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.I

"עוד משלי"  -כללי



בשנת  6102נתנו  07,19מינויים חדשים בתיקי ייצוג קטינים 7מתוכם  07162 -בהליכי
נוער 699 7בהליכי מעמד אישי (כולל אימוץ) ו 61 -בהליכים אזרחיים.
נכון לסוף שנת  76102ילדים ובני נוער מיוצגים על ידי עורכי דין משלהם מטעם הסיוע
המשפטי ב 17062 -הליכים משפטיים התלויים ועומדים בפני ערכאות משפטיות שונות
בישראל.
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 .6הסיועהמשפטיבמשרדהמשפטיםמפעילמערךייצוגקטינים -"עו"דמשלי",המעניקסיוע
משפטילילדיםובנינוערבכ-0,111הליכיםמשפטייםאזרחייםבכלרגענתון.

 .7הסיוע המשפטי הניתן לילדים ובני נוער באמצעות מערך "עו"ד משלי" הינו איכותי ,נגיש
ומותאם לילדים ובני נוער .הייצוג ,הליווי והסיוע המשפטי ניתן על ידי כ ,1 -עורכי דין
הפזורים רחבי הארץ המתמחים בתחום ייצוג ילדים ובני נוער ,מקבלים הכשרה מעמיקה,
מקיפה ומולטי-דיסציפלינרית ,מלווים ומפוקחים באופן הדוק על ידי ממונים מחוזיים על
ייצוגקטינים(עורכידיןפנימייםבסיועהמשפטי).

 .3מרביתהקטיניםמופניםלסיועהמשפטיבהחלטהשיפוטיתשלבתיהמשפטלנוער,למשפחה
ובתי הדין הדתיים ,לצורך מינוי אפוטרופוס לדין לקטין או עורך דין שייצגו בהליכים
משפטייםהתלוייםועומדיםבעניינו.

 .0בנוסף,ילדיםובנינוערפוניםלמערך"עו"דמשלי"באופןעצמאיומבקשיםסיועמשפטי.קטין
המגיע לסיוע המשפטי באופן עצמאי מרואיין על ידי ממונה מחוזי לייצוג קטינים המתמחה
בתחוםומקבליםסיועמשפטיהמותאםלגילו,צרכיוהמשפטייםונסיבותחייו. 

ככל שיש צורך בייזום הליך משפטי ,עורך הדין שמוצמד לילד מותאם למאפייני הילד (תוך
התחשבות במא פייני מגדר ,שפה ,מגזר וסוג ההליך המשפטי) ,לצרכיו המיוחדים ולנסיבות
חייו. 

הסיועהמשפטימוענקלקטיןכלאימתשהממונההמחוזימתרשםכיקייםפוטנציאללניגוד
עניינים בין הקטין לבין האפוטרופוס הטבעי ,באופן שמגביל את אפשרות הקטין לממש את
זכויותיוהמשפטיותבאמצעותהאפוטרופוס. 

 .5הסיועה משפטיחרתעלדגלואתהמחויבותלקידוםזכויותילדיםובנינוער,בדגשעלזכות
הנגישותלצדקושוויוןבגישהלערכאותמשפטיות,בעיקרעבורילדיםובנינוערבסיכוןוחסרי
עורףמשפחתי.
שמושלמערךייצוגקטינים,"עו"דמשלי",משקףאףהואתפיסהמקצועיתזו. 
הייעוץ 7הסיוע והייצוג המשפטי ניתן חינם (במימון המדינה)
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.II

הכשרת תעודה לעורכי דין לילדים ובני נוער מטעם הסיוע המשפטי ומכון
"חרוב" – ראשונה מסוגה בישראל


 .1במרץ7161 השיקהסיועהמשפטי,יחדעםמכון"חרוב",הכשרהראשונהמסוגהבישראל
לעורכידיןלילדיםובנינוער–"עו"ד משלי".מטרתהקורסהנהלהעניקלעורכידיןכלים
מקצועייםהנדרשיםלייצוגמשפטימקצועיומותאםלילדיםובנינוער,באמצעותהכשרה
ייעודית,מקיפהומולטי-דיסציפלינרית,אשרתוביללשיפוראיכותהסיועהמשפטיהניתן
ללקוחות הקטינים של הסיוע המשפטי ותאפשר לסיוע לבסס מאגר של עורכי דין בעלי
מומחיותייחודיתבתחוםייצוגקטיניםבישראל.

 .2ההכשרה הינה פרי שיתוף פעולה בין הסיוע המשפטי למכון "חרוב"  -הגוף המוביל
בישראל בהכשרה בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה . היקף ההכשרה הינה 611
שעות אקדמיות ,הפרושה על פני  65מפגשים ,בהם שולבו הרצאות של מרצים בכירים
מהאקדמיהומהפרקטיקהשלתחוםההגנהעלילדיםבסיכון,מתחוםהמשפט,הרפואה,
הפסיכולוגיה ,והעבודה הסוציאלית וכן נציגים בכירים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים,שופטיביתמשפטלנוערוביתהמשפטלעניינימשפחהועוד .בנוסףההכשרה
כוללת מפגשי סימולציות עם שחקנים וכן עבודה בקבוצות מונחות לצורך דיון בדילמות
המתעוררותסביבהייצוג.

