאימים

 גירושין; בפני העומדים לזוגות סיוע האלה: במקרים היחידה להתערבות מקום יש מיוחד, באופן
 במיוחד, וקשים מורכבים ומקרים דין עורך בשילוב כוללים הסכמים גיבוש ;אלימות בנושא תובענות

 תובענה המקרים במרבית כי )אם אפוטרופסות ;משפטית בהכרעה לצורך ביחס השופט חיזוק לצורך
 כל כי המוטעית בדעה מחזיקים השופטים חלק עדיין כי הדגישו עובדים ליחידות(. מופנות לא זו

ביחידה. לפתרון ניתנת בעיה
 במזונות, העוסקים מקרים הם: היחידות לעבודת פחות המתאימים המקרים כי ציינו עובדים ♦

 לפתור ניתן אחרים לנושאים שקשור מורכב לא רכוש בנושא גישור רב. ובממון באימוץ בעזבונות,
 מסוכנות הורית, )מסוגלות והערכות אבחונים כי כיום לעובדים ברור הדין. עורך של בסיוע ביחידות
 באחריות אינם ממושכים וטיפולים מעמיקה חקירה הדורשים קבועים הסדרים גיבוש וכדומה(,
היחידה.
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 המרוחק באזור מגורים עקב ליחידה להגיע קושי להם שיש מתדיינים כי ציינו מהעובדים חלק ♦
 יכולים פחות ערבית( אוכלוסייה )עולים, היחידות עם פעולה לשתף וקושי שפה בעיות מהיחידות,

ביחידה. להיעזר
 בשלות שאינן משפחות בעבור כבעייתית העובדים על-ידי כיום גם נתפסת מוקדם בשלב הפניה ♦

 וחיונית הסכסוך הסלמת למנוע יכולה ליחידה מוקדמת הגעה כי מציינים עובדים זאת, עם לפשרות.
הסכסוך. הסלמת מניעת ולצורך ילדיהם על הגירושין השלכות הבהרת לצורך להורים

 לשופטים היחידות, לעובדי כתורמת היחידות עובדי על-ידי נתפסת רב-מקצועי בצוות עבודה ♦
 ומהימנה מקיפה עשירה, תמונה מספקות אחרות, מדיסציפלינות נוספות מבט נקודות ולמשפחות.

 בעלי מקצוע אנשי לשופטים. המלצותיהם בגיבוש היחידות לעובדי ומסייעות המשפחות על יותר
 :ליחידות המופנים של יותר מגוונים לצרכים מענה לספק ליחידות מאפשרים שונים התמחות תחומי
 בעיות להם שיש במתדיינים וטיפול אבחון משפטי; מידע וקבלת הסכמים עריכת גישור, ביצוע

 אנשי בהוספת הצורך את מדגישים עובדים הסכסוך. של יותר עמוקים ברבדים טיפול נפשיות;
שולבו. לא עדיין הם שבהן ביחידות דין( ועורכי )פסיכולוגים המקצוע

 את למלא להמשיך הסיוע ליחידות המאפשר חיובי כשינוי מוצג גן ברמת ביחידה העבודה מודל שינוי ♦
 העבודה ביחסי שיפור חל כי ציינו עובדים המשפט. בבית השופטים במספר הגידול למרות תפקידם,

 אמון של תהליך אפשרה היחידות לעובדי השופטים בין יותר טובה היכרות לשופטים. העובדים בין
 אפיינו אלו יחסים השופטים. עם טובה תקשורת מקיימים הם כי ציינו העובדים מרבית הדדי. וכבוד

 בתקשורת קשיים על טענות נשמעו האחרות, ביחידות בירושלים. ביחידה העבודה יחסי את במיוחד
 הם שעמו השופט עם התקשורת בשיפור הצורך את מדגישים עדיין מהעובדים חלק השופטים. עם

עובדים.
 הדגישו, עובדים השופטים. עם ממוסדים מגעים מקיימים אינם לירושלים, פרט היחידות, כל עובדי ♦

 היחסים במישור הן השופטים לבין בינם היחסים במיסוד הצורך את גן, ברמת ביחידה בעיקר
הגופים. בין הקשרים ברמת והן הישירים

 לדבריהם לשופטים. יותר ברור המשפט בית בתוך היחידות מעמד כי מציינים היחידות עובדי ♦
 שופטים כל כי כיום נטען המשפט. בית במסגרת הסכסוך פתרון מתהליך חלק מהוות היחידות

 יותר. ומחושבות היחידות לעבודת מתאימות השופטים של ההפניות המקרים וברוב ביחידות נעזרים
 התמחות מתחומי מקצוע לאנשי ביחס ויוקרתו היחידה עובד מעמד לגבי השאלה קיימת עדיין

אחרים.
 אחר. מתחום מקצוע אנשי עם מהעבודה נמנע בלתי כחלק כיום נתפסים החשיבה בדפוסי הבדלים ♦

 על השמירה וחשיבות פרופסיה כל של הייחודית החשיבה תרומת את כיום מדגישים עובדים
השונים. המקצוע אנשי בין הגבולות

 לדיונים הגעה )תדירות השופטים עם העבודה דרכי על השפעה כבעל כיום גם נתפס היחידה מיקום ♦
 תדירות את מעלה יתרונות: מספר כבעלת נתפסת המשפט לבית הקרבה ליחידה(. ההפניה ותדירות
 עבודה; נורמות גיבוש ומקדמת אישיים קשרים יצירת מאפשרת ביחידה; השופטים של השימוש
 מהעובדים חלק לעובדים. זמן וחוסכת המשפטית המערכת על-ידי היחידה הכרת את משפרת
 למופנים מאפשר זה מיקום כי נטען המשפט. לבית מחוץ היחידה מיקום של ביתרונות גם מכירים

המשפט. מבית נפרד כשירות היחידות והצגת להירגע זמן
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 כי ציינו מהעובדות חלק המשפטי. בדיון היחידה עובדת לשילוב ביחס שונות עמדות הציגו העובדות ♦
 ליחידות. להגיע המשפחות בנכונות לפגוע עשוי ליחידות המשפחות הפניית לפני בדיון העובדת שילוב

 המשפחות. עם הקשר להמשך להזיק ועשוי כבעייתי נתפס ביחידה ההתערבות לאחר שילובה גם
 פתרון בקידום לסייע יכולה משפטיים בדיונים היחידה עובדת השתתפות כי טענו אחרות עובדות

השופטים. עם הקשר ובחיזוק הסכסוך
 תקשורת על מדווחים הם בקהילה. הרווחה שירותי עובדי עם טובים עבודה יחסי מתארים עובדים ♦

 עובדים הרווחה. שירותי ממערכת כחלק להיתפס מעוניינים היחידות עובדי הדדי. וכבוד אמון טובה,
 לקהילה המוכרים משותפים, .מקרים סביב השירותים עובדי עם מגעים מקיימים הם כי ציינו

 וחלוקת הגבולות כיום כי צוין עבודה. נורמות קביעת לצורך מפגשים ובמסגרת ליחידות, ומופנים
 ביחס השירותים שלעובדי התפיסה כיום, יותר. ברורים בקהילה לשירותים היחידות בין התפקידים

 לא ציפיות שמציגים השירותים מעובדי חלק כי טענות נשמעות עדיין כי אם יותר. ריאלית ליחידות
 המשפט, בבית במשפחות טיפול קידום לשופט, מידע להעברת ציפייה :כיום גם מהיחידות ריאליות

מעורבת. אינה היחידה שבו תיק לגבי לשופט פנייה
 הפניית עקב הסעד פקידי על העבודה עומס צמצום :הרווחה לשירותי תרומתם את תיארו עובדים ♦

במשפחות. הטיפול על הרגשי ובעומס באחריות והשתתפות ליחידות ודחופים קלים מקרים
 עובדי של תקנים אי-מילוי :הנוכחיים בראיונות גם הועלו הקודם בדוח שצוינו הבעייתיים המוקדים ♦

 אחר מעקב היעדר ;היחידות לעובדי מקצועית ותמיכה חיצונית מקצועית הדרכה היעדר ;היחידות
 עובדים הסכסוך. לפתרון פישור/גישור( )כגון משפטיים לא בפתרונות מוגבל ושימוש המשפחות

 אנשי להוסיף תפגע; לא היחידות עבודת שאיכות כדי ליחידות, סוציאליים עובדים להוסיף מציעים
 מומחים; רשימת ולגבש בחוק, כמוגדר רב-מקצועי צוות כוללות שאינן ליחידות אחרים מקצועות

 ביחידות. גברים עובדים ושילוב חשבון( ורואה כלכלן )כמו אחרים מקצוע בעלי בהוספת הצורך הוצג
 הדרכה לספק מהמשפחות; חלק אחר ולעקוב מבצעת שהיחידה ההתערבות את להעמיק הוצע

 מוקדמת הפניה באמצעות הלא־משפטיים הפתרונות חיזוק הוצע בנוסף, רגשית. ותמיכה מקצועית
סכסוך. ליישוב לתובענה המודעות והעלאת ליחידות משפחות של

 בבתי שופטים של מבטם מנקודת הסיוע יחידות עבודת ג.
משפחה לענייני משפט

מבוא .1
 לעבודת שנתיים בסיום משפחה לענייני משפט בבתי שופטים של המבט נקודת את מציג זה פרק

 שנת בסיום התקיימו הראשונים הראיונות פעמיים. המחקר במהלך רואיינו השופטים היחידות.
 חודש במהלך השופטים עם נערכו נוספים עומק ראיונות (.1998 )יולי היחידות של הראשונה הפעילות

.1999 יולי
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 משפחה לענייני משפט בתי בארבעה שופטים 20 עם שנערכו פנים אל פנים ראיונות על מבוסס הפרק
 המשפט בבית שופטים שישה גן, ברמת המשפט בבית שופטים 11 רואיינו במחקר: המשתתפים

בנצרת. המשפט בבית אחת ושופטת באשדוד המשפט בבית שופטות שתי בירושלים,

 ולמקומך היחידות לתפקידי ביחס השופטים של המוקדמות הציפיות הוצגו (4 חלק )ר׳ הקודם בדוח
 וביחס היחידות לתפקידי ביחס השופטים בקרב אי-בהירות של תחושה על דווח המשפט. בית במסגרת

 והוצגו היחידות מתפקידי לחלק ביחס הסכמה הוצגה זאת, עם אליהן. להפנות שיש המקרים לסוגי
 תרומת את וציינו היחידות עובדי עם שלהם העבודה דרכי את תיארו שופטים להפניה. קריטריונים מספר

 להפניה, הדין עורכי של יחסם ואת המשפחות של יחסן את בחנו הם ולמשפחות. המשפט לבית היחידות
 היחידות, למיקום מהיחידות, אליהם המועבר המידע לסוג )ביחס לשיפור הצעות והציעו לבטים העלו

העובדים(. ולהכשרת היחידות בצוותי הנכללים מקצוע לאנשי

 ותיארו הסיוע יחידות תפקידי את כיום תופסים הם שבו האופן את השופטים הציגו הנוכחיים, בראיונות
 לעבודת פחות להערכתם המתאימים המקרים ואת הסיוע ליחידות כיום מפנים שהם המקרים את

 היחידות עבודת תרומת את והעריכו הסיוע יחידות עם כיום עבודתם דרכי את הציגו שופטים היחידות.
 הציגו השופטים ביחידות. ששולבו שונות התמחויות בעלי המקצוע אנשי בין הבחנה תוך המשפט, לבית

 כיום הקיימים הקשיים את תיארו הסיוע; ליחידות להפניה הדין עורכי ושל משפחות של יחסן את גם
עבודתן. לשיפור דרכים והציעו הסיוע יחידות בעבודת

 בסיום שנערכו בראיונות שתועדו היחידות לעבודת ביחס השופטים תפיסות בין השוואה יכלול זה פרק
הנוכחיים. בראיונות שתועדו תפיסותיהם לבין היחידות לעבודת הראשונה השנה

היחידות תפקידי תפיסת .2
חסיוע מיחידות ציפיות

 הגדרות חסרות וכי להם ברורים אינם היחידות תפקידי כי שופטים דיווחו (4 חלק )ר׳ הקודם בדוח
 והתקשו ליחידות המתאימים המקרים סוגי לגבי התלבטויות הציגו חלקם היחידות. לעבודת ספציפיות

 הצורך את הבינו לא מהשופטים חלק בקהילה. הרווחה שירותי עבודת לבין היחידה תפקידי בין להבחין
 .סעד פקידת יש אם ,הסיוע ביחידות סוציאלית בעובדת צורך יש מה לשם" סיוע: יחידות בהקמת
".מקצוע ואותו תפקיד אותו יש לשתיהן

 מהיחידות ציפו הם בקהילה. המבוצעים התפקידים את ימלאו הסיוע שיחידות שחשבו שופטים היו
 הוצגה המשפט. לבית מחוץ טיפוליים לגורמים המתדיינים הפניית במקום והערכות אבחונים שיבצעו
 לצורך המשפחות, מופנות שאליו ראשוני, מאבחן כגוף שינבויים, לדוח בהתאם יפעלו שהיחידות ציפייה
לשופט. הגעתן לפני ניתוב,

 המתאימים והמקרים היחידות תפקידי של יותר טובה הבנה השופטים הציגו הנוכחיים, בראיונות
יותר. להם בהירים היחידות לעבודת
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 השופטים הרווחה. עובדי תפקיד את למלא יכולות לא הסיוע יחידות כי השופטים למרבית ברור כיום
 מבחינים הם בקהילה. הנעשית עבודה לבין ביחידות הניתן השירות בין הקיימים בהבדלים כיום מכירים
 מהיחידות והציפיות היחידות עבודת תוצאות לבין בקהילה הניתנות התפוקות בין יותר טובה בצורה

 לגבש ,ראשוני אבחון לבצע צריכה יחידה .תיק כל של לעומק שייכנסו אפשרי ״בלתי :יותר ריאליות
".דין עורך עם יחד וגישור זמניים הסדרים

 לפקידת להפנות שעליי לי ברור" :המשפחות את להפנות יש ולמי מתי כיום ברור השופטים למרבית
 שבהם נושאים באותם שדנים תיקים ישנם .בשטח מעמיקה חקירה ולבצע להעמיק צורך כשיש הסעד
 אותו על .ליחידה אפנה ,מחקר עבודת בלי להסתדר יכולים הדברים אם .ביחידה יותר להיעזר יכולה אני

".הסעד לפקידת רק ומתי ליחידה התיק את להעביר אפשר מתי ברור קו להעכיר אפשר נושא

 שעושה ,הסעד פקידת של לעבודה תחליף "אי; שירות: כל של הייחודית בתרומה כיום מכירים השופטים
 את לקדם יכולה יחידה .תחליף אין היחידות של המהירה לפעילות גם אבל ;..המשכי וטיפול חקירה
 בבית מיון חדר כמו, מיידי סיוע - ראשונה עזרה נותנת היחידה ...בלשכה מאשר מהר יותר הרבה הדברים
.טווח״-ארוכי לטיפולים לא .דחופים לדברים חולים

 בקהילה. הנעשים תפקידים ימלאו היחידות שעובדי תקווה המציגים שופטים מספר עדיין ישנם זאת, עם
 אצל שקיימות נוספות, סמכויות ויקבלו יותר ארוכים טיפולים יבצעו שהיחידות הציעו אלו שופטים

 מה כשביל" :בקהילה הנעשית לעבודה כתחליף היחידה את תפס החדשים השופטים אחד הסעד. פקידי
?"דברים אותם לעשות מסוגלת היחידה אם ,סעד לפקידת להפנות צריך אני

השופטים. תפיסת לפי תרומתן, ואת למלא הסיוע יחידות שעל התפקידים את להלן נבחן

ותרומות תפקידים
 התפקידים וכי דרכו בתחילת נמצא השירות כי השופטים מרבית חשו הראשונים, הראיונות בזמן

 השופטים בין הסכמה התגבשה כי צוין זאת, עם לגמרי. להם ברורים אינם עדיין היחידות של והסמכויות
למלא. הסיוע יחידת שעל התפקידים מרבית לגבי

השופט במקום תפקידים ביצוע
 היחידות של המרכזי התפקיד כיום גם כי שופטים ציינו הקודם, הדוח לממצאי בדומה :להסכמים הגעה

 חלק לטענת דין. עורך של בסיועו הסכמים, כתיבת או עקרונות הסכם בגיבוש למשפחות לסייע הוא
 הסכסוכים. בכל כולל מענה לתת ולא בסכסוך מוגדרות בנקודות לסייע היחידה נועדה מהשופטים,

 כי צוין קטנות. מחלוקת נקודות נותרו כאשר הסכמות, גיבוש לסיום ליחידה להפנות הציעו השופטים
 שופטים נקודתי. פתרון גיבוש ואפשרה הזוג בני עמדות להגמשת ההתערבות הובילה מהמקרים, בחלק

כולל. הסכם לבצע מנדט לעובדים יש ליחידות, מפנים הם כאשר כי ציינו אחרים
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 בעוד הצדדים, של הסכמה מתוך הסכם בגיבוש הוא היחידות של הייחודית התרומה כי ציינו שופטים
 בטווח יעילה פחות שנמצאה חיצוני, גורם על-ידי הצדדים על הנכפית החלטה מתקבלת המשפט שבבית

 הביתה מגיע הזוג .במלחמה ולא בקרב לנצח אפשר שלפעמים יודעת .ומחליט שומע שופט" הארוך:
".להסכמות ויגיעו הלב את שישפכו ליחידה להפנות עדיף ולכן .נמשכת והמלחמה

 את לעשות חייב שופט" שיפוטית; עמדה נקיטת לפני הטיפולית האופציה מיצוי חשיבות את מציינים הם
 תוקף וייתן השופט יקבע הקצוות את רק .שיפוטית לא במסגרת יטופלו שתיקים כדי ,יכול שהוא מה כל

 התערבות שניתן. ככל הסכמות, גיבוש לצורך ליחידות, להפנות היא מדיניותם כי הדגישו הם ".משפטי
נכשלו, משפטיות לא שדרכים לאחר אחרונה כאפשרות נתפסת משפטית

 הסכמים בדיקת או הסכמים גיבוש )גישור, השופט במקום תפקידים מבצעות היחידות כי ציינו שופטים
 נקודתיות בעיות מקדמות היחידות כי ציינו שופטים השופטים. על העומס את ומורידות חריגים(

 וסופי מאוחר בשלב רק לתמונה להיכנס לשופטים ומאפשרת לפתור ויכולת זמן אין שלשופטים
משפטית. בהכרעה צורך יש שבהם יותר, וקשים מורכבים לתיקים ולהתפנות

 מספר את ומפחיתה המשפט, בבית המשפחה שהות את מקצרת ביחידה ההתערבות אחרים, במקרים
 ואין ביחידה לסכסוך פתרון מתגבש ליחידה, ההפניה לאחר לעתים, משתתפות. משפחות בהם הדיונים

 יישוב של במקרים המשפט. לבית הצדדים ובהבאת בדיון הגנה, כתב בהגשת - משפטיים בהליכים צורך
 בדיון הצורך את וחסכו ביחידה שנסגרו תיקים היו השופט. לפני הצדדים את רואה הסיוע יחידת סכסוך,
משפטי.

 בקידום רבה במידה מסייעים זמניים, הם כאשר גם ביחידות, המתגבשים הפתרונות כי הדגישו שופטים
 שירותי לעבודת גם תורמים ביחידה דחופים במקרים להסכמים הגעה כי נטען במשפחות. הטיפול
תסקירים. לביצוע יותר פנויים הקהילה ועובדי לקהילה מופנים דחופים הסדרים פחות :הרווחה

 הסכמים, ולנסח בגישור/פישור לעסוק היחידות עובדות של מתפקידן זה אין כי ציינו שופטים מספר
 לגבש אמורות היחידות עובדות אלו, שופטים לטענת כך. לצורך משפטית והכשרה ידע להן שאין מאחר

דין. עורך על-ידי ייעשה משפטית ראייה המחייב הסכם ניסוח בלבד. המלצות

לא־משפטיות בדרכים הסכסוך פתרון קידום
 פתרון בקידום לסייע נועדה היחידות עבודת כי שופטים ציינו הקודמים, הראיונות לממצאי בדומה

 לעבודת שונות בדרכים תורמת היחידה כי בראיונות הדגישו שופטים הסלמתו. ומניעת הסכסוך
הסכמות. מתגבשות לא שבהם במקרים גם השופטים

 כתרומה ביחידה הצדדים הרגעת את הדגישו השופטים כל הצדדים: בין המתח והורדת הרוחות הרגעת
 באווירה ובהסכמה בשקט לפתרון להגיע אפשרות יש ביחידה הסכסוך. פתרון לקידום רבה חשיבות בעלת

 ,לדיון מגיעים כאשר ואז ,כעסים מביעים ,לחץ משחרר זה .להסכם מגיעים לא אם גם ,עוזר זה" נינוחה:
 גם .הסוציאלית העובדת בפני אלא [,השופטת] כפני לא מוצא הרגשי המטען כל" ;אחרת״ נראה הדיון כל
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 שלי וההחלטה העבודה רוב את עשתה כבר הסיוע יחידת כי יותר קצר הדיון ,להחלטה נזקקת אני אס
".להחלטה שרלוונטיות עובדות בדיקת .בלבד משפטית היא

 הקשיים את ויבין איתם שידבר למישהו הזקוקים למתדיינים, קשבת אוזן משמשת היחידה עובדת
 מספר בונים. יותר לפסים אותם ומעבירה אותם מרגיעה האנשים, עם מדברת היחידה עובדת שלהם.

 בנושאים הטיפול את לבצע ויוכלו האלה, הכישרונות את יפתחו הזמן שעם מקווים הם כי ציינו שופטים
ליחידות. תמיד להפנותם יצטרכו ולא בעצמם, אלו

 מסייעת ליחידה הפניה כי מציינים מהשופטים חלק :פתרונות והעלאת מקורו הסכסוך, מוקדי בירור
 מה את תמיד משקפות אינן משפחה בני של תביעות כי נטען לסכסוך. הקשורים נוספים היבטים בבדיקת

 במטרה השני הצד על לחץ כאמצעי הזוג מבני אחד את לעתים משמשות אלא רוצים, באמת הזוג שבני
 זו בדרך כי צוין הקשר. המשך ובירור הבעיה מוקדי באיתור לסייע יכולה היחידה לגירושין. אותו להביא

 לסכסוך, המקור להבנת הצדדים הבאת המשפט. לבית נוספות תביעות הגשת רבים במקרים למנוע ניתן
 ולקיצור הסכסוך פתרון לקידום רבה במידה מסייעים עמדותיהם והגמשת ביניהם הפערים צמצום

המשפטי. התהליך

 הפורמלית במסגרת אפשריות שאינן לתוצאות גורמת היחידה במסגרת הנינוחה השיחה כי ציינו שופטים
 מחייבות שהן מבלי שלהם הבעיות את ולהבין לדבר אפשרות יש לצדדים המשפט. בית של והמאיימת

 הזוג בני כי יתרון מהווה משפטית מבחינה "שיניים" ליחידות שאין העובדה לדבריהם, להסכמים. אותם
 זוג בני ייטו שביחידה היא היחידה של הייחודית התרומה כי הדגישו שופטים מפניהן. חוששים אינם
 לבטא יכולים הם זאת, לעומת ביחידה, דין. ועורכי פרוטוקול בדיון יש כי בדיון, יגידו שלא דברים לומר

חיסיון. שם שיש מאחר הקשר, המשך לגבי האמיתי רצונם את

 תורמות היחידות נכונה. כמחשבה המשפטי בתהליך הלא-משפטי ההיבט שילוב את תופסים שופטים
 כדי הוקמה לא הסיוע יחידת כי ציינה השופטות אחת הסכסוך. לפתרון המשפט, בית החלטות לשכלול
 אפשרות יותר יש ביחידה כי נטען יותר. טובות החלטות לקבל כדי אלא המשפט, בבית זמן לחסוך

המשפטי. בדיון מאשר לדיאלוג

 להעלות מעשיהם, תוצאות על יותר טוב לחשוב הזוג בני את מביאות ביחידה הפגישות השופטים, לדברי
 היחידה עובדת לחץ. מתוך ופחות יותר ומושכלות מעובדות החלטות לגיבוש מוביל וזה ורצונות, מחשבות
 הילדים, ועל עליהם־עצמם מעשיהם והשלכות נמצאים הם שבה הסיטואציה משמעות את להם מסבירה
 טוב להתמודד לצדדים גורמת היא מצבם. על נוסף מבט לצדדים ונותנת לפשרות להגיע אותם משכנעת

מעשיים. פתרונות מחפשת וגם הבעיה עם יותר

 ביחידות, מסוימות מחלוקת נקודות פתרון כי ציינו שופטים הצדדים: בין התקשורת דרכי שיפור
 באמצעות משפטיות, לא בדרכים להסכמות להגיע שאפשר הצדדים את מלמד הידברות, של בתהליך
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 בהמשך יותר טוב מדברים הם וכי הצדדים בין בתקשורת שיפור חל ביחידה הסיוע אחרי כי צוין שיחות.
התהליך.

לשופט וייעוץ סיוע מתן
 פתרון לצורך הנקודתית ההתערבות ביצוע את תופסים שופטים מיידית: מקצועית דעת חוות מתן

 לתת היחידה תפקיד כי הדגישו השופטים היחידות. של מרכזי כתפקיד מיידי באופן מוגדרים סכסוכים
 השופטים כאשר אקוטיות, לבעיות מיידי מענה מספקת היחידה המשפט. לבית ומהיר זמין שירות

 קבלת עד המשפטי, הדיון למועד עד קצר לטרוח זמני פתרון לשופטים ניתן מהירות. לתשובות זקוקים
 הסכסוך מצב על יותר ברורה תמונה לשופט מספקת היחידה בקהילה. הסיוע לקבלת עד או התסקיר
 בכוח המחסור למרות כי הדגישו שופטים כי לציין, חשוב מיידית. החלטה לקבל לו המאפשרת ומהותו,

עיכובים. ללא מהיר מענה להם לתת יכולתן כמיטב עושות היחידות עובדות ביחידות, אדם

 לממד לשופט מאוד מסייעת המשפטי הדיון כדי תוך היחידה לעובדת הפניה כי הדגישו שופטים
 עם חוזרים הם .הסיוע יחידת עובדת עם החוצה הצדדים את שולח כשאני דקות 15-10 תוך בעיות

 או דין לסדרי סעד פקידת של תיק זה אם לי אומרים לפחות או ,מיידית הבעיה את ופותרים הסכמים
 הסכם עם צדדים כשיש אתר אל פתרון לתת יכולה היחידה" ;נמצא״ אני איפה יודע אני ואז ,נוער חוק

.זה״ את לעכב חבל גירושין

 מקצועית דעת חוות מספקים היחידות עובדי כי צוין לשופט: מסייעות היחידות בהן נוספות דרכים
 את מנתבים הם כן, כמו מתלבט. השופט שבהם במקרים במיוחד בקהילה, המוכרים למקרים נוספת

 מייעצים הם בנוסף, משפטית(. להכרעה או לטיפול לתסקיר, )הפניה הרצויה הפעולה לדרך השופטים
 לשופט מסייעים הם המשפט. לבית ילדים בזימון הצורך את חוסכים הם לעתים, ילדים. לגבי לשופטים

 לשופט מסייעת העובדת ילדים. לריאיון כשותפה היחידה עובדת את רואים שופטים ילדים. בריאיון גם
 איש של שילוב כי ציינו שופטים בפגישה. שהתקבל המידע ובעיבוד הריאיון, בביצוע השאלות, בניסוח
המצב. להבנת התורמת מקצועית מבט נקודת מוסיף טיפולי

בקהילה וטיפול אבחון גורמי עם בקשר לשופט סיוע
 כי ציינו שופטים היחידה. עובדת של התיווך תפקיד חשיבות את הנוכחיים בראיונות גם ציינו שופטים

 מקבלת היא בקהילה. הטיפוליים הגורמים עם המשפט בית של הקשר איש להיות אמורה היחידה עובדת
 מהיר מידע מספקת ובכך המשפט, לבית שהועבר המידע את מאמתת או מעדכנת או המשפחה על נתונים

לשופט. המסייע המשפחות על

 המתדיינים, את להפנות מתאים בקהילה טיפוליים גורמים לאלו לשופטים מייעצות העובדות בנוסף,
 אלו תפקידים מילוי כי הודגש בקהילה. רלוונטיים לגורמים המשפחות את להפנות ניתן האם ומבררות

 ולהתפנות אופטימלית, בצורה במשפחות הטיפול את להמשיך לשופט מאפשר היחידות עובדי על־ידי
 המידע את מהעובדות מקבל אני ,זמן לוקח וזה ,ולשאול לגשש במקום" נוספים; במקרים לטיפול

.המשפטי״ התהליך את מקצר מהיחידה מקבל שאני המידע .הרלוונטי
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 ביצוע אחר מעקב לבצע גם מתבקשת היחידה עובדת מסוימים במקרים כי ציינו שופטים מספר
בהתערבותו. צורך יש אם לדעת לשופט מאפשר זה מידע ההסכמים.

במשפחות ותמיכה טיפולי סיוע
 ציינו שופטים מספר למשפחות. רגשית תמיכה מתן הוא השופטים על־ידי שצוין היחידות של נוסף תפקיד

 למשפחות. תמיכה מתן לצורך שלו, הטיפול את השופט סיים שבהם מקרים ליחידות מפנים הם כי
 אחד של בהשלמה או המשפט בבית שהתקבלה ההכרעה בקבלת סיוע לצדדים מעניקה היחידה עובדת

הסכסוך. פתרון או הדרך המשך לגבי זוגו בן עמדת עם הצדדים

 החיים את לנהל יודעים לא הם כי המשפט, לבית חוזרים מתדיינים רבים במקרים כי ציינו שופטים
 למשפחות מסייעת הייתה מוקדם בשלב הדרכה פתורים. לא עניינים עוד שיש או הגירושין אחרי שלהם
 ומתן הגירושין לאחר ההורות מודל שהבהרת הוצע המשפט. לבית חזרתן את מונעת הייתה שאף וייתכן
 חיצוניים לאנשים תפנה שהיחידה או הסיוע, יחידת מעבודת חלק יהוו למשפחה הגירושין אחרי תמיכה
התמיכה. את שייתנו

שונות התמחויות בעלי מקצוע אנשי שילוב
 של ביכולתן פוגע ביחידות נוספים מקצוע לאנשי התקנים אי-מילוי כי שופטים ציינו הקודם בדוח

שונות. התמחויות בעלי מקצוע אנשי ליחידות להוסיף הציעו שופטים תפקידיהן. את למלא היחידות

 דין. ועורכי פסיכיאטרים פסיכולוגים, לשלב צריכות היחידות כי השופטים ציינו הנוכחיים, בראיונות גם
 טיפול של בתחום רק לא לסייע שיכול כגוף הסיוע יחידת את תופסים הם כי ציינו מהשופטים חלק

 אנשי לשילוב רבה חשיבות יש ולכן להסכמים, בהגעה ובעזרה הגישור בנושא גם אלא לעזרה, והפניות
ביחידות. שונות התמחויות בעלי נוספים מקצוע

 פסיכולוגית השכלה עם מקצוע שאיש משום חשובה, פסיכולוג של התוספת כי ציינו שופטים פסיכולוג:
 הפסיכולוג של הייחודית תרומתו צוינה פסיכולוגית. פרספקטיבה מתוך לבעיות מענה לתת יכול ביחידה
אחר. לגורם לפנות רוצות שלא למשפחות בעיקר ראשוני, הערכה באבחון ביחידה

 כמו והערכות אבחונים יבצע הוא מומחה. דעת חוות ייתן היחידה של שפסיכולוג מציעים שופטים מספר
 כי לציין )יש פרטי. באופן אלו מקצועיות דעת חוות לממן יכולים שלא לאנשים הורית, מסוגלות בחינת
אלה(. תפקידים למלא אמורים אינם הפסיכולוגים היחידות מדיניות על-פי

הורה. מול בגיר או קטין של בעיות יש כאשר סיוע לתת יכול פסיכולוג כי גם ציינו שופטים

 לו שיש בעובד הצורך צוין ביחידה. זה תפקיד בעל בהוספת הצורך הודגש פסיכולוג אין שבה ביחידה
 בילדים, התמחות קלינית, התמחות לילדים, הורים בין יחסים של בתחום פסיכולוגית השכלה

הגירושין. אחרי חדש משפחתי מודל וביצירת גירושין, של בפסיכולוגיה
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 המשפטיים הכלים שבהם במקרים רבה במידה לסייע שיכול מקצוע כאיש תואר פסיכיאטר :פסיכיאטר
 יכול היחידה של הפסיכיאטר כי ציינו שופטים פסיכיאטרית. בעיה של באבחון צורך ושיש עוזרים אינם

 משפטית הכרעה ביצוע לשם צורך בכך יש שבהם במקרים מיידי, פסיכיאטרי אבחון לשופט לספק
 אבחון גורמי במימון קושי יש שבהם ובמקרים הרחקה( צו קביעת או אפוטרופוס קביעת לצורך )למשל,

ילדים. של בנושא המתמחה פסיכיאטר שיהיה חשוב כי צוין פרטיים. חיצוניים

 היחידות, בעבודת משמעותי כשינוי השופטים על-ידי תואר ביחידות דין עורכי של שילובם דין: עורך
 בניסוח ידע בעל יהיה הדין שעורך חיוני כי ציינו שופטים הסיוע. מיחידות מרבית תועלת הפקת המאפשר
 הסכמים בהשלמת או בעריכה משפטיות, בעיות בפתרון היא ביחידה הדין עורכת של התרומה הסכמים.

 כי טענה השופטות אחת כן. לפני נעשה שלא דבר ביחידה, הסכמים לערוך ומצליחה הצדדים בין קיימים
 תפקידים ימלאו שונים אנשים ששני יותר נכון זה ולכן מנוגדים, דברים שני הם ושפיטה הסכמים עריכת

אלו.

 ביחידות, שולב דין שעורך לפני למשפחות. זמן חוסך ביחידה גירושין הסכמי ביצוע השופטים לטענת
 עקרונות הסכם עם רק המשפט לבית מגיעות היו המשפחות הסכמים. לגבש ידעו לא היחידה עובדות
 הצדדים בין להסלמה שגרמו דין, לעורכי פנו שהמשפחות או ההסכם את עורכים היו והשופטים ראשוני,

 מבחינה נכונות היו שלא הסכמות ביחידה גובשו שבהם מקרים היו כי נטען כן, כמו נוספים. ולוויכוחים
בדיון. כך על מתווכחים היו והמתדיינים המשפט, בבית תקפות היו ושלא משפטית

 לבית מגיעים מתדיינים משפטי, ניסוח לערוך ויודע החוקי בצד המתמצא דין, לעורך תודות כיום,
 את מאוד מקצר וזה החוק, על-פי התקפים תנאים הכולל ערוך, הסכם עם שלהם הדין ולעורך המשפט

 זמן חוסך עדויות, לשמוע בלי תיקים לסיים מאפשר הוא השופטים. עבודת את מצמצם זה סיוע התהליך.
 חיצוניים לגורמים המופנים המקרים כמות את ומקטין ההסכמות של מיידי אישור מאפשר שיפוטי,
בהסכם. הצדדים שני טובת על ושומר לגישור

 מיצג אינו הוא ואובייקטיבי. נייטרלי להיות הוא היחידה של הדין עורך של התפקיד כי הדגישו שופטים
 זוויות לתרום יכול הוא וכי שונה אוריינטציה יש ביחידה בפגישות שנוכח הדין לעורך כי צוין מסוים. צד

למשפחות. שונות ראייה

 עורך על-ידי מיוצגים שהצדדים מאחר דין, עורך ביחידה להיות צריך לא לדעתו כי ציין בלבד אחד שופט
הסיוע. ביחידות הדין עורכי של שילובם את בברכה קידמו השופטים שאר דין.

