הנהלת מינהל לשירותים חברתיים ואישיים

כ"ז באדר התש"פ
 23במרץ 2020
הנדון :עמדה מקצועית בנוגע לקשר הורה – ילד לילדים שהוריהם חיים בנפרד
בעת הזו ,מתמודדת כלל האוכלוסייה עם האיום בהידבקות בנגיף הקורונה והשלכותיה על מגוון תחומי החיים.
בהמשך לשאלות שהוצפו בנוגע לקיומם של זמני שהות של קטינים שהוריהם חיים בנפרד ,תובהר להלן עמדתו
המקצועית של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים:


גם בתקופת חירום זו משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים רואה חשיבות רבה בהבטחת
הקשר בין ילד לשני הוריו תוך התאמת הדרכים לשמירת הקשר במציאות הקיימת ולהנחיות משרד
הבריאות כתקפן מעת לעת;



ההנחה המקצועית הינה כי שני ההורים רוצים בטובתו של הקטין ומשכך מצופה כי יגיעו ביניהם
להסכמות אודות אופן שימור הקשר גם בעת החריגה הזו ,תוך התאמה לנסיבות ולהוראות משרד
הבריאות המשתנות מעת לעת;



משכך ,בהנחה שמדובר בהעברת קטין בין שני משקי בית קבועים וששני הוריו של הקטין מקפידים על
הנחיות משרד הבריאות (הם או מי מבני משפחתם אינם בבידוד ,אינם מסתובבים עם הקטין במרחב
הציבורי וכו') ,יש לאפשר העברת הקטין בין ההורים.



ככל הניתן ,רצוי להגיע להסכמה על הצמדת ימי שהות באופן שיקטין את מספר המעברים שעל הקטין
לעבור;



לצורך האמור ,מומלץ כי ההורים ,בעת ניודו של הקטין מהורה אחד למשנהו (ברכב פרטי או
בתחבורה ציבורית בהתאם להנחיות הנוגעות לכך) ,יצטיידו בהחלטה השיפוטית (החלטה ,פסק דין או
אישור הסכם גירושין) המביאה לידי ביטוי את העובדה כי הורי הקטין מתגוררים בנפרד והקטין מקיים
הסדרי קשר ושהות עם כל אחד מהם ,זאת על מנת להציגה במקרה של מהלכים לאכיפת הגבלות
תנועה;



כאשר אחד ההורים נדרש להימצא בבידוד ,על מנת להגן על הילד מפני חשש הידבקות על הילד
לשהות ,עד תום תקופת הבידוד אצל ההורה השני;
במצב מעין זה ,או בכל סיטואציה אחרת בה ,לצורך הגנה על שלומו הבריאותי של הילד (תוך
התייחסות למאפיינים בריאותיים רלבנטיים של הקטין עצמו או של השוהים בבית כל אחד מהוריו)
באופן שימנע מעבר של הקטין בין שני הוריו ,או אם יוחמרו ההנחיות הנוגעות לאפשרות התנועה ,על
ההורים לבחון את האפשרות לקיום קשר באמצעים דיגיטליים במקום קיומם של ימי שהות מתחלפים,
זאת תוך יצירת תנאים אשר יאפשרו לקיים קשר באמצעים דיגיטליים בפרטיות ולא תחת עיניו
הבוחנות של ההורה השני;



במקרים בהם בבית אחד מתקיימים זמני שהות של ילדים אשר משקי הבית האחרים שלהם שונים
(לדוגמא ,אם לשני בני הזוג יש ילדים מקשרים זוגיים קודמים) ,על מנת לצמצם את הסיכון להדבקת
הילדים והמשפחות ,יש ל שאוף לקיים את הסדרי הקשר לילדים מכל משפחה בימים נפרדים.
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ככל שההורים אינם מצליחים להגיע להסכמות ביניהם ,יוכלו לפנות להכרעת בתי משפט בהתאם
להנחיות התקפות לאותה עת.

יובהר כי העמדה המקצועית האמורה מתואמת עם גורמי המקצוע הרלבנטיים במשרד הבריאות ואת ההוראות
הרלבנטיות שהוצאו ע"י משרד הבריאות לעת הזו .ככל ששינוי בהנחיות משרד הבריאות ,בהוראות או בחקיקה
יידרשו עדכון ההנחיה ,יוצאו הנחיות מעדכנות רלבנטיות.

בכבוד רב,

איריס פלורנטין

סמנכ"לית בכירה -ראש מנהל
שירותים חברתיים ואישיים
העתקים:
ד"ר אביגדור קפלן ,מנכ"ל המשרד
מר אילן ברוש ,מנהל אגף חירום ,אגף בכיר חירום ובטחון
גב' אלין אלול ,סמנכלי"ת בכירה וראש מינהל סיוע לבתי משפט ותקון
גב' איילה מאיר ,ראש אגף בכיר משפחות ילדים ונוער בקהילה
גב' מרים ספיר בן לולו ,עו"ס ראשית לעניין סדרי דין ,אגף בכיר משפחות ילדים ונוער בקהילה
גב' יהודית אסף ,מנהלת ארצית יחידות הסיוע שליד ביהמ"ש לענייני משפחה וביה"ד הדתיים
עו"ד רינת וייגלר ,היועצת המשפטית של המשרד
עו"ד הילה יופה ,ממונה ארצית על יחידות הסיוע שליד ביהמ"ש לעניני משפחה וביה"ד הדתיים
עו"ד אילת ששון ,ממונה ,לשכה משפטית
גב' לימור בר טל ,מנהלת מחוז תל אביב והמרכז
גב' אתי קיסוס ,מנהלת מחוז חיפה והצפון
גב' אורלי אוסטרמן ,מנהלת מחוז ירושלים

מר ישראל בודיק ,מנהל מחוז הדרום
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