 .8המחזור הראשון של הקורס צפוי להסתיים במרץ  .7162עם סיום ההכשרה תוענק
למשתתפיםתעודת"מייצג קטינים",שהינהתנאילייצוגקטיניםמטעםהסיועהמשפטי.
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.III

כנס בינלאומי " -עו"ד משלי"  -עורכי דין לילדים ובני נוער  -בין ארה"ב לישראל –
ספטמבר 6102



 .9ביום 72לספטמבר ,7161קייםהסיועהמשפטי,בשיתוף ג'וינט-אשלים,אוניברסיטתתל
אביב וד"ר תמר מורג ,כנס ציבורי בנושא "עורכי דין לילדים   -בין ארה"ב לישראל",
בהשתתפותפרופ'דונלדדוקט,מאוניברסיטתמישיגןבארה"ב.

 .61פרופ' דוקט הקים את הקליניקה הראשונה לזכויות ילדים בארה"ב בשנת  ,6921הינו
מהראשוניםבעולםשקראלהסדרתהפרופסיהשלעורךדיןלילדים וקידםאתהסדרתה
בארה"ב,וחיבראתהטקסט-בוקהמרכזיבתחום,המתווהאתהקוויםהמנחיםלדמותו
של"עורךדיןלילדיםובנינוער".בשניםהאחרונותפרופ'דוקטעומדבראשהמרכז הארצי
בארה"ב לשיפור איכות הייצוג לילדים ובני נוער  National Quality Improvement
Center on the Representation of Children in the Child Welfare System.

 .66בכנסהשתתפולמעלהמ - 751משתתפים:עורכידין,עובדיםסוציאליים,אנשיאקדמיה
וסטודנטים.במקביללכנסהתקיימו מפגשיעבודהמצומצמים שלפרופ'דוקטעםנציגים
בכיריםשלמשרדיהממשלההרלוונטיים,אנשיאקדמיה,קליניקותמשפטיות,עורכיהדין
המייצגיםקטיניםמטעםהסיועהמשפטיוכןפגישתעבודהעםהמנהלתהכלליתשלמשרד
המשפטים. 
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.IV

קמפיין תקשורתי – "עו"ד משלי"





 .67במהלך החודשים יולי-אוגוסט  7161הוביל הסיוע המשפטי (בשיתוף דוברות משרד
המשפטים)  קמפיין ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת האלקטרונית השונים לשם
העלאת המודעות בקרב ילדים ובני נוער -בעיקר ילדים בסיכון וחסרי עורף משפחתי -
לזכויותיהםבתחומיהמשפטהאזרחיהשונים(מעמדאישי,הליכינזקקותלפיחוקהנוער,
חובות,זכויותבעבודה,פרסומיםמזיקיםברשתועוד)ולזכותםלקבלשירותי מידע 7ייעוץ
וייצוג משפטי מותאמיםונגישים לילדים מטעם מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי.

 .63הקמפייןהושקבכלהרשתותהחברתיות,באתריחדשותואתריםהמיועדיםלילדיםובני
נוער .לחיצה על המודעה הנ"ל הובילה את הנער/הנערה לאתר ייעודי לילדים ובני נוער
בסיוע המשפטי ,שעוצב ונוסח באופן המותאם להם (האתר הייעודי נוצרבשיתוף עם
מועצתהנוערבעירייתבאר-שבע) :
 http://www.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/OurScopes/Child/Pages/Default.aspx
 .60הקמפיין נשא פרי והציף צורך ממשי ובוער בקרב בני נוער רבים לאוזן קשבת ומילה
מכוונת בתחומי המשפט השונים ,המשפיעים על חייהם.בעקבות הקמפיין ,בין חודשים
אוגוסט לאוקטובר  7161התקבלו כ - 21פניות מילדים ובני נוער ,מרביתן נוגעות לתחום
המעמדהאישיולילדיםבסיכוןולזכויותנוערבעבודה.פניותעצמאיותשלילדיםובנינוער
לסיועמשפטי מועברותבאופןמיידילממוניםהמחוזייםעלייצוגקטינים,ומקבליםמענה
מקצועיוידידותימיידי,ולכלהיותרתוך08שעות .
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פסיקה עקרונית ותקדימית בתחום ייצוג קטינים

.V

 .65איסורפרסוםקלטותחקירהשלרוצחיקטינה  -בע"פ 7021/65רשות השידור (בפירוק)
נגד מדינת ישראל ( ,)5.0.61ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון ,במסגרתו דחה בית
המשפט העליון את ערעורה של רשות השידור על החלטת בית המשפט המחוזי (מרכז)
מפברואר, 7165שלאהתיראתפרסומןשלקלטותהחקירההמתעדותבאופןחזותיוקולי
את חקירתם של המשיבים  7ו 3-(אשר הורשעו בשנת  7166ברצח בתה בת ה - 5של
המשיבה),במסגרתסדרהתיעודיתבתשישהפרקיםשערכהרשותהשידור. 