מעורבותן. תחום את להרחיב להן מאפשר ביחידות נוספים מקצוע אנשי שילוב כי ציינו מהשופטים חלק
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היחידות עם השופטים של הפעולה דרכי .3
ליחידות המופגים ממקרים סוגי

 בין בשונות להבחין היה ניתן היחידות, של הראשונה העבודה שנת בסיום השופטים עם שנערכו בראיונות
 שהם ההתערבות ובאופי המופנים המקרים בסוג ליחידות, משפחות מפנים הם שבה במידה השופטים

הסיוע. מיחידות מצפים

 כאשר הסיוע, ליחידות להפניה המתאים מקרה כללי, באופן שופטים, הגדירו הנוכחיים, בראיונות
במשפחה. רגשיים לקשיים לביטוי אמצעי אלא העיקרי, הדבר לא היא המשפטית התביעה

 ולא הרגשיים הסכסוכים בולטים שבהם ומסובכים, קשים מקרים ליחידות להעביר מציעים שופטים
 וההליך שלהם, בדעות אוחזים יותר הצדדים מסובך, יותר שהתיק ככל לטענתם, המשפטיות. השאלות
 את לפתור שניתן ומקרים ילדים, עם מיוחדות בעיות כי טענו שופטים שנים. להימשך עלול המשפטי
 יש ליחידה. להפנות שיש מקרים הם נקודתיים וגישור פישור של הליך באמצעות הקצר בטווח הסכסוך

לעבודתם. המתאימים המקרים את היחידות עובדי להגדרת דומה זו תפיסה כי לציין

 שלא משפחות כי נטען ככלל, ליחידות. מתאימים פחות מסוימים מקרים כי מציינים השופטים מרבית
 צורך יש אם או הרווחה שירותי על-ידי המטופלות משפחות צדקתן; בהוכחת אלא בפשרות מעוניינות

 להיגמר שצריכים מקרים ליחידה להפנות אין כי צוין ליחידה. להפנותו אין ארוך לטווח מעמיק בטיפול
 כמו המשפחה, של האינטרס מאשר משמעותי פחות הוא בהם השיקומי ושהחלק המשפט בית בהכרעה

ירושה. חלוקת

 המשפחות כאשר לטענתה, בהפניה. שיקול מהווה המשפחות של המגורים מקום כי ציינה השופטות אחת
ליחידה. להפנות טעם אין מהיחידות רב במרחק גרות

 המתאימות התובענות לסוגי ביחס חדשה תפיסה מהשופטים חלק אצל נשמעה הנוכחיים בראיונות
 ביחידה: להיעזר עקרוני, באופן ניתן, לא שבו תחום, שום תופסים לא הם כי ציינו אלו שופטים להפניה.

 גישור לענייני שמומחים עובדים יש .גמישה מאוד היא .היחידה של לתחום מחוץ שהם נושאים אין"
.המשפט״ בבית שעולה תחוס ככל לטפל שיכולים ופסיכולוגים

 יותר, מפורט באופן שצוינו המקרים השופטים, עם שנערכו הקודמים בראיונות שעלו לממצאים בדומה
:הם היחידות, לעבודת כמתאימים

 מתן כי ציינו השופטים מרבית הקודם, הדוח לממצאי בדומה :במשפחה באלימות העוסקים מקרים
 מיידית מקצועית דעת חוות ובגיבוש הערכה בביצוע צורך שיש מאחר חיוני, אלו במקרים ביחידה סיוע

 לשופט לסייע יכולה ליחידה הפניה הגנה. צו לקבוע האם החלטה לקבל שיוכל כדי לשופט, לסיכון ביחס
 המקור את להבין על־מנת במשפחה שטיפלו אחרים סוציאליים מגורמים והן הזוג מבני הן מידע לקבל

 פתרונות ולמצוא בזוגיות(, יותר עמוקות בעיות על המעיד סימפטום או )חד-פעמית ואופייה לאלימות
 להרגיע מועדות; פניהם לאן ולבחון להסכמות הזוג בני עם להגיע לנסות יכולה היחידה בבעיה. לטיפול
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 של הראשונה בתקופה ביקורים הסדרי בגיבוש לסייע ;הסכסוך הסלמת למנוע כדי הרוחות את
 של הפנימית החלוקה לגבי להסכמה להגיע או המורחק לבעל חלופי מגורים מקום למצוא ההרחקה;

 חלק בקהילה. מתאים טיפולי לגורם המשפחה של והפניה באיתור סיוע נותנת היחידה בנוסף, הדירה.
 תחושה עם יצא שמישהו רוצים ולא הגנה צו נותנים לא הם כאשר ליחידה מפנים הם כי ציינו מהשופטים

ההכרעה. בעיבוד לצדדים מסייעת ליחידה הפניה אלו במקרים מנצח. של

 זמניים, ראייה הסדרי בגיבוש מסייעים ליחידות אלו מקרים הפניית כי ציינו שופטים ראייה: הסדרי
 שופטים מספר בקהילה. ומבוססים מעודכנים ראייה סדרי וקביעת תסקיר לעריכת עד ביניים, לתקופת

 ההפניות בקצב עומדים אינם העמוסים הרווחה ששירותי מאחר ליחידה אלו מקרים מפנים הם כי ציינו
המשפט. מבתי

 למשפחות לסייע יכולה זה בנושא תביעה של ליחידה הפניה מהשופטים, חלק של לדעתם אפוטרופסות:
 בין קשיים יצר זה אבל החלטה, "קיבלתי סיפר: השופטים אחד המשפט. בית של ההכרעה עם להשלים

קשרים". ביניהם שיווצרו כדי ליחידה הפנייתי משפחה. בני

 מהשופטים חלק זה. הליך לגבי חלוקות דעות השופטים הביעו הקודם בדוח סכסוך: ליישוב בקשה
 אינה מוקדמת שהפניה בטענה מכך הסתייגו אחרים ליחידות. אלו בקשות של ישירה בהפניה תמכו

יעילה.

 בית לשלום בקשות של מקרים ציינו שופטים ליחידות. אלו בקשות מהפניית הסתייגויות עלו לא זה בדוח
 מהבקשות ניכר חלק לדבריהם, היחידות. לעבודת כמתאימים מועדות פניהם לאן להם ברור שלא זוג ובני

 העובדים הזוג, בני ביחידה שיחות מספר לאחר כי צוין סכסוך. יישוב של בנושא הן ליחידות מפנים שהם
 פני אם :בהתאם פועלים והם לגירושין או בית לשלום - מועדות פניהם לאן יותר טוב יודעים הזוג ובני
 ביחידה. להסכמות להגיע מנסות הן לא, ואם שיקומי. לגורם הזוג בני את מפנות היחידות לשלום, הזוג

 תיקים הפניית מונעת זו דרך משפטי. תוקף לו לתת רק לשופטים נותר הסכמות, שהושגו במידה
ביחידות. נפתרים מהתיקים חלק המשפט. לבית מיותרים

 לעבודת המתאימים כנושאים מזונות ובנושא משמורת בנושא התובענות את שופטים הציגו הקודם בדוח
 היחידות. לעבודת מתאימים אינם אלו נושאים כי משופטים חלק ציינו הנוכחיים בראיונות היחידות.

 דורשת זו תביעה ליחידות. ולא סעד לפקידי מתאים משמורת בענייני טיפול מהשופטים, חלק לטענת
 הטיפוליים הגורמים באחריות הנמצאים מידע, מקורות בין והשוואה מסוגלות בדיקת :מעמיק אבחון

 הוכחות שמיעת באמצעות משפטית והכרעה משפטי ידע הדורשת כתביעה הוצג המזונות נושא בקהילה.
ביחידות. מיידי באופן בה לטפל שצריך כבעיה ולא וראיות,

 יש לשופט כאשר לצורך, בהתאם ליחידה, אלו נושאים להפנות מציעים מהשופטים חלק זאת, עם
 את לבדוק מאפשרת ליחידה הפניה מאביו, בגיר בן של מזונות תביעת של במקרים למשל, התלבטות.

 של המשמעות את מבינה אינה אישה כאשר גם חשובה ליחידה הפניה התביעה. ומשמעות הבעיה עומק
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 בנושא הסכמים עם באים הצדדים כאשר לעתים כי צוין כן כמו לילדים. במזונות צורך יש אם או מזונות
 כאשר כי הדגישו שופטים מיידית. תשובה ותיתן ההסכם את שתבחן כדי ליחידה מפנה השופט משמורת,

 אלא תסקיר קבלת עד ההסכם את לעכב לא רצוי יום, באותו הסכסוך את לסיים הצדדים מצד נכונות יש
שניתן. ככל מוקדם לסיום הסכסוך את להוביל

 על-ידי הקודם בדוח הוזכרה זו תובענה לבגירים: או בגרות סף על ילדים ובין הורים בין הקשר ניתוק
 אלו במקרים כי נטען הנוכחיים בראיונות גם היחידות. לטיפול המתאים כנושא השופטים מרבית

 אין לשופט כן, כמו שניתק. לילדו הורה בין קשר בשיקום לקהילה מאשר יותר רבה הצלחה יש ליחידות
 ליחידה בפנייה נעזרים השופטים בנושא. לסייע כלים יש שליחידה בעוד הילדים בין קשר לאכוף סמכות

 זה נושא מהפניית הסתייגות שופטים מספר ציינו זאת, עם הקשר. בשיקום לסייע ניתן אם לבדוק כדי
 להפנות האם להם ברור לא עדיין כי צוין ארוך־טווח. טיפול דורש זה נושא שלטענתן מאחר ליחידות,

ליחידות. אלו מקרים

 להפנות יש וממון רכוש בענייני תביעות כי מסכימים שופטים הקודמים, לראיונות בדומה וממון: רכוש
 הרכוש. בנושא הסכמים לערוך מסוגלות אינן הסוציאליות העובדות לטענתם, דין. עורך על-ידי לגישור

 מטופל להיות צריך זה נושא כי צוין זה. בנושא ופישור גישור לביצוע מתאימים וכלים כישורים להן אין
 המשפט יתפתח איך לצפות ויכול צד כל של וחובות בזכויות המבין דין, עורך שהנו מקצועי מגשר על-ידי
צד. כל של הסיכויים ומהם

 חלק ביחידות. להיעזר שניתן מקרים ישנם אלו בנושאים גם כי מדגישים מהשופטים חלק כיום זאת, עם
 בענייני מחלוקת אינה המחלוקת עיקר כאשר רכוש סכסוכי ליחידה להפנות ניתן כי טענו מהשופטים

 או השני; הזוג בן על נוסף לחץ אמצעי רק היא הרכוש ותביעת יותר עמוקות הבעיות כאשר אלא רכוש,
 כי צוין כן, כמו להסכמות. להגיע מוכנים מלכתחילה והצדדים דירה כמו בסיסי ברכוש מדובר כאשר

 ובסכסוכים אחים ובין לילדים הורים בין מורכבים לא כספיים בנושאים גם לסייע יכולה היחידה
כלכליים. קשיים בעקבות הנגרמים

 תיקי מקרקעין, סכסוכי כמו משפטי, ידע ודורשות "נטו" משפטיות שהן תביעות כי טוענים שופטים
 מתאימה משפטית השכלה לעובדת אין כאמור, ליחידות. מתאימות אינן צוואה, לפסילת ובקשות ירושה
 כלכלן של דעת לחוות או למגשר יותר מתאימות רבות-משקל רכוש שאלות המתאימים. מקצועיים וכלים

 בירור או משפחתי תקציב )ארגון נוספים בנושאים בסיוע צורך יש כאשר רק כי נטען חשבון. רואה או
 ייתכן כי שציינו שופטים היו זאת, עם מורכבים. רכוש מקרי ליחידות להפנות יש מועדות(, הזוג פני לאן

שיפוטי. זמן ולחסוך אלו בנושאים גם וגישור לפישור להביא העובדות יכלו מתאימות הנחיות שעם

ההפניה תדירות
 על דווח ליחידות. מתאימים מקרים אילו יודעים אינם הם כי מהשופטים חלק ציינו הקודם, בדוח

המופנים. המקרים ובסוגי ליחידות משפחות מפנים שופטים שבה במידה ניכרים הבדלים
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 להיעזר כיצד הזמן במשך למדו השופטים מרבית כי עלה השופטים, עם שקוימו האחרונות בשיחות
 שאני המקרים בהיקף שינוי חל לא" .■ידתר להם ברורים ליחידות המתאימים המקרים סוגי וכי ביחידה
 איתנה והן איתן לעבוד התרגלנו .היחידות עם כעבודה הוא שחל השינוי .המקרים בסוג או מפנה

 חובת מה ,שלנו הבקשות את לנסח ואיך אליהם להפנות איך ,בהם להיעזר כיצד ידענו לא כהתחלה
 למדנו .לא ואילו מתאימים מקרים אילו למדנו לאט-לאט היום .לנו לגלות להם מותר ומה שלנו הסודיות

 אלו מתלבטים עדיין הם כי ציינו החדשים, השופטים בעיקר שופטים, מספר ".העבודה של הטכניקה את
מהן. לבקש ומה ההפניה את לנסח איך ליחידות, מתאימים מקרים

 שופט כל של האינטואיציה על רבה במידה עדיין מבוססות ליחידות ההפניות כי עולה השופטים מדברי
 מקרה כל מפנים הם כי ציינו שופטים היחידות. עם העבודה תקופת במהלך צבר שהוא הפרטי והניסיון

 שבהם הנושאים את מפנים הם כי ציינו אחרים מההפניה. תועלת להפיק יכולים המתדיינים או שהם
 זה .שהפניתי בסוגיה או חלקי לפתרון מגיע מפנה שאני מהדברים גבוה אחוז" ביחידה: מענה קיבלו
 בעיקר ליחידה מפנה אני" ;היחידה״ של היכולות מבחינת נכונים הם מפנה שאני שהדברים אותי מלמד

".משפטי שאינו גורם ידי-על להיעזר יכולים הזוג שבני, חוש פי-על

 חלק הנוכחיים- בראיונות גם עלתה ליחידות משפחות מפנים הם שבה במידה השופטים בין שונות
 יותר מודעים כשהם היום, הראשונה. בתקופה מאשר ליחידות פחות מפנים הם כיום כי ציינו מהשופטים

 הם ליחידות, המתאימות ההפניות את לכוון יותר טוב יודעים והם תורמות, הן ובמה היחידות לעבודת
ליחידות. נושא כל מלהפנות ונמנעים ראשוני סינון מבצעים

 להם שניתנת העזרה לעומת היחידות של היחסי היתרון מה להם ברור לה היה לא בעבר כי ציינו שופטים
 היום לטענתם, השירותים. לשני מהמקרים בחלק המשפחות את הפנו הם זאת ועקב הרווחה, בשירותי

 מתאימה ההפניה מתי ויודעים הרווחה, שירותי לבין היחידות עבודת בין יותר טוב מבחינים הם
כפולות. הפניות פחות מפנים הם כיום זאת, עקב ליחידות.

 ביחידות. העובדים בכמות זאת נימקו חלקם ליחידות. מקרים מעט מפנים הם כי ציינו מהשופטים חלק
 על יתר להעמיס לא כדי ליחידות מפנים שהם המקרים כמות את מסננים הם כי ציינו אלו שופטים
 סיוע בהם לקבל מעוניינים שהם מהמקרים חלק רק מפנים הם כי ציינו הם היחידות. עובדי על המידה

 שמרגיש מה רק שולחת .לכד עושה ילדים הסדרי כל" :בעצמם מטפלים הם מהמקרים בחלק ליחידות.
 להסתדר יודעת אני היום .מקרים יותר שלחתי ״בהתחלה ;בעצמי״ עושה השאר .לתרום יכולים שהם לי

 מאשר מקרים פחות הרבה שולחת אבל ,ליחידה מפנה החיוניות את רואה אני שבהם במקרים .בעצמי
.כהתחלה״

 מכירה שהיא משום ליחידה הרבה מפנה אינה כי ציינה הרווחה, ממשרד שבאה השופטות, אחת
 מפנה לא היא כי ציינה אחרת שופטת הכרעות. בקבלת מסוימים אנשים של ובצורך טיפול של במגבלות

 המשפט מבית היחידה ריחוק המשפט. בית בתוך ממוקמת לא שהיחידה משום ליחידות מקרים הרבה
ביחידות. יעיל שימוש מאפשר אינו
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 למידת בעבר. מאשר ליחידות משפחות יותר מפנים הם כיום כי ציינו זאת, לעומת אחרים, שופטים
 הזמן "כג/׳עץ מספר: בעבר פחות שהפנה שופט ביחידות. להיעזר נכונותם את הגדילה היחידות תרומת
 כמה עד הבנתי ולא כיחידה להיעזר יכול שאני ידעתי לא בעבר .מיומן יותר ואני ניסיון יותר רכשתי

 להיעזר אוכל ובמה אם ידעתי לא .הזוג בני של לבעיות בקשר לי ולהמליץ לעזור מסוגלת ביחידה העובדת
".ברורות היו לא שקיבלתי ההנחיות .ביחידה

 הדגישו מהשופטים חלק הסיוע. ביחידות נוספים שימושים על שופטים להדריך הציע השופטים אחד
משפחות. יותר אליהן ולהפנות ביחידות יותר להיעזר להם מאפשרת הייתה ליחידות עובדים שהוספת

ההפניה מועד
 המשפטי בתהליך מוקדם בשלב ליחידות משפחות להפנות כדאי כי הקודם בדוח הדגישו השופטים רוב
 דעות מיגוון הוצגו זה, בדוח טיפולית. להתערבות ומוכנים מותשים המשפחה בני כאשר מאוחר, בשלב או

ההפניה. למועד ביחס

 שמוגש לפני התובענה, הגשת בעת הסף", "על ליחידה המשפחות את מפנים הם כי ציינו מהשופטים חלק
 את לקדם כדי לעשות כדאי מה להמליץ מתבקשת היחידה ליחידה. מתאים שהתיק נראה אם הגנה, כתב

 בבית התהליך של מוקדמים בשלבים ההפניה את כקריטית את תיארו שופטים אופטימלי. באופן התיק
 ילדים כאשר במיוחד התביעה(, קבלת עם או ההגנה כתב קבלת לפני הקדם־משפטי, )בשלב המשפט

 משפטית: בהכרעה הצורך ואת הסכסוך הסלמת את למנוע עשוי זה מהלך כי נטען בתיק. מעורבים
 שההחלטה חזה מהשלב פוחדת .הולך הוא לאן ,התיק את להכריע יכול נכון מהלך התהליך ״בתחילת
 שאחד יודעת כי העגלה את לעצור מציעה .ההחלטה מתן את למנוע מנסה ולכן ,המלחמה את פותחת
 את בעצמם שיפתרו כדי ליחידה ומפנה, זמני הסדר מציעה .לעצור מציע .וכועס מרוצה לא השני .מרוצה
".הדברים

 לפני המשפחה, עם ההיכרות בשלב הראשונים, בשלבים רק ליחידה מפנים הם כי הדגישו שופטים מספר
ליחידות. מפנים לא כבר הם הדיון לאחר המשפטי. הדיון

 לפני המשפט, לבית המגיע מקרה כל של ליחידה אוטומטית להפניה ציפייה עלתה מהשופטים, חלק בקרב
 שהצדדים לאחר רק ליחידה מפנים הם כי אחרים שופטים דיווחו זאת, לעומת לשופט. מועבר שהמקרה

 חלק לדעת הצדדים. את רואה שהשופט אחרי רק לעזור יכולות היחידות לטענתם, משפטי. בדיון היו
 ציינו שופטים חיובית. אינה אותם, למיין מבלי ליחידות, המקרים כל של אוטומטית הפניה מהשופטים

 בתביעה ידון ששופט רוצים אנשים כי נכשלו, הראשון הדיון לפני המשפחות את להפנות הניסיונות כי
 הם אם יעריך המתדיינים, את יפגוש שהשופט צורך יש לטענתם, נוסף. לגורם שיופנו לפני שלהם

 כי צוין פעולה. לשתף ונכונות רצון להם יש אם רק ליחידה אותם ויפנה ביחידה להיעזר מסוגלים
ליחידה. להפנות טעם אין בפשרות, רוצות ולא לאור יצא שהצדק שרוצות שנלחמות, משפחות
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 הדיונים סוף לקראת ואפילו המשפטי הדיון במהלך גם מפנה הוא לפעמים כי ציין השופטים אחד
מוגדרים. נושאים כמה לפתור רק נותר וכאשר מהמאבק, התעייפו הזוג בני כאשר המשפטיים,

 ליחידה להפנות מתי השאלה לדעתם, ההפניה. למועד ביחס חדשה ראייה זווית הציגו שופטים מספר
 אין כי טענה עלתה המתדיינים. ובאופי המקרה בסוג תלוי המתאים ההפניה מועד משמעות. בעלת אינה
 .בעיצומו או המאבק כתחילת ,נמצאת המשפחה איפה משנה לא” :אחר משלב יותר המתאים אחד שלב

.”ביחידה תשובה זה על לקבל ושניתן ,ספציפית להגדיר שאפשר משהו יש כאשר תעשה ההפניה

תפקידים וחלוקת עבודת קשרי
 הם המשפט. מבית אינטגרלי כחלק הסיוע יחידת את מגדירים שופטים הקודם, הדוח לממצאי בדומה

 מתהליך כחלק מוגדרת ביחידה ההתערבות המשפט. בית של ארוכה כזרוע היחידות עבודת את תופסים
 את לראות כיום יכולים אינם הם כי הנוכחיים, בראיונות טענו שופטים המשפט. בבית הסכסוך פתרון

המשפט. בית לצד לפעול להמשיך צריכה זו יחידה כי ומדגישים זו, פונקציה ללא פועל המשפט בית

 מאשר יותר קשה משימה הייתה גן ברמת היחידה שילוב כי ציינו גן, ברמת המשפט בבית שופטים מספר
 והשופטים קמה, שהיחיךה לפני וחצי שנה פעל גן ברמת המשפט שבית מאחר אחרים, משפט בבתי

 בו-זמנית. הוקמו המשפט ובית היחידות זאת, לעומת אחרים, משפט בבתי היחידות. בלי לעבוד התרגלו
 כיום לפעול ניתן לא וכי המשפט, בית בתוך נטמעה היחידה כיום כי ציינו גן ברמת המשפט בבית שופטים

הסיוע. יחידת ללא

 תפיסה התגבשה :היחידות עובדי עם טובים עבודה יחסי על השופטים רוב דיווחו הקודמים, בראיונות
 לעובדי השופטים בין ברורה תפקידים חלוקת של גיבוש תהליך ותואר הרצויות העבודה דרכי לגבי

היחידות.

 חל כי מהשופטים חלק ציינו הסיוע, יחידות של השנייה העבודה שנת בסוף השופטים עם שנערכו בשיחות
 במהלך היחידות עם שלהם בקשר שינוי חל לא כי ציינו אחרים היחידות. עם שלהם העבודה בדרכי שינוי
האחרונה. השנה

 למדו כי ציינו הם טוב. קשר שופטים תיארו היחידה, לעובד השופט בין הישירים העבודה יחסי ברמת
 היחידות עובדי עם העבודה וכיום משותפות, עבודה דרכי פותחו הזמן, עם היחידות. עם לעבוד כיצד

 ערוצי” ";איתם בנוח מרגישים אנחנו .פורה הוא ליחידה השופטים בין הקשר" טובה: בצורה פועלת
.”עובד שאיתה לעובדת שופט בין טוב וקשר אמון יחסי נוצרו. פתוחים ־ תקשורת

 במזכירות אותם פוגשת לפעמים” .-היחסדז עובדי עם מועט קשר להם יש כיום גם כי ציינו שופטים מספר
 בתדירות היחידות עובדי את רואה לא שהיא הדגישה אחרת שופטת .”שלום-שלשלום קשר .בדיונים או

 רואה לא .שולחת ולא שבועיים שבוע חולפים .יותר אותם רואה הייתי באולם יושבים היו אם” גבוהה.
".אותם
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 אותם ולשלב המשפט, בבית יותר גבוהה בתדירות היחידות עובדי את לפגוש רצונם את הציגו שופטים
 יותר תגיע היחידה שעובדת מצפים הם כי ציינו מהשופטים חלק משפטיים. בדיונים יותר מסיבי באופן

 להגיע מסוימים אנשים של הרתיעה את יצמצם בדיונים העובדת שילוב כי נטען משפטיים, לדיונים
 האמון את ותגדיל העובדת את להכיר למתדיינים תאפשר בדיונים העובדת של השתתפות הסיוע. ליחידת

ביחידה. להיעזר נכונותם ואת בעובדת שלהם

 שצריכות המשפחות את ותלווה משפטי דיון בכל תשולב יחידה שעובדת ציפייה הציגו מהשופטים חלק
 ולא לצורך, בהתאם להיות צריך משפטיים בדיונים היחידות עובדי שילוב כי ציינו אחרים ליחידה. להגיע
 יש היחידה לעובדת" :בדיון היחידה עובדת שילוב של החסרונות את ציינה השופטות אחת שוטף. באופן
 לומר לה אסור כי משפטי כדיון שתהיה טעם אין.בדיונים שקורה מה כל שתדע אסור ולכן ,לטפל סמכות

 בדיון כלל בדרך היחידה עובדת את מערבת אינה היא כי ציינה השופטות אחת ".לא ומי משקר מי
 בשלבים גם היחידה עובדת את משלבים הם כי ציינו אחרים שופטים יותר. מאוחר בשלב אלא הראשון,

בתהליך. יותר מוקדמים

 בירושלים השופטים :המשפט בתי בין הבדלים כיום גם תוארו ליחידות, המשפט בית בין המגעים ברמת
 סדירים מגעים כיום גם אין האחרות ביחידות לשופטים. היחידות בין חודשיים מגעים לקיים ממשיכים

לעובדים. השופטים בין

 לקבל שצריכים השופטים, תפקידי בין הקיימים ההבדלים את הנוכחיים, בראיונות הדגישו, שופטים
 בין הסכסוך לסיום משפטיים לא פתרונות לקדם שצריכים היחידות, עובדי לבין שיפוטיות, הכרעות

 עס,כמשפטנית עצמי את תופסת אני" כיום: יותר ברורה התפקידים בעלי בין ההבחנה כי ניכר הצדדים.
 לא .לא ואני הטיפולי הגורם הם ...טיפול אנשי נועדו לכך ,טיפול שדורשת לבעייתיות שלי הרגישות כל

 העבודה את לי ושישאירו ,הזה מהצד מענה לתת יכולים הם .והידעהטיפוליים הכלים לרשותי עומדים
.המשפטית״ במחלוקת הטיפול את,השיפוטית

 בנוי שלנו הראש" :הסוציאליים העובדים לבין בינם הקיימים ההבדלים את כיום גם מדגישים שופטים
 .אחרת חושב שלנו שהראש הבינו כבר היום .מעריכים לא ,קצר דיון עורכים .לדיונים ראש לנו אין.אחרת

 בעלי שונים מקצועות בשני שמדובר לכך מודעים שופטים ".בקיצור לנו ומספרים דברים עם באים הם
שונות. שפות

 את הדגישו מהשופטים חלק התפקידים, חלוקת לגבי יותר ברורות הבחנות שגובשו למרות זאת, עם
המשפט. לבית תרומתן את להגדיל כדי היחידות, תפקידי בהגדרות מסוימת גמישות הותרת של התרומה

מידע והעברת תקשורת
 שיעבירו מהעובדות וציפו מידע להעברת חשוב ערוץ היחידות בעבודת השופטים ראו הקודמים, בראיונות

 אליהם שמועבר מהמידע הסתייגות הציגו מהשופטים חלק החלטה. בקבלת לו לסייע שעשוי מידע לשופט
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 שעברה התהליך על שלמה תמונה לקבל להם מאפשר ואינו מדי תמציתי שהוא משום היחידות, מעובדי
החיסיון. ליתרונות מודעים היו אחרים המשפחה.

 כיום, הסיוע. מיחידות לשופטים שמועבר המידע בדבר טענות עוד נשמעו לא הנוכחיים בראיונות
 אינם הם כי ציינו שופטים אליהם. יועבר לא ביחידות העולה מהמידע שחלק בכך מכירים השופטים

 המרכזי התפקיד כי נטען הקהילה. עובדי את אלא העיקרי, המידע כמקור היחידות עובדי את תופסים
 לידי והבאתם הצדדים הרגעת לצורך רגועה אווירה יצירת אלא לשופטים, מידע העברת אינו היחידות של

הסכמות.

 החשיבות את והדגישו ביחידה, העולים הדברים של החיסיון שמירת על מקפידים הם כי ציינו השופטים
 אם :ביחידות חופשים יהיו שאנשים לי חשוב .מסוים מידע בפניי ייפתח שלא יודעת" :זו שמירה של

 חיסיון שיש למשפחות אומרת .נינוחים יהיו האנשים שביחידה חשוב .סעד מפקידת מקבלת ,מידע רוצה
 היה זה .יותר לדעת שרוצים שופטים יש .זה על מקפידה .אחד משפט מקבלת .ביחידה שייאמר מה על

 את לסיים לצדדים לסייע מקור הם .שלי המידע מקור יהיו שלא כך בונה .נכונה החלטה לקבל עוזר
 כין קורה מה לדעת כדי מידע מקור לא .ביניהם הקשר המשך לבדיקת ,הצדדים את להרגיע ,הסכסוך
 נחשב לא ביחידה שנאמר מה משפטי: עיקרון הוא הסודיות שמירת כי הדגישו שופטים ".הצדדים
 על-ידי שנמסר שהמידע מאחר משפטיות, כעובדות המידע את לקבל יכול אינו המשפט בית לראיות.

על-ידה. ישירות ולא אחרים גורמים על-ידי נאסף היחידה עובדת
 צריך .לחקירה תועמד לא היחידה שעובדת כך על עמדנו" :היחידה עובדת של האוטונומיה חשיבות צוינה

 חלק לא היא היחידה שעובדת טוב זה .מהעובדת יושפע ששופט רצינו לא .תמשך הזו שהמסורת
..."מהמשפט

העבודה מודל
 העבודה למודל ביחס דעות מגוון בירושלים המשפט בבית שופטים הציגו שבוצעו, הראשונים בראיונות

 זה. במודל צידדו מהשופטים חלק ספציפית. לעובדת ולא ליחידה הפניה על המבוסס הסיוע, יחידת עם
 שביעות הציגו השופטים כל הנוכחיים, בראיונות אחת. עובדת מול לעבוד מעדיפים הם כי ציינו אחרים

הסיוע. יחידות עם הקיים העבודה ממודל רצון

 יחידה(, עובדת מול )שופט העבודה ממודל רצון שביעות גן ברמת השופטים הביעו הראשונים בראיונות
 עם שלהם העבודה במודל שחל השינוי את מתארים גן ברמת השופטים כיום, יתרונותיו. את והציגו

 ציינו השופטים עובדות. שתי מול כיום עובדים קבועה, יחידה עובדת מול לעבוד שנהגו שופטים היחידות.
 תחום יש אחת לכל .עובדות שתי מול עובד שאני בעיה לי אין" :החדש במודל הקיימים היתרונות את

 לא אחת אם .לצרכיי שיענה מי יש תמיד כי נוח וזה ,ומחליפה קבועה עובדת לי ״יש ;אחר״ מומחיות
 העבודה, במודל שינוי שחל למרות כי ציינו מהשופטים חלק ".אחרת מעובדת דעת חוות אקבל ,נמצאת

 שלכל מעדיפים היו הם כי הדגישו מהשופטים חלק שלהם. העיקרית העובדת עם הוא שלהם הקשר עיקר
קבועה. אחת סוציאלית עובדת תהיה שופט
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היחידה מיקום
 להיות צריכה הסיוע יחידת כי השופטים בין הסכמה קיימת הקודם, בדוח שהוצגה לתפיסה בדומה

 הקרבה סיוע, יחידת בתוכו הכולל משפט בבית הנמצאים שופטים, לטענת המשפט. בית בבניין ממוקמת
 יותר, זמינים היחידות עובדי :בה יעיל יותר לשימוש ומובילה ביחידה הסיוע איכות את מעלה הפיזית

 מהעובדת לבקש יכולה לא אני" המשפטיים. בדיונים קצרה בהתראה העובדים את לשלב ניתן
 מראש לדעת יכולה לא אני .מפה רחוק ומשרדה אנשים עם קבעה היא אם,בדיונים שתשב הסוציאלית

 ,בסמוך היחידה אס .רחוקה כשהיא דחוף באופן אותה להזעיק אפשר-ואי ,אותה ולזמן הדיון יהיה איך
.דיונים״ ביותר עובדת לשלב אפשר

 המתדיינים את להפנות האפשרות כי נטען למשפחות. ותורמת מסייעת מיידית הפניה השופטים, לדברי
 לדיון, יום באותו ולהחזירם קצר זמן פרק תוך המתדיינים את ולקבל ליחידה המשפטי מהדיון ישירות

 עכשיו יורדים אתם - להם אומרת...״ השופטות: אחת מספרת במשפחות. לטיפול מאוד משמעותית
 אנשים ...פגום היה זה ,כאן היו לא אם .שלם מהפך עושה וזה ;לפתור יכולים אתם מה תראו ,ליחידה

 שזה בגלל .טוב יותר משהו עושה זה .דיון לעוד להפנות כמו לא זה אבל ,שעתיים יחכו בעיה להם שיש
 בסוף אליי וחוזרות ,שתתפנה לעובדת מחכות המשפחות .המשפט בית מטריית תחת עדיין ,כאן קורה
 ...הבא לדיון עד חודשים כמה עוד של דחייה על לחשוב רוצים לא הצדדים. יום באותו נעשה הכול .היום

 ליחידה הפניה .לתשובה רב זמן לחכות יש ,לתסקיר שולחת אם .אדירה משמעות יש מיידית לתשובה
 לא ,נשמעים דבריהם ,בהם שמטפלים תחושה לאנשים יש ,לשופטת חוזרים ואז ,מידית לתשובה
.נפתרים״ ודברים פה עדיין הם .עשייה של תחושה יש .לשירות משירות אותם מגלגלים

 מאשר לחלוטין שונות תוצאות המניבות יותר משמעותיות תוצאות יש במשפחות מיידי לטיפול כי נטען
 את להעביר .מיד ולפעול חם על המשפחה את לתפוס ״חשוב :למשנהו אחד דיון בין רב זמן עובר אם

 להתקשר פסיכולוגי קושי למשפחות יש כי נטען עוד ".לדיון ושיחזרו ,ליחידה שעות לכמה המשפחה
 להם יש ליחידה, לגשת נוטים יותר הם בניין, באותו נמצאת היחידה כאשר היחידה. עובדת עם ולקבוע

המשפט. בית בתוך נמצאים כבר שהם מאחר מהממסד, פחד פחות

 זה,הפגישה את מיד וקובעות פה היו הס אס אבל .אליהן מתקשרות מהמשפחות ״חלק :מספרת שופטת
 לא אנשים לפעמים .ילכו לא ,הפגישה את מיד להן קובעים לא שאם משפחות יש .יותר טוב היה

".הנכונות ואת הרגע את לפספס ואפשר ,היחידה לעובדת מתקשרים

 בבית ממוקמת לא היחידה כאשר כי הדגישה לו, מחוצה ממוקמת הסיוע שיחידת משפט, בבית שופטת
הרווחה. שירותי כמו בדיוק ומתפקדת אפקטיבית פחות היא המשפט

 שהזוג ברגע)" אפקטיבי פחות הוא מיידית ניתן שאינו סיוע הסיוע. קבלת של המיידיות חשיבות הודגשה
 בית בתוך תמוקם היחידה כאשר כי ציינה שופטת "(.ירדה מהאפקטיביות 50% אז לטלפון לחכות צריך

עליהם. המוטלים התפקידים את להרחיב יהיה וניתן לשופטים, יותר משמעותי סיוע תיתן היא המשפט,
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היחידות עבודת הערכת .4
 לבית חשובה תרומה בקיומן וראו היחידות עבודת את השופטים רוב העריכו הקודמים, בראיונות

 לעובדי רבה הערכה אחד, מלבד השופטים, כל הביעו הנוכחיים, בראיונות גם ולמשפחות. המשפט
 את הוכיחה היחידה לטענתם, ביחידות. הנעשית מעבודה רצון שבעי הס כי ציינו שופטים היחידות.

 המשפט. בבית הכרחי שירות ביחידה רואים השופטים כיום בלעדיה. לעבוד ניתן לא וכיום עצמה,
 מספק זה שילוב רבה. תרומה בעל כשילוב משפטן לצד טיפולי איש של השילוב את תופסים שופטים

 החלטה. קבלת לצורך להן זקוק ושהוא בהן לעסוק זמן לו שאין מתפקידו, שאינן לפעולות מענה לשופט
 (,״>> שיש התיקים כל את לפתור יכולות לא עובדות ישמונה) אדם כוח מגבלות למרות כי ציינו שופטים

רבה. במידה להם ותורמות בעבודתם ולשופטים למשפחות מהיר מענה מספקות היחידות

 שלהן האובייקטיביות את לטובה ציינו. הם היחידות. עובדות של המקצועי לניסיון הערכה הביעו שופטים
 איתן, עובדים ושהם היחידות עובדות על סומכים הם כי ציינו שופטים שלהן. המקצועית האחריות ואת
 ;"המשפט לבית מאוד גדולה תרומה .מקצועית עבודה עושות .מקצועיות ״עובדות :פעולה שיתוף תוך
 .הסוציאלית העובדת בלי אעשה מה יודע לא" ;קודש״ מלאכת עושות ,עליהו לומר טובים דברים ״רק
 עובדות" ";חשובה מאוד המשותפת העבודה .היחידה בלעדי לעבוד נוכל איך מבין לא ככר היום

 מה יוז ,טובה החלטה - היחידה ״הקמת ;משבר״ בעת רה עז שנותן ומוצלח מסייע מאוד רם גו ,מקצועיות
 מבצעת .נפלא מתפקדת שהיחידה השנתיים במשך התרשמתי" ;ולמשפחות״ לשופטים מסייע .מבורכת

 ,שנתיים אחרי .תחליף ללא היא היחידה של העזרה .גבוהה ברמה ממנה התועלת .פנטסטית התערבות
 .מהם רבה עזרה מרגישה .גדולה הצלחה היא היחידה .ביחידות תועלת שיש הוא טוב הכי שלמדתי הלקח
 עבודת את לראות יכולה לא" ;מסורות״ מאוד העובדות .פתרון עם חוזר מפנה שאני ממה מכריע אחוז

 לעבודת מאוד הכרחית פונקציה - היחידה .בלעדיהן להסתדר נוכל לא .הסיוע יחידת בלי השופטים
".השופטים

 פועלת היא שבו באופן לה לסייע יכולה לא היחידה כי ציינה שרואיינו השופטים מכל אחת שופטת רק
לעבודתם. רבה תרומה כבעלת היחידה עבודת את ראו השופטים שאר כיום.

להפניה המשפחות יחס .5
 להפניה המשפחות של חיובי יחס על מדווחים השופטים מרבית כיום גם הקודמים, בראיונות שנמצא כפי

 נענות מרביתן בעבר. מאשר ליחידה לפנות נכונות יותר מגלות המשפחות כיום כי ציינו השופטים ליחידה.
 ההפניה. לאחר מהיחידות חיובי משוב ומציגות ביחידות פעולה משתפות ליחידות, לפנות השופט להצעת

 ביטויי ראו לא כי ציינו מהשופטים חלק ליחידה. להפנותן ומבקשות לשופט ביוזמתן פונות חלקן
 הצטערו או שכעסו אנשים על שמעו לא הם כי ציינו שופטים ליחידות. לפנות המשפחות מצד התנגדות

ליחידות. לפנות המסרבים מתדיינים עדיין ישנם כי ציינו אחרים ליחידות. אותם שהפנו

 מתדיינים ישנם כי צוין ליחידות. להגיע מהמתדיינים חלק של נכונות לחוסר סיבות מיגוון העלו שופטים
 עובדת או פסיכיאטר ,פסיכולוג המילה על או סיוע על ששומעים אנשים יש" מטיפול: החוששים
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 ישנם כן, כמר ".לפנות מסרבים והם ,לא והם כן זוגם בן .לכך זקוקים לא הם כי טוענים והם,סוציאלית
 הם כי טובה פחות החלטה זו אם גם שיפוטית, הכרעה מעדיפים הם ביניהם, הדינמיקה שמבחינת אנשים

 להם יש כי ליחידות, להגיע מסרבים אחרים מתדיינים ומתן. ומשא גישור של תהליך לעבור רוצים לא
 סיוע לקבל מעוניינים ואינם דין לעורך ששילמו או כועסים שעליו הזוג בן עם יחד חדר באותו לשבת קושי

 חלקם עבודה. יום להפסיד רוצים ולא לפגישות להגיע זמן להם שאין אנשים ישנם כן, כמו נוסף. מגורם
. לעזור. יכולה לא שהיחידה חושבים

 את כופים לא הם כי הדגישו שופטים מהיחידה. לצפות למה יודעות אינן מהמשפחות חלק כי טענה עלתה
 את למופנים מסבירים הם כי הדגישו הם ליחידות. לגשת להם ממליצים אלא המתדיינים, על השירות
 שהן למשפחות אומרים הם כי ציינו שופטים ההפניה. משמעות ואת סמכויותיה את היחידה, תפקיד
 לשכנע מנסים שופטים ביחידה. שיאמרו הדברים על חיסיון ושיש ליחידה, מההפניה להרוויח רק יכולות

 ביחידה שניתן ושהסיוע המשפט, בית מטעם להם לסייע שרוצה נוסף גורם היא שהיחידה המופנים את
הסכסוך. לפתרון האפשרויות כאחת ליחידה ההפניה את מציגים הם מחייב. ולא דיסקרטי הוא

 אחרי נכונות יותר מגלות התהליך, בתחילת אליה הופנו כאשר ליחידות, לפנות שסירבו משפחות כי צוין
 ההפניה את שתופסות משפחות עדיין ישנן זאת, עם היחידה. תרומת על משופט הסבר מקבלות שהן

הייחודי. תפקידה את מבינות ואינן הרווחה, משירותי נוספת סוציאלית לעובדת כהפניה ליחידה

הסיוע ליחידות הדין עורכי של •חסם .6
ליחידות. הדין עורכי של ביחסם שונות יש כי שופטים ציינו (,4 חלק )ר׳ הקודם בדוח

 דין עורכי ישנם כי צוין ליחידות. הדין עורכי של ביחס שונות קיימת עדיין כי מציינים שופטים כיום, גם
 את שתופסים אף בהם ויש לפרנסתם, חשש מתוך ליחידות המתדיינים מהפניית הסתייגות המגלים

 יפתור אחר שגורם מעוניינים אינם הדין מעורכי חלק כי צוין עיסוקם. לתחום כחדירה היחידה עבודת
 בקרב יותר בולט זה חשש כי צוין מיותרים. משפטיים דיונים מעודדים הם ולעתים הבעיות את במקומם

 הפרטיים, הדין עורכי לעומתם, הדיונים. מספר לפי תשלום המקבלים המשפטי, הסיוע של הדין עורכי
 שופטים יש זאת, עם היחידה. עזרת על ומברכים התיק את לסיים שמחים מראש, טרחה שכר המקבלים
 אקטיבית התנגדות מביעים אינם הסיוע, מיחידות מתלהבים שאינם הדין עורכי גם כי המדגישים

להפניה.

 פוגע זה קשר לעתים כי דין, עורך עם קשר יצרו שהם לפני זוגות ליחידה להפנות הציעו מהשופטים חלק
הסכסוך. להסלמת גורם או ליחידה להגיע המתדיינים בנכונות

 ובית היחידה תפקיד תפיסת עם אחד בקנה עולות לא הדין עורכי של התפיסות כי הסביר השופטים אחד
 קונפליקט לידי הצדדים להבאת מכוונות הדין עורך של שפעולותיו בעוד כי נטען משפחה. לענייני המשפט

 הגעה של - הפוכה גישה יש הסיוע וליחידות המשפט לבית משפטית, להכרעה להגיע על-מנת ולחידודו
ולהסכמות. לפשרות
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 של ־הצורך אלא ליחידות, להפנות האם בהחלטתם שיקול מהווה אינו הדין עורך יחס כי ציינו שופטים
 ישירות פונה השופט ליחידה, להפניה התנגדות מביעים הדין שעורכי במקרים טיפולי. בסיוע המשפחה

ליחידה. שבהפניה התועלת את בפניהם ומציג לצדדים

 יותר כיום כי צוין ליחידות. להפניה דין עורכי של התנגדויות פחות יש כיום כי ציינו אחרים שופטים
 שקיבלו משפחות של במצבן שיפור שראו דין עורכי הסכסוך. לסיום היחידות בתרומת מכירים דין עורכי
 הדיון מועד את עיכבה לא ליחידה ההפניה כי ראו הם ביחידות. אמון יותר מביעים ביחידות, סיוע

 את לשכנע הצורך ונמנע מוסכמת, הצעה עם המשפטי לדיון הגיעו ביחידות שהיו ומשפחות המשפטי
 ניתן שכך להם נראה אם ליחידה, להפנות ביוזמתם לשופט מציעים הדין מעורכי חלק כי צוין הצדדים.

ביחידות. להיעזר המתדיינים נכונות על חיובית השפעה יש זו לפעולה הסכסוך. פתרון את לקדם יהיה

 ובשיפור הסיוע ביחידות הדין עורכי של אמונם ברכישות הצורך קיים עדיין כי עולה השופטים מדברי
 היחידות, סמכויות את בלבד חלקי באופן מכירים הדין מעורכי חלק עדיין כי צוין תרומתן. הבנת

אחריותן. בתחום שאינם בתחומים שיסייעו ומבקשים סמכויות יותר להן שיש חושבים

לשיפור והצעות קשיים .7
 של המשפטי הידע חיזוק היחידות: עבודת לשיפור דרכים מספר השופטים העלו הקודמים בראיונות
 הוספת ;בקהילה מומחים רשימת גיבוש ;ביחידות שונה התמחות בעלי מקצוע אנשי הוספת ;העובדים

 צורת שינוי יחידות; אין שבהם משפט בבתי סיוע יחידות הוספת קטנות; ליחידות בעיקר אדם, כוח
 יותר ארוכות התערבויות )ביצוע ביחידות העבודה אופי שינוי ;ליחידות( ישירה )הפניה ליחידות ההפניה

יותר(. ומעמיקות

 הקודם. בדוח שצוינו הסוגיות אותן השופטים עם בשיחות עלו הסיוע, יחידות של השנייה השנה בסיום
 קיבלו לא עדיין אחרים נושאים השנה. במהלך חלקי מענה קיבלו הקודם, בדוח שצוינו מהנושאים חלק

המשפט. בבתי הסיוע יחידות עבודת שיפור לצורך לשינוים, לפעול שיש כנושאים שוב ועלו מענה

שונה התמהות בעלי מקצוע אנשי שילוב
 אנשי בהוספת הצורך את הציגו שופטים שונה. התמחות בעלי מקצוע אנשי ביחידות שולבו כאמור,
 כי ציינו שופטים דין(. עורך או פסיכיאטר )פסיכולוג, אחד מקצוע איש רק נוסף שבהן ביחידות מקצוע
 המשפט. לבית אופטימלי סיוע לתת היחידה ביכולת פוגע ביחידות שונים מתחומים מקצוע אנשי היעדר
 לתת ליחידות מאפשר אינו בלבד משרה בחלקיות פסיכיאטר של ושילוב ביחידות פסיכולוג היעדר

 ופסיכיאטרית. פסיכולוגית מבט נקודת או מיוחדת התמחות הדורשים לנושאים מספק מענה לשופטים
 ראייה סדרי של בנושא תיקים יותר של הפניה מאפשר היה פסיכולוג שילוב כי הדגישו שופטים

 הסמכויות את ולהרחיב ולפסיכיאטר לפסיכולוג מלא תקן ביחידות לשלב הציעו שופטים ומשמורת.
סוציאליים. למקרים הורית מסוגלות בדיקת לבצע להם לאפשר הוצע שלהם.
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 הסוציאלית, העובדת כמו משפחות לקבל נאלץ הפסיכולוג אדם, בכוח מחסור עקב כי טענה נשמעה
 הפסיכולוג כי הוצע פסיכולוגי-נפשי(. )סיוע התמחותו שבתחום בעניינים לטיפול פנוי שיהיה במקום
המשפחות. של כוללות והערכות דעת חוות במתן יעסוק

 ייעוץ לתת היחידה ביכולת פוגם ביחידה משפטן היעדר כי ציינו ובאשדוד גן ברמת המשפט בבית שופטים
 הדגישו הם ביחידה. הסכמים ולגבש ורכוש( מזונות ממון, )כמו משפטי ידע הדורשים בנושאים למשפחות

 לסייע יכול הצדדים, של ובזכויות המשפטיים בהליכים המשפטי, בתחום הבקיא דין, עורך שילוב כי
 משפטית השכלה הדורשים בנושאים העוסקים ליחידה, תיקים העברת לאפשר וכן בגישור, רבה במידה
שיפוטי. זמן חוסך שהיה דבר הסכמים, גיבוש לצורך

 על להקל כדי הדין עורכי מספר בהגדלת הצורך עלה דין, עורך כוללות בהם שהיחידות המשפט בבתי
 לשלב הוצע בנוסף, השופטים. מעבודת ניכר עומס להוריד וכדי היחידה של הדין עורך על הקיים העומס
 המשפט בבית הנמצאים הורים כי הודגש הילד. טובת את שייצג הילד, בהגנת המתמחה דין עורך ביחידה
 ביחידה דין עורך שילוב הילד. טובת על-פי שלא לפעול ועשויים שלהם, האינטרסים על בשמירה עסוקים

כאלה. לבעיות מענה לתת יוכל המשפט בית בפני הילד את שייצג

 כדי מתורגמן להוסיף וכן ורכוש, מיסוי של בעיות לפתרון וכלכלן אקטואר גם ליחידות להוסיף הוצע
שפה. קשיי להם שיש למתדיינים לסייע

ביחידות אדם כוח חוספת
 מספר כי הדגישו הם הסיוע. ליחידות סוציאליים עובדים בהוספת הצורך אה כיום גם ציינו שופטים

 עומדות אינן היחידות האחרונה. בשנה שגדל השופטים, למספר יחסית מאוד קטן ביחידות העובדות
 כיום מתקשות העובדות כי צוין עבודתן. של אופטימלי ביצוע על שמקשה דבר המינימלי, העובדים בתקן
 היחידה עזרת על לוותר שופטים נאלצו מהמקרים בחלק דחופים. במקרים לשופטים מיידית תשובה לתת

 ;/"777>מ מקרים י7מ יותר להזרים לא נזהר" :מדי עמוסות היו העובדות כי אחרים, לערוצים ולפנות
 חשובה שלה התרומה" ;מהיחידה״ השירות את לקבל אוכל לא אדם כוח יוסיפו לא שאם חשש לי ״יש

 לספק שיוכלו כדי העובדים מספר בהגדלת הצורך את הדגישו שופטים ".בה להיעזר לא נאלץ ואני, מאוד
 אחר בשעות גם דיונים, ביותר השתתפות ולשופטים, למשפחות מיידי סיוע )מתן משמעותי סיוע

 יותר להיעזר לשופטים מאפשרת הייתה אדם כוח תוספת כי מציינים מהשופטים חלק הצהריים(.
לו. זקוקים שהם הסיוע את מהן ולקבל הצורך במקרה ביחידות

 אני כאשר פנויה תהיה שעובדת" היחידה: עובדת זמינות הגברת של החיוניות את הדגישו שופטים
 אם .פנויה היחידה כאשר ולא ,לטיפול מוכנים הצדדים. כאשר ,החם בברזל להכות צריך .לה זקוקה
 המשפט בבית שופטים ".נוספים לתככים וגורם זמן בזבוז זה [ליחידה] שנית לבוא צריכים הצדדים

צמודה. אחת עובדת לפחות תהיה שופט לכל כדי ביחידה עובדות בהוספת הצורך את הדגישו גן ברמת
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 אלה במגזרים שגברים משום החרדי, ובמגזר הערבי במגזר במיוחד ליחידה, גברים עובדים להוסיף הוצע
 המשפטית שהמערכת תחושה יש מהמתדיינים לחלק כי ציינו שופטים גבר. עם לדבר אולי יעדיפו

 ולהעניק זו תחושה למתן עשויה ביחידות גברים עובדים הוספת האישה. לטובת נוטים הרווחה ושירותי
שלהם. האינטרסים על שמגן מי שיש תחושה למתדיינים

 ערביה עובדת כי נטען הערבי. המגזר את המשרתת ביחידה ערבייה סוציאלית עובדת בהוספת הצורך צוין
שלו. התרבותיים הקודים ואת הערבי המגזר את יותר טוב מכירה

 שהעומס כדי הפגישות( בקביעת )למשל, מזכירות בעבודות סיוע יותר היחידות לעובדי לתת הוצע בנוסף,
במשפחות. לטפל להתפנות ושיוכלו ירד עליהם

מומחים רשימת גיבוש
 חסרה זו רשימה לטענתם, מומחים. רשימת בגיבוש הצורך את הנוכחיים בראיונות גם העלו שופטים

 הכללים על-פי מגובשת להיות אמורה שהייתה זו, רשימה כי ציינו שופטים בעבודתם. ופוגעת מאוד להם
 כיום, חיצוניים. לשירותים מתדיינים הפניית בעת להם לסייע תוכל המשפט, בית בהקמת שנקבעו
 של לדעתם שברשותם. הרשימה על-פי חיצוניים למומחים מפנים היחידה עובדי זו, רשימה בהיעדר

זה. בנושא ברורים ותקנות כללים על־פי גובשה לא שהיא מאחר בעייתית זו רשימה השופטים,

היחידות עבודת שינוי
 ציפייה עלתה המשפט. בבית עבודתם צורת את ישנו היחידות שעובדי ציפייה הציגו מהשופטים חלק

משפטיים. דיונים ביותר נוכחים ויהיו המשפט לבית יותר יגיעו היחידות שעובדי

 מטיפולים ושיימנעו קצרי־טווח גישורים יותר שיבצעו היחידות מעובדי ציפייה הציגו שופטים מספר
 כדי למשפחות הניתן הסיוע אורך את שיגבילו מהיחידות מצפים הם כי טענו שופטים יותר. ארוכים
מציעה השופטת אחת משפחות. של יותר רב למספר נקודתיות קצרות התערבויות לבצע שיוכלו

 להם יפנה זה .משפט לבית להחזיר ,להסכם להגיע מאפשר לא זה אם .כלבד פעמיים ,פעם הצדדים את
r אחרים למקרים מן”.

 סופו, ועד התהליך מתחילת בעבודתו השופט את תלווה היחידה שעובדת ציפייה הציגו שופטים מספר
 לתרום מה לה יש אם ותבדוק תיק כל תעיין היחידה עובדת כי הוצע לשופט. נוסף תמיכה ערוץ ותשמש

 השופט לשופט. יגיע שהתיק לפני אותן ותבצע התערבויות, על אוטומטית תחליט היחידה ולהוסיף.
 מהיחידה מצפים הם לשופט, תיק יועבר כאשר גם כי צוין אחרת. ברירה שאין במקרים רק ישפוט

במשפחות. בטיפול השופט את המלווה מייעץ גורם להיות שתמשיך

 לגבי העובדות עם להתייעץ יכול אינו שופט וכי תיק בכל מעורבות אינן היחידות כלום כי טענו שופטים
 המשפט, לבית המגיע תיק כל על ייעוץ אפשרות לפתח הציעו מהשופטים חלק ליחידה. הופנה שלא תיק
ליחידות. המופנים לתיקים ביחס רק ולא
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 המשפט בבית היחידה עבודת שעות בהרחבת בצורך הצורך את שופטים ציינו בירושלים, המשפט בבית
 אחר בשעות גם היחידה מעובדי סיוע בקבלת צורך להם יש כי ציינו הם בלבד. הבוקר לשעות מעבר

הצהריים.

 הצעה עלתה הסיוע. ביחידות הסוציאליות העובדות של סמכויות את להרחיב הציעו שופטים מספר
 מסוכנות. הערכת יבצעו היחידות עובדי כי הוצע המשפט. בית בשביל הערכות יבצעו היחידות שעובדי

 סיוע בקבלת צורך להם יש ההגנה, לצווי ובקשות האלימות בנושא הפניות ריבוי עקב כי ציינו השופטים
 קבלת לצורך לשופט, מידי מידע תספק היחידה עובדת על-ידי מסוכנות הערכת קבלת במהירות. מקצועי
 אמצעים חסרות למשפחות הורית מסוגלות בדיקת תבצע שהיחידה כי הוצע כן כמו קצר. בטווח החלטה

פרטית. בדיקה לממן יכולות שאינן

הצורך. במידת בית ביקורי לקיים יוכלו היחידות שעובדי הציעה השופטות אחת

 זו, הסמכה כי צוין מפסיכיאטר. או מפסיכולוג רפואי חומר לקבל הסמכה היחידה לעובדת לתת גם הוצע
 יותר להן ותאפשר מידע, לקבלת נוסף עבודה כלי לעובדות תעניק תסקירים, לבצע סמכות להן לתת מבלי

תפקידן. במילוי עצמאות

 יבצעו שהיחידות הוצע נוסף. לציבור היחידות עובדי על-ידי הניתנת העזרה את להרחיב הצעה עלתה
 מקצוע אנשי של והשתלמויות הדרכות של ענף ויפתחו גירושין, בפני העומדים להורים הדרכה קבוצות

 של המשמעות ועל המשפטי התהליך על למתדיינים הדרכה חוברת להפיק הוצע כן, כמו בקהילה.
בהן. הנעזרים מספר את להגדיל היחידות תוכלנה שכך בהנחה הילדים, בעבור התהליך

 במקום המשפט. לבית המגיע תיק כל של ליחידות ישירה הפניה נוהל לגבש הציעו מהשופטים חלק
 כיוון על לשופטים יודיעו היחידות עובדי ראשוני. למיון ליחידה תופנה היא לדיון, עד תחכה שמשפחה

 זה הליך כי הדגישו שופטים מהשופט. משפטי תוקף יקבלו הם הסכמים, גובשו ואם הרצוי, הפעולה
 בדרכי מהפכה זוהי וכי משפטית, בהכרעה שימוש שנעשה לפני להסכמה להגיע הניסיון את מקדם

 את מכירים כבר ואנשים ליחידה להפנות האם להכריע צריכים אינם שהם מאחר השופטים, של העבודה
 בית כן, כמו בהן. לטפל מוסמכת לא שהיחידה המשפטיות, בבעיות לטפל להתפנות יוכל השופט היחידות.

 בתחילת ולא המשפט, בבית בטיפול כבר נמצאת שהמשפחה מאחר מאיים כפחות ייתפס המשפט
 בכוח מחסור עקב בת־ביצוע אינה זו שהצעה לכך מודעים הם כי מציינים שופטים זאת, עם התהליך.

ביחידות. אדם

 שאליהם הטיפול מרכזי את הארצית ברמה תרכז היא :היחידה תפקידי את לשנות הציע השופטים אחד
 לזוגות הדרכה הורית, למסוגלות מכון נישואין, )ייעוץ אלו שירותים המשפט. בית על-ידי משפחות יופנו

 חסות תחת ויהיו ביחידה הניתנים השירותים של הרחבה יהיו ועוד( במשפחה באלימות טיפול בגירושין,
 לשופט. כך על וידווחו למרכזים, פנו שאכן לבדוק המשפחות אחר יעבו יחידות שעובדי הוצע היחידות.
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 שייתפסו מאחר בקהילה, משירותים אטרקטיביות יותר ויהיו המשפט, לבית בסמוך יוקמו אלו יחידות
המשפט. מבית כחלק

 כוח במתכונת אפשרית אינה היחידות לעובדי תפקידים הוספת כי זאת, לעומת הדגישו, אחרים שופטים
עובדים. הם שבה האדם

היחידות לעובדי הכשרה מתן
 הצורך צוין ראשית, היחידות. עובדות של נוספת הכשרה הדורשים תחומים מספר ציינו שופטים

 ראייה להן יספק זה, בנושא בסיסי ידע כי צוין וגישור. פישור בנושא בעיקר המשפטי, בתחום בהכשרה
 לעובדות משפטיות השתלמויות כי ציין החדשים השופטים אחד תפקידן. במילוי להן ויעזור יותר רחבה

 חוץ־משפטית מסגרת להיות צריכה היחידה ההסכמים. את מנסח הדין שעורך מאחר מיותרות, היחידה
בלבד. משפטיים שאינם תפקידים הממלאת

 של ובתחום ראייה( והסדרי )משמורת בילדים הקשורות בתובענות הכשרה יקבלו היחידות שעובדי הוצע
 הכשרה ליחידות לספק הוצע כן, כמו בהם. מתחבט שהוא במקרים לשופט לעזור שיוכלו כדי אלימות,

גירושין. בפני העומדים זוג לבני הורים קורס לביצוע

חסיוע ליחידות הציבורית המודעות העלאת
 ציבור יחסי עושים הם כי טענו שופטים מספר הסיוע. ליחידות הציבורית המודעות בהגדלת הצורך צוין

 לציבור השירות בהפצת צורך ויש מספיק לא זה לדעתם אבל היחידות, על למשפחות ומסבירים ליחידות
 סכסוך, ליישוב לתובענה הציבור מודעות את יגבירו ליחידות ציבור יחסי כי צוין התקשורת. בכלי הרחב

המשפט. לבית במקום ליחידות משפחות של ישירה פנייה ויאפשרו

היחידה מיקום שינוי
 מיקום חשיבות את מדגישים כותליהם, בין ממוקמת אינה הסיוע שיחידת משפט, מבתי רבים שופטים
 המשפט לבית מחוץ היחידה במיקום הקיימות המגבלות את ומציינים המשפט, בית בתוך היחידה

השופטים. ולעבודת למשפחות

סיכום .8
 גן, רמת )ירושלים, משפחה לענייני משפט בתי בארבעה השופטים של מבטם נקודת את מסכם זה פרק

 תפיסת על ללמוד ניתן שנערכו בראיונות הסיוע. יחידות של שנייה עבודה שנת בסיום ואשדוד(, נצרת
 בעבודה קשיים ועל היחידות עם העבודה דרכי על המשפט, בבית ומקומן היחידות תפקידי את השופטים

אשתקד. שנערכו השופטים, עם הקודמים הראיונות לממצאי בהשוואה המשותפת,

 היחידות לעבודת המתאימים התפקידים היחידות. תפקידי של יותר טובה הבנה כיום הציגו שופטים ♦
 לבין ביחידות הניתן השירות בין הקיימים בהבדלים כיום מכירים השופטים יותר. להם בהירים
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 באילו להם וברור שירות כל של הייחודית בתרומה מכירים הם הרווחה. בשירותי הנעשית העבודה
 חלק בקרב עלתה זאת, עם השונים. הטיפוליים לגורמים המשפחות את להפנות יש מקרים

 ייחודיים במקרים ביחידות, גם יבוצעו בקהילה המבוצעים מהתפקידים שחלק ציפייה מהשופטים,
ודחופים.

 מרבית למלא. הסיוע יחידות שעל התפקידים לגבי השופטים בין יותר מלאה הסכמה קיימת כיום ♦
 ציינו שופטים היחידות. כתפקידי האחרונות בשיחות גם עלו הקודמים, בראיונות שצוינו התפקידים,

 )הגעה השופט במקום תפקידים ביצוע :האלה התפקידים את למלא אמורים היחידות עובדי כי
 בין המתחים והורדת הרוחות )הרגעת משפטיות לא בדרכים הסכסוך פתרון קידום להסכמים(;

 וייעוץ סיוע מתן ;התקשורת( דרכי שיפור ;פתרונות והעלאת מקורו הסכסוך, מוקדי בירור ;הצדדים
 לגבי השופטים ניתוב נוספת; מקצועית דעת חוות מתן דחופים; למצבים מיידי מענה )מתן לשופט

 מידע )העברת בקהילה וטיפול אבחון גורמי עם בקשר לשופט סיוע ;ילדים( ריאיון ;הרצויה הפעולה
 טיפוליים גורמים לאילו ייעוץ המשפט; לבית שהועבר המידע ואימות עדכון מהקהילה, מהיר

 )מתן למשפחות טיפולי סיוע ;ההסכמים( ביצוע אחר מעקב ;ההפניה אפשרויות ובירור להפנות
המשפטיות(. ההכרעות או ההסכמים בקבלת וסיוע רגשית תמיכה

 על עמדו הם ביחידות. שונות התמחויות בעלי מקצוע אנשי של השילוב חשיבות את ציינו שופטים ♦
 אבחונים לבצע יכול פסיכולוג :השופטים ולעבודת למשפחות מקצוע איש כל של הייחודית התרומה
 להציע יכול הפסיכיאטר ;מומחה של דעת חוות ולתת מיידיות ראשוניות פסיכולוגיות והערכות

 בין קיים הסכם משלים או מעריך משפטיות, בעיות פותר הדין ועורך מיידי פסיכיאטרי אבחון
 הרחבת מאפשר הנוספים המקצוע אנשי שילוב כי ציינו שופטים חדשים. הסכמים ועורך הצדדים

לסייע. היחידות יכולות בהם המקרים טווח
 והתובענות ליחידות המתאימות התובענות סוגי את יותר טובה בצורה כיום מגדירים שופטים ♦

 שופטים ביחידה. מענה לקבל יכול תחום כל שלפיה חדשה, תפיסה גם הוצגה פחות. המתאימות
 ראייה הסדרי ;אלימות מקרי :היחידות לעבודת במיוחד כמתאימים האלה המקרים את העריכו

 סרבנות פחות: כמתאימים צוינו אחרים מקרים סכסוך. ליישוב ובקשות אפוטרופסות זמניים;
 צוואה, ירושה, כגון: ופיננסי, משפטי ידע הדורשים לנושאים שקשורות ותביעות משמורת; קשר;

 מאוד דומה אלה בנושאים השופטים של שתפיסתם לציין, ראוי ומזונות. וממון רכוש מקרקעין,
היחידות. עובדי לתפיסת

 כי נראה כי אם ביחידות, להיעזר ניתן מקרים ובאילו כיצד הזמן במשך למדו השופטים מרבית ♦
 כל של פרטית מסקנות והסקת אינטואיציה על המבוססות פרטיות אבחנות בעיקר הן אלו אבחנות

 להפנות מקרים באילו התלבטות הביעו עדיין ביניהם, החדשים בעיקר שופטים, מספר שופט.
 בראיונות גם עלתה ליחידות מפנים שופטים שבה במידה שונות ההפניה. את לנסח וכיצד ליחידה,

 עקב ביחידות, בעובדים המחסור עקב מבעבר פחות מפנים הם כי ציינו מהשופטים חלק הנוכחיים.
 הגברת עקב הטיפול, ולמגבלות ביחידות סיוע לקבל שניתן המקרים לסוגי המודעות שיפור הגברת

 אחרים שופטים היחידה. מיקום ועקב מהמקרים; בחלק הכרעה בקבלת לצורך שלהם המודעות
 יותר כיום מפנים הם וכי ליחידות, להפנות נכונותם את העלתה היחידות תרומת הבנת כי ציינו

בעבר. מאשר משפחות
 חלק ליחידה. להפניה הרצוי למועד ביחס דעות מיגוון הוצגו השופטים עם האחרונות בשיחות ♦

 בבית התהליך של המוקדמים בשלבים רק להתבצע צריכה ליחידה הפניה כי ציינו משופטים
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 כי ציין השופטים אחד המשפטי. הדיון לאחר רק יעילה ההפניה כי אחרים הדגישו לעומתם המשפט.
 על-ידי זה לנושא ביחס חדשה זווית גם הוצגה יעילה. הנה יותר עוד מאוחרים בשלבים הפניה גם

 היחידה אם שלב, בכל לתרום יכולה הפניה הפניה. למועד חשיבות אין שלפיה מהשויפטים, חלק
למשפחות. כלשהו סיוע להעניק יכולה

 המשפט. מבית אינטגרלי כחלק הסיוע יחידת את מגדירים שופטים הקודם, הדוח לממצאי בדומה ♦
בלעדיה. לפעול כיום ניתן שלא השופטים, לעבודת הכרחית כפונקציה היחידה את הציגו הם

 עבודה דרכי פותחו הזמן עם כי ציינו הם היחידות. עובדי עם טובים עבודה יחסי תיארו השופטים ♦
 מועט קשר להם יש כי ציינו שופטים מספר ביניהם. תקשורת וערוצי אמון יחסי נוצרו וכי משותפות

 ובשילובם היחידות עובדי עם שלהם האינטראקציה בהגברת רצונם את והביעו היחידה עובדי עם
 גם קיימים ליחידה המשפט בית בין ממוסדים מגעים המשפטיים. בדיונים יותר משמעותי באופן
בירושלים. רק כיום

 לכך מודעים הם היחידות. עובדי לבין בינם הקיימים ההבדלים את כיום גם מציגים שופטים ♦
 ואת ביניהם ההבחנות שמירת חשיבות את ומציינים שונות ובשפות שונים במקצועות שמדובר

הסכסוך. לפתרון גוף כל של הייחודיות התרומות
 אליהם המועבר המידע בדבר הסתייגויות, הביעו לא שופטים הנוכחיים בראיונות לעבר, בניגוד ♦

 בחשיבות מכירים הם השופטים. של עיקרי מידע כמקור עוד נתפסות אינן היחידות הסיוע. מיחידות
ביחידות. הקיים החיסיון על השמירה

 בירושלים, המשפט בבית מהשופטים חלק על-ידי הקודמים בראיונות שהוצגו להסתייגויות בניגוד ♦
 ברמת השופטים היחידות. לבין בינם הקיים העבודה ממודל רצון שביעות מביעים השופטים כל כיום

 היו כי הדגישו חלקם זאת, עם ביחידה. שגובש החדש העבודה ממודל גם רצון שביעות הביעו גן
שופט(. לכל אחת קבועה )עובדת הקודם המודל את מעדיפים

 תוצאות להניב יכולות סיוע יחידות כי מסכימים שופטים הקודם, בדוח שהוצגה לתפיסה בדומה ♦
 יותר; זמינים העובדים המשפט: בית בתוך ממוקמות הן כאשר ולשופטים, למשפחות יותר טובות

 מענה ולהעניק המשפטי הדיון כדי תוך מתדיינים לקבל קצרה, בהתראה בדיונים עובדים לשלב ניתן
למשפחות. מהיר

 למשפחות ותרומתן היחידות לעבודת רבה הערכה בעבר, מאשר יותר ואף כיום, גם מציגים שופטים ♦
 העובדים, של האחריות ואת האובייקטיביות את המקצועיות, את מעריכים הם השופטים. ולעבודת
כיום. פועלת שהיא כפי היחידה מתרומת הסתייגות הביעה אחת שופטת רק רב. אמון בהם ונותנים

 משפחות כיום כי צוין ליחידה. להפניה המשפחות של חיובי יחס על מדווחים השופטים מרבית ♦
 הם כי ציינו שופטים ביוזמתן. פונות אף וחלקן בעבר, מאשר ליחידה לפנות נכונות יותר מגלות

 לפנות נכונותן להגברת תורמים וכך ותרומתן, היחידות עבודת על הסברים למשפחות מספקים
ליחידות.

 החוששים דין עורכי עדיין ישנם ליחידות. הדין עורכי של ביחס שונות קיימת עדיין כי ציינו שופטים ♦
 באופן כי צוין עיסוקם. לתחום כחדירה ותפיסתו לפרנסתם דאגה מתוך ליחידות משפחות מהפניית

 לפתרון היחידות בתרומת מכירים וחלקם דין, עורכי ביחס שינוי של מגמה לראות ניתן כללי
 את לשם להפנות לשופט ביוזמתם מציעים ואף להפניה, התנגדות פחות מביעים הסכסוך,
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 לתרומת ביחס הדין עורכי בקרב הסברה מסע בביצוע כיום, גם הצורך, עלה זאת, עם לקוחותיהם.
אמונם. רכישת לצורך ולעבודתם למשפחות היחידות

 שצוינו הקשיים אותם היחידות של השנייה העבודה שנת בסיום שנערכו בראיונות הציגו שופטים ♦
 הנושאים בלבד. חלקי מענה קיבלו - חלקם השנה. במהלך מענה קיבלו לא הנושאים מרבית אשתקד.

 מקצוע אנשי סוציאליים; )עובדים ביחידות אדם כוח הוספת הם: שיפור כדורשים בראיונות שעלו
 גיבוש ;טכני־משרדי( סיוע ;ערביים עובדים ;גברים עובדים ;ביחידות שונות התמחויות בעלי נוספים
 שעות הרחבת בדיונים; היחידות עובדי נוכחות )הגברת היחידות עבודת שינוי מומחים; רשימת
 ליווי להורים, הדרכה קבוצות בית, ביקורי ואבחונים, הערכות ביצוע ־ תפקידיהן והרחבת עבודתן
 ;המשפט לבית המגיעים המקרים כל של מוקדמת הפניה של נוהל קביעת ;תיק( כל של ומעקב
 בתחום )הכשרה היחידות לעובדי נוספת הכשרה מתן ;המשפט לבתי בסמוך היחידות כל העברת
הסיוע. ליחידות הציבורית המודעות והעלאת ;ועוד( בסיסי חוקי ידע וגישור, פישור

 שהופנו מתדיינים של מבטם מנקודת הסיוע יהידות עבודת ד.
הסיוע ליחידות

המחקר ושאלות מבוא .1
 במהלך הסיוע ליחידות שהופנו משפחה, לענייני המשפט בבית מתדיינים של המבט נקודת תוצג זה בפרק
 המקרים שבמרבית ומכיוון קצרה היא ביחידות שההתערבות כיוון היחידות. להפעלת השנייה השנה
 :מועדים בשני ליחידות מופנים לראיין הוחלט המופנים, אחר במעקב ממשיכים אינם היחידות עובדי

 מספר לברר במטרה התבצעו הראיונות ההתערבות. סיום לאחר חודשים ושלושה ההתערבות, בסיום
סוגיות:

 סיום לאחר חודשים מספר המשפחתי, הסכסוך המשך על ההתערבות של ההשלכות מהן .1
להתקיים? ממשיכות ההתערבות בתום שהושגו התפוקות האם ההתערבות?