מדובר בפרשיה טרגית ומוכרת שהכתה גלים בציבור הישראלי .למנוחה שתי אחיות
קטנות,בנותיהםשלהמשיבים,אשרהוכרזובנותאימוץכלפיהמשיביםוצואימוץניתן
בעניינןרקלאחרונה(להלן:"הקטינות"). 

עו"ד ויוי רכניץ (מחוז תל אביב) ייצגה את הקטינות לאורך השנים ,מאז גילוי הרצח.
במהלךשנת7165פנתהרשותהשידורלביתהמשפטהמחוזיבמחוזמרכז,בבקשהלהתיר
את פרסום קלטות החקירה של הורי הקטינות במשטרה ,במסגרת סדרה תיעודית בת 5
פרקים . האפוטרופא לדין התנגדה נחרצות לפרסום ,בטענה כי הוא יגרום לנזקים בלתי
הפיכים לקטינות ויפגע בהליך השיקומי העדין עליו עומלים הוריהם המאמצים .עמדתה
נתקבלה.רשותהשידורביקשהלערערלביתהמשפטהעליון,ובקשתהנדחתה.פסקהדין
עצמוהותרלפרסום. 

 .61התרת נישואי קטינה בת  61.5על רקע חשש ממשי לשלומה של הקטינה באם לא יינתן
ההיתר  -ה"נ (נת')  6105-13-61פלונית נ' היועהמ"ש ( ,9.5.61פורסם בנבו) – ביהמ"ש
לעניינימשפחהבנצרת(סגןהנשיא,זגורי)התירלקטינהבת61.5מהמגזרהערבילהתחתן
עם ארוסה ,חרף התנגדות שירותי הרווחה וב"כ היועהמ"ש ,ועל בסיס בקשת הקטינה
עצמה,האפוטרופאלדיןשלהובנימשפחתה.הטעםהעיקרילהחלטההיהראיותשהוצגו
בפני בית המשפט (בעיקר על ידי האפוטרופא לדין) כי קיים סיכון ממשי לשלומה של
הקטינהבאםיימשךהקשרבינהלביןהמבקשללאשתינשאלוותעזובאתביתהמשפחה.

"אמנם בכל יתר הנימוקים לבדם לא היה די ,אך צירוף החשש לשלומה של
הקטינהלרצונה,לנסיבותחייההעגומות,לקשרהמתמשךעםהארוס,להיעדרכל
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תקווה בחייה זולת הגשמתה באמצעות נישואין והקמת המשפחה ,נשירתה
מלימודים והיסטוריה משפחתית דומה בקרב בנות המשפחה ,כל אלה הביאוני
לכללדעה,כיהתקיימונסיבותחריגותהמצדיקותהיענותבחיובלתובענה".
במקרה דנן האפוטרופא לדין הציגה בפני ביהמ"ש עמדה עצמאית וראיות עצמיות,
התומכות בעמדת הקטינה ,ואשר היה בהן כדי להכריע את מאזן הראיות לטובתה.
הקטינהיוצגהעלידיעו"ד רימא עסליה ג'באריןממחוזצפון.
 .62בית המשפט העליון התיר על כנה את החלטות בית המשפט המחוזי והנוער אשר נעתרו
לבקשתהשלקטינהבת60.5להשתלבבמסגרתהשמהחוץביתית(פנימייה)בניגודלעמדת
אימה  -רע"א  0857/61פלונית נ' פקיד סעד לחוק הנוער ראשון לציון ( ,65.8.61פורסם
באתר בית המשפט העליון) – עניינה של ההחלטה בנערה בת  ,60.5בת לאם חד הורית,
שהוכרזה כקטינה נזקקת בבית המשפט לנוער עוד בשנת  .7111הקטינה היתה חשופה
לאורךהשניםלהזנחה,שוטטות,היחשפותלסכנותעלרקעמיניועוד.שיתוףהפעולהשל
האםעםתכניותטיפוליותלאורךהשניםהיהדל(עדלאקיים),ובתפקודהההוריביחס
לקטינהובמצבהשלהקטינה–לאחלשיפורשלממש. 
זעקותיה של הקטינה לקבל טיפול מינימלי מצד אימה שיאפשר לה לעמוד במטלות
הבסיסיות של לימודים ותפקוד חברתי – לא נענו .לבסוף ,זעקתה של הקטינה נשמעה
באמצעותעו"ד ליטל קוזקוב ורחלי שחור-אנגלמן (מחוזותירושליםותלאביב)אשרפנו
בשמה וביקשו לאשר את הוצאתה למסגרת חוץ ביתית .הבקשה נתמכה בעמדת שירותי
הרווחה ונתקלה בהתנגדות של האם ,אשר ערערהלבית המשפט המחוזי ולעליון .בקשת
רשותהערעורשלהאםנדחתהביום65.8.1בפסקדינושלכב'השופטעמית(אליוהצטרפו
כד' השופטים זילברטל וסולברג) ,אשר התירו לקטינה להשתלב במסגרת חוץ ביתית,
כבקשתה.
פסק הדין  כולל אמירות עקרוניות ביחס למעמדו של קטין בהליכים בפני בית המשפט