 יש כמה ועד בקהילה, סיוע לקבל ממשיכים ביחידה ההתערבות את המסיימים האנשים האם .2
בקהילה? לסיוע ביחידה התהליך בין המשכיות

חודשים? מספר ולאחר ההתערבות בסיום ביחידה, שקיבלו הסיוע את המרואיינים הערכת מהי .3
המרואיינים? לדעת היחידות, בעבודת לערוך שיש השינויים מהם .4

המחקר אוכלוסיית .2
 יחידות בארבע סיוע שקיבלו המשפט בבית מתדיינים עם שנערכו *טלפוניים ראיונות על מבוסס הפרק
 הסיוע יחידות לפי השאלונים )לפריסת ובנצרת באשדוד גן, ברמת בירושלים, במחקר: שהשתתפו הסיוע

(.1 לוח ראו

והרווחה. העבודה במשרד המחקר ממחלקת או מהמחברים לקבל ניתן הראיונות בוצעו שלפיהם השאלונים *את
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 בעת ,1999 יולי ־ ינואר בחודשים הסיוע ליחידות מהמופנים לחלק ניתנו במחקר להשתתף הסכמה טופסי
 לחתום התבקשו האנשים הסוציאלית. העובדת על-ידי או הסיוע יחידת מזכירת על-ידי ליחידות, הגעתם

 לשום יועברו לא בריאיון שיאמרו שהדברים להם כשהובטח ההתערבות, בתום להתראיין הסכמה על
 בסוף התבקשו שהתראיינו אנשים המשפט. בבית יעברו שהם התהליך המשך על ישפיעו ולא גורם

 בבית התביעות מגישי מכלל נמוך אחוז רק כי לציין יש חודשים. שלושה לאחר שנית, להתראיין הריאיון
הסיוע. ליחידות השופטים על-ידי מופנים המשפט

 49 להתראיין, הסכמה טופס על חתמו במחקר שנכללו הסיוע יחידות לארבע מופנים עשר ושבעה מאתיים
 (,1999 יולי - פברואר )בחודשים הראיונות ביצוע בתקופת ביחידה ההתערבות את סיימו טרם מתוכם

:אחרות מסיבות ראיונות התבצעו לא בנוסף, רואיינו. לא ולכן
 הטלפון, של זמני ניתוק שגוי, טלפון מספר עקב אותרו לא מהחותמים 19 :מרואיינים באיתור קושי ♦

תשובה. היעדר עקב או כתובת שינוי
 ההסכמה טופס על שחתמו למרות בפועל להתראיין סירבו מהחותמים 21 להתראיין: סירוב ♦

 הם ואי-לכך מדי קצרה הייתה ביחידות שההתערבות בטענה ישיר באופן סירבו חלקם להתראיין.
 ישיר פחות באופן סירוב הציגו אחרים מרואיינים היחידות. עבודת על דעה לחוות יכולים אינם

להתראיין. זמינים היו לא שנקבעו ובמועדים לריאיון שנקבע המועד של ונשנה חוזר שינו באמצעות
ידועות. לא מסיבות רואיינו לא מהחותמים 7:אחרות סיבות ♦

 כמעט .1999 יוני ־ מאי החודשים במהלך בוצעו (83%) הראיונות מרבית אנשים. 121 רואיינו הכל, בסך
 במהלך בשנית. להתראיין הסכמתם את הביעו ביחידות, ההתערבות בסיום (98%) המרואיינים כל

 במהלך בוצעו )כמחציתם ליחידות המופנים עם חוזרים ראיונות 97 בוצעו 1999 יולי-אוקטובר החודשים
 :היו ביניהן שהמרכזיות סיבות ממספר בשנית, רואיינו לא אנשים וארבעה עשרים (.1999 אוקטובר חודש
 נסיעה )כגון, אחרות וסיבות להתראיין סירוב (;11) חדשים שלושה לאחר המרואיינים באיתור קושי

(.8) לחו״ל(

 חודש - (30) כרבע ההתערבות, מסיום לחודש מעל הראשונה בפעם רואיינו (65) מהמרואיינים כמחצית
 המעקב ראיונות מחודש(. )פחות ההתערבות לסיום יותר סמוך - (26) והיתר ההתערבות, סיום לאחר
הראשון. הריאיון לאחר חודשים שלושה בוצעו

רוסית(.. או )ערבית שלהם האם בשפת רואיינו בעברית, להתראיין שהתקשו מרואיינים, תשעה

הזוג. מבני אחד רק ־ (71) הראיונות ובשאר הזוג(, בני )שני זוגות 25 רואיינו המחקר במסגרת
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יחידות לפי חודשיס, שלישה ולאחר ההתערבות בסיוס המחקר מרואייני :1 לוח
חודשים שלושה לאחר ההתערבות בסיום

אחוזהיחידה מספר אחוז מספר
100 97 100 121 סה״כ

17 16 19 23 ירושלים
34 33 35 42 גן רמת
15 15 14 17 נצרת
34 33 32 39 אשדוד

 המסכימים שהאנשים ייתכן כי מייצג, במדגם שמדובר להניח ניתן לא המרואיינים, בחירת אופי בשל
 והן ביחידה שעברו לתהליך הן הקשורים במאפיינים להתראיין מסכימים שאינם מאלה שונים להתראיין
 )עם ההתערבות תחילת לפני עוד חולקו ההסכמה שמכתבי העובדה זאת, עם ההתערבות. את להערכתם

 מתהליך הושפעה לא לחתום אם שההחלטה מפני ההטיה, את להקטין עשויה ליחידה( ההגעה
 שהתראיינו( ואישה )בעל זוגות הם מהמרואיינים 40%שכ- העובדה כן, כמו ומתוצאותיו. ההתערבות

 ההסכמים מספר או התובענות סוג כגון העובדתיות, לשאלות )בעיקר התשובות בין תלות יוצרת
 ההתפלגות את סטטיסטי באופן מייצגות כאל אלה בנושאים לתשובות להתייחס אין זו, מסיבה שהושגו(.

ליחידות. המופנים אוכלוסיית בכלל

המרואיינים של ומשפחתיים אישיים מאפיינים .3
 מוצגים המחקר במסגרת שרואיינו הסיוע ליחידות המופנים של והמשפחתיים האישיים המאפיינים

.2 בלוח

 ,50־41 גילאי מהם 27% ,40-31 בני הם המרואיינים כמחצית נשים. הם מהמרואיינים אחוזים שישים
 ילידי הם (67%) המרואיינים מרבית .50 גיל מעל הם מהמרואיינים 7% ורק ,30 לגיל מתחת מהם 17%

פחות. או שנים חמש בארץ נמצאים 5% מתוכם, ,1990 משנת לארץ עלו מהמרואיינים 14% הארץ,

 אחוזים ושישה שבעים גרושים. - ושליש נשואים - שליש פרודים, הריאיון בעת היו מהמרואיינים שליש
 - מהם 36% שנים, שלוש לפחות נשואים היו בעבר, נשואים שהיו או כיום הנשואים המרואיינים מבין

 - מהם 24%ל- ילדים, 3*2 - לכמחציתם ילדים, יש (95%) המרואיינים לכל כמעט שנים. עשר מעל נשואים
ילדים. מארבעה יותר מהם 20%ול- אחד ילד

 על־ השכלה יש מהמרואיינים 40%לכ־ לימוד, שנות 12 לפחות למדו מהם 72% המרואיינים, השכלת לגבי
הכללית(. לאוכלוסייה יחסית גבוה )אחוז אקדמית או תיכונית
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(N=121) המרואיינים של ומשפחתיים אישיים מאפיינים :2 לוח
אחוז מספר

71 86 ומעלה ילדים שני
67 80 הארץ ילידי
14 17 1990מ- לארץ עלו

5 6 בארץ שנים חמש עד
משפחתי מצב

31 37 נשואים
36 43 פרודים
31 37 גרושים

3 4 רווק( )אלמן, אחר
76 92 ומעלה נישואין שנות שלוש
36 44 נישואין שנות עשר מעל

השכלה
72 87 ומעלה לימוד שנות 12
39 47 ומעלה על-תיכונית השכלה

 המשפטיות, הנסיבות בהמשך יוצגו ההתערבות, תוצאות והערכת שהושגו התפוקות להבנת כרקע
הסיוע. תהליך מאפייני על נתונים ויוצגו הסיוע, ליחידות המרואיינים הופנו שבעטיין

המרואיינים של המשפטית התביעה מאפייני .4
 דווח מהראיונות 79%ב־ הזוג. בת או הזוג בן כלפי מוגשות המשפט לבית המוגשות התביעות רב

 הבעל על-ידי הוגשה התביעה מהמקרים 18%ב- הבעל. נגד האישה על-ידי הוגשה המשפט לבית שהתביעה
 הבעל(. הורי או אח הורה, בגיר, )בן אחר משפחה בן כלפי התביעה הוגשה המקרים בשאר האישה. נגד

ליחידה. ההפניה בעת דין עורך על-ידי מיוצגים היו (55%) המרואיינים כמחצית

ממשפט לבית שהוגשו התובענות
 כי לראות ניתן הנתונים מן המשפט. בבית המרואיינים על-ידי שהוגשו התובענות את מציג 3 לוח

 מזונות בנושא התובענה (.50%) מזונות בנושא היא המשפט לבית שהוגשה ביותר השכיחה התובענה
 ראייה. וסדרי משמורת בנושא תובענות עם בעיקר אחרים, נושאים עם יחד (95%) המקרים ברוב הוגשה

 (,36%) במשפחה אלימות (,45%) ראייה סדרי :גבוהה בשכיחות המשפט לבית שהוגשו נוספות תובענות
(.33%) סכסוך ויישוב (34%) רכוש (,36%) משמורת

 שתים הגישו מהמתדיינים 50% המשפט: לבית אחת מתובענה יותר הגישו (68%) שרואיינו המופנים רוב
תובענות. שבע עד חמש המשפט לבית הגישו (18%) המתדיינים שאר המשפט, לבית תובענות ארבע עד
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(N=121) משפחת לעממ» המשפט לבית שהוגשו התובענות :3 לוח
*אחוז מספר

50 60 מזונות
45 54 ראייה סדרי
36 44 במשפחה אלימות
36 43 משמורת
34 41 רכוש
33 40 סכסוך יישוב
6 7 הורה-ילד קשר חידוש

14 17 מניעה צו
16 19 אחרים נושאים

אחד. תביעה מנושא יותר לציין היה שניתן כיוון 100%ב- מסתכמים אינם האחוזים "

ביחידה שטופלו הנושאים
 ציינו מהמרואיינים מחצית סכסוך. ויישוב ראייה סדרי הם ביחידות ביותר השכיחים ההתערבות נושאי

 סכסוך. יישוב של בתחום סיוע קבלת על דיווחו 38%ו־ הראייה, סדרי בנושא עזרה ביחידה קיבלו הם כי
 במשפחה ואלימות (22%) משמורת (,23%) רכוש (,24%) מזונות הם: ביחידות שנידונו נוספים נושאים

 מניעה, צו בגיר, הורה־ילד/בן קשר הם: מרואיינים של קטן מספר על-ידי שצוינו נוספים נושאים (.21%)
 של יציאה לגבי יידוע התגרשו, ההורים שבה משפחה בניהול דיון הפסיכולוגי, הטיפול במימון השתתפות

(.4 )לוח לארץ לחוץ ההורים אחד

(N=121) הסיוע ביחידות שטופלו נושאים :4 לוח
אחוז• מספר

53 64 ראייה סדרי
38 46 סכסוך יישוב
24 29 מזונות
23 28 רכוש
22 27 משמורת
21 25 במשפחה אלימות

7 8 הורה-ילד קשר
2 2 בגיר הורה־בן קשר
6 7 מניעה צו

17 20 אחרים נושאים
אחת. מתשובה יותר לענות היה יכול שהמרואיין כיוון 100%ל־ מסתכמים אינם האחוזים *

 סיוע קיבלו 52% אחד: מנושא ביותר ביחידות סיוע קיבלו הם כי דיווחו (68%) המרואיינים מרבית
 יחידים, כנושאים שנידונו הנושאים מתוך נושאים. שישה עד בחמישה ־ 16% נושאים, ארבעה עד בשניים

(.29%) סכסוך ויישוב (33%) ראייה סדרי הם ביותר השכיחים

203



 המקרים ברוב כי 'עולה המשפט לבית שהוגשו התובענות לבין ביחידות שנידונו נושאים בין מהשוואה
 ביחידות נדונו לא המשפט לבית שהוגשו מהתובענות חלק כי נמצא נושאים. באותם מדובר אין (69%)

המשפט. לבית הוגשו שלא נוספים בנושאים עסקו הסיוע ביחידות ההתערבויות אחרים, במקרים הסיוע.

הסיוע ביחידות ההתערבות מסגרת .5
הסיוע ליחידת התפנית מועד
 למידת לצורך ליחידות. הרצוי ההפניה למועד ביחס שרואיינו השונים הגורמים בקרב נשמעו שונות דעות

 קרוב ליחידות. הופנו הם בתהליך שלב באיזה לציין מתדיינים התבקשו ליחידות, ההפניה דפוסי
 במהלך - 51%ו־ המשפטי, הדיון לפני מוקדם, בשלב הסיוע ליחידת הופנו הם כי ציינו (46%) למחציתם

 היו שהתובענות המקרים ברוב ענו(. לא המרואיינים )שאר המשפטי הדיון אחרי או המשפטי הדיון
 הופנו (59%) ומזונות (62%) ראייה סדרי (,67%) קשר חידוש (,65%) מניעה צו (,63%) הגנה צו בנושא

 בתובענה מדובר שבהם המקרים ברוב זאת, לעומת לאחריו. או המשפטי הדיון במהלך המתדיינים
המשפטי. הדיון לפני בתהליך, מוקדם בשלב ההפניה התבצעה (62%) סכסוך ליישוב

ההתערבות משן
 קיבלו המרואיינים מרבית כי עולה מהממצאים קצרות־מועד. התערבויות לבצע אמורות הסיוע יחידות

 בלבד 38%ו- בלבד, פעם־פעמיים היחידה עובד עם נפגשו מהמרואיינים 62% ביחידות: קצר-מועד סיוע
 בנושא בעיקר דווחו פגישות משלוש יותר בנות התערבויות פגישות. שלוש מעל של התערבות על דיווחו
 מכתבי על שחתמו מהמתדיינים חלק כי לזכור יש (.48%) ומזונות (50%) סכסוך יישוב (,68%) רכוש

 להניח ניתן מכאן מדי. קצרה הייתה ביחידה שההתערבות בטענה להתראיין לבסוף סירבו ההסכמה
יותר. אף גבוה שתיים( או אחת )פגישה במיוחד הקצרות ההתערבויות אחוז שבפועל,

מהתערבות סגנון
 הזוג מבני אחד כל עם נפרדים מפגשים הן הכוללת התערבות הוא (53%) ביותר השכיח ההתערבות סגנון

 שליש על-ידי דווחה בלבד משותפות פגישות הכוללת התערבות יחד. הזוג בני שני עם מפגשים והן
 שמונה הזוג. מבני אחד עם רק היחידות עובדי נפגשו (12%) מההתערבויות נמוך באחוז מהמרואיינים.

 אחד של הורה או אחות ילד, לחיים, )חבר בפגישות שולב נוסף משפחה בן כי ציינו (7%) בלבד מרואיינים
הזוג(. מבני

במתערבות שמשתתפי נוספים מקצוע אנשי
 של השנייה הפעילות שנת במהלך שולבו סוציאליות, עובדות על־ידי בעיקר המופעלות הסיוע, ביחידות
 מקצוע אנשי עבדו הראיונות, ביצוע בעת ופסיכיאטר. פסיכולוג דין, עורך :נוספים מקצוע אנשי היחידות

 ביצוע בעת כללו ובאשדוד גן ברמת הסיוע יחידות במחקר. שנבדקו הסיוע מיחידות בחלק רק אלו
 ביחידת דין. ועורכת פסיכיאטר פסיכולוג, שולבו בירושלים הסיוע ביחידת בלבד. פסיכיאטרית הראיונות

בלבד. דין עורכת הועסקה בנצרת הסיוע
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 )לוח הסיוע ביחידות בהתערבות השתתפו לא נוספים מקצוע אנשי כי דיווחו (78%) המרואיינים מרבית
 כמחצית (,15%) ביחידה בהתערבות נוסף מקצוע איש של השתתפותו את שציינו המרואיינים מבין (.5

 שלושה דין(. ועורך )פסיכולוג מקצוע אנשי שני השתתפו בלבד אחד במקרה דין. עורך זה שהיה ציינו
 סוגים אולם, ביחידות, במפגשים שולבו מהקהילה סוציאליות עובדות כי ציינו מהמרואיינים אחוזים
המתדיינים. על-ידי הוזכרו לא בטלפון מידע והעברת ייעוץ כגון שלהן, מעורבות של אחרים

חסיוע ליחידות למופניס סיוע במתן מעורבים שתיו נוספים מקצוע בעלי :5 לוח
אחוז מספר

100 121 סת״כ
8 10 דין עורך
3 4 פסיכולוג
3 4 פסיכיאטר
1 1 ופסיכולוג דין עורך
3 4 בקהילה הרווחה משירותי סוציאלית עובדת

78 94 נוספים מקצוע בעלי היו לא
3 4 ידעו לא

ביחידה ההתערבות תוצאות .6
 המשפחתיים הסכסוכים את לפתור למשפחות לסייע היא הסיוע יחידות של המרכזיות המטרות אחת

 הגעה הן: הסיוע מיחידות המצופות ההתערבות תוצאות המשפט. לבית המשפחות הגיעו שבעטיין
 תביעות הגשת מניעת ;מהם בחלק או במחלוקת השרויים הנושאים בכל הצדדים על מקובלות להסכמות

 לא חלופיים לפתרונות הצדדים של הפניה משפט; בבית השהות וקיצור המשפט בבית נוספות
בקהילה. טיפוליים לגורמים בעיקר המשפט, בית לכותלי מחוץ אדוורסריים

 המשך על ההתערבות השפעת הסכמות, גובשו נושאים באילו ההתערבות: תוצאות את נבחן כעת
 שניסיונות לציין, יש המשפטית. למערכת מחוץ חלופיים לפתרונות המתדיינים והפניית המשפטי התהליך

 לא ההתערבות תוצאות לבין שעברו התהליך ושל המרואיינים של שונים מאפיינים בין קשרים לבחון
בהם. תת-הקבוצות ושל הנבדקים של יחסית הקטן המספר בשל משמעותיים, ממצאים העלו

למסכמות הגעה
 התערבות במסגרת עליהם, המקובלות להסכמות בעצמם להגיע בסכסוך הנמצאים לצדדים סיוע הגשת

 הגיעו שאליהן ההסכמות את מציג 6 לוח היחידות. עבודת של הבולטות המטרות אחת היא טיפולית,
הסיוע. ביחידות ההתערבות בסיום המרואיינים
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)באחוזים( ההתערבות נושאי לפי הסיוע, ביחידות להסכמות הגעה :6 לוח
 סה״כ

הנושאים
 יישוב

סכסוך אלימות מזונות רכוש משמורת
 סדרי

ראייה
ביחידה להסכמות הגעה

227 50 27 2S 30 27 65 *מספר
54 58 37 32 57 52 68 להסכמות הגיעו
45 42 63 68 40 44 32 להסכמות הגיעו לא

1 - - ־ 3 4 - ליחידה ההגעה לפני הסכם היה
נבדק לא נבדק לא שגובשו ההסכמות סוג

***86 9 17 14 46 "*מספר
52 44 59 64 43 קבועות
47 56 35 29 57 זמניות

1 - 6 7 ־ ידוע לא
זה נושא נידון שבהם המקרים מספר *

זה בנושא הסכמה הושגה שבהם המקרים מספר **
קבועה או זמנית ההסכמה אם ושנבדק הסכמה הושגה שבהם המקרים מספר ***

ההתערבות בסיום להסכמות הגעה
 ביחידות. שנידונו הנושאים באחד לפחות להסכמות הגיעו כי דיווחו מהמרואיינים (65%) שלישים כשני
 ההתערבויות בשאר הסכמות. הושגו המרואיינים עבור שטופלו הנושאים מסך 54%ב- כי מראה 6 לוח

 לעתים - הוזכר שכבר )כפי שנידונו הנושאים כלל מתוך נעשתה הבדיקה הסכמות. הושגו לא (45%)
 אינה ליחידות ההפניה מהמקרים בחלק כי להדגיש חשוב מופנה(. לכל אחד מנושא ביותר מדובר קרובות

 באילו נשאלו לא המתראיינים לטיפול. הפנייה או הערכה בירור, לצורך אלא להסכם הגעה לצורך
הושגה. זו מטרה מהמקרים חלק באיזה לומר ניתן לא ולכן הסכם, השגת לצורך הופנו הם נושאים

 (58%) סכסוך יישוב (,66%) ראייה סדרי בנושא דווחו להסכמות הגעה של ביותר הגבוהים האחוזים
 הגעה על ההתערבות בסיום דיווחו משמורת בנושא סיוע שקיבלו המרואיינים כמחצית (.57%) ורכוש

 במשפחה אלימות של בתחום היו להסכמות אי-הגעה על דיווחים של ביותר גבוהים האחוזים להסכמות.
(.68%) ומזונות (63%)

 הסכמות הושגו בהם הנושאים בדיקת קבועות. היו הן הסכמות, גובשו שבהם המקרים בכמחצית
 ולעומתם, בהתאמה(, ,59%ו- 64%) קבועות הסכמות לרוב גובשו ורכוש משמורת בנושאי כי מלמדת
בהתאמה(. ,56%ו- 57%) זמניות הסכמות לרוב גובשו ומזונות ראייה סדרי בנושאי

ממשפטי מתהליך ממשך
 המשפט לבית נוספות תביעות הגשת של מניעה היא היחידות מהתערבות המצופות התפוקות אחת

 הגישו הם האם ההתערבות בסיום המרואיינים נשאלו זו, שאלה לבחון כדי המשפטי. התהליך וקיצור
 או ביחידה שנידונו בנושאים יותר מאוחרת בתקופה או ההתערבות סיום לאחר משפטית תביעה

 לבית נוספות משפטיות תביעות הגישו לא המרואיינים מרבית כי עולה מהנתונים אחרים. בנושאים
 המשפט. לבית נוספת תביעה הגישו (27%) מהמרואיינים כרבע (.72%) ההתערבות סיום לאחר המשפט
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 בנושא תביעה הגישו מהמרואיינים 9%ו־ (,18%) ביחידה שנדון בנושא נוספת תביעה הגישו מרביתם
נוסף. בנושא וגם ביחידה הנדון בנושא גם נוספת תביעה הגישו הם כי ציינו מרואיינים שלושה אחר.

 חלופיות בדרכים הסכסוך את לפתור למתדיינים לסייע היא הסיוע יחידות של מהמטרות אחת כאמור,
 לא מהמרואיינים מחצית המשפטית. במסגרת שהותם משך את שניתן, ככל ולקצר, המשפט לבית מחוץ
 רבע המשפטית. ההתדיינות משך על ההתערבות השפעת את ההתערבות בסיום להעריך יכלו

 מסוימת(. או )רבה כלשהי במידה ההתדיינות בקיצור סייעה ביחידה ההתערבות כי ציינו מהמרואיינים
 כי חשו (4%) מעטים מרואיינים ההתדיינות. משך את שינתה לא ההתערבות כי ציינו נוסף רבע

המשפטית. ההתדיינות משך את האריכה ההתערבות

חדשים שלושה לאחר הסכסוך מוקדי ומצב ההסכמות יישום
 שהשיגו המרואיינים התבקשו זמן, לאורך ההסכמות את ליישם המתדיינים נכונות על ללמוד על־מנת

 הסיוע ביחידות שגובשו ההסכמות את תופסים הם מידה באיזו המעקב בראיונות לציין קבועות הסכמות
 התבקשו בנוסף, שגובשו. להסכמות בהתאם זמן לאורך פעלו הם כמה ועד כיום, למצבם כמתאימות

 מענה קיבלו האם :ההתערבות בסיום נפתרו שלא הסכסוך מוקדי של מצבם את לתאר המרואיינים
הסכסוך. פתרון בקידום למרואיינים סייעו גורמים ואילו המעקב תקופת במהלך

חודשים שלושה לאחר למצב הקבועות ההסכמות התאמת
 למצבם מתאימות ההסכמות האם המעקב בראיונות נשאלו בלבד קבועות הסכמות שגיבשו מרואיינים

 ההסכמות כי המעקב בראיונות טענו (66%) מהמרואיינים שלישים שני (.7 )לוח חדשים שלושה לאחר גם
 (29%) מהמרואיינים כשליש (.10%) חלקית במידה או (56%) רבה במידה כיום למצבם גם מתאימות

 מכלל 28% לפחות כלומר, (.5%) ענו לא היתר כיום. למצבם עוד מתאימות אינן ההסכמות כי טענו
 ייתכן זמן. לאורך להם מתאימות תפיסתם שלפי להסכמות, באמצעותן הגיעו ביחידות המתדיינים

 היו זמניות להסכמות הגיעו אלו שבין כיוון יותר גבוה כאלה להסכמות שהגיעו המתדיינים שאחוז
זמן. לאורך כמתאימות ההסכמות את שתפסו נוספים מתדיינים

 עם שלם אינו המרואיין סיבות: ממספר כיום למצבם מתאימות אינן ההסכמות כי ציינו מרואיינים
 כי גם ציינו מרואיינים אחריות. עצמו על לוקח ואינו ההסכמות את מיישם אינו הזוג בן ההסכמות,

 יישום את מאפשרים אינם ההסכמות, גיבוש לאחר הזוג בני בחיי שחלו ושינויים אובייקטיביות סיבות
 רוצה לא הנן" הדיור: ורמת המגורים מקום שינוי או המשותפת, הדירה אי־מכירת למשל: ההסכמות.
".לחץ ויש צפוף אליו באים כשכולם .גודלהבית וגם בעיה מהווה המרחק .לנסועלאבא
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א»»נ»ם1חמר למערכת חודשים, שלושה לאמי למצב הקביעות חחסכמות התאמת :7 לוח
אחוז מספר

100 *41 סח״ב
**(24) 56 23 . רבה התאמה

**(4) 10 4 חלקית התאמה
**(12) 29 12 מתאים לא

5 2 ענו לא
 קבועות להסכמות שהגיעו מרואיינים *

חודשים שלושה לאחר שרואיינו המרואיינים כלל **

ההסכמות יישום
 ההתערבות. בסיום הסכמות הושגו שבהם מקרים 72 נבדקו חדשים, שלושה לאחר שבוצעו בראיונות

 )לוח קבועות הסכמות הושגו (57%) המקרים בשאר זמניות. הסכמות הושגו שנבדקו מהמקרים 43%ב-
8.)

 58% כי מלמדת חדשים שלושה לאחר ההסכמות על-פי פועלים המרואיינים שבה המידה בדיקת
 מלא באופן ביחידות שגובשו ההסכמות על-פי פעלו ההתערבות בסיום להסכמות שהגיעו מהמרואיינים

 המרואיינים כלל בקרב ביחידה שהתקבלו ההסכמות את מיישמים 42% כלומר, (.13%) חלקי או (45%)
חדשים. שלושה לאחר שרואיינו

 ההסכמות את מיישמים לא הם כי שדיווחו המרואיינים, האם לבדוק ביקשנו המעקב בראיונות
 למעלה מלא. באופן ההסכמות את אי־פעם יישמו (,N=21) חלקי באופן אותן מיישמים או הקבועות
 10% ביחידות, שגובשו ההסכמות על־פי מעולם פעלו לא הם כי דיווחו (57%) אלה מרואיינים ממחצית

 ההסכמות על־פי פעלו כי דיווחו מהמרואיינים שליש מחודש, פחות במשך ההסכמות על-פי פעלו מהם
מחודש. יותר במשך הקבועות

חודשים שלושח לאחר חחתערבות, בסיום שגובשו ההסכמות יישום ?8 לוח
אחוז מספר ההסכמות יישום

100 72 סח״ב
*(33) 44 32 מלא יישום

*(9)13 9 חלקי יישום
*(31) 42 30 מיושמות לא ההסכמות

1 1 ענו לא
מעקב בראיונות שלוו המרואיינים סך *

המעקב בחודשי המשפחתי בסכסוך שחלו שינויים
 בסיום נפתרו שלא נוספים בנושאים להסכמות הגיעו הם האם המרואיינים נשאלו המעקב בראיונות

 הנושאים בכל להסכמות המעקב, ביצוע בתקופת הגיעו, הם כי ציינו מהמרואיינים שליש ההתערבות.
 כי ציינו מהמרואיינים אחוזים ושמונה חמישים מהם. בחלק או ביחידות ההתערבות בסיום נפתרו שלא

לרעה. שינוי חל כי ציינו 8% אלו, בנושאים שינויים חלו לא
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 גם קבועות הסכמות גובשו לא (,71%) ההתערבות בסיום זמניות הסכמות גובשו שבהם המקרים, ברוב
 גובשו ההתערבות, בסיום זמניות הסכמות גובשו שבהם מהמקרים 26%ב- חדשים. שלושה לאחר

(.3%) ענו לא המרואיינים שאר חדשים. שלושה לאחר קבועות הסכמות

 נמצא הנושא כי ציינו ראשית, הסכסוך. פתרון קידום את המעכבים גורמים מספר על דיווחו מרואיינים
 וחוסר ההתנגדות צוינה שנית, לדיון. מועד או בנושא פסיקה נקבעה לא וכי המשפט, בבית בטיפול עדיין

פעולה. לשתף הצדדים אחד של הנכונות

 דין עורך המשפט, בית :הבאים בגורמים נעזרו המעקב בתקופת חדשות להסכמות שהגיעו מרואיינים
 הגיעו זוגו ובת הוא כי ציין המרואיינים אחד נישואין. לייעוץ תחנה בקהילה; סוציאליים עובדים פרטי,

 להם שסייעו הם היחידות עובדי כי המרואיינים ציינו מקרים בארבעה בעצמם. הקבועות להסכמות
 סיום לאחר היחידה עם הקשר המשך )נושא ההתערבות סיום לאחר קבועות, להסכמות להגיע

בהמשך(. יפורט ההתערבות

בקהילת לטיפול הפניה
 את מפנים היחידות עובדי מהמקרים, בחלק קצרת־מועד. התערבות למתדיינים מוצעת הסיוע ביחידות

 ההפניה דפוסי את להלן נבחן בקהילה. הרווחה לשירותי יותר ארוך לטיפול הזקוקים המתדיינים
 הופנו, שאליהם הטיפוליים הגורמים עם קשר יצרו הרווחה לשירותי המופנים שבה המידה ואת לקהילה

 עובדי על-ידי שניתן הסיוע את גם נבחן המעקב. ובתקופת ההתערבות בסיום בטיפול התחילו הם והאם
השלכותיו. ואת בקהילה הרווחה לשירותי הפניה בתהליך היחידות

לטיפול הפניה
 שני היחידה. על־ידי לטיפול הופנו הם כי (35%) מהמרואיינים כשליש ציינו ההתערבות, בסיום

 : (9 )לוח הם הבולטים הטיפול גורמי בקהילה. טיפולי לגורם ביוזמתם פנו הם כי ציינו (1%) מרואיינים
 (.22%) נישואין לחיי לייעוץ ותחנה (19%) באלימות לטיפול מרכז (,24%) חברתיים לשירותים המחלקה

 לטיפול )מרכז נועם בית ;פרטי מטפל או נישואין יועץ :הם המרואיינים הופנו שאליהם נוספים גורמים
 להפניה קודם בקהילה גורם בידי טופלו לא כי דיווחו (88%) לקהילה המופנים מרבית מכים(. בגברים
ביחידה. להתערבות במקביל או ליחידה

ביחידות שטופלו המרואיינים הופנו שאליהם בקהילה הטיפוליים הגורמים :9 לוח
אחוז המופנים מספר

100 42 סה״ב
24 10 נישואין לייעוץ תחנה
24 10 מש״ח
12 5 פרטי מטפל או נישואין יועץ

5 2 נועם בית
19 8 באלימות לטיפול מרכז

7 3 אחרים גורמים
9 4 ענו לא
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 כן לפני טופל לא ביחידה שנדון הנושא כי דיווחו ביחידות סיוע שקיבלו (58%) המרואיינים מרבית
 לא סיוע או משנה( )פחות קצר סיוע קיבלו (77%) בקהילה סיוע שקיבלו המרואיינים מרבית בקהילה.

 סיוע ביחידות ההתערבות בתקופת קיבלו לא (74%) המרואיינים מרבית בודדים(. מפגשים )מספר סדיר
.בקהילה נוסף טיפולי מגורם

בקהילה טיפול התחלת
 שהופנו מהאנשים כמחצית בקהילה. טיפוליים לגורמים הופנו ביחידות סיוע שקיבלו מהמתדיינים שליש

 מהמופנים 31% בטיפול, התחילו לא עדיין הם כי ההתערבות בסיום ציינו בעצמם שפנו או לקהילה
ענו. לא השאר ממנו. ונשרו בטיפול התחילו אנשים( )שלושה מהמרואיינים 7% בטיפול, התחילו

 (48%) בקהילה הטיפולי לגורם לפנות אומץ היעדר הם בטיפול לאי־התחלה ביותר השכיחים ההסברים
 היעדר בעבודה, עומס עקב לפגישה מועד בתיאום קושי : (43%) הפנייה את המונעים חיצוניים ואילוצים

 מעכבים כגורמים המרואיינים על-ידי שצוינו נוספות סיבות המרחק. עקב להגיע וקושי לילדים סידור
 על-ידי קשר אי-יצירת ; (24%) בטיפול להשתתף המשפחה בן או הזוג בן של סירוב :הם טיפול בתחילת
 להחלטת ציפייה בטיפול; עניין חוסר הצדדים; בין הסכסוך החרפת בשירות; מקום היעדר או השירות
השופט. תשובת קבלת לאחר בטיפול להתחיל כוונה או השופט

 חדשים שלושה לאחר נשאלו בטיפול התחילו לא ואשר ההתערבות בסיום לטיפול שהופנו מרואיינים
 כי ציינו (63%) המרואיינים מרבית המעקב. תקופת במהלך הופנו שאליו הגורם עם קשר יצרו הם האם

 בקהילה, לטיפול מהמופנים כחמישית המהווים מהם, תשעה הופנו. שאליו הגורם עם קשר יצרו הם
 )המהווים בקהילה לטיפול שהופנו האנשים מחצית חודשים, שלושה בתום הכול, בסך בטיפול. התחילו

 לאי־ המעקב בראיונות שצוינה המרכזית הסיבה בו. והתמידו בטיפול התחילו המרואיינים( מכלל 17%
 נוצר לא שבעטיין נוספות סיבות בטיפול. להשתתף הזוג בן של סירוב היא הטיפולי הגורם עם קשר יצירת

 מקום היעדר המשפט, לבית תביעה הגשת )רב(, אחר מגורם סיוע קבלת :הן הטיפולי הגורם עם קשר
העבודה. ממקום הטיפול מקום ריחוק או בשירות

חודשים שלושה ולאחר ההתערבות בסיום טיפול, והתחלת בקהילה טיפוליים לגורמים הפניה :10 לוח
(N=121)

אחוז מספר
35 42 ההתערבות בסיום לקהילה מופנים סה״ב
11 13 ההתערבות סיום בטיפול שהתחילו מופנים

2 3 ונשרו בטיפול שהתחילו מופנים
17 21 ההתערבות בסיום בטיפול התחילו שלא מופנים
16 20 המעקב בתקופת הופנו אליו הגורם עם קשר שיצרו מופנים

7 9 חודשים שלושה לאחר בטיפול שהתחילו נוספים מופנים
17 21 חודשים שלושה לאחר ומטופלים לקהילה מופנים סה״כ
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לקהילה ההפניה בעת הסיוע יחידות של ליווי
 סיוע קיבלו לטיפול שהופנו (38%) מהמרואיינים כשליש כי עולה ההתערבות בסיום שנערכו מהראיונות

 פנו מהפונים (5%) נמוך אחוז (.11)לוח בקהילה הטיפולי הגורם עם ראשוני קשר ביצירת הסיוע מיחידות
 ידי על הופנו אמנם כי טענו מהמרואיינים 36% בקהילה, טיפולי לגורם היחידה של הפניה ללא בעצמם

ענו(. לא )השאר הראשוני הקשר ביצירת סיוע קיבלו לא אך היחידה,

(N=42) בקהילה הטיפולי הגורס עס ראשוני קשר ביצירת שהופנו לאגשיס היחידה של סיוע :11 לוח vn w׳W׳״׳ /A**

אחוז מספר
38 16 ראשוני קשר ביצירת סיוע מתן
36 15 ראשוני קשר ביצירת סיוע היעדר

5 2 מהיחידה סיוע ללא לעצמם פנו
21 9 ענו לא

המעקב בתקופת בקהילה טיפול קבלת
 שאליו הטיפולי לגורם פנו שלא מרואיינים או היחידות על-ידי בקהילה לטיפול הופנו שלא מרואיינים

 מרביתם אחר. טיפולי גורם אצל מטופלים הם האם המעקב בראיונות נשאלו הסיוע יחידות על־ידי הופנו
 ציינו מהמרואיינים רבע אחר. טיפולי גורם על־ידי מטופלים אינם הם כי המעקב בראיונות דיווחו (72%)

 לטיפול ובמרכז חברתיים לשירותים במחלקה בעיקר אחרים, טיפוליים גורמים אצל מטופלים הם כי
 מבחן, קצין נישואין, בחיי לייעוץ תחנה הסיוע, יחידת הם: שצוינו נוספים גורמים אלימות. במניעת

פרטי. מטפל הנפש, לבריאות תחנה

 בהפניית אם בין המעקב, בתקופת בקהילה מטופלים מהמרואיינים( 36%) מרואיינים 46 הכול סך
 בעיותיהם בפתרון להם מסייע הטיפול כי חשים בקהילה מהמטופלים כמחצית לאו. אם ובין היחידות

 בפתרון להם מסייע אינו הטיפולי הגורם כי טענו מהמרואיינים רבע חלקי. באופן או רבה במידה
בעיותיהם. לפתרון הטיפול תרומת את להעריך יכלו לא או ענו לא השאר בעיותיהם.

מסיוע ביחידות חחתערבות של אחרות תוצאות
 על המקובלות להסכמות הגעה :דרכים במספר למופנים לתרום מכוונות הסיוע יחידות לעיל, שצוין כפי

 הסלמת ומניעת הסכסוך לפתרון חלופיים פתרונות הצגת המשפחתי, בסכסוך המעורבים הצדדים
 התרומות את להלן נבחן נוספות,שאותן תרומות להיות יכולות להתערבות אך המשפט. בבית הסכסוך
המרואיינים. הערכת על בהתבסס הסיוע, יחידות של הנוספות

 הזוג, בני עם שלהם התקשורת בשיפור להם מסייעת היחידה מידה באיזו לציין התבקשו המרואיינים
 שינוי ביצירת היחידות תרומת את מציג 12 לוח הסכסוך. את לפתור ובנכונותם הסכסוך בהבנת

המרואיינים. להערכת אלו, בתחומים
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)באחוזים( ביחידה חחתערבות של נוספות תרומות :12 לוח
 קשה

להעריך
 שינוי
לרעה

 איו
שינוי

 במידה
מועטה

 במידה
רבה

5 9 49 19 17 המסוכסכים המשפחה בני בין תקשורת שיפור
7 4 46 10 32 הסכסוך את לפתור מוכנות העלאת
4 1 52 12 29 לסכסוך הסיבות הבנת

 חל ביחידה ההתערבות בעקבות כי ההתערבות בסיום ציינו מהמרואיינים 40%כ־ כי זה מלוח לראות ניתן
 בין ובתקשורת לסכסוך הסיבות בהבנת הסכסוך, את לפתור במוכנותם מועטה( או רבה )במידה שיפור

 בעקבות לרעה שינוי על דיווחו לא מרביתם במצבם. שינוי על להצביע יכלו לא מחציתם הזוג. בני
ביחידה. ההתערבות

 ההתערבות בעקבות הזוג בן עם התקשורת שיפור על שדיווחו מרואיינים נשאלו המעקב, בראיונות
 במידה נשמר השיפור כי דיווחו (57%כמחציתם׳) זמן. לאורך נשמר ביחידה שחל השינוי האם ביחידות

 שחל השיפור כי דיווחו (36%) מהמרואיינים שליש שחלפו. החודשים שלושת במהלך חלקית או רבה
זמן. לאורך נשמר לא בתקשורת

 מציג 13 )לוח נוספים בתחומים להם תרמה ביחידה ההתערבות האם פתוחה בשאלה נשאלו המרואיינים
 )מלבד נוספים בתחומים להם תרמו לא היחידות כי ציינו מהמרואיינים רבע התחומים(. מיגוון את

 או (7%) כלל להם תרמה לא ביחידה ההתערבות כי דיווחו אחרים מרואיינים לעיל(. שצוינו הנושאים
 סייעה ההתערבות כי דיווחו (60%) המרואיינים מרבית (.5%) הסכסוך את לפתור ביכולתם ופגעה הזיקה

ביניהם. הבולטים סקירת להלן התחומים. ממיגוון באחד לפחות להם

<N=121) למרואיינים תרמה ההתערבות שבהם נוספים תחומים :13 לוח
*אחוז מספר

19 23 לבעיות והגורמים הבעיות אבחון
5 6 המשפט בית והחלטות הסכסוך השלכות הבנת

24 23 הסכסוך לסיום פתרונות העלאת
10 12 חדשים והתנהגות חשיבה לדפוסי הדרכה

5 6 האחר של המבט נקודת הבנת
4 5 התקשורת ודרכי הקשר שיפור

39 47 טוב ויחס תמיכה קבלת
7 8 המצב עם בהשלמה סיוע

21 25 לפתרון ואפשריות זכויות על מידע מתן
22 27 נוספות( תרומות היו לא

6 7 כלל תרם לא
4 5 ופגע הזיק
4 7 להעריך קשה

אחד מתחום יותר לציין יכלו שהמרואיינים מאחר 100%ב־ מסתכמים אינם האחוזים *
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 למי יהיה' :ביחידות להם שניתנה הלב תשומת את הדגישו מרואיינים :טוב ויחס נפשית תמיכה קבלת
 כל את הוצאתי" ;עלי״ שהעיק מה כל ואת הלב את לשפוך ״יכולתי ;לי״ שהפריעו הדברים כל את לספר
 זו לב תשומת כי חשו המרואיינים ".אותי וחיזקה אותי הבינה" ;לי״ הקשיבה והיא בבטן לי שהיה מה

 נתנה" ..";לעזור רצתה,טוב יחס,לב תשומת לי נתן ,עידוד ,ואומץ כוח לי נתנה" :בתהליך להם סייעה
".אליה לפנות שאפשר כתובת לי ושיש,לבד לא שאני תחושה לי

 והגורמים בעיותיהם את אבחנה היחידה עובדת כי ציינו מרואיינים לבעיות: והגורמים הבעיות אבחון
 המצב את יותר טובה בצורה הבינו הם ביחידות עברו שהם בתהליך כי ציינו מרואיינים אלו. לבעיות

 אפשר" ;שונים״ לכיוונים העיניים את ״פתחה ;התמונה״ של יותר טובה ״הבנה :בו שרויים היו שהם
 שהבעיה לי הראתה .האלימות קרתה ומדוע הבעיות את להבין לי עזרה" ";יותר ברורה בצורה לברר
.אצלי״

 הפעולה דרכי בהכרת גם להם תרמה ההתערבות כי חשו מרואיינים הסכסוך: לפתרון אפשרויות הצגת
.לעשות״ צריך מה מידע לי ״נתנה; לפנות״ למי,לעשות מה אותי ״כיוונה :האפשריות

 לאחר יותר טובה בצורה הכירו הם כי דיווחו מרואיינים ילדיהם: וזכויות זכויותיהם על מידע
.מגיעלי״ מה לי ״הבהירה :ילדיהם ושל שלהם הזכויות את ההתערבות

 בדרך שינוי חל ההתערבות בעקבות כי דיווחו מרואיינים חדשים: והתנהגות חשיבה דפוסי הקניית
 ;להתנהג איך ;לא ומה לעשות כן מה לי הסבירה" הסכסוך: פתרון את לקדם להם שאפשרה חשיבתם

 שאפשר ,עזרה לקבל שאפשר להבין לי עזרה" ";אחרת דיבור צורת על לי המליצה;" "לא ומה בסדר מה"
.אחרת״ כצורה דברים להבין

:נוספים תחומים גם ציינו המרואיינים
הילדים. על המשפט בבית שיתקבלו ההחלטות ותוצאות הסכסוך השלכות הבנת

 עם להתמודד להם סייעה ביחידה העובדת כי ציינו מרואיינים שגובשו: ההסכמות עם' בהשלמה סיוע
".המציאות את לקבל לי עזרה1 :שהתגבשו ההסכמות את לקבל שלהם הקושי

 ביכולתה היחידה עובדת של מיוחדת תרומתה את הדגישו מרואיינים :האחר של המבט נקודת הבנת
.הרגיש״ שלי שהגרוש מה את לי ״העבירה :זוגם בן של המבט נקודת את לראות להם לעזור

 מהתערבויות המצופות מהתוצאות אחת לפחות המרואיינים השיגו מידה באיזו נבחן לסיכום,
 אחת הסכמה השיגו (65%) המרואיינים מרבית כי עולה זה מלוח (.14 )לוח הסיוע ביחידות המתבצעות

 השיגו לא מהמרואיינים שליש ההתערבות. בסיום הסיוע ביחידות שנידונו הנושאים באחד לפחות
 ביחידות הנעשות ההתערבויות בכל לא )כאמור, הסיוע ביחידות שנידונו מהנושאים אחד באף הסכמה

 האלה מהתוצאות לאחת הגיעו (90%) המרואיינים כל כמעט כי נמצא הסכמות(. לגבש אמורים המופנים
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 אי- או אחד בנושא לפחות להסכמות הגעה בקהילה, לטיפול הפניה הסיוע: ביחידות ההתערבות בסיום
המשפט. לבית נוספות משפטיות תביעות הגשת

 הם כי דיווחו שרואיינו המרואיינים כל כי עולה ביחידות מההתערבות האפשריות התוצאות כל מבדיקת
 או אחת תוצאה השיגו מהמרואיינים 20% ;הסיוע ביחידות שהותם במסגרת אחת תוצאה לפחות השיגו

לפחות. תוצאות שש השגת על דיווחו המרואיינים וכמחצית תוצאות, חמש עד שלוש השיגו שליש שתיים,

(N=121) המרואיינים הגיעו שאליהן התוצאות :14 לוח
אחוז מספר

65 78 אחת להסכמה לפחות הגעה
35 43 נושא באף הסכמות הושגו לא

1 1 הנושאים בכל להסכמות הגעה
73 87 נוספות משפטיות תביעות הגשת היעדר
60 73 * לפחות אחת תרומה השגת
40 48 * מהתרומות אחת אף הושגו לא
36 44 ההתערבות בסיום בקהילה לטיפול הפניה
76 92 הסכמה גיבוש או לטיפול הפניה
90 109 נוספת משפטית תביעה אי־הגשת או הסכמה גיבוש לטיפול, הפניה

:**ההתערבות תוצאות
20 24 תוצאות 1־2
34 41 תוצאות 3־5
46 56 ומעלה 6

 בבית שהות קיצור הסכסוך, את לפתור המוכנות שיפור הסכסוך, הבנת שיפור התקשורת, שיפור כוללות: תרומות *
 אבחון הילדים; וטובת המשפט בית החלטות הסכסוך, השלכות הבנת לבעיות; והגורמים הבעיות אבחון המשפט,
 של המבט נקודת הבנת טוב, ויחס תמיכה מתן ;תקשורת ודרכי הקשר שיפור הסכמות, בגיבוש סיוע לקושי, הסיבות

לפתרון. ואפשרויות זכויות על מידע ומתן המצב עם בשלמה ,סיוע האחר
 קיצור נוספות; תביעות הגשת אי לקהילה; הפניה ביחידות; שטופלו הנושאים באחד להסכמה הגעה כלשהי: תוצאה “

אחרות. תרומות או המשפט בבית המרואיינים שהות

 נוסף סיוע וקבלת ההתערבות סיום לאחר היחידה עם קשר יצירת .7
ת1ביחיד

הסיוע ביחידות נוספת להתערבות חזרה
 אינם המרואיינים מרבית כי ללמוד ניתן חודשים מספר ולאחר ההתערבות בסיום שנערכו מהראיונות

ענו(. לא )השאר ליחידה חזרו בלבד 3% וכי (,85%) הסיוע ביחידות נוספת להתערבות חוזרים

 77% חודשים: מספר לאחר גם נוספות להתערבויות הסיוע ליחידות חזרו לא המרואיינים מרבית
 10%ו- ביחידות, נוספות לפגישות חזרו לא הם כי דיווחו המעקב בראיונות שרואיינו מהמרואיינים
 ליחידות חזרו שמרואיינים מהמקרים בחלק ליחידות. לחזור אמורים או חזרו הם כי ציינו מהמרואיינים

 לחזרה סיבות מספר ציינו מרואיינים מצבם. את לבדוק כדי מראש, הסכם על-פי זה היה הסיוע
 אחד של בקשה עקב ;בעייתם את הסיוע ביחידות שוב ולפתור לנסות מעוניינים היו הזוג בני :ליחידות
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 הסדרים שינוי לצורך או מהצדדים אחד על-ידי ההסכמות אי-מילוי במצבם; מחדש לדון מהצדדים
המשפט. בית ביוזמת קיימים,

הסיוע יחידות עם קשר יצירת
 עם בקשר נמצאים חלקם ביחידות, נוספות להתערבויות חוזרים אינם המרואיינים שמרבית למרות
 עם נוסף קשר כל היה לא מהמרואיינים לכמחצית (.43%) ההתערבות סיום לאחר היחידות עובדי

היחידות.

 ההתערבות, סיום לאחר היחידות עם נוסף קשר להם שהיה מהמרואיינים, אחוזים וארבעה חמישים
 או (19%) המרואיין עם קשר יצרה היחידה עובדת כי צוין אחרים במקרים הקשר. את יזמו הם כי ציינו

ענו. לא השאר (.19%) היחידה עובדת ביוזמת וגם המרואיין ביוזמת גם היו שהקשרים

 לקבל וכדי היחידה עובדת של דעתה חוות את לשמוע כדי היחידה עם קשר יצרו הם כי ציינו מרואיינים
 או מידע קבלת :המרואיינים על-ידי צוינו נוספות סיבות התהליך. המשך ולגבי זכויותיהם לגבי מידע

 ההתקדמות לגבי היחידה עובדת עדכון המשפחה; בן התנהגות הבהרת היחידה; מעובדת מסמכים
 ההסכמות. ביישום בקשיים נתקלו הם כאשר והכוונה, לייעוץ או לסיוע ובקשה הסכסוך בפתרון

 לגבי או המשפט בבית המתרחשים התהליכים לגבי מידע לקבל כדי גם היחידה לעובדת פנו מרואיינים
בקהילה. טיפולי גורם

 פנו האם :מצבם לגבי להתעדכן כדי :סיבות ממספר קשר איתם יצרה היחידה עובדת כי ציינו מרואיינים
 כדי או בהסכמות שינויים הצעת הזוגיות; מצב את לברר וכדי ההסכמות את מקיימים הם האם לטיפול,

 החלטת לגבי המרואיינים את לעדכן בכדי או משפטי עניין בירור לשינוי; מסרב הפונה מדוע לברר
השופט.

היחידות מעבודת רצון שביעות .8
 התבקשו היחידות מעבודת הסיוע ליחידות המופנים של הכללית ההתרשמות על לעמוד על-מנת

 הם היחידות של פעולה תחומי ומאילו היחידות מעבודת רצון שבעי הם מידה באיזו לציין המרואיינים
רצון. שבעי

היחידות מעבודת כללית רצון שביעות
 43% ביחידה: שקיבלו מהסיוע כללית רצון שביעות (67%) המרואיינים מרבית הביעו התערבות, בסיום

 לא השאר המרואיינים. 21% על-ידי הובע רצון שביעות חוסר חלקית. במידה 24%ו־ רבה במידה מהם
ענו.

 תחומים מספר היחידות. מעבודת רצון שבעי שהם התחומים מהם פתוחה בשאלה נשאלו מרואיינים
ההתערבות. בסיום היחידות מעבודת רצון שביעות הובעה שבהם ביותר השכיחים
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 הסיוע ביחידות ואדיב טוב יחס להם ניתן כי ציינו מרואיינים המופנים: כלפי היחידות עובדי של היחס
 ורגישות וגמישות (27%) כלפיהם והבנה תמיכה הביעו ונחמדים, נעימים היו העובדים וכי (,58%)

 ולפנות עליה לסמוך שניתן כתובת מהווים היחידות שעובדי חשו הם כי ציינו פונים (.23%) לצורכיהם
 אמרה ...מאוד ונעימה אדיבה”; ..."כלפיי שהפגינה האישי היחס” :וייעוץ עזרה לקבלת הצורך בעת אליה

 מסגרת הייתה" ";הפעילות שעות בעניין לקראתי באה ,אותי חיזקה" ";איתה להתייעץ נוכל שתמיד
 ..";להקשיב יודעת" ";לפנות למי שיש תחושה ניתן,כהמשך גם עזרתה את הציעה ...משכר בזמן מכילה
 לי שיש מה כל את שמעה ...אותי להרגיע הצליחה" ; ”...אתנו זה את שחוותה כאילו וניתחה ״הבינה
 את גס ציינו פונים ".מבינה ,מאוד קשובה ,שלי הבעיה כלפי רגישה ,מתחשבת .טוב יחס" ";להגיד

 ;מלאה״ בצורה השירות את נתנה ...ומזמנה מעצמה ״הקדישה :לפונים ביחידות העובדים של המחויבות
.מוע״ לש תמיד נכונה ...אכפתית ״עובדת

 של המקצועיות את העריכו הם כי ציינו מהמרואיינים 46% היחידות: עובדי של והמקצועיות הניסיון
 הרבה לה יש" ;הנושאים״ בכל מתמצאת ,שלה ״המקצועיות ;״...החוקים את ״הכירה :היחידה עובדת
".בינינו המצב את מיד קלטה;" "עניינים לחתוך שיודעת מישהי ...מקצועית ומאוד ניסיון

 על הקפידה היחידה עובדת כי ציינו מהמרואיינים 43% ביחידות: שניתן וההוגן האובייקטיבי הסיוע
 מישהו" ...";הצדדים כל את לשמוע כדי ומעבר מעל עשתה" לצדדים: והוגן אובייקטיבי יחס מתן

 לשום להאמין צריך שלא הרגשה עם באתי" ;להגיד״ מוכן לא אחד שאף הדברים את שאומר נייטרלי
 עובדת) נשים כולן כי שאפסיד חשבתי .סוציאליות עובדות על שלי הדעה את שינתה יחידה העובדת .גורס

.נגדי״ הייתה לא .מקופח שאני הרגשה עם יצאתי לא אבל(,ושופטת סוציאלית

:רצון שביעות הובעה שמהם נוספים תחומים
 לא .אתהדברים להבין פשוט ...טוב זה מגשר כמקום)" ובפתרונן הבעיות בהבנת סיוע לקבל האפשרות

 שינוי ;המשפט בית של זמן החוסך מהיר פתרון מתן ;{הצדדים״ שני את להכין אלא להשלים חייבים
 הבהרת "(,עזר זה .אליו להתייחס איך ,בעלי עם לדבר איך לי הסבירה)" וההתנהגות החשיבה דרכי

 בנושאים לדון יכולת תשלום; ללא שירות מתן הילדים; טובת על ושמירה הפונים של הזכויות
 אינם שהדברים מאחר חשש ללא רגשות להביע אפשרות מתן דין; עורך בנוכחות שלא הבעייתיים

 מאחר ליחידה ההפניה את מאוד מעריכה היא כי ציינה הנשים אחת המשפט. בבית עדות מהווים
ביחידה. לשיחות להגיע הסכים בקהילה, לטיפול לפנות התנגדות שהביע שבעלה,

 מרבית הסיוע. ביחידות להיעזר לחבריהם ממליצים היו הם האם ההתערבות בסיום נשאלו מרואיינים
 שהיו ממליצים היו לא 24% זה, בשירות להיעזר לחבריהם ממליצים היו הם כי ציינו (62%) המרואיינים

 מחבריהם לחלק רק ממליצים היו מהמרואיינים 13%ו- בקהילה, אחרים לשירותים חבריהם את מפנים
 ולאנשים מסוימים במקרים רק לסייע יכולות היחידות כי ציינו אלו מרואיינים ביחידות. להיעזר

ביחידות. סיוע לקבל נכונות שמביעים
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 ביחידות להם שניתן הסיוע את לאחור במבט תופסים הם כיצד המרואיינים נשאלו חדשים שלושה לאחר
 פועלות שבו האופן על אחת שלילית ביקורת לפחות הציגו מהמרואיינים 38% כי עולה מהנתונים הסיוע.

 על ביקורת שום הציגו ולא בלבד חיובית בצורה היחידות עבודת את תפסו מהמרואיינים 40% היחידות,
היחידות. עבודת את ביקרו הביעו וגם חיוביות עמדות הציגו מהמרואיינים 22%ו־ היחידות עבודת

הנוספים המקצוע אנשי תדומת
 פסיכיאטר( או פסיכולוג דין, )עורך נוספים מקצוע אנשי כי דיווחו בלבד מהמרואיינים 15% כאמור,

 מעל על-ידי נתפס הסיוע ביחידת נוספים מקצוע אנשי שילוב הסיוע. ביחידות קיימו שהם בפגישות שולבו
 )לוח הסכסוך לפתרון (13%) חלקי באופן כתורם או (42%) רבה תרומה כבעל אלו מהמרואיינים למחצית

 בפתרון להם סייע לא בהתערבות נוספים מקצוע בעלי שילוב כי מהמרואיינים 29% חשו לעומתם, (.15
 לציין יש בעיותיהם. לפתרון אלו מקצוע אנשי תרומת את להעריך יכלו לא או ענו לא השאר בעיותיהם.

המעקב. סיום מאז הסיוע ביחידות שולבו נוספים מקצוע אנשי כי

הסיוע ליחידות נוספים מקצוע אנשי שילוב תרומת :15 לוח
אחוז מספר

100 24 סה״ב
42 10 רבה במידה תרם
13 3 חלקית במידה תרם
29 7 תרם לא
17 4 ענה להעריך/לא יכול לא

הסכסוך לפתרון ליחידה ההפניה תרומת
 ליחידה ההפניה האם לציין התבקשו ההתערבות, בסיום להסכמות שהגיעו מרואיינים המעקב, בראיונות

 ההתערבות כי דווח ביחידות הסכמות גובשו שבהם המקרים מכלל 46%ב- הסכסוך. לפתרון להם תרמה
 לא ההתערבות כי דווח מהמקרים 36%ב- (.12%) חלקית או (34%) רבה במידה הסכסוך לפתרון תרמה
 לא השאר הסכסוך. לפתרון הפריעה אף ההתערבות כי דווח מהמקרים 12%וב- הסכסוך לפתרון תרמה

ענו.

ביחידות שגובשו מחחסכמות חרצון שביעות
 מידה באיזו לציין להסכמות שהגיעו ממרואיינים ביקשנו המעקב ובראיונות ההתערבות בסיום בראיונות

(.16 )לוח ביחידות שגובשו מההסכמות רצון שבעי הם

 רבה רצון שביעות הובעה (82%) הסכמות גובשו שבהם המקרים במרבית כי נמצא ההתערבות בסיום
 14%ב־ רק דווח רצון שביעות חוסר הסיוע. ביחידות שגובשו מההסכמות (25%) חלקית או (57%)

ענו(. לא או להעריך יכלו לא )השאר הסכמות גובשו שבהם מהמקרים
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)באחוזים( חודשים שלושח ולאחר ההתערבות בסיום שגובשו, מחסבמות רצון שביעות :16 לוח
חדשים שלושה לאחר

״׳׳״ ״ m/f * יי— י*׳* יי יי י “׳׳ *— , ׳*׳

ההתערבות בסיום
רצון שביעות

51 57 רבה רצון שביעות
15 25 חלקית רצון שביעות
28 14 רצון שביעות חוסר

5 4 ענה להעריך/לא יכול לא
אינטרסים על שמירח

65 48 רבה במידה שמירה
3 27 חלקית במידה שמירה

21 15 האינטרסים על אי-שמירה
11 10 להעריך יכול לא

הילדים טובת על שמירח
68 66 רבה במידה שמירה

5 17 חלקית במידה שמירה
27 12 הילדים טובת על שמירה אי

- 3 להעריך יכול לא

 כי נראה ביחידות. שגובשו הקבועות מההסכמות המרואיינים של הרצון שביעות נבדקה המעקב בתקופת
 מהמקרים 28%ב- (.15%) חלקית או (55%) רבה במידה מההסכמות רצון שבעי המרואיינים מרבית
ביחידות. שגובשו מההסכמות רצון שביעות חוסר נמצא

 הסכמות גובשו שבהם השונים בנושאים המרואיינים של הרצון בשביעות ההבדלים את מציג 17 לוח
 שהגיעו המרואיינים על-ידי דווח רבה רצון שביעות של ביותר הגבוה האחוז כי עולה זה מלוח ביחידות.

 בסיום ציינו המזונות בתחום להסכמות שהגיעו המרואיינים כל (.79%) המשמורת בתחום להסכמות
 של בתחום להם..גם שניתן מהסיוע (33%) חלקית או (670/0) רבה במידה רצון שבעי שהם ההתערבות

 85% היחידה: מעבודת רצון שביעות על המרואיינים רוב הביעו במשפחה ואלימות סכסוך יישוב
 או (50%) רבה במידה רצון שבעי הם כי ציינו הסכסוך יישוב בתחום להסכמות שהגיעו מהמרואיינים

 10%ו- רבה במידה רצון שבעי היו מהמרואיינים 60% במשפחה, אלימות של בתחום (.35%) חלקית
 על־ידי דווחו ביחידה הניתן מהסיוע הרצון אי-שביעות של ביותר הגבוהים האחוזים חלקית. במידה

 המאופיינים נושאים (,22%) ראייה סדרי ושל (24%) רכוש של בתחום להסכמות שהגיעו מרואיינים
רבים. במאבקים
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)אחתים( ההתערבות בסיום נושאים, לפי ההסכמות מערגת :17 ליק
 יישוב

סכסוך
 אלימות

במשפחה מזונות רכוש משמורת
 סדרי

ראייה
29 10 9 17 14 46 *מספר

מההסכמות רצון שביעות
50 60 67 24 79 46 רבה רצון שביעות
35 10 33 41 7 33 חלקית רצון שביעות

7.5 10 24 14 22 רצון אי-שביעות
7.5 20 11 - - לענות יכול ענו/לא לא

אינטרסים על שמירה
35 60 78 29 57 50 רבה במידה שומר
35 20 22 35 21 24 חלקית במידה שומר
ך 10 24 14 17 האינטרסים על שומר לא

23 10 12 7 9 לענות יכול ענו/לא לא
הילדים טובת על שמירה

70 67 93 54 רבה במידה שומרות
11 7 31 חלקית במידה שומרות

10 22 - 13 שומרות לא
- 10 - ־ ־ 2 לענות יכול לא

בנושא. הסכמות שגיבשו המרואיינים מספר *

:היבטים ממספר ביחידות שגובשו ההסכמות את להעריך התבקשו מרואיינים
וצודקות הוגנות ההסכמות שבה המידה .1
המרואיין של והזכויות האינטרסים על שומרות ההסכמות שבה המידה .2
 הילדים טובת על מגנות ההסכמות שבה המידה .3

הללו. מההיבטים אחד בכל המרואיינים תפיסת את להלן נבחן

 של והזכויות האינטרסים על ושומרות וצודקות הוגנות שההסכמות המירה
המרואיין

 על כשומרות ההסכמות את תופסים הם כי ההתערבות בסיום המרואיינים ציינו המקרים במרבית
 בראיונות (.64%) וצודקות הוגנות הן וכי (,27%) חלקית או (48%) רבה במידה שלהם האינטרסים

 - 3%ו־ רבה במידה שלהם האינטרסים על שומרות ההסכמות כי העריכו מהמרואיינים 65% המעקב,
 לאחר מהמרואיינים 19%ו־ ההתערבות בתום מהמרואיינים אחוזים עשרה חמישה חלקית. במידה
שלהם. האינטרסים על שומרות אינן ההסכמות כי חשו חודשים שלושה

 על שומרות שההסכמות התחושה כי מלמדת הסכמות גובשו שבהם השונים הנושאים בין השוואה
 כי ציינו המרואיינים כל :מזונות בנושא להסכמות שהגיעו מרואיינים בקרב במיוחד בלטה האינטרסים

 תחושה של גבוה אחוז שלהם. האינטרסים על (22%) חלקית או (78%) רבה במידה שומרות ההסכמות
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 אלימות של בתחום הסכמות שגיבשו מרואיינים בקרב גם נמצא האינטרסים על שומרות שההסכמות
 במידה 21%ו- רבה במידה 57%) המשמורת ובנושא חלקית( במידה 20%ו- רבה במידה 60%) במשפחה
חלקית(.

 ההסכמות כי המרואיינים משאר יותר חשו סכסוך ויישוב רכוש בתחומי הסכמות שגיבשו מרואיינים
 הסכמות שהשיגו המרואיינים למחצית מעל שלהם: האינטרסים על שומרות אינן ביחידות שגובשו
 בלבד חלקית במידה או (24%) כלל שלהם האינטרסים על שומרות אינן ההסכמות כי ציינו רכוש בנושא

 במידה שומרות ההסכמות כי חשו הסכסוך יישוב בתחום להסכמות שהגיעו מהמרואיינים שליש (.35%)
שלהם. האינטרסים על כלל שמרו לא ההסכמות כי חשו 7%ו- שלהם האינטרסים על בלבד חלקית

 על שומרות ההסכמות כי החשים המרואיינים באחוז עלייה יש חודשים שלושה בתום כי לציין, מעניין
 על שומרות אינן ההסכמות כי החשים המרואיינים באחוז עלייה גם אך רבה, במידה שלהם האינטרסים
שלהם. האינטרסים

הילדים טובת על השומרות הסכמות בגיבוש ביחידות ההתערבות תרומת
 כי חדשים, שלושה לאחר והן ההתערבות בסיום הן דווח הסכמות, גובשו שבהם המקרים במרבית

 שלושה לאחר זה, במקרה גם בהתאמה(. ,69%ו- 66%) הילדים טובת על רבה במידה שומרת ההסכמות
 הילדים טובת על שומרות ההסכמות כי המדווחים המרואיינים באחוז קלה עלייה מסתמנת חודשים
 אינן ההסכמות כי המדווחים באחוז עלייה גם נרשמת זאת ולעומת ההתערבות, בסיום רבה, במידה

הילדים. טובת על שומרות

 שהגיעו מרואיינים על-ידי בעיקר ההתערבות בסיום דווחה רבה במידה הילדים טובת על שמירה
 המרואיינים מחצית רק (.67%) ומזונות (70%) במשפחה אלימות (,93%) משמורת בתחומים להסכמות

 שומרות שההסכמות חשים הם כי ההתערבות בסיום דיווחו ראייה סדרי בנושא להסכמות שהגיעו
 על בלבד חלקית במידה שומרות ההסכמות כי חשו מהמרואיינים שליש הילדים. טובת על רבה במידה
הילדים. טובת על שומרות אינן ההסכמות כי טענו 13%ו־ הילדים, טובת

היחידות בעבודת שינויים לביצוע והצעות רצון שביעות חוסר .9
 כי מהמרואיינים חלק על־ידי נטען הסיוע ביחידות להתערבות ביחס טענות הועלו שבהם במקרים

 ביחידות ההסכם כי ציינו אחרים מרואיינים הסכסוך. את לפתרון להם תרמה לא ביחידות ההתערבות
 של מוגבלות סמכויות מעקב, )היעדר ביחידות מתבצעת ההתערבות שבו מהאופן והסתייגו ישים אינו

מעמיקות(. לא והתערבויות היחידות עובדי של אובייקטיביות חוסר היחידות,

 השינויים ואת היחידות מעבודת רצון שבעי היו לא המרואיינים שבהם התחומים את בהרחבה נציג להלן
המרואיינים. להערכת היחידות, בעבודת לבצע שיש
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ביחידות מפעולת מדרכי רצון אי-שביעות
 ביחידות שהתקיימה מההתערבות רצון שביעות חוסר הביעו ליחידות מהמופנים 21% לעיל, שצוין כפי

:הם היחידות מעבודת רצון אי־שביעות הובעה שבהם הבולטים התחומים הסיוע.

 הפגישות כי ציינו רצון אי-שביעות שהביעו מהמרואיינים 23% הסיוע: ביחידות ההתערבות אורן
 היו מרואיינים הסיוע. את המרבית בצורה למצות להם אפשרו ולא מדי מועטות היו ביחידה שהתקיימו
 נוספות: פגישות הוספת חשיבות את הדגישו פונים ביחידה. פגישות של יותר רב מספר לקבל מעוניינים

 לחזור רוצה .העזרה את מספיק ניצל שלא מרגיש .מדי קצר" ".מספיק לא זה .עוד אבלצריך עוזר זה"
".זההיהעוזר אולי .נוספות פגישות לעוד אותנו להזמין צריכים היו" ;העובדת״ עם שוב להיפגש לשם

 ויסודית. ולא שטחית עבודה מבצעים היחידות עובדי כי ציינו מהפונים 19% ביחידות: ההתערבות עומק
 עלו מעמיקה. במידה מעורבת להיות היחידה לעובדת מאפשר אינו המועט הפגישות מספר לטענתם,

 כי טענו מרואיינים הפונים. עם בהמשך קורה מה לברר כדי מעקב מבצעת אינה היחידה עובדת כי טענות
 .באמצע לחתוך לא" :המתדיינים בעבור אפקטיבית פחות היא ומעקב ליווי כוללת שאינה התערבות

 מופנים ..."עוזר חיה זה מעקב היה אם אולי .לטמיון ירד שהוחלט כלמה כי כלום השיג לא כי מרגיש
 צריכים.מעקב צריך ...מעמיק טיפול יותר" :זמן לאורך ומעקב המשכי סיוע לקבל מעוניינים הם כי ציינו
 בגלל מעקב שיבצעו חשוב" ;הדרך״ כל לאורך האישה את ״ללוות ;קורה״ מה ולראות קשר ליצור

.הביורוקרטיה״

 אלמנטים כללו לא ביחידות ההתערבויות כי חשו מהמרואיינים 12% ביחידה: העבודה סגנון
 הזוג מבני אחד עם נפרדות פגישות היעדר לשיחות, בנוסף יישומית עזרה מתן :כגון בטיפול, משמעותיים

 ".בשיחות משתתפים לא ילדים" ,־ "הילדים צורכי על דגש מספיק אין" בהתערבות. ילדים ואי-שיתוף
 נוספות. לפגישות ליחידות לחזור האפשרות מתן ושל בית ביקורי של היעדרם את גם ציינו המופנים

 ובניסיון בלבד אחת פגישה סמך על מסקנות והסקת באבחון הקיימת הבעייתיות את ציינו מרואיינים
 לבצע במקום בטיפול להשתתף או עליו מקובל שאינו פתרון לקבל הפונה על לחץ להפעיל או לכפות
גישור.

:הם מרואיינים של קטן מספר על־ידי שצוינו נוספים תחומים
 בעלי מקצוע אנשי חסרים כי ציינו מרואיינים ביחידות: ייחודית התמחות בעלי מקצוע אנשי היעדר

 את ולמלא למופנים יותר מקיף סיוע לתת ליחידות תאפשר הוספתם ביחידות. ייחודיות התמחויות
 ;ביחידות״ כלכלי רקע עם עובד ״צריך ;המשפטי״ הידע חסר כי ,זמין דין עורך ״שיהיה :צורכיהם מיגוון
 של במקרה" ;לטיפול״ זקוק רגשית מבחינה הילדים המצב .כזו במסגרת ילדים פסיכולוג שיהיה ״כדאי

 שיהיה צריך .ביחידה לאבחן צריך" ";ספציפי באופן בזה שמתעסק פסיכולוג ׳שיהיה אלימות
 שביחידה"... ^באחיחי יותר מקיף סיוע מתן היעדר השלכות את מדגיש המרואיינים אחד ".פסיכיאטר

 לשינויים פתח מהווה ליחידה מחוץ שנעשה שמה כגלל ,משפטית לשפה ההסכם את ויתרגמו ינסחו
 קיום מאז הסיוע ביחידות שולבו נוספים מקצוע אנשי כי לציין )יש ".ביחידה יעשה שהכול ...ומתחים

המופנים(. עם הראיונות
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 העובדות על הקיים העומס עקב הרגשתם על דיווחו מרואיינים היחידות: עובדי על הקיים העומס
 ;"אלי )חזר לא;" אלי״ לחזור שבועיים להם ״לקח; מתפנה״ שעובדת עד רב זמן לחכות ״צריך :הקיימות

".שבעולם הזמן כל את יש שלעובדת תחושה שתהיה צריך .זוג אחר זוג מעכירים .נע סרט של תחושה יש"

 טיפוליים גורמים על־ידי מטופלים שהם בשעה הסיוע ליחידת הפנייתם כי ציינו מרואיינים מספר
 צריך .הסיפור את שוב לספר אנרגיה הרבה ״לקח :ומשאבים זמן הרבה מהם וגוזלת מיותרת בקהילה
.מקשה״ רק וזה, הסיפור את לספר נפשיים כוחות

 לכפות יכולים אינם הם" בלבד: מוגבלות סמכויות יש היחידות לעובדי כי טענו מרואיינים מספר
 היא אבל ,בי תומכת העובדת .שיניים להם ״אין ;מוגבלות״ אלו סמכויות .שיחות לבצע אלא ,החלטות

 אחרת כי ,השיחות על פרוטוקול רוצה" סמכויות: יותר ליחידות להעניק הוצע ".כלום לעשות יכולה לא
. "שיניים העניין לכל אין

היחידות של הפעולה בדרכי לשינויים הצעות
 ולעומתם, הסיוע, יחידות בעבודת שינויים בביצוע צורך יש כי ציינו (59%) המרואיינים ממחצית למעלה

 שינויים לביצוע ביותר השכיחות הבקשות לענות. ידעו לא השאר בשינויים. צורך אין כי טענו 21%
:הם היחידות בעבודת

 בצורה לטפל היחידות מעובדי מצפים הם כי ציינו מרואיינים הסיוע: ביחידת יותר מעמיק טיפול קבלת
 הבעיות לעומק יותר לכניסה "מצפה בעיותיהם: למכלול מענה ולתת בבעיותיהם יותר מעמיקה

 לספק ליחידות תאפשר ייחודיות התמחויות בעלי מקצוע אנשי הוספת כי הדגישו מרואיינים הרגשיות".
למופנים. יותר מקיף סיוע

 אינטנסיבית התערבות הסיוע ביחידות לקבל מצפים הם כי ציינו מופנים :יותר ממושכת התערבות ביצוע
פגישות. של יותר רב למספר להגיע רצון הביעו מרואיינים יותר. רב זמן ולאורך יותר,
 מעקב ויבצעו זמן, לאורך ליווי יעניקו שהיחידות ציפייה הביעו מרואיינים זמן: לאורך וליווי מעקב

 וישימות יותר אפקטיביות יהיו ההתערבות תוצאות כי טוענים מרואיינים בוצע. ההסכם אם לראות
זמן. לאורך ומעקב ליווי תכלול אם יותר,

היחידות. עבודת לשינוי נוספות הצעות העלו מרואיינים של יותר נמוך מספר

 ביחידה שמגובשות ההסכמות מעמד את לשנות יש כי נטען היחידות: עובדי של סמכויותיהם הרחבת
להעניק מקום יותר ,מנדט יותר להם לתת צריך .יותר רחבה יד להם לתת צריך" :ואכיפתן

היחידה". מהמלצות להתעלם יוכל לא המשפט שבית כדי היחידה להמלצות סמכויות יותר

 בהוספת הצורך את ציינו מרואיינים מספר לגברים: אובייקטיבי יחס ומתן גברים עובדים הוספת
 אמון יותר להביע העובדות שעל נטען לגברים. ביחס היחידות עובדות גישת ובשינוי גברים עובדים
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 של הכאב את שיבין מי אין ,נשים מול נמצא הזמן בל" שלהם: המבט נקודת את יותר ולהבין בגברים'
 הוא גם .לגבר גם ״להקשיב ;השני״ הצד את לאישה להסביר .לנשים רק לא ,לגברים ״להאמין ;הגבר״

.לאישה״ רק מקשיבים .צד

 מהות את לפונים להבהיר חשוב כי הדגישו מרואיינים מספר ומטמתיחן: היחידות תפקידי הבהרת
 :אכזבות מהם למנוע וכדי ביותר הטובה בצורה ביחידות להיעזר שיוכלו כדי ביחידות, שיקבלו הסיוע

 את לאנשים להבהיר"... ;"יותר בהם להיעזר שיכולתי ייתכן כי היחידה על בפרוטרוט יותר הסבר לקבל"
".לי שהייתה כפי ,אכזבה תהיה שלא כדי,היחידות עובדי ותפקיד הסיוע מטרות

 עם שיחות היחידות בעבודת לשלב הציעו מרואיינים :המשפחתי והרקע נוספים משפחה בני הכרת
 לערוך יש";"בפגישות אותם לשתף יש."מבטם נקודת את גם לשמוע יוכלו היחידות שעובדי כדי ילדים
 או בשיחה גדולים ילדים לשתף יש .קורה באמת מה מהם לשמוע מקור הם לדים'י כי הילדים עם שיחות
 האינטראקציה את ,והאבא האמא עם יחד הילדים את לראות צריך;" "הקטנים הילדים עם שיחה לערוך

 ולאפשר המשפחה בחיי נוספים היבטים להכיר כדי בית, ביקורי לבצע בקשה עלתה בנוסף ".ביניהם
ההתערבות. בסיום היחידות עובדי עם נוספות לפגישות חזרה

 שהפונים כדי ביחידות, עובדים בתוספת הצורך על דיווחו מרואיינים מספר ליחידות: עובדים הוספת
למופנים. יותר רב זמן להקדיש אפשרות תהיה ושלעובדים יותר מהיר סיוע לקבל יוכלו

 גמישות הצהריים. אחר בשעות גם יפעלו שהיחידות בקשה עלתה היחידות: של הפעילות שעות שינוי
 להיעזר הבוקר בשעות מעבודתם להתפנות יכולים שאינם למופנים תאפשר ביחידות פעילות בשעות

זה. בשירות

לעתיד וכיוונים סיכום .10
 המטרות אחת את מהווה המשפחתי הסכסוך בפתרון משפחה לענייני המשפט בבית למתדיינים סיוע מתן

 ועובדי קצרת-מועד להתערבות הסיוע ליחידות מופנים שמתדיינים מאחר הסיוע. יחידות של המרכזיות
 המיידיות התוצאות בבדיקת הצורך עלה המופנים, מצב על זמן לאורך מעקב מבצעים אינם היחידות

המופנים. על ההתערבות של יותר והמאוחרות

 שלושה של קצר זמן פרק ולאחר ההתערבות, בסיום ליחידות המופנים מצב על מידע מספק זה פרק
 עם שנערכו ראיונות 121 על מבוסס הפרק היחידות. עבודת את תופסים הם שבו האופן ועל חדשים,
 97 עם שנערכו חוזרים ראיונות ועל ההתערבות, בסיום במחקר הנכללות הסיוע יחידות לארבע מופנים

 תהליך על המתדיינים, של הראייה מזווית ללמוד, ניתן שנערכו בראיונות חודשים. שלושה לאחר מהם
 בבית התהליך המשך על הסיוע; יחידות עם המופנים של הקשר המשך על ;תפוקותיו ועל למופנים הסיוע

 עבודת תרומת את מעריכים המופנים שבו האופן ועל ;חודשים מספר לאחר הסכסוך מצב ועל המשפט
שרויים. הם שבו המשפחתי הסכסוך לפתרון היחידות
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הממצאים עיקרי
 לפחות. לימוד שנות 12 של השכלה ובעלי הארץ ילידי ,30 גיל מעל מרביתם המרואיינים: מאפייני ♦

 לפחות נישואין בקשר או,היו נמצאים מרביתם פרודים. או גרושים ־ השאר נשואים, מהם שליש
ילדים. יש המרואיינים לכל כמעט שנים. שלוש

 למחצית זוגן. בן כלפי נשים על-ידי הוגשו התביעות מרבית המשפטית: התביעה מאפייני ♦
 לבית שהוגשה ביותר השכיחה התובענה ליחידה. ההפניה בעת משפטי ייצוג היה המרואיינים

 המקרים ברוב הוגשה זו תובענה מזונות. בנושא היא ליחידות, שהופנו המתדיינים בקרב המשפט,
 הגישו המקרים ברוב ראייה. וסדרי משמורת בנושאי תובענות עם בעיקר נוספים, נושאים עם יחד

 התובענות: לנושאי המקרים, ברוב זהים, אינם ביחידות ההתערבות נושאי תובענות. 7-2 המופנים
 נוספים נושאים כוללת ביחידות ההתערבות אחרים, במקרים ביחידות. נדונות אינן מהתובענות חלק
 ראייה סדרי הם ביחידות הנדונים ביותר השכיחים הנושאים המשפט. לבית בתובענות הוגשו שלא

נושאים(. 6־2) אחד מנושא ביותר הסיוע ביחידות סיוע קיבלו המרואיינים מרבית סכסוך. ויישוב

 הדיון במהלך הסיוע ליחידות הופנו המרואיינים מחצית הסיוע: ביחידות ההתערבות מסגרת ♦
 שעליהן ההתערבויות, רוב המשפטי. הדיון לפני מוקדם, בשלב הופנו השאר הדיון. אחרי או המשפטי

 והן הזוג בני שני עם הן מפגשים, וכוללות שתיים(, או אחת )פגישה קצרות הן המרואיינים, דיווחו
 מלבד נוספים מקצוע בעלי השתתפו מההתערבויות בלבד קטן באחוז הזוג. מבני אחד עם מפגשים

הסוציאליות. העובדות

 נמצא ההתערבות בסיום שנערכו בראיונות הסיוע: ביחידות ההתערבות במסגרת להסכמות הגעה ♦
 גובשו שבהם המקרים במחצית הסכמות. גובשו הסיוע ביחידות שנידונו המקרים בכמחצית כי

 זמניות. הסכמות גובשו המקרים בשאר קבועות. הסכמות נקבעו ההתערבות, בסיום הסכמות
 מכן לאחר גובשו לא זמניות, הסכמות גובשו שבהם המקרים ברוב כי נמצא המעקב בראיונות
 הסכמות גיבשו הם המעקב תקופת במהלך כי דיווחו מהמרואיינים שליש זאת, עם קבועות. הסכמות

 אלה נעזררמרואיינים ההסכמות בהשגת בכולם. או ההתערבות בסיום נפתרו שלא מהנושאים בחלק
 בית או מגשר המשפט בית דין, עורך בקהילה, הרווחה משירותי טיפוליים גורמים :שונים בגורמים

רבני. דין

 ועל- זמניות הסכמות שהגיעו המרואיינים כמחצית על-ידי דווח המעקב בראיונות :ההסכמות יישום ♦
 שגובשו להסכמות בהתאם פועלים הם כי (64%) קבועות הסכמות שגיבשו המרואיינים מרבית ידי

 כיום למצבם גם מתאימות ההסכמות כי חודשים שלושה לאחר דיווחו המרואיינים מרבית ביחידות.
 אינם שהם חודשים שלושה לאחר דיווחו מהמרואיינים כשליש זאת, עם חלקית. או רבה במידה

 ביישום קושי הן: כיום ההסכמות לאי־התאמת שצוינו הסיבות הקבועות. ההסכמות את מקיימים
 הדיור רמת הזוג, מבני אחד מגורים.של מקום )שינוי הזוג בני של במצבם שינויים עקב ההסכמות

ההסכמות. את לקיים הצדדים אחד של בנכונות שינוי או וכדומה(
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 לא הם כי המעקב ובראיונות ההתערבות בסיום דיווחו המופנים מרבית :המשפטי התהליך המשך ♦
 מהמופנים רבע על־ידי נתפסה הסיוע ביחידות ההתערבות המשפט. לבית נוספות תביעות הגישו

 את האריכה ההתערבות כי טענו בלבד מעטים מרואיינים המשפט. בבית השהות בקיצור כמסייעת
 בבית שהותם משך את שינתה לא ההתערבות כי דיווחו המרואיינים שאר המש^ט. בבית שהותם
 גם עולה דומה תמונה המשפט. בבית שהותם משך על השפעתה את להעריך יכלו לא או המשפט

המעקב. בראיונות

 לא הם כי ההתערבות בסיום דיווחו הסיוע ליחידות המופנים מרבית בקהילה: לטיפול הפנייה ♦
 הסיוע. ומיחידות בקהילה טיפולי מגורם בו-זמנית סיוע קיבלו לא הם וכי בקהילה כן לפני טופלו

 סדיר. לא או קצר סיוע קיבלו, הסיוע ליחידות הגעתם לפני בקהילה סיוע שקיבלו המופנים, מרבית
 כשליש בקהילה. לטיפול הופנו הם כי דיווחו הסיוע ליחידות מהמופנים שליש ההתערבות, בסיום

בטיפול. התחילו בקהילה לטיפול מהמופנים

 80% : הטיפול התחלת על ראשוני קשר ביצירת סיוע קבלת של ההשלכות על מצביע הנתונים ניתוח
 לא כי טענו מרביתם זאת, לעומת לטיפול. פנו ראשוני קשר ביצירת סיוע שקיבלו מהמרואיינים

 סיוע מתן כי נראה אומץ"(. )"חוסר עצמם בכוחות הראשון הצעד בעשיית קושי עקב בטיפול התחילו
 מקטין היעדרו וכי לקהילה, מהמופנים חלק בעבור חיוני הטיפוליים הגורמים עם הראשונים בצעדים

 חיצוניים מאילוצים נבעו הטיפול לאי-התחלת נוספות סיבות בקהילה. לטיפול הפונים שיעור את
 הגעה בעיות בעבודה, עומס לילדים, סידור )היעדר הטיפולי לגורם לפנות מהמרואיינים שמנעו

תחבורה(. ובעיות המרחק העבודה, לשעות הטיפול שעות בין התאמה חוסר עקב לטיפול

 עם קשר יצרו ההתערבות בסיום לטיפול שהופנו המרואיינים מרבית כי עולה המעקב בראיונות
 במהלך בטיפול החלו בקהילה לטיפול מהמופנים כמחצית הכול, בסך הופנו. שאליו הטיפולי הגורם

ההתערבות. סיום לאחר החודשים שלושת

 לעבודת ראשונה שנה בסיום מופנים עם שנערכו הראיונות לממצאי בדומה אחרות: תוצאות ♦
 היחידות עם הקשר תרומת על היחידות לעבודת השנייה השנה בסיום המרואיינים דיווחו היחידות,

 הסיבות אבחון לסכסוך, הסיבות הבנת הסכסוך, את לפתור המוכנות שיפור תחומים: במיגוון
 זווית הבנת הילדים, וטובת המשפט בית החלטת הסכסוך, השלכת הבנת הסכסוך, בפתרון לקשיים
 הסכמות, בגיבוש סיוע הסכסוך, לפתרון ואפשרויות זכויותיהם על מידע קבלת האחר, של הראייה

 תמיכה קבלת חדשים, והתנהגות חשיבה לדפוסי הדרכה הזוג, בני בין התקשורת ודרכי הקשר שיפור
המצב. עם בהשלמה וסיוע טוב ויחס

 הסכמה ההתערבות בסיום גיבשו (65%) המרואיינים מרבית :ביחידות מההתערבות תוצאות השגת ♦
 המופנים ההתערבויות בכל שלא על-אף הסיוע, ביחידות שנידונו הנושאים באחד לפחות אחת

 הגיעו האלה: מהתוצאות אחת השיגו (90%) המרואיינים כל כמעט הסכמות. לגבש אמורים
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 המשפט. בבית נוספות תביעות הגישו לא או בקהילה לטיפול הופנו אחד, בנושא לפחות להסכמה
 קיצור לקהילה, הפניה להסכמות, )הגעה ביחידות מההתערבות האפשריות מהתוצאות אחת בדיקת
 תרמו הסיוע יחידות כי מלמדת אחרות( תרומות או נוספות תביעות אי-הגשת המשפט, בבית שהות

המרואיינים. לכל כלשהי בצורה

 אינם המרואיינים מרבית ההתערבות: סיוס לאחר הסיוע יחידות עם המופנים של הקשר המשך ♦
 חלקם זאת, עם יחד ההתערבות. סיום שלאחר החודשים שלושה במהלך הסיוע ליחידות חוזרים
 נוצר היחידות עובדי עם הקשר המקרים ברוב היחידות. עובדי עם בקשר נמצאים הם כי דיווחו

 ביישום סיוע או ייעוץ מידע, לקבל כדי היחידות עובדי עם קשר יוזמים המופנים המופנים. ביוזמת
 כדי מצבם, לגבי להתעדכן כדי מופנים עם קשר יוצרים היחידות עובדי ביחידות. שגובשו ההסכמות

ההסכמות. ביישום קושי פתרון לצורך או משפטיות הכרעות לגבי לעדכנם

 השנה בסיום המרואיינים עם שנערכו הראיונות לממצאי בדומה :היחידות מעבודת רצון שביעות ♦
 ההתערבות היחידות לעבודת השנייה השנה בסיום שנערכו בראיונות גם היחידות, לעבודת הראשונה
 בעיקר הובעה רצון שביעות (.67%) המרואיינים מרבית על-ידי חיובית כחוויה נתפסת ביחידות
 לצורכיהם(; ומחויבות רגישות )תמיכה, נותנים היחידות שעובדי למופנים היחס תחומים: במספר
 צוינו בנוסף, ביחידות. שניתן וההוגן האובייקטיבי והסיוע היחידות עובדי של והמקצועיות הניסיון

 דרכי שינוי ;לסכסוך מהיר פתרון בגיבוש וסיוע ובפתרונן, הבעיות בהבנת סיוע :אחרים תחומים גם
 בנושאים לדון יכולת הילדים; טובת על ושמירה הפונים זכויות הבהרת וההתנהגות; החשיבה

 יהוו שהדברים מבלי רגשות להביע אפשרות מתן ;תשלום ללא שירות מתן ;דין עורך ללא בעייתיים
 כי דיווחו ליחידות שנוספו המקצוע מאנשי סיוע שקיבלו מהמרואיינים כמחצית המשפט. בבית עדות
 ששולבו הנוספים המקצוע בעלי כי דיווחו מהמרואיינים שליש הסכסוך. בפתרון להם תרם הדבר

להם. סייעו לא ביחידות בהתערבות

 שביעות הובעה הסכמות גובשו שבהם המקרים במרבית :ביחידות שגובשו מההסכמות רצון שביעות ♦
 המרואיינים העריכו הסכמות, גובשו שבהם המקרים במרבית מההסכמות. חלקית( או )רבה רצון

 היו שהן שלהם, האינטרסים על שמרו ההסכמות כי חדשים שלושה ולאחר ההתערבות בסיום
הילדים. טובת על וששמרו והוגנות צודקות

 ביחידות להיעזר לאחרים ממליצים היו המרואיינים מרבית היחידות: עבודת של כללית הערכה ♦
 פעולה כיווני המספק נייטרלי, מקצועי, כשירות ביחידות שניתן הסיוע את תופסים והם הסיוע.
 תופסים מופנים הסכסוך. לפתרון ודרכים הפונים זכויות לגבי וייעוץ מידע מעניק למחשבה; וחומר

 מסייעת שההתערבות מאחר וזאת, משפטי, בדיון הכרעה מקבלת יותר מועדף כפתרון הסיוע את
 הסכסוך פתרון התהליך את מזרזת יותר, נמוכות בעלויות הצדדים על מוסכם פתרון בגיבוש

 שנערכו מופנים עם בראיונות גם הובעה דומה תפיסה המשפט. בבית המופנים שהות את ומקצרת
היחידות. לעבודת הראשונה השנה בסיום
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 היחידות מעבודת רצון אי־שביעות הובעה שבהם התחומים, היחידות: מעבודת רצע אי״שביעות ♦
 שנה סיוע שקיבלו מופנים עם שנערכו בראיונות גם צוינו היחידות, לעבודת הראשונה השנה בסיום
 לא פגישות )מיעוט ההתערבות אורד :שונים להיבטים ביחס טענות הועלו היתר בין מכן. לאחר

 הזוג בני עם משותפות/נפרדות פגישות )היעדר העבודה סגנון ;מרבית( בצורה תועלת הפקת מאפשר
 עבודה )היעדר ההתערבות עומק ;הפתרון( את לקבל הפונה על לחץ. הפעלת ;הילדים עם פגישות או

 היעדר לנושאים.האלה: התייחסו נוספות טענות זמן(. לאורך ומעקב ליווי היעדר ויסודית, מעמיקה
 ילדים פסיכולוגיית בתחום הכלכלי, בתחום המשפטי, בתחום התמחויות בעלי מקצוע אנשי

 היחידות פעילות שעות ביחידות ולהתערבות בקהילה טיפולי לגורם בו-זמנית הפניה ;ופסיכיאטריה
היחידות. עובדי של והסמכויות

 השנייה השנה בסיום העלו ליחידות מהמופנים כמחצית היחידות: בעבודת שינויים לביצוע הצעות ♦
 היחידות פעילות לשיפור הצעות אותן היחידות. בעבודת שינויים בביצוע צורך את היחידות לעבודת
 בשנה בסיום מופנים עם בראיונות גם הועלו היחידות של הראשונה פעילותן שנת בסיום שדווחו
 יותר מעמיק טיפול מתן היו: שהועלו ביותר השכיחים השינויים היחידות. עבודת של השנייה

 נוספות בקשות זמן. לאורך ומעקב ליווי ביצוע יותר; ממושכת התערבות ביצוע הסיוע; ביחידות
 אובייקטיבי יחס ומתן ביחידות גברים עובדים הוספת ;היחידות עובדי סמכויות הרחבת :שהועלו
 פגישות ;העובדים על הקיים העומס עקב עובדים הוספת ;היחידות פעילות שעות שינוי ;לגברים
 המופנים אצל בית ביקורי ;אישיות( ושיחות ילדים עם )שיחות ביחידות העבודה סגנון שינוי ;נוספות

ליחידות. לחזור אפשרות ומתן

לעתיד מחשבה כיווני
 לפחות השיגו המרואיינים כל הסיוע. ליחידות מהפנייתם תועלת הפיקו המרואיינים כל כי נמצא ככלל
 לבית נוספות תביעות אי-הגשת בקהילה, טיפולי לגורם הפניה להסכמות, הגעה :האלה מהתוצאות אחד

 דרכי שינוי הסכסוך, מקור הבנת הזוג, בני בין התקשורת דרכי שיפור :מאלה באחד שינוי או המשפט
ועוד. התנהגות ודפוסי חשיבה

 הן ביחידות, שגובשו ההסכמות את ותפסו היחידות מעבודת רצון שביעות הביעו המרואיינים מרבית
 והזכויות האינטרסים על כמגינות וצודקות, כהוגנות חודשים שלושה לאחר והן ההתערבות בסיום
הילדים. טובת על וכשומרות התהליך לפתרון כתורמות שלהם,

 חדשים, שלושה לאחר גם היחידות, שגובשו הקבועות ההסכמות את תפסו המרואיינים מרבית
 ההסכמות על-פי פועלים אינם מהמרואיינים חלק כי נמצא זאת, עם יחד הנוכחי. למצבם כמתאימות

 החלו לא הרווחה, שירותי עם קשר יצרו לא בקהילה הרווחה לשירותי מהמופנים וחלק ביחידות שגובשו
ממנו. נשרו או בטיפול

 התחילו בקהילה טיפוליים גורמים עם קשר ביצירת סיוע שקיבלו מרואיינים כי מלמד הנתונים ניתוח
 לא הם כי ציינו רבים מרואיינים הראשוני. הקשר ביצירת סיוע קיבלו שלא ממרואיינים יותר בטיפול
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 הזה הצעד את לעשות התקשו ושהם הראשוני, הקשר ביצירת סיוע להם היה שלא משום בטיפול החלו
 הגורם עם קשר יוצרים אינם הם כי ההסכמות, על־פי פועלים אינם הם כי דיווחו מרואיינים בעצמם.
 לוגיסטיים קשיים זוג, בן של )סירוב בקשיים נתקלו הם כאשר מהטיפול שנשרו או הופנו שאליו הטיפולי

ההסכמות(. ביישום קשיים או לטיפול להגיע

 לגורמים ההפניה ההתערבות. סיום לאחר ביחידות סיוע שקיבלו המתדיינים בליווי הצורך עולה מכאן
 שאליו לשירות המופנים בין ראשוניים מגעים יצירת לכלול צריכה ההתערבות בסיום בקהילה טיפוליים

 תחילת את למנוע העשויים כשל גורמי איתור יאפשר זו תקופה במהלך ומעקב ליווי המשך מופנים. הם
 והצלחתו. הטיפול המשך להבטחת חיוניים ותמיכה סיוע ומתן זאת, לעומת להפסקתו, לגרום או הטיפול

 פעולת מתחום אומנם חורגים המופנים של וליווי מעקב ההסכמים. ביישום קשיים זיהוי יאפשר כן, כמו
 בקהילה זמין ערוץ בקהילה, הטיפוליים הגורמים בשיתוף לגבש, צורך יש כי נראה אולם היחידות,
זמן. לאורך ההסכמות ביישום ולייעוץ להכוונה לתמיכה, הזקוקים למופנים

 הועלו היחידות, לעבודת הראשונה השנה בסיום ליחידות מופנים עם שנערכו הראיונות לממצאי בדומה
 טיפול )ביצוע עקרונותיהן את סותרות ואף היחידות, מתפקידי החורגות ציפיות הנוכחיים בראיונות גם

 מידע מקורות בגיבוש צורך קיים היחידות(. של זמן לאורך ומעקב ליווי ארוכות, והתערבויות מעמיק
 לגבי ההתערבות בתהליך למופנים מילולי הסבר מתן של שילוב או היחידות עבודת תחומי על כתובים

 לגבש למופנים תסייע היחידות תפקידי של יותר טובה הבהרה ביחידות. הניתן השירות של הפעולה דרכי
ביחידות. מההתערבות ריאליות ציפיות

 העובדים של מבטם מנקודת הסיוע יחידות עבודת ה.
הרווחה בשירותי

מבוא .1
 שירותי מערך בתוך להשתלב האמור חדש, שירות הן משפחה לענייני משפט בתי ליד הסיוע יחידות
 לבית סמוך היותו בשל אחרים רווחה משירותי מובחן זה שירות זאת עם יחד בקהילה. הקיימים הרווחה
 לבית המגיעות למשפחות מועד קצרת- התערבות מבצעות הסיוע יחידות משפחה. לענייני המשפט
 המשך לגבי המשפט לבית המלצות ולתת להסכמות להגיע למשפחות לסייע אמורות היחידות המשפט.
במשפחה. הטיפול

 וחוות תסקירים לגבי האחד, :מישורים בשני בקהילה הרווחה שירותי עם בקשר נמצאות הסיוע יחידות
 בזמן בקהילה, במשפחות טיפול לגבי והשני, קהילתיים; שירותים על-ידי המשפט לבית המוגשים דעת

לאחריהם. או המשפטיים ההליכים

 עובדים שבהן חברתיים, לשירותים מחלקות מרכזיים: שירותים מספר עם בקשר נמצאות היחידות
 למצב ביחס תסקיר מבצעים דין לסדרי סעד ופקידי למשפחות כוללני טיפול נותנים סוציאליים
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 בחיי למשבר הנקלעות למשפחות טיפולי סיוע המעניקות נישואין, בחיי לייעוץ תחנות המשפחה;
 אלימות למצבי הנקלעות למשפחות המסייעים במשפחה, אלימות ולמניעת לטיפול ומרכזים הנישואין;
במשפחה.

 לבית המגיעות למשפחות טיפולים שירותים המספקות סוציאליות מעובדות מורכבות הסיוע יחידות
 מקבילים שירותים ממתן ויימנע בקהילה הרווחה שירותי עם בשיתוף שיפעל זה משירות מצופה המשפט.

תסקירים(. וביצוע ארוך־טווח )טיפול בקהילה הניתנים לאלו

 ברחבי הרווחה בשירותי בכירים תפקידים בעלי של המבט נקודת נותחה המחקר של הראשוני בשלב
 במערך ומקומן הסיוע יחידות תפקידי לגבי וחששות ודאות חוסר של תחושות עלו בראיונות הארץ.

 שיהיו בקהילה, עובדים של התפקידים את ימלאו שהיחידות חששות והובעו הדרך, בתחילת השירותים
 הרווחה. שירותי מערכת על יותר רב עומס תטיל שהקמתן או בקהילה השירותים עבודת את שיבקר גוף

 וגיבוש יותר ברורות הבחנות קביעת עקב משותפים עבודה חודשי מספר לאחר התמתנו אלו תחושות
 משאר מובחן כשירות היחידות תפקיד בניית חשיבות את הדגישו השירותים מנהלי עבודה. דפוסי

 הקשיים כולל המשפט, בית בפני בקהילה השירותים את ייצגו שהיחידות ציפייה והציגו השירותים,
 לשירותים היחידות בין טוב פעולה שיתוף על דיווחו השירותים מנהלי זג במערכת הקיימים והאילוצים

 להבחין היה ניתן בראיונות הגופים. בין ההדדית הלמידה את למסד ניסיונות ישנם כי וציינו בקהילה
עובדיהן. של הדעת ולשיקול לניסיון למקצועיות, היחידות, לעבודת בהערכה

 היחידות. עם ישיר בקשר הנמצאים הרווחה, שירותי עובדי של עמדותיהם את נבחן זה פרק במסגרת
 היחידות, עובדי לבין בקהילה הרווחה בשירותי תפקידים ממלאי בין הקיימים המגעים את מתאר הפרק

 הקשר מתנהל שבו האופן את היחידות, עובדי עם בקשר היו בקהילה העובדים שלגביהם הנושאים את
 הרווחה ולשירותי ליחידות בו-זמנית מופנות שמשפחות במקרים הקיימות העבודה דרכי את ביניהם,

בקהילה. הרווחה בשירותי העובדים בעיני זה מסוג הפניה תפיסת ואת

 סוגי ואת בקהילה הרווחה בשירותי העובדים בעיני הסיוע יחידות של התפקיד תפיסות את זה בפרק נציג
 העובדים עבודת על היחידות עבודת השלכות את גם נבחן ליחידות. להפנות לדעתם שיש המקרים
 ולפתרון לעבודתם היחידות עבודת של התרומה את מעריכים הם שבו האופן ואת הרווחה בשירותי

 של הצעות ונביא הגופים בין במגעים קיימים קשיים אילו נברר כן, כמו המשפחתיים. הסכסוכים
השירותים. בין הקשר ולשיפור היחידות בעבודת שינויים לביצוע הרווחה בשירותי העובדים

המחקר אוכלוסיית
 של ההשפעה ואת בקהילה הרווחה לשירותי הסיוע יחידות בין המתקיימים המגעים את לבחון על-מנת
 לעובדים דואר שאלוני 328 נשלחו בקהילה, טיפוליים תפקידים בעלי לעבודת ותרומתן הסיוע יחידות

הארץ. ברחבי הרווחה בשירותי העובדים סוציאליים
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 בתחנות העובדים אחרים, בתפקידים סוציאליים ולעובדים דין לסדרי סעד לפקידי נשלחו השאלונים
 במרכזים ועובדים מש״ח( )להלן חברתיים לשירותים במחלקה לעובדים התחנות(, )להלן נישואין לייעוץ

 עד והוחזרו 1998 אוקטובר בחודש לעובדים נשלחו השאלונים המרכזים(. )להלן אלימות ולמניעת לטיפול
.1998 דצמבר חודש

 גן, )רמת המחקר מוקדי את המהוות הסיוע, יחידות ארבע ממוקמות שבהן לערים נשלחו השאלונים
 בצפון המרכז, באזור ירושלים, )באזור משרתות שהן סמוכים וליישובים ונצרת( אשדוד ירושלים,
 שנכללו היישובים ברשימת )לעיון הארץ ברחבי יישובים 87ל- שאלונים נשלחו הכול בסך ובדרום(.

 של והפריפריה ירושלים לאזור המרכז. לאזור נשלחו (67%) השאלונים מרבית (.3-2 נספחים ראה במדגם
(.7%) הצפון ולאזור (10%) הדרוס לאזור נשלחו השאלונים שאר מהשאלונים. 16% נשלחו ירושלים

 את להעביר התבקשו התחנות ומנהלי המש״ח מנהלי .2דואר שאלוני שני נשלחו מש״ח ולכל תחנה לכל
 בקשר שהיה סוציאלי ולעובד הסיוע יחידות עם בקשר שהיו דין לסדרי הסעד מפקידי לאחד השאלונים

 לאחד השאלון את להעביר התבקשו המרכזים מנהלי אחד. שאלון נשלח מרכז לכל הסיוע. יחידות עם
 בקשר היו אם רק השאלון את למלא התבקשו העובדים הסיוע. יחידות עם בקשר שהיה המרכז מעובדי

 המצורף בנספח זאת לציין התבקשו הסיוע יחידות עם בקשר היו שלא עובדים הסיוע. יחידות עם
לשאלון.

והרווחה. העבודה במשרד המחקר ממחלקת או מהמחברים לקבל ניתן השאלונים את2

 השאלונים על שענו העובדים מרבית בקהילה. הרווחה בשירותי עובדים 119 השיבו הדואר שאלוני על
 דווח ריקים שהוחזרו שאלונים 198 לגבי (.63%) המרכז באזור הממוקמים בשירותים עובדים

 ראה הסיוע יחידות עם קשר להם שאין יישובים )לרשימת הסיוע יחידות עם קשר היה לא שלמקבליהם
 הסיוע, יחידות עם קשר היה שלעובדים למרות שונות, מסיבות מולאו לא שאלונים עשר שניים (.3 נספח
 שמילאו שטענו השירותים עובדי גם והיו בעבודה, עומס מפאת הטופס את למלא עובד של סירוב בשל

המחקר. לצוות הגיעו לא הם אך שאלונים

 34% חברתיים, לשירותים במחלקות סוציאליים עובדים על־ידי מולאו (57%) השאלונים מרבית
 עובדי על-ידי מולאו מהשאלונים 8%ו- נישואין, בחיי לייעוץ התחנה עובדי על־ידי מולאו מהשאלונים

 על-ידי מולאו השאלונים שאר דין. לסדרי סעד פקידי השיבו מהשאלונים 76% על (.18 )לוח המרכזים
 שמונים נוער(. לחוק סעד ופקידי משפחה עובדי )למשל, אחרים תפקידים הממלאים סוציאליים עובדים
 מעובדי 80%ו־ דין, לסדרי סעד פקידי הם השאלונים את שמילאו והמש״ח התחנות מעובדי אחוזים

 הס כי העובדים ציינו שאלונים 12ב־ אחרים. תפקידים הממלאים סוציאליים עובדים הם המרכזים
בשירות. ניהולי תפקיד ממלאים
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)באהמיס( תפקידים ובעלי שירותים לפי השאלונים, ממלאי מאפייני :18 ליק
אחוזים מספר השירותים

100 119 סה״ב
57 68 חברתיים לשירותים מחלקה
34 40 נישואין בחיי לייעוץ תחנה

8 10 אלימות ולמניעת לטיפול מרכז
1 1 ידוע לא

התפקידים בעלי
76 90 דין לסדרי סעד פקידי
24 29 )פקידי אחרים תפקידים הממלאים סוציאליים עובדים

ועוד( משפחה עובדי נוער, לחוק סעד

 28 הטלפון באמצעות 1999 יולי חודש במהלך רואיינו ,1998 שנת בסוף כאמור שמולאו לשאלונים, בנוסף
 התבקשו והם היחידות, עובדי עם במגעים קשיים להם היו כי בשאלונים שציינו סוציאליים עובדים

 עדיין ישנם האם לציין התבקשו עובדים היחידות. לבין בינם כיום הקיימים העבודה קשרי על לדווח
המשותפת. בעבודתם בעייתיים מוקדים

בקהילה לעובדים הסיוע יחידות בין המגעים .2
הקשר תדירות
 משפחות כמה וסביב בקשר, נמצאים הם סיוע יחידות אילו עם לציין התבקשו הרווחה בשירותי העובדים

הסיוע. יחידות עם בקשר היו הם

 עובדים לחמישה בלבד; אחת סיוע יחידת עם קשר היה הרווחה בשירותי העובדים לרוב כי עולה 2 מלוח
 )לוח גן ברמת הסיוע יחידת עם בקשר היו (62%) העובדים מרבית נוספת. סיוע יחידת עם קשר היה בלבד

19.)

(N=119) )באחוזים*( עבודה בקשרי היו העובדים שאיתן הסיוע יחידות :19 לוה
אחוזים הסיוע יחידת

62 גן רמת
19 ירושלים

5 אשדוד
9 נצרת
3 שבע( באר )חיפה, אחר

.3 היחידות עם בקשר היו לא
.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת, מתשובה יותר לענות יכלו העובדים "

 לגבי בלוח, לראות שניתן כפי במשפחות. הטיפול סביב הסיוע יחידות עם הקשר היקף את מציג 20 לוח
 היה בלבד מהעובדים לשליש בלבד. משפחות בשתי או אחת במשפחה מדבור השירותים מעובדי מחצית

יותר. או משפחות בשלוש הטיפול סביב הסיוע יחידות עם קשר
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)באחוזים( במשפחות הטיפול סביב חסיוע יחידות עם חקשר היקף :20 לוח
אחוזים

119 עובדים סה״כ
54 משפחות 1־2
34 ומעלה משפחות 3
12 ענו לא

הקשר יוזם
 הם כן, כמו אותו. יזם ומי הסיוע יחידות לבין בינם הקשר נוצר כיצד לתאר התבקשו השירותים עובדי

 23־21 לוחות קשר. ביניהם נוצר נושאים אילו וסביב ביניהם הקשר מתנהל אמצעים באילו נשאלו
הקשרים. תוכני ואת השירותים בין הקיימים הקשרים יצירת דרכי את מציגים

 אלה היו אחרים ובמקרים היחידות עובדי עם קשר יצרו שהם מקרים היו כי ציינו השירותים עובדי
 עובדי שבהם מקרים שהיו דיווחו (71%) העובדים רוב ,21 בלוח לראות שניתן כפי היחידות. עובדי

 וכל נישואין בחיי לייעוץ התחנות מעובדי 80% המש״ח, מעובדי 66% איתם: הקשר את יזמו היחידות
 בעצמם יצרו הם מסוימים במקרים כי דיווחו (52%) מהעובדים מחצית אלימות. למניעת המרכזים עובדי
 של בתיווכם נוצר היחידות עובדי לבין בינם הקשר כי דיווחו מהעובדים 9% רק היחידות. עם קשר

(.21 )לוח מחוזי סעד ופקיד המטופלת המשפחה שופט, אחרים: גורמים

<N=119) )באחוזים( בקהילה לעובדים היחידות עובדי בין קשר יצירת :21 לוח
אחוזים_____________________________________________________________________הקשר יוזם
52 היחידה עם קשר יצר הקהילה עובד
74 בקהילה העובד עם קשר יצר היחידה עובד
9 הקהילה לעובד היחידה עובד בין קשר יצר אחר גורם

משירותים בין קשר ליצירת דרכים
 הטלפון באמצעות נעשים השירותים לעובדי היחידות עובדי בין הנוצרים המגעים מרבית כי מלמד 22 לוח

 על דיווחו מהעובדים שליש :פחות רווחים פנים אל פנים מפגשים או מכתבים באמצעות מגעים (.87%)
 עם פנים אל פנים נפגשו הם כי ציינו בקהילה מהעובדים בלבד 19%ו- הסיוע יחידות עם מכתבים קשר

היחידות. עובדי

 צורך שהיה במקרים התקיימו היחידות עובדי בין פנים אל פנים מפגשים כי ציינו השירותים עובדי
 ולייעוץ משותפת עבודה תכנון לצורך הסדרים, סביב מחלוקות שהיו המשפט, לבית המלצות בתיאום
 כאשר במיוחד, מורכבים מקרים בעיקר ציינו הם לקהילה. המוכרים ובמקרים טיפול תכנית בגיבוש
במשפחה. בטיפול מעורבים היו רבים גורמים

232



22 nib: באחוזים( השירותים בין קשר ליצירת דרבים( (119=N)
אחוזים קשר יצירת אופן

87 טלפוני קשר
34 מכתבים באמצעות קשר
19 פנים אל פנים קשר

5 אחר קשר

הרווחה בשירותי לעוברים הסיוע יהירות בין הקשר נושאי
 לעובדים הסיוע יחידות עובדי בין הקשר כי עלה היחידות ועובדי השירותים מנהלי עם שנערכו בראיונות
 לקבל כדי בקהילה, לעובדים המוכרות במשפחות הטיפול סביב רבים במקרים נסוב הרווחה בשירותי

 ועל-מנת הטיפולי לגורם המשפחות בין ראשוני קשר יצירת לצורך בקהילה, שטופלו המשפחות על מידע
 יצרו הרווחה בשירותי העובדים בקהילה. לטיפול המשפחות הפניית לאפשרות בקשר איתם להתייעץ

 תהליך ועל המשפט בית בטיפול הנמצאות המשפחות מצב על מידע לקבל כדי היחידות עובדי עם קשר
המשפט. ובבית ביחידה הניתן הסיוע

 נושאי את רבים נושאים מתוך לסמן השירותים מעובדי ביקשנו הנושאים, מיגוון על בהרחבה ללמוד כדי
(.23 )לוח הסיוע יחידות עובדי לבין בינם הקשר

 לגבי היחידות לעובדי השירותים עובדי על־ידי אחר מידע והעברת מקצועית דעת חוות העברת ♦
 דעת חוות העברת על דיווחו השירותים מעובדי 46% השירותים: בטיפול הנמצאות משפחות
 תוצאותיו על הטיפול, תהליך על מידע כגון: אחר, מידע ציינו 41% היחידות, לעובדי מקצועית
 על כללים ופרטים אלימות ורמת מסוכנות הערכת על אחרים, טיפוליים גורמים עם וקשרים

המשפחות.
 תיארו השירותים מעובדי 45% היחידות: ועובדי השירותים עובדי על־ידי משותפות החלטות קבלת ♦

משותפות. החלטות קבלת של מצבים
 הטיפול תחומי חלוקת סביב הוא הקשר כי ציינו השירותים מעובדי 42% הגופים: בין עבודה חלוקת ♦

היחידות. עובדי לבין ביניהם במשפחות
 עובד כי ציינו השירותים מעובדי 41% המשפחות: בעבור בקהילה השירותים עם ראשוני קשר יצירת ♦

בקהילה. הטיפולי הגורם עם ראשוני קשר ביצירת למשפחות מסייע היחידה

 המגיעות משפחות על מקצועית דעת חוות להם מעבירים היחידות עובדי כי דיווחו השירותים עובדי
 סיומו מועד ביחידה, שהתבצע ההתערבות לתהליך ביחס הבהרות הכולל: אחר מידע וכן ליחידות,

 והסיכוי הטיפולי מהפוטנציאל ההתרשמות בסיס על במשפחות המומלץ הטיפול לגבי ייעוץ ;ותוצאותיו
 השופט, להחלטות ביחס )הבהרות המשפט בית עם הקשר נוספת; בהתערבות הצורך להסכם; להגיע
המשפחות(. של המשפטי מצבן על עדכון התביעה ומצב התיק מעמד על מידע
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______________________________________(N=119) )באחמיס( הקשר נושאי :23 לוח
 אחוזים

46 ליחידות מקצועית דעת חוות העברת
23 בעבר שטופלו משפחות על ליחידות אחר מידע העברת
41 כיום המטופלות משפחות על ליחידות אחר מידע העברת
33 הטיפול התקדמות על ליחידות מידע העברת

35 היחידות מקצועית דעת חוות קבלת
'34 מהיחידות אחר מידע קבלת
41 המשפחות עבור השירותים עם ראשוני קשר יצירת
42 לשניהם בו-זמנית שהופנתה משפחה לגבי השירותים בין עבודה חלוקת גיבוש

34 היחידה להמלצת ביחס והבהרות בירורים
29 לתסקיר ביחס והבהרות בירורים
26 אחרים והבהרות בירורים

38 טיפול לדרכי בקשר התייעץ היחידה עובד
22 להפניה בקשר התייעץ היחידה עובד
19 נוספים לדברים בקשר התייעץ היחידה עובד
25 טיפול לדרכי בקשר התייעץ הקהילה עובד
24 נוספים לדברים בקשר התייעץ הקהילה עובד

45 משותפות החלטות קבלת

הסיוע וליחידות בקחילח חרווחח לשירותי משפחות של בו־זמנית חפגיה
 בקהילה הרווחה בשירותי טופלו הסיוע ליחידות המופנות מהמשפחות חלק כי עולה קודמים מדוחות

 ועל זו תופעה היקף על ללמוד כדי ביחידה. הניתן לסיוע במקביל בקהילה, כיום מטופלות או בעבר
 כמו אלו. במשפחות הטיפול אופן ועל בו-זמנית הפניה של היו האם לדווח מהעובדים ביקשנו השלכותיה

 ההפניה מקרים ובאילו המשפחות, על כזו הפניה של ההשפעה את תופסים הם כיצד ללמוד ניסינו כן,
(.24 )לוח למשפחות מסייעת הטיפוליים הגופים לשני

במשפחות הטיפול ואופן ההפניה תדירות
 סיוע זמן באותו קיבלו בטיפולם שמשפחות מקרים על דיווחו השירותים מעובדי 70% כי עולה 24 מלוח

כאלו. במקרים נתקלו לא כי 27% ציינו ולעומתם היחידות, במסגרת גם

 רק הסיוע. יחידות ובין בינם קשר נוצר בו-זמנית הפניה של במקרים כי דיווחו מהעובדים שלישים שני
ענו. לא והשאר להפך דיווחו מהעובדים 10%

 בחלק כי עולה מתשובותיהם, אלה. במקרים מטפלים הם כיצד לתאר התבקשו השירותים עובדי
 הסיוע יחידת עובד כי ציינו מהעובדים 44% :הגופים שני בין עבודה חלוקת על סיכום יש מהמקרים

 גיבש היחידה עובד כי דיווחו 14% המשפחה, ענייני בשאר מטפל הקהילה ועובד ממוקדת התערבות מבצע
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 מבית שקיבל למטלות בהתאם פעל שירות כל תסקירים! ביצע השירותים ועובד זמניות הסכמות
המשפט.

)אחוז הרווחה ובשירותי הסיוע ביחידות בו-זמני סיוע המקבלות במשפחות הטיפול אופן :24 לוח
  (N=119) כזה( במקרה שגתקלו העובדיס_________

 אחוזים
70 ולקהילה הסיוע ליחידות בו-זמנית הופנו משפחות בהם מקרים
63 הסיוע וליחידת בקהילה לשירותים בו־זמנית שהופנו במקרים קשר יצירת

36 מהתמונה יצא היחידה עובד
17 מהתמונה יצא הקהילה עובד

 44 בשאר מטפל בקהילה ועובד ממוקדת התערבות מבצעת הסיוע יחידת עבודה: חלוקת
העניינים

14 אחרת עבודה חלוקת

 שעובד מקרים על דיווחו מהעובדים 36% במקרה: מעורבותו את מפסיק הגורמים אחד אחרים, במקרים
מהתמונה. יצאו שהם מקרים על דיווחו 17% ורק מהתמונה, יצא היחידה

מבו־זמנית ממפניח תרומת תפיסת
 הרווחה. ולשירותי הסיוע ליחידות הבו-זמנית ההפניה את תופסים העובדים שבו האופן את מציג 25 לוח
 12% רק למשפחות, וסיוע תרומה בכך רואים (46%) בקהילה מהעובדים כמחצית מהלוח, שעולה כפי

 המתלווה הבעייתיות את גם ציינו אך תרומה כבעל זה מצב תפסו 14%ו- ובעייתי, כמיותר זה מצב תפסו
זה. למצב

(N=119) )באחוזים( ממשפחות על מבו״זמני מסיוע משפעת תפיסת :25 לוח
אחוזים

46 למשפחות תורמת
12 ומיותרת בעייתית
14 ובעייתית תורמת

 בין הפרדה מאפשרת בקהילה לטיפול במקביל הסיוע ליחידת ההפניה כי ציינו הרווחה בשירותי עובדים
 המשפטית למערכת כמקורבת הנתפסת הסיוע, יחידת לבין טיפולי, סיוע המספק בקהילה, השירות
 וחלוקת מזונות כגון משפטי, לידע שקשורים או הרווחה בשירותי מטופלים שאינם בנושאים ומטפלת

רכוש.

 בהפרדה צורך יש כאשר הגופים לשני בו־זמנית בהפניה להיעזר ניתן כי בשאלונים ציינו השירותים עובדי
 בהגעה מחבל מהצדדים אחד של דין עורך כאשר ;הזוג מבני אחד בכל המטפלים הטיפול גורמי בין

 ;לקהילה מחוץ נוסף טיפולי גורם של בהתערבות צורך ושיש קטינים מעורבים שבהם במקרים ;להסכם
 על וההשלכות הגירושין לתוצאות ביחס והבהרות בקהילה לטיפול הכנה פסיכולוגית, תמיכה מתן לצורך

הילדים.
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 זו הפניה כי וגרסו משאבים בזבוז הרווחה ולשירותי ליחידה הבו־זמנית בהפניה ראו מהעובדים חלק
 ללא נעשית ליחידה ההפניה כאשר כי טענו עובדים הטיפול. בהצלחת לפגוע מסוימים במקרים עשויה
 ריבוי בטיפול, המעורבים הגופים שני בין ותיאום עבודה חלוקת פעולה, שיתוף בהיעדר מוקדם, בירור

 היעדר כי טענה עלתה הסכסוך. את לפתור וביכולת הטיפול בהתקדמות לפגוע עשוי המטפלים הגורמים
 להוביל עשויה ההתערבות תחילת לפני נוער לחוק סעד פקידת עם היחידה עובד על־ידי מקיף בירור

 כן, כמו נוער. לחוק הסעד פקידי עבודת ולדרכי לנוער המשפט בית להחלטות סותרות החלטות לקבלת
 בטיפול יתר ועומס סרבול ומניפולציות, בלבול כעס, מהמשפחות חלק בקרב יוצרת כפולה הפניה כי נטען
נוסף. טיפולי לגורם המשפחות את שמפנים לפני טיפול של אחד בסוג להיעזר הציעו אלו עובדים בהן.

הסיוע יחידות תפקידי תפיסת .3
 התפקידים את לציין מהם ביקשנו היחידות, תפקידי את תופסים השירותים שבו האופן על ללמוד כדי

 לדעתם שיש התובענות את או המקרים את לציין התבקשו העובדים היחידות. לעבודת המתאימים
 מעובדי ביקשנו בנוסף, הסיוע. ליחידות מלהפנותם להימנע שיש תובענות או ומקרים ליחידות להפנות

 עובדים ביחידות. הניתן השירות את מגדירות בשאלון שצוינו ההגדרות מבין אילו לסמן השירותים
 הניתן לשירות דומה או מקביל כשירות ייחודי, כשירות היחידה את תופסים הם האם לציין התבקשו
 במספר השירות את להגדיר יכלו העובדים בקהילה. הנעשית העבודה את המשלים כשירות או בקהילה
אופנים.

 בין להבחנה ביחס בהירות חוסר תחושת עקב חששות עלו השירותים מנהלי עם קודמים בראיונות
 והבחנה תפקידים חלוקת לגבש הרצון עלה הקהילה. במסגרת הנעשים תפקידים לבין היחידות תפקידי

 בשאלונים בקהילה. הרווחה שירותי במסגרת הניתנים לשירותים ביחידות הניתנים השירותים בין
 רצונם את הדגישו הם זאת, עם הסיוע. יחידות הקמת מעצם חששות הוצגו לא השירותים לעובדי

הגופים. שני בין העבודה חלוקת ובגיבוש היחידות תפקידי של ובהגדרה בהבהרה

 כשליש כי עולה מהלוח השירותים. עובדי על-ידי ביחידות הניתן השירות הגדרת את מציג 26 לוח
 39% בקהילה, הניתן לשירות דומה או מקביל כשירות השירות את תפסו £35%) השירותים מעובדי

 הניתנים השירותים במסגרת ניתן שלא ייחודי שירות הוא ביחידה הניתן השירות כי ציינו מהעובדים
עובדים. הם שבו לשירות משלים כשירות הסיוע יחידות את תפסו הרווחה שירותי מעובדי 50% בקהילה,

(N=119) (*)באחוזיס ביחידות המתן השירות הגדרת : 26 לוח
אחוזים___________________________________________________________השירות תפיסת
35 בקהילה הניתן לשירות דומה או מקביל שירות
39 בקהילה הרווחה שירותי במסגרת ניתן שאינו ייחודי שירות
50 בקהילה הניתן לשירות משלים שירות

8 אחר
אחת. מתשובה יותר לענות יכלו העובדים *
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מיחידות תפקידי
 ;קצרת-מועד ממוקדת התערבות ביצוע :ביניהם היחידות, לעובדי תפקידים של רשימה הוצגה בשאלונים

 תכנון לשופט; מקצועית דעת חוות העברת משפחה; בני בין גישור/פישור כוללנית; התערבות ביצוע
 ;ביחידות סיוע שקיבלו המשפחות על בקהילה לשירותים מידע העברת ;למשפחות טיפולית תכנית
 המשפט בבית שהתקבלו הסכמים יישום אחר מעקב ביצוע ;השונים הרווחה שירותי בין הטיפול תיאום
 ההתאמה מידת את להעריך התבקשו השירותים עובדי בקהילה. הטיפול התקדמות אחר מעקב וביצוע

היחידות. תפקידי את תופסים שהם האופן הכרת לצורך היחידות, לעבודת אלו התפקידים של

 במידה כמתאימים השירותים עובדי על-ידי שצוינו העיקריים התפקידים בראש כי לראות ניתן 27 בלוח
 ציין לא מהעובדים אחד אף ; (91%) קצרת-מועד ממוקדת התערבות ביצוע תפקיד נמצא לעבודת רבה

 על בקהילה השירותים לעובדי מידע העברת צוינו לאחריו היחידות. לעבודת מתאים כלא זה תפקיד
 נוספים תפקידים (.71%) משפחה בני בין ופישור גישור וביצוע (72%) ביחידות סיוע שקיבלו המשפחות

 ביצוע ; (57%) לשופט דעת חוות העברת :הם פחותה, במידה אך הסיוע, ליחידות כמתאימים שתוארו
 השונים הרווחה שירותי בין הטיפול ותיאום (,50%) המשפט בבית שהתקבלו הסכמים יישום אחר מעקב

היחידות. עובדי תפיסת את תואמת השירותים עובדי תפיסת כי לציין ראוי (.40%)
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)באחוזיס( היחידות לעבודת תפקידים התאמת :27 לוח
אחוזים

מועד קצרת התערבות
91 רבה

3 מועטה

כוללנית התערבות
- רבה

28 מועטה
56 מתאים לא

גישור/פישור
71 רבה
14 מועטה

2 מתאים לא

לשופט מקצועית דעת חוות
57 רבה
24 מועטה

3 מתאים לא

ומעקב טיפול תכנית תכנון
15 רבה
41 מועטה
29 מתאים לא

לקהילה מידע העברת
72 רבה
12 מועטה

3 מתאים לא

טיפול תיאום
40 רבה
25 מועטה
21 מתאים לא

הסכמים יישום אחר מעקב ביצוע
50 רבה
20 מועטה
17 מתאים לא

בקהילה הטיפול התקדמות אחר מעקב ביצוע
20 רבה
26 מועטה
41 מתאים לא

 אחד אף הכוללנית. ההתערבות תפקיד נמצא היחידה לעבודת מתאימים הלא התפקידים בראש
 כי ציינו העובדים ממחצית יותר היחידות. לעבודת רבה במידה כמתאים זה תפקיד ציין לא מהעובדים
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 במידה כמתאים זה תפקיד תפסו מהעובדים 28%ו- (,56%) היחידות לעבודת מתאים אינו זה תפקיד
בלבד. מועטה

 במידה מתאים - 41%) היחידות לעבודת פחות המתאים כתפקיד נתפס למשפחות טיפול תכנית תכנון
כלל(. מתאים אינו - 29%ו- מועטה

 יישום אחר לעקוב צריכים היחידות עובדי כי ציינו השירותים מעובדי שמחצית בעוד כי לציין, מעניין
 אחר יעקבו היחידות שעובדי מעוניינים אינם השירותים עובדי המשפט, בבית המגובשים הסכמים

מתאים(. לא - 41%ו- מועטה במידה מתאים - 26%) בקהילה הטיפול התקדמות

היחידות לעבודת המתאימים המקרים
 על־פי היחידות. לעבודת כמתאימים השירותים עובדי על-ידי שצוינו המקרים מאפייני את מציג 28 לוח
:הבאים במקרים כתורמת ליחידות ההפניה את תופסים השירותים עובדי כי לראות ניתן זה לוח

 נקודתית, בעיה קיימת כאשר ליחידות להפנות יש כי ציינו השירותים עובדי נקודתיות: בבעיות טיפול
 ביחידה הסכסוך את לפתור ניתן אלו במקרים המשפטית. לתביעה קשורה הבעיה כאשר במיוחד

וגישור. פישור ותהליכי וממוקדת אינטנסיבית קצרת-מועד, התערבות ביצוע באמצעות

 נמוכה הקונפליקט רמת שבהם מקרים הסיוע ליחידות להפנות יש כי גרסו השירותים מעובדי חלק
 גדולים אינם הצדדים עמדות בין הפערים משפטית, מבחינה מורכבים אינם המחלוקת נושאי ומתונה,
 הפרידה עם משלימים הזוג בני כאשר כי נטען לגירושין. הקשורים הנושאים מרבית על הסכמה וקיימת

 הזוג בני בין הפערים על לגשר סיכוי יש בסכסוך, שלב באותו ונמצאים לתקשר מסוגלים הזוג, מבני
 מציגים המסוכסכים הצדדים שבהם מקרים כי ציינו השירותים מעובדי חלק הקונפליקט. את ולסיים

ליחידה. להפניה רב ערך יש הסכסוך, את לפתור ובשלות נכונות מוטיבציה,

 או מעקב ליווי, ומעמיק, מקיף טיפול הדורשים ובעייתיים מורכבים מקרים כי טענו השירותים עובדי
 ממוקד סיוע המציעה הסיוע, יחידות לעבודת מתאימים אינם תסקיר ועריכת ארוכת-טווח תמיכה
בזמן. המוגבל

 במיוחד חיונית הינה ליחידה הפניה השירותים, עובדי לדעת במשפחה: אלימות או אקוטיים משברים
 החלטות גיבוש או לטיפול מקצועית, דעת חוות למתן רבה חשיבות יש אלו במקרים אקוטיים. למשברים

 כי ציינו עובדים המשפט. בבית לדיון הסמיכות ניצול תוך המשפט, בבית השהות במהלך וזמינים מיידים
 לגבי מיידים הסדרים בגיבוש או בהמלצות צורך יש כאשר בילדים לפגיעה עדויות או חשדות של במקרים
 הנמצאים וילדים במשפחה אלימות של במקרים מסוכנות הערכת הגנה, בצווי צורך יש כאשר או הילדים
 )"עזרה מיידי מענה במתן לסייע יכולות הסיוע יחידות מהירים, ופישור גישור בביצוע או בסיכון

המשפט. בבית השהות במהלך זמניים הסדרים ובגיבוש ראשונה"(
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בקהילה הרווחה שירות׳ עבודת על העוידות עבודת השפעת .4
 על הקיים העומס את שיצמצמו הסיוע מיחידות מצפים השירותים ממנהלי חלק כי נמצא הקודם בדוח

 בקהילה השירותים בין מתווך גורם יהוו שהיחידות ציפו אחרים שירותים עובדי בקהילה. השירותים
 השירותים עמדת את המשפט בית בפני ושייצג במשפחות הטיפול בקידום להם שיסייע המשפט, בית לבין

ויכולתם.

 עבודתם, על היחידות עבודת של ההשפעה את השירותים עובדי תופסים שבו האופן את לבחון כדי
 על-ידי הרווחה לשירותי המופנות המשפחות במספר שינויים חלו האם לציין השירותים מעובדי ביקשנו

 ובקשר לתסקירים הבקשות במספר המשפט, מבית דעת לחוות הדחופות הבקשות במספר המשפט, בית
היחידות. הקמת בעקבות המשפט בית עם שלהם

 הקמת בעקבות הרווחה בשירותי העבודה בעומס עלייה על השירותים מעובדי חלק דיווחו בשאלונים
 דעת, לחוות הדחופות הבקשות במספר עלייה על הקהילה, לשירותי המופנות המשפחות במספר היחידות

 )לוח המשפט בית עם שלהם בקשר ושינויים המשפט מבית לתסקירים הבקשות במספר עלייה על ובעיקר
 להקמת בעבודתם שחלו מהשינויים חלק מייחסים הם כי ציינו השירותים מעובדי חלק זאת, עם (.29

היחידות. להקמת דווקא ולאו משפחה, לענייני משפט בית

 מבית המופנות המשפחות במספר עלייה תיארו (29%) השאלונים את שמילאו השירותים מעובדי כשליש
 המשפחות במספר ירידה על דיווח לא מהעובדים אחד אף הרווחה. לשירותי משפחה לענייני המשפט

היחידות. הקמת בעקבות הרווחה לשירותי המופנות

משפחה לענייני המשפט בית עם השירותים עובדי של הקשר
 משפחה לענייני המשפט בית עם שלהם בקשרים שינויים חלו לא כי ציינו (64%) השירותים עובדי מרבית

הסיוע. יחידות הקמת בעקבות
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(N=119)
)באחוזים( מיחידות מקמת בעקבות משפחה לענייני המשפט בית עם בקשד שחלו משינויים :29 לוח

אחוזים
מרווחה לשירותי ממשפט מבית ממופנות ממשפחות מספר

29 עלייה
- ירידה

40 שינוי ללא
13 רלוונטי לא

ממשפט מבית דעת לחוות דחופות בקשות
24 עלייה
4 ירידה

42 שינוי ללא
9 רלוונטי לא

ממשפט מבית לתסקירים בקשות
35 עלייה

2 ירידה
34 שינוי ללא

ממשפט בית עם בקשר שינויים
24 שינויים חלו
64 בקשר שינויים חלו לא
12 רלוונטי לא

היחידות עבודת תרומת הערכת .5
 לעבודתם תורמת ביחידות הנעשית העבודה מידה באיזו להעריך התבקשו הרווחה שירותי עובדי

 העובדים של לעבודתם היחידות עבודת תרומת את מציג 30 לוח הסיוע. ליחידות המופנות ולמשפחות
ולמשפחות. בקהילה

בקהילת העובדים לעבודת היחידות עבודת תרומת
 לעומת לעבודתם. כתורמת היחידות עבודת את השירותים מעובדי 40% תפסו ,30 בלוח לראות שניתן כפי

היחידות. עבודת של תרומה על הצביע יכולים לא הם כי דיווחו (48%) כמחציתם זאת,

 הקשר ובשיפור במשפחות הטיפול בקידום להם תורמים הסיוע יחידות עובדי כי ציינו השירותים עובדי
המשפט. בית עם

242



אחוזים
<n=119) )באחוזים( ולמשפחות בקהילת לעובדים הסיוע יחידות תרומת :30 לוח

40
48

 הקהילה לעבודת הסיוע יחידות תרומת
תרמו הסיוע יחידות
תרמו לא הסיוע יחידות

למשפחות היחידות תרומת
47 תרמו היחידות
4 תרמו לא היחידות

ליחידות שהופנו משפחות עם בעבודה הבדלים
ליחידות הופנו שלא משפחות לעומת

41 המשפחות בין הבדל יש
41 המשפחות בין הבדל אין

במשפחות לטפל בקהילה השירותים של יכולתם קידום
 עובדי :המשותפת לעבודה הודות התקדם הקהילה במסגרת הטיפול כי ציינו השירותים מעובדי חלק

 ומספקים להם מייעצים שבטיפולן, המשפחות על מקצועית דעת וחוות מידע אליהם מעבירים היחידות
המשפחות. מצב על יותר מערכתי מבט להם

 יחידות דרך בקהילה הרווחה לשירותי שהופנו משפחות בין הבדלים ציינו (11%) השירותים מעובדי חלק
 להעלאת תרמו היחידות כי טענו עובדים קודם. סיוע קבלת ללא לטיפולן שהופנו משפחות לבין הסיוע

 למשפחות הקהילה. במסגרת טיפול להתחיל קודם, טיפולי ניסיון ללא משפחות של והבשלות המוכנות
 וחיזוק בקהילה שנעשתה הטיפולית העבודה של המשך מהווה ביחידה ההתערבות בטיפול, שהתנסו

 מוכנות ויותר יותר רגועות בקהילה לטיפול מגיעות המשפחות ההתערבות בזכות העובדים, לטענת שלה.
בקהילה. טיפוליים גורמים עם פעולה לשתף

 לפתרון ניסיונות ביחידות שנעשו לאחר בקהילה, לטיפול המגיעות משפחות בקרב כי ציינו עובדים
 שיפר ביחידה שניתן הסיוע כי ציינו עובדים ובשיקום. בטיפול דרך פריצת יש הסכמים, וגובשו הסכסוך

 גיבשו ביחידות סיוע שקיבלו לאחר לקהילה שהופנו המשפחות לסכסוך. ביחס המשפחות של ההבנה את
שלהן. הטיעונים מבחינת ומאורגנות מוכנות יותר היו והן המשפחתית, למחלוקת ביחס דעה

 שליליות השלכות גם להיות עשויות הסיוע ליחידות משפחות להפניית כי ציינו אחרים השירותים עובדי
 בין ההבדלים את להבין מתקשות הללו מהמשפחות חלק אלה, עובדים לטענת במשפחות. לטיפול ביחס
בלבול. תחושת אצלן יוצרת שונים טיפוליים לגורמים והפנייתן נחשפו שאליהם השונים התפקידים בעלי

משפחה לענייני המשפט בית עם השירותים עובדי של הקשר שיפור
 היחידות הקמת בעקבות השתפר משפחה לענייני המשפט בית עם הקשר כי ציינו השירותים עובדי

דרכים. במספר
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 משמשות הסיוע יחידות כי ציינו השירותים עובדי השירותים: עובדי בעבור השופטים בנגישות עלייה
 לעובדי השירותים עובדי בין המגעים כי טענו עובדים לשופטים. בקהילה העובדים בין מתווך כגורם

 המשפט בבית המתרחשים לתהליכים גישתם את מגבירים השופטים, עם ישירות העובדים היחידות,
 התהליכים מתקצרים מהמקרים בחלק כי ציינו עובדים המשפט. בית בתוך גורמים עם בקשר ומסייעים

 מעקב מאפשר זה" :המשפט בבית המתרחשים והתהליכים השופטים נגישות הגברת בעקבות המשפטיים
 לבית מידע של יותר טובה זרימה" ;לטיפול״ מסרים ״העברת ;המשפט״ בית הליכי אחר יותר טוב

".ביתהמשפט עם יותר ישיר קשר;" "המשפט

 מבינים הם היחידות עובדי בעזרת כי ציינו השירותים מעובדי חלק המשפט: בית עבודת הבנת שיפור
המשפט. בבית להתנהג אמורים המטופלים וכיצד המשפט בבית המתקיימים התהליכים את יותר טוב

 השופטים של במודעות עלייה תיארו מהעובדים חלק הרווחה: לשירותי השופטים של במודעות עלייה
 לנושא שלהם ובהתייחסות הרווחה בשירותי עושים שהם בשימוש ושינויים בקהילה הרווחה לשירותי

 לדרכי המלצות וקבלת דעתנו לחוות פניות"... ";הסעד לפקידי סמכויות יותר האצלת" הטיפולי:
.ישירה״ עדות מתו פחות ,תסקירים לעריכת יותר רכות ״פניות ;״...טיפול

למשפחות היחידות עבודת תרומת
 המשפט, לבית המגיעות למשפחות הסיוע יחידות תרומת על מדווחים (47%) השירותים מעובדי כמחצית

 עבודת תרומת את להעריך שהתקשו 44%ו־ למשפחות תורמות אינן היחידות כי שציינו 4% לעומת
למשפחות. היחידות

שונות. בדרכים למשפחות מסייעות היחידות כי דיווחו השירותים עובדי
 שעובדי הסיוע, השירותים עובדי לטענת המשפטי: התהליך וקיצור הסכסוך פתרון בקידום סיוע

 ביחידות, ההתערבות במסגרת הסכמות בגיבוש הקונפליקטים, בליבון למשפחות מעניקים היחידות
 מספר לקיצור הסכסוכים, לפתרון להוביל יכול בקהילה הטיפוליים הגורמים עם ראשונים מגע וביצירת
 בהליכים הצורך למניעת אף ולעתים הממושך המשפטי המאבק לסיום המשפט, בבית הנדרשים הדיונים

משפטיים.

 שיש ותחושה רגשית תמיכה למשפחות מעניקים היחידות עובדי כי ציינו שירותים עובדי :רגשית תמיכה
 הם .המשפט כבית אליה לפנות כתובת יש למשפחות)" המשפט בבית שהותן במהלך לפנות למי להן

"{.המשפטי התהליך מן החרדות את ומפחיתים המשפחות בעבור קשבת אוזן מהווים

 בסכסוך המעורבים הצדדים בהרגעת מסייעים היחידות עובדי כי ציינו השירותים עובדי הסכסוך: מיתון
 במקום הצדדים בין הידברות מקדמים העובדים הקונפליקט. לפתרון שלהם ההתנגדות ובהפחתת
 ללבות שעשויים הדין, עורכי של תיווך ללא הדדי, ומתן למשא הזדמנות למשפחות יש ביחידה התנצחות.

 לפני החלטות בקבלת למשפחות הניתן הסיוע תרומת את הדגישו עובדים הצדדים. בין הסכסוך את
הרווחה. שירותי על־ידי טופלו לא שעדיין למשפחות במיוחד בסכסוך, בטיפול מתערבים רבים שגורמים
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 שירות היותן היא שצוינה נוספת תרומה :המשפט בבית השהות במהלך נגיש טיפולי שירות מתן
המשפט. השהותבבית במסגרת מיידי טיפולי מענה למשפחות המספק

 ובהדרכה מידע בהעברת גם למשפחות תורמת היחידה כי ציינו עובדים למשפחות: והדרכה מידע העברת
הילדים. על הסכסוך השלכות ועל המשפט בבית העבודה תהליכי המשפט, בית חוקי על

בקהילה השירותים לעובדי הסיוע יחידות בין במגעים קשיים .6
 היחידות. עובדי עם להם שהיו המגעים במהלך נתקלו קשיים באילו לציין התבקשו השירותים עובדי

 שעובדי במקרים פעם אף נתקלו לא הם כי ציינו 70%כ־ קשיים. להם היו לא כי דיווחו העובדים מרבית
 שירותי עובדי של לתסקיר ביחס דעות חלוקי של במקרים מידע, העבירו ולא פעולה שיתפו לא היחידות
 עובדי עם שנקבעה עבודה חלוקת בהפרת הגופים, בין התפקידים חלוקת לגבי הסכמה בחוסר הרווחה,
(.31 )לוח מראש תיאום ללא עמוסים בזמנים בקהילה לטיפול משפחות ובהפניית היחידות

,______________________(N=119) )באחוזים( הסיוע יחידות עס כקשר קשיים :31 לוח
 אחוזים______________________________________________________________________________________

14_________________________________________הרצוי הטיפול/אבחון סוג סביב דעות חילוקי היו
66 דעות חילוקי היו לא פעם אף
6 הקהילה עובד של לתסקיר ביחס דעות חילוקי היו
73 דעות חילוקי היו לא פעם אף
20 היחידה עובד המלצת סביב דעות חילוקי היו
60 דעות חילוקי היו לא פעם אף

9 בינינו התפקידים חלוקת לגבי הסכמה חוסר קיים
71 תפקידים חלוקת לגבי הסכמות חוסר היו לא פעם אף

12 מידע ולמסור פעולה לשתף היחידה עובד של נכונות חוסר
70 פעולה לשתף נכונות בחוסר נתקלתי לא פעם אף

37 היחידה עובד את להשיג קושי קיים
42 להשיג קושי היה לא פעם אף

3 היחידה עובד עם שנקבעה העבודה חלוקת הפרת
77 הופרה לא החלוקה לא פעם אף

13 לקהילה מתאימים לא מקרים הפניית
64 לקהילה מתאימים לא מקרים הופנו לא פעם אף

7 מראש תיאום ללא עמוסים בזמנים בקהילה לטיפול משפחות הפניית
72 מראש תיאום ללא עמוסים בזמנים לקהילה משפחות הופנו לא פעם אף

7 נענתה שלא מהיחידה בקשה
86 נענתה לא מהיחידה הבקשה בהם מקרים היו לא פעם אף

 לשוחח הצליחו לא : (370/0) היחידות עובדי את להשיג קושי להם יש כי דיווחו השירותים מעובדי שליש
הודעות. להם שהשאירו למרות קשר, איתם יצר לא היחידה שעובד או היחידה עובד עם בטלפון
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 דעות חילוקי (;20%) היחידה עובד המלצת סביב דעות חילוקי :העובדים על־ידי שדווחו נוספים קשיים
 שיתוף היעדר (;13%) ליחידות מתאימים לא מקרים הפניית (;14%) הרצוי האבחון או הטיפול סביב

(.12%) היחידות עובדי מצד מידע ואי-מסירת פעולה

נענו שלא בקשות
 שלא בקשות היו לא כי ציינו 86% :נענו היחידות מעובדי בקשותיהם רוב כי עולה העובדים משאלוני

 שבקשותיהם מקרים שציינו גן, ברמת הסיוע יחידת עם בקשר שהיו בלבד, עובדים שמונה לעומת נענו,
 בטיפול ושאינן המשפט בבית הנמצאות למשפחות ביחס ומידע השופט החלטות על דיווח )קבלת נענו לא

לשופט(. מסר או מידע -העברת השופט עם בקשר סיוע מתן ביחידה,

 במהלך קיימנו, היחידות עובדי לבין השירותים עובדי בין העבודה ביחסי שחלו שינויים על ללמוד כדי
 עובדי עם במגעים קשיים על שדיווחו סוציאליים עובדים עם חוזרים ראיונות 28 ,1999 יולי חודש

 הקשר היחידות: עובדי עם בקשר שיפור חל כי חשים השירותים עובדי כי עולה מהראיונות היחידות.
 קרשי ערד אין כירם כי ציינו הערבדים מרבית ירתר. זמינים היחידרת רעובדי ירתר טובה בצורה מתנהל
 יוצר והעובד הודעה משאירים הם נמצא, לא או פנוי לא שהעובד ובמקרים היחידות עובדי את להשיג
קשר. איתס

 מן שעלו הקשיים במרבית לטובה שינוי על דווח העבודה. בקשרי שיפור חל כי ציינו רבים עובדים
 והפניית דעות חילוקי ופחות משותפות ישיבות וקיום היחידות עם פעולה שיתוף יותר השאלונים:

 מקרים יש עדיין מסוימת: בעייתיות עדיין יש כי מהעובדים חלק ציינו זאת, עם מתאימים. לא מקרים
 שעובדי מקרים יש עדיין כך, על השירותים עובדי את לידע בלי וליחידות לקהילה בו-זמנית הפניה של

 איתם יחד לבחון ובלי השירותים עובדי עם מראש זאת לתאם בלי לקהילה הפניה על ממליצים היחידות
 דרכי בהבנת היחידות עובדי של לקושי זאת מיחסים השירותים עובדי ההפניה. של הרלוונטיות מידת את

 חוסר של תחושה קיימת עדיין כן, כמו מהשטח. העובדים של ניתוק עקב בקהילה, האפשריות הפעולה
 היחידות עם הפעולה שיתוף את לחזק מציעים השירותים עובדי היחידות. תפקידי בהגדרת בהירות

יותר. ברורים עבודה נוהלי ולגבש

 של העבודה ובדרכי היחידות בעבודת ושיפורים לשינויים הצעות .7
בקהילה הרוותה שירותי עם היחידות

 ואת ביחידות העבודה מתנהלת שבו האופן את לשנות צורך יש לדעתם האם נשאלו השירותים עובדי
 להוסיף יש לדעתם האם לציין התבקשו הם בקהילה. הרווחה שירותי עם היחידות של העבודה דרכי
 32 לוח ביחידות. אחרים שינויים לבצע או לצמצמן או סמכויותיהן את להרחיב ליחידות, מקצוע אנשי
היחידות. בעבודת השירותים, עובדים לדעת הנדרשים, השינויים את מציג
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מקצוע אנשי הוספת
 ליחידות. מקצוע אנשי להוסיף לדעתם יש כי השיבו הרווחה שירותי מעובדי אחוזים עשר שלושה

 למשפטים. סטודנט או דין עורך ופסיכולוג, פסיכיאטר :האלה המקצוע אנשי את להוסיף הציעו העובדים
 באזור קשר ואיש מגשר תסקירים, כתיבת לצורך סעד פקיד להוסיף הצעה עלתה במש״ח עובדים בקרב

 חשיבות את הדגישו עובדים והיחידות. הסעד פקידי בין הפעולה שיתוף את להגביר כדי המגורים,
 תפקידם לביצוע ביחידות מקצועי אדם כוח תוספת תרומת ואת ביחידות רב-מקצועי בצוות העבודה

הנדרשת. במהירות

נוספים ותפקידים סמכויות תרחבת
 הציע לא אחד ואף היחידות, עובדי סמכויות את להרחיב הציעו השירותים מעובדי אחוזים עשר שניים

לצמצמן.

(N=119) )באחוזים( ביחידות מעבודה באופן שינויים :32 לוח
אחוזים

35 ביחידות העבודה אופן בשינוי צורך
27 ביחידות הקיים העבודה אופן בשינוי צורך היעדר
38 יודע ענו/לא לא

* ביחידות לבצע המוצעים השינויים
13 מקצוע אנשי הוספת
12 היחידות עובדי של הסמכויות הרחבת

- היחידות עובדי של הסמכויות צמצום
22 אחר שינוי

אחד. מסעיף יותר על לענות היה שניתן מאחר 100 ב־ מסתכמים אינם האחוזים ♦

:נוספים תפקידים ימלאו הסיוע שיחידות הציעו השירותים מעובדי אחוזים עשרה תשעה
 מיידי בטווח מסוכנות( והערכת הורית מסוגלות )כגון המשפט בית מטעם רב־מקצועי אבחון ביצוע ♦

בקהילה. מאשר יותר נמוכה ובעלות
במשפחה. המטפלים בקהילה שונים טיפול גורמי בין תיווך ♦
 ניתן שבהן המשפחות מיון לצורך המשפט לבית המגיעים המקרים כל של )אינטייק( ראשוני מיון ♦

לתסקירים. מההפניות חלק את לצמצם יהיה ניתן זו בדרך היחידה. במסגרת לטפל
 פקידי בין הדיאלוג ושיפור מורכבים במקרים בעיקר השופטים, לבין השירותים עובדי בין תיווך ♦

 החלטות על להם ידווחו היחידות שעובדי מצפים עובדים המשפט. בית לבין דין לסדרי הסעד
 ביחס בקהילה העובדים של ההבנה את וישפרו המשפט בית עם בקשר טכני סיוע יספקו השופטים,

המשפט. בית לעבודת
 בקהילה השירותים עם המשכי קשר על ושמירה המשפט בבית שגובשו ההסכמים ביצוע אחר מעקב ♦

זמן. לאורך המשפחות של מצבן לבדיקת
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מרווחת לשירותי מיחידות בי) מקיים מקשר שינוי
 השירותים מעובדי כמחצית על-ידי עלה הקהילה לשירותים היחידות בין הקיים הקשר בשינוי צורך

 נוספים בנושאים היחידות עובדי עם בקשר להיות מעוניינים מהעובדים כמחצית (.49%) הקהילתיים
 אלימות ולמניעת לטיפול המרכז עובדי בקרב במיוחד בולט זה רצון כיום. הקיימים הקשר תחומי מלבד

(.33 )לוח במש״ח( עובדי בקרב 50%ו- התחנות עובדי בקרב 40% לעומת ,60%)

(N=119) )באחוזים( חרווחח בשירותי לעובדים חסיוע יחידות בין בקשר לשינויים חצעות :33 לוח
אחוזים

49 השירותים בין הקיים הקשר בשינוי צורך
17 תפקידים הוספת
37 תפקידים צמצום
47 אחרים בנושאים הסיוע יחידות עם בקשר להיות רצון

 לקבל מעוניינים הם כי הרגישו רבים שירותים עובדי :המשותפות העבודה ודרכי המגעים שיפור ♦
 עובדים הגופים. שני בין הפעולה ושיתוף הדיאלוג את להגביר הדדיות, התייעצויות לבצע מידע, יותר

 עובדים הרווחה. לשירותי היחידות בין עבודה נוהלי ובגיבוש עבודה בחלוקת הצורך את מדגישים
 )סוגי בקהילה לטיפול הפניה לגבי היחידות עובדי עם להתייעץ הזדמנות להם שתהיה מעונייניס היו

 קביעת השונים, הטיפוליים הגופים בין הטיפול נושאי חלוקת לגבי הרלוונטיים(, והגופים המקרים
 עמדות ותיאום למידה לצורך משותפים מפגשים בקיום הצורך עלה העבודה. ודרכי הטיפול מטרות
במשפחות. בטיפול המעורבים הגופים של הטיפולי הקשר וגבולות

 עדיין מכירים אינם הס כי ציינו רבים עובדים הרווחה: שירותי לעובדי היחידות תפקידי הבהרת ♦
וסמכויותיהן. תפקידיהן עבודתן, על מידע יותר לקבל מעוניינים היו וכי היחידות תפקידי את

 מהמשפחות חלק ליחידה להפנות מציעים עובדים לקהילה: במקום ליחידות משפחות ניתוב ♦
הדיון. במהלך המשפחות על מיידי מידע נדרש שבהם דחופים מקרים בעיקר לקהילה, המופנות

 כחוליה ישמש היחידה עובד כי ציפייה עלתה מגמותיו: והבהרת המשפט בית עם בקשר סיוע קבלת ♦
 עם להתייעץ באפשרות מעוניינים הם כי ציינו עובדים השופט. לבין הקהילה העובד בין מקשרת

 לסייע המשפט בית של האפשרות ולגבי המשפט לבית שיועברו ההמלצות לגבי היחידות עובדי
 בעל מידע להעביר אפשרות להם שתהיה מצפים שירותים עובדי בקהילה. בטיפול הנמצאים לאנשים
 לגבי מעודכנים ולהיות בתסקיר הנדרשים הדגשים לגבי ייעוץ לקבל לשופטים, המשפחות על חשיבות
 הפיזית הקרבה עקב חירום במצבי טכני סיוע שיגיש היחידה מעובד ציפייה עלתה השופט. החלטות

 עובדי את יעדכן ;השופט( ללשכת דחוף תסקיר העברת )למשל, המשפט בית לאולם היחידה של
 משפטיים בהליכים עבורן. המגבשת הטיפול ותכנית ליחידות שהופנו המשפחות לגבי הקהילה
 לקבל ;הפונים את להנחות כיצד מהיחידות וייעוץ מידע לקבל מעוניינים בקהילה עובדים , מורכבים

 על משוב ומשוב תסקיר נכתב שעליה למשפחה ביחס השופט החלטת ואת הדיון פרוטוקול את
 בבית התהליך סיום לתוצאות ביחס מידע לקבל בקשה עלתה המשפט. לבית שהוגש התסקיר
רבני. דין לבית פניה עם להתמודד יש וכיצד המשפחה עבור המשפט

248



 עובדים בקהילה: שטופלו למשפחות ביחס קהילה לעובדי היחידות עובדי בין המשכי קשר יצירת ♦
 סיוע שקיבלו למשפחות ביחס זמן לאורך ודיווח עדכון של בקשר עמם יהיו היחידות שעובדי הציעו

 המשפט. בית החלטות יישום אחר מעקב יבצעו היחידות עובדי כי הוצע הקהילה. ומטופלות ביחידות
טיפוליים. גורמים בין בתיאום יעסקו היחידות כי ציפייה הצעה עלתה כן, כמו

סיכום .8
 דואר שאלוני על מבוסס הפרק השירותים. עובדי של מבטם מנקודת היחידות עבודת את מציג זה פרק

 העובדים אחרים תפקידים הממלאים סוציאליים עובדים ועל-ידי דין לסדרי סעד פקידי על-ידי שמולאו
 הארץ. ברחבי נישואין בחיי לייעוץ ובתחנות אלימות למניעת במרכזים חברתיים, לשירותים במחלקות

 שחלו השינויים בדיקת לצורך הקהילה, מעובדי חלק עם שנה, לאחר חוזרים, ראיונות כולל הוא כן, כמו
היחידות. עובדי לבין בינם העבודה בקשרי

 של מבטם מנקודת הסיוע יחידות תפקידי תפיסת :האלה הנושאים נותחו והראיונות שאלונים בעזרת
 שירותי עבודת על היחידות הקמת השלכות ביניהם, הקיימים העבודה יחסי הרווחה, בשירותי העובדים
בקהילה. הרווחה שירותי עם שלהן העבודה ובקשרי היחידות בעבודת לשינויים והצעות הרווחה

 היחידות עם קשר וקיימו היחידות עבודת עם מצומצמת היכרות הציגו השירותים עובדי מרבית ♦
 עובדי בין המגעים כי מלמדים העובדים עם חוזרים ראיונות בודדות. במשפחות טיפול סביב

 להיעדר המקור היא הסעד פקידי שביתת כי להניח סביר שכיחים. אינם היחידות לעובדי השירותים
ביניהם. קשר

 מחצית היחידות. עובדי ביוזמת נוצר הסיוע יחידות לבין בינם הקשר כי ציינו רבים עובדים ♦
 גורם של בתיווך הגופים שני בין קשר היחידות. עם קשר יזמו שהם מקרים היו כי דיווחו מהעובדים

 לעובדים היחידות עובדי בין המגעים מרבית בלבד. מעטים עובדים על-ידי ודווח שכיח אינו אחר
פחות. נפוצים מכתבים באמצעות או פנים אל פנים מפגשים טלפוניים. מגעים הם בקהילה

 ולשירותי הסיוע ליחידות בו-זמנית שהופנו במשפחות טיפלו הם כי דיווחו רבים שירותים עובדי ♦
 בחלק היחידה. עובד לבין בקהילה המטפל הגורם בין עבודה חלוקת על דווח אלו במקרים הרווחה.

 טיפלו השירותים עובדי ואילו ממוקדת, קצרת-מועד התערבות ביצעו השירותים עובדי מהמקרים
 לשירותי במשפחה הטיפול את היחידה עובד הותיר מהמקרים בשליש המשפחה. ענייני שאר בכל

היחידות. לעובדי במשפחה הטיפול את השאיר השירותים עובד אחרים, במקרים הרווחה.

 לעובדי מקצועית דעת חוות העברת סביב בעיקר נסוב השירותים לעובדים היחידות עובדי בין הקשר ♦
 כיום המטופלות משפחות על היחידה לעובד אחר מידע העברת משותפות, החלטות קבלת היחידות,
 קשר ביצירת למשפחות היחידות עובדי של וסיוע המטפלים הגופים שני בין עבודה חלוקת בקהילה,

בקהילה. השירותים עם ראשוני

249



 חוסר הרווחה, בשירותי בכירים תפקידים בעלי עם שיחות שכלל הקודם, הדוח לממצאי בדומה ♦
 פנינו, שאליהם מהעובדים למחצית מעל בשאלונים. גם עלה הסיוע יחידות לתפקידי ביחס בהירות
 רבים השאלונים. את מלאו לא הם ולכן הסיוע, יחידות עם מגעים שום להם היו לא כי דיווחו

 חד־ קשר להם שהיה מפני היחידות לעבודת ביחס דעה לחוות התקשו השאלונים על שענו מהעובדים
וסמכויותיהן. היחידות תפקידי אי־הבנת ובשל מצומצמת היכרות או איתן פעמי

 שירותי ממערכת כחלק נתפסים והם הרווחה שירותי במערך להשתלב הצליחו הסיוע יחידות ♦
 לא השירותים עובדי הקודמים, הראיונות מממצאי בשונה הייחודי. מיקומם הכרת תוך הרווחה,

 הם שבו לשירות משלים שירות ביחידות ראו מהם ניכר וחלק היחידות, מקיום חששות הציגו
 כשירות ביחידה הניתן השירות את תפסו מהם כשליש בקהילה. ניתן שלא ייחודי שירות או עובדים
בקהילה. הניתן לשירות דומה או מקביל

 שעל התפקידים לגבי דעה השירותים עובדי גיבשו היחידות, עם המצומצמים המגעים למרות ♦
 תפקידים ולגבי ופישור( גישור וביצוע לקהילה מידע העברת ;קצרת-מועד )התערבות למלא היחידות

 טיפול ותיאום הסכמים יישום אחר מעקב ביצוע ;לשופט דעת חוות )מתן ליחידות מתאימים שפחות
 לבצע אמורות לא היחידות כי העובדים בקרב הרווחת ההסכמה בולטת בקהילה(. שירותים בין

 כחלק נתפס המשפט בבית שגובשו הסכמים יישום אחר מעקב כי לציין, מעניין כוללנית. התערבות
 אינו בקהילה הטיפול התקדמות אחר ומעקב טיפול תכנון כי הודגש זאת, לעומת היחידות. מתפקידי

היחידות. מתפקידי חלק

 מחצית על-ידי נתפסת הסיוע וליחידות בקהילה הרווחה לשירותי משפחות של בו־זמנית הפניה ♦
 הבו-זמנית ההפניה את תפסו מהעובדים חלק למשפחות. ומסייעת כחיובית הקהילה מעובדי

 את גם ציינו אך תועלת, כבעלת הבו-זמנית ההפניה את תפסו אחרים עובדים ומיותרת. כבעייתית
 תיאום שיש מבלי בו-זמנית מהפניה הסתייגו עובדים זאת, עם זה. למצב המתלווה הבעייתיות

 שני על-ידי משותפת טיפול תכנית שמגובשת ומבלי בקהילה הטיפולי הגורם עם מוקדם ובירור
 גיבוש עקב הטיפול בהתקדמות פגיעה זו: פעולה של החסרונות את ציינו הם הטיפוליים. הגופים

 של חזרה עקב המשפחות, בקרב ובלבול כעס ויצירת סותרות אף ולעתים מתואמות לא עבודה דרכי
סותרים. אף ולעתים שונים מסרים העברת או מסרים

 העובדים, לדעת בלבד. חלקי באופן גובשה היחידות לעבודת המתאימים המקרים סוג לגבי התפיסה ♦
 התערבות במסגרת לפתרון הניתנים נקודתיים סכסוכים :הם היחידות לעבודת המתאימים המקרים
 ושהמתדיינים נמוכות קונפליקט רמות של פשוטים, סכסוכים של )במקרים קצרת-מועד ממוקדת
 וממושכים, מורכבים סכסוכים דחופים; בהסדרים הצורך ובמקרי לפשרות( נכונות מביעים

 הרווחה שירותי במערכת אמון להם שאין מתדיינים לפתרונם; להביא הצליחו לא אחרים שגורמים
 הזקוקים מתדיינים ;בקהילה הרווחה שירותי במסגרת בהם הטיפול בקידום קושי שיש או בקהילה

 המשותפת; דרכם המשך לגבי המתלבטים מתדיינים סמכות; כבעל הנתפס גורם של להתערבות
המשפטי. בתהליך וליווי למידע הזקוקות ומשפחות משפטי ייצוג להם שאלן מתדיינים
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 וחקירה המשכי בטיפול צורך יש כאשר הם: היחידות לעבודת מתאימים כלא שצוינו מקרים ♦
 טיפולית(, בהתערבות )ולא משפטית בהכרעה צורך ויש להסכמים להגיע ניתן שלא או מעמיקה
 טיפולי גורם של לסיוע זקוקות ואינן בקהילה טיפוליים גורמים מספר על-ידי המטופלות משפחות

 לקידום אליה ההפניה את ומנצלים הסיוע ביחידות מניפולציות שעושים משפחה ובני נוסף
 לתפקידי ביחס הבנתם את לשפר רצונם את הביעו רבים עובדים שלהם. האישיים האינטרסים

 המקרים סוג לגבי יותר ברורה תפיסה לגבש להם תסייע זו הבנה שיפור ולסמכויותיהן. היחידות
היחידות. לעבודת שמתאימים

 המשפט בית עם שלהם בקשר שינוי חוללה לא היחידות הקמת כי מעריכים רבים שירותים עובדי ♦
 חלק מייחסים חלקם כי אם בעבודתם, שחלו שינויים על דיווחו אחרים עובדים משפחה. לענייני

 על דיווחו עובדים היחידות. להקמת דווקא ולאו משפחה, לענייני המשפט בית להקמת מהשינויים
 הבקשות במספר גידול לשירותים, המופנות המשפחות במספר גידול העבודה: בעומס עלייה

לתסקירים. הבקשות במספר ועלייה דעת לחוות הדחופות

 היחידות כי ציינו עובדים לעבודתם. תרומה כבעלות היחידות את תפסו השירותים מעובדי כמחצית ♦
 תכנון בהמשך המסייע המשפחות על רב־מערכתי מבט )השגת במשפחות הטיפול בקידום סייעו

 השלכות גם צוינו זאת, עם במשפחות(. הטיפול וחלוקת המועדפות הטיפול דרכי לגבי ייעוץ הטיפול;
 הגורמים בין להבדלים ביחס ואי-הבנה בלבול תחושת יצירת :ליחידות משפחות להפניית שליליות

בקהילה. נוספים טיפוליים בגורמים להיעזר המשפחות בנכונות ופגיעה השונים הטיפוליים

 הנגישות הגדלת המשפט: בית עם הקשר את גם שיפרה היחידות הקמת כי ציינו השירותים עובדי ♦
 המשפט, בית בתוך גורמים עם קשר ביצירת סיוע בעבורם, המשפט בבית המתרחשים תהליכים של

 ועלייה השירותים, לעבודת ביחס השופטים של ההבנה שיפור המשפט, בית עבודת הבנת שיפור
בהם. לעשות שניתן והשימוש הרווחה לשירותי השופטים של במודעות

 היחידות תרומת את להעריך והתקשו לעבודתם תרמו לא היחידות כי דיווחו מהעובדים מחצית ♦
 להכיר להם אפשרו לא מהעובדים, ניכר לחלק שהיו הבודדים, המגעים כי להניח סביר למשפחות.

היחידות. עבודת תוצאות את

 וקיצור הסכסוך בפתרון סיוע :למשפחות היחידות עבודת תרומת את תיארו מהעובדים מחצית ♦
 ועל המשפט בית על למשפחות מידע העברת רגשי, סיוע ומתן הסכסוך מיתון המשפטי, התהליך
קשה. ופחות אנושית יותר לחוויה המשפט בבית ההימצאות והפיכת הילדים על הסכסוך השלכות

 שירותי עובדי מרבית היחידות. לעובדי השירותים עובדי בין טובים עבודה יחסי קיימים כי ניכר ♦
 עובדים עם חוזרים ראיונות הסיוע. יחידות עם בעבודתם קשיים להם היו לא כי ציינו הרווחה

 ;היחידה עובדת בהשגת )קושי בשאלונים דווח שעליהם הקשיים במרבית לטובה שינוי על מלמדים
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 חלק כי ציינו מהעובדים חלק זאת, עם פעולה(. שיתוף והיעדר מתאימים לא מקרים הפניית
יותר. ברורים עבודה נוהלי בגיבוש צורך יש וכי קיימות עדיין מהבעיות

 בנוגע להפך דיווחו בודדים עובדים היחידות. עובדי על-ידי נענות בקשותיהם כי דיווחו העובדים רוב ♦
 ביחידה הנמצאות למשפחות ביחס מידע לקבלת לבקשה השופט, החלטות על דיווח לקבלת לבקשה

לשופט. מידע ולהעברת

 :ביניהם ביחידות, העבודה מתנהלת שבו באופן שינויים לערוך הציעו הרווחה שירותי מעובדי שליש ♦
היחידות. עובדי סמכויות והרחבת ליחידות מקצוע אנשי הוספת

 מקצועי רב• אבחון נוספים: תפקידים יבצעו היחידות שעובדי הציעו השירותים מעובדי חלק ♦
 ביצוע במשפחה, המטפלים בקהילה שונים גורמים בין תיווך ובעלויות, בזמן חיסכון לצורך ביחידות
 שניתן המשפחות של ראשוני מיון לצורך המשפט לבית המגיעים המקרים כל של ראשוני אינטייק

 אחר ומעקב המשפט בית במסגרת שגובשו ההסכמים ביצוע אחר מעקב היחידה, במסגרת בהן לטפל
הקהילה. במסגרת במשפחות הטיפול

 והביעו בקהילה לשירותים היחידות בין הקיים הקשר בשינוי הצורך את ציינו מהעובדים מחצית ♦
 עבודה נוהלי גיבוש :שונות דרכים הציעו הם נוספים. בנושאים היחידות עובדי עם קשר ביצירת עניין

 בין העבודה חלוקת בהגדרת התמקדות תוך בקהילה, לשירותים היחידות בין התיאום ושיפור
 לעובדי וסמכויותיהן היחידות תפקידי הבהרת המידע; והעברת ההתייעצות חיזוק הגופים,

 קבלת ;דחופים מקרים בעיקר במסגרתן, להיפתר שיכולים מקרים של ליחידות ניתוב ;השירותים
 אחר מעקב ;המשפטיים לתהליכים ביחס והבהרות המשפט בית עם בקשר היחידות מעובדי סיוע

 הקהילה לעובדי היחידות עובדי בין המשכי קשר ושמירת המשפט בבית שגובשו הסכמים ביצוע
ביחידות. סיוע שקיבלו למשפחות ביחס
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נספחים
 ולפי השירותים סוגי לפי השאלונים, נשלחו שאליחם האזורים רשימת :1 נספח

אזורים
 השאלונים מספר

 ולא מולאו שלא
הוחזרו

 שלא השאלונים מספר
 קשר היעדר עקב מולאו

הסיוע יחידות עם

 מספר
 השאלונים

שמולאו

 מספר
 השאלונים

שנשלחו
המרכז אזור

9 134 76 219 סה״כ
7 101 35 144 מש״ח
2 32 33 66 נישואין לייעוץ תחנות
- 2 7 9 באלימות לטיפול מרכז

ירושלים אזור
- 33 20 53 סה״כ
־ 31 15 46 מש״ח
־ 2 4 6 נישואין לייעוץ תחנות
- ־ 1 1 באלימות לטיפול מרכז

הצפון אזור
- 9 13 22■ סה״כ
- 4 12 16 מש״ח
- 4 ־ 4 נישואין לייעוץ תחנות
- 1 1 2 באלימות לטיפול מרכז

הדרום אזור
3 22 9 34 סה״כ
־ 16 5 24 מש״ח
- 5 3 8 נישואין לייעוץ תחנות
3 1 1 2 באלימות לטיפול מרכז
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 יחידות עם מגעים שמקיימים דיווחו עובדים שבחם יישובים רשימת :2 נספח
יישובים( 61 חסיוע.)בסה״כ=

עפולה העמק מגדל יבנה גן אופקים
תקווה פתח מודיעין תקוה גני אזור

קדימה בתיה מזכרת השרון דרום אפעל
אונו קרית בנימין מטה הגלבוע אפרת

גת קריית יהודה מטה , השרון הוד אריאל
טבעון קריית מכבים־רעות מודיעין חבל אשדוד

העין ראש מנשה חולון אשקלון
לציון ראשון אדומים מעלה השרון חוף אל בית

רחובות מונסון נווה יבנה אריה בית
חמלה נצרת יהוד שמש בית

גן רמת עילית נצרת ירושלים ברק בני
רעננה נתניה יונה כפר ים בת

שדרות סביון השרון לב גבעתיים
שומרון חפר עמק לוד זאב גבעת

אביב תל לוד עמק מבשרת גזר
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 יחידות עם בקשר חיו שלא חעובדים דיווחו שלגביחם מיישובים רשימת :3 נספח
יישובים( 26 )סה״כ- הסיוע

יבנה חבל אלעבין השרון רמת שמריהו כפר שוהם
אשקלון חוף טוביה באר מנשה אלפי יאיר כוכב השבים רמות

יעקב באר שומרון מ.א. הרצליה עקרון קריית
דגן בית -גלבוע שאן בית מלאכי קריית נתיבות

רווה גן יהודה אבן סבא כפר ציונה נס
אדר הר אלקנה שמואל גבעת אפרים מעלה
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שרואיינו בקהילה בשירותים בכירים תפקידים בעלי רשימת :4 נספח

העו״ר. משרד וחברתיים, אישיים לשירותים האגף מנהל פוזנר, חיים מר .1
העו״ר. משרד המשפטי, היועץ סגן ארטמן, בתיה גב׳ .2
העו״ר משרד דין, לסדרי ראשית סעד פקידת הרמל, יעל גב׳ .3
המשפטים משרד סגל, פרץ ד״ר .4
המשפטים משרד קרפ, יהודית גב׳ .5
אביב תל המחוזי, המשפט בית פורת, השופט כב׳ .6
הרבניים הדין בתי מנהל דהן, בן אליהו הרב כב׳ .7
תל-אביב במשפחה, אלימות למניעת המרכז נעמ״ת- ארי, לב רונית גב׳ .8
לאשה אשה ארגון מקייאס, רבקה עו״ד .9

נצרת העו״ד, משרד והמשפחה, הפרט לרווחת השירות מנהל סגן ג׳נאים, ג׳מאל מר .10
העו״ר. משרד והדרום, ירושלים מחוז מנהל סגנית גולדברג, בוני גב׳ .11
ירושלים הרווחה, אגף עירונית, סעד פקידת קליינמן, פנינה גב׳ .12
ירושלים במשפחה, אלימות למניעת המרכז מנהלת גניחובסקי, מלכה גב׳ .13
נתניה ונישואין, משפחה לחיי לייעוץ התחנה מנהלת כהן, חנה גב׳ .14
נצרת במשפחה, אלימות למניעת המרכז מנהלת אסעד, סוהאד גב׳ .15
עילית נצרת במשפחה, אלימות למניעת המרכז מנהלת סלע, רונית גב׳ .16
נצרת המש״ח, מנהלת כרמי, אדריאנה גב׳ .17
תל-אביב המש״ח, מנהל בורקו, רחל גב׳ .18
רעננה המש״ח, מנהלת הופר, דליה גב׳ .19
סבא כפר המש״ח, מנהלת טוב, שרה גב׳ .20
תל-אביב לרווחה, אגף עירונית, סעד פקידת זוהר, אלישבע גב׳ .21
גן רמת הרווחה, אגף ילד, הורה קשר מרכז מנהלת טוב, בן נועה גב׳ .22
אשדוד הרווחה, אגף במשפחה, ואלימות לייעוץ התחנה מנהל אלסטר, יצחק ד״ר .23
נצרת המש״ח, מנהלת פאר, אמאל גב׳ .24
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ways of using the information collected in the system, for example, to develop clearer and more 
uniform work procedures regarding the process of referral, the appropriate subjects for referral, 
and the results of the intervention. It should be noted that the lack of comprehensive, well- 
organized, and well-documented information limited the ability to draw conclusions in the 
context of the evaluation study.



Future Directions
♦ Clarifying the roles and authority of the family court services: The study shows that some of the 

expectations of the respondents went beyond the roles of the services, and could not be carried 
out (for example, provision of long-term, in-depth treatment). Also, the staff of the family court 
services themselves raised questions about some of their roles (long-term interventions and 
follow-up of families after intervention). Therefore, it is necessary to clarify the roles and 
authority of the family court services (to the judges, the staff of the social services, and the 
lawyers), in order to formulate more realistic expectations regarding their work. Further, those 
involved in the formulation of policy and those responsible for running the family court services 
need to reflect upon this issue in the future (the optimal length of intervention, the style of 
intervention and its depth).

♦ Formalizing the working relationship with the judges: The study revealed that judges do not use 
the family court services in a uniform way. It is suggested, therefore, that judges and services’ 
staff hold regular meetings, and that a joint forum be established to create more uniform 
standards regarding the types of cases that the service should deal with, the types of requests by 
the judge, and work procedures.

♦ Enhancing the acquaintance of the family court services’ staff with senior staff in the community 
services: It is suggested that community service staff and staff from the family court service 
continue to hold meetings and joint seminars, in order that the community service staff improve 
their knowledge of the family court services, their areas of operation, and their responsibilities.

♦ Continuity of intervention, and follow-up of clients: Interviews with those referred to the family 
court services suggest that the intervention Achieves significant results - both in the area of 
reaching agreements, and in referral for continued care. However, it is important to consider the 
development of mechanisms and work procedures which will help maintain these results over 
time. Some of the clients who were referred to the family court services reported that several 
months after completion of the intervention, they had not implemented the agreements that had 
been reached; others who had been referred to community care reported that they had not yet 
contacted the community social service, had not begun treatment, or had stopped the treatment. 
Respondents expressed a desire for assistance in making the initial contact with treatment 
services in the community, and in having long-term follow-up of the process of implementing 
the agreements, including outreach and resolution of issues impeding the implementation of the 
agreement. Although follow-up and monitoring are not within the family court services’ scope 
of activity, it appears that there is a need for developing an accessible channel within the 
community for those clients who need support and monitoring over time. It is reasonable to 
consider involving the family court services in planning the continued treatment and monitoring 
of the clients, through improving coordination with the community services.

♦ Public relations: Those referred to the family court services, as well as judges, noted that 
litigants do not have enough information about the service. A detailed information and 
dissemination campaign about the family court services, intended for the public at large, or 
among those involved in court cases, may increase the number of referrals at earlier stages of 
the process. This could also result in more realistic expectations among those referred to the 
service.

♦ Documenting the work of the family court services: Judges and staff in the family court services 
were interested in receiving comprehensive information about the characteristics of those 
referred to the services, the subjects of the interventions, and their results. It is therefore 
recommended to promote the use of the computerized system more extensively, and to develop 



appeared to have changed their attitude, and were less resistant to referral to the service. However, 
there is still a need to clarify the role of the service among the lawyers, and to gain their confidence.

Formulating work procedures in the family court services׳. An examination of the professional 
literature dealing with family court services around the world, shows a similarity between the 
service in Israel and similar services abroad, in the modes and principles of operation, including: 
short-term intervention; multi-disciplinary teams; the style of intervention, which includes joint 
meetings with the disputing family members as well as separate meetings; the topics dealt with by 
the service (to do with children and property, and with the assistance of a staff member who has 
legal training); and diverse referral points (before the court case, during the case or after it). The 
family court services developed in Israel differ from similar services in other countries primarily in 
the ways clients are referred to them: in Israel, only family court judges may refer families who 
have filed suit to the service. In some countries, other sources of referral are possible: care agencies 
in the community, lawyers, as well as self-referrals by the families themselves.

Multi-disciplinary teams•. At first, the family court services employed only social workers. With 
time, other professionals from a variety of disciplines were added (lawyers, psychologists, 
psychiatrics). Today, they supply a variety of services by mutli-disciplinary teams. The social 
workers, who manage the cases, either refer families to staff members with specific expertise, for 
the purpose of examinations or help in specific areas, or provide the treatment jointly. The 
integration of additional professions into the staff was welcomed by both the staff of the family 
court services and by the judges. However, because this innovation was introduced relatively 
recently, it is important to continue monitoring their integration in the family court services and the 
roles they will play.

Results of the family court services9 work: One of the outcomes of the help provided by the family 
court services is the formulation of temporary or permanent agreements between the sides. Some 
two thirds of the referrals to the family court service who were interviewed reported that they had 
reached an agreement, in at least one of the topics discussed in the service. Most of the litigants who 
reached agreements (82%) were satisfied with them. Two-thirds were of the opinion that the 
agreements were feasible and could last for a long time. Moreover, they said that the agreements 
protected their interests, were just, fair, and protected the good of the children.

Respondents noted that the family court services found solutions by encouraging the clients to reach 
an agreement, and by changing their ways of thinking and their behaviors, and referring them to 
care agencies in the community for continued clarification and treatment of still disputed issues. 
Most of the respondents referred to the community following the intervention had not previously 
had any contacts with the social services. Half of those referred to the community began treatment. 
Those who did not, noted the difficulty taking the first step by themselves, and indicated a need for 
help in making the initial contacts with the care-providing agencies in the community.

All the respondents reported that they had received some kind of benefit from the services’ 
intervention, even if they had not reached an agreement. These were in a variety of areas: clarifying 
the source of the dispute; improving communication with the family member; and receiving 
information about their rights and those of the children and options for ending the dispute.
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the family court services, were not compatible with the true nature of their work. During the two 
years that followed, the service came to be perceived as an integral but independent part of the 
courts system. Both the judges and the family court services’ staff noted the importance of 
maintaining the separate, unique identity of each profession. Consequently, the judges’ expectations 
became more realistic, and their referrals - more specific.

The family court services differ in the work model and the work procedures that the judges and the 
services’ staff have developed. In the Jerusalem court, work procedures have been finalized, and 
regular meetings take place between the judges and the family courts services. In other cities, 
standardized work procedures have not been set, and even after two years of working together, the 
judges use the service to varying degrees. Thus, some of the services’ staff felt it was necessary to 
improve the dialogue with the judges and to formulate a more uniform approach to work 
procedures.

Clarifying the family court services’ position, and formulation of work procedures with the 
community social services'. At the beginning of the family court services’ operation, social service 
staff had difficulty in differentiating between the role of the family court service and that of the 
community social services. Consequently, staff in the social services were worried that the family 
court service would be providing similar services, and therefore competing with them.

By the end of the second year of operation, a better understanding of the family court services’ role 
emerged, and the social services staff became less anxious. For families being served by both the 
family court service and by the community services, a joint treatment method was developed, based 
on transferring information, counseling, coordinated care and division of responsibility. Staff 
members in the family court services and in the social services noted that the working relationship 
was good, but that it was necessary to further define the joint modes of operation.

Formulating specific, distinct, roles for the family court services: During the initial months of the 
new service’s operation, there was a lack of clarity regarding its role. However, by the end of the 
second year, both the social services staff and the judges noted that it provided a unique service, 
which was not being provided by any other framework. For example:

♦ The multi-disciplinary and on-the-spot counseling, diagnostic and care services supplied by the 
family court services, enable judges to make decisions more efficiently and more quickly.

♦ The service enhances the care perspective within the family court framework, which is 
compatible with the court’s emphasis on resolving disputes, rather than making judgments.

♦ Promotion of out-of-court solutions for disputes. The service helps families reach agreements 
that are acceptable to both sides, and refers them to alternative solutions outside of the courts.

♦ The family court services provide short-term treatment for litigants who would otherwise not 
have received treatment, acting as a link between the clients and the social services.

Contacts with lawyers'. The lawyers have limited contact with the family court services. During the 
early months of operation it was reported that some of the lawyers objected to the work of the 
service; this could undermine the willingness of litigants represented by legal counsel, to opt for 
out-of-court solutions. Toward the end of the second year of operation, some of the lawyers
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Key Findings

Background

Family Court Services were established under the 1955 Family Courts Law and its regulations, and 
operate in the framework of the Service for the Welfare of the Individual and the Family at the 
Ministry of Labor and Social Affairs. The new service is intended to operate alongside the family 
courts, and promote out-of-court solutions for family disputes referred to the family courts services 
by the courts’ judges. The first service was established in May 1997, at the family court in Ramat 
Gan. Five additional services were established in September 1997 in Jerusalem, Ashdod, Nazareth, 
Haifa and Beer Sheva.

In order to monitor the new service’s evolving roles, its modes of operation, and its effect on the 
various agents and agencies that it is in contact with, it was decided to carry out a formative 
evaluation study. The study was commissioned by the Service for the Welfare of the Individual and 
the Family and the Research Department in the Ministry of Labor and Social Affairs.

The evaluation study focused on four of the six existing family court services, monitoring them 
during the first two years of their operation (May 1997 - October 1999). The study monitored the 
formulation of the services’ roles and the development of their position within the family courts 
system and the social service systems. It also monitored the changes in the way the family court 
services were perceived by other organizations and individuals working with them, and examined 
how their work affected the courts, the community social services, and the families.

As part of the study, in-depth, face-to-face interviews were carried out with judges, the staff of the 
family court services, and senior officials in the Ministry of Labor and Social Affairs and the 
Ministry of Justice. Staff of community social services completed mail questionnaires. The 
interviews were held at several points in time over the study period. In addition, telephone 
interviews were conducted with lawyers representing individuals who had been assisted by the 
service, as well as with some of the clients referred to the service. Basic data on the families 
referred to the service were also analyzed.

This publication includes three reports based on the evaluation study. The first report (see Part III) 
reviews the period of the establishment of the family court services; the second (Part IV) deals with 
the work of the services during their first year, and the third (Part V) covers their work during the 
second year.

The following are the main topics examined by the study, and the key findings:

Clarifying the family court services' position, and formulation of work procedures with the courts: 
During the early months of the services’ operation, the judges, as well as the staff of the services 
themselves reported difficulties in their work together, owing to differences in terminology and 
conceptualization, and a lack of clarity regarding the service’s role and its position within the 
courts. The judges expected that the service provided would be identical to that of the social 
services, only provided more quickly. As a consequence, on the one hand, referrals were made to 
both agencies without distinction, and on the other - the referrals made, in the view of the staff of
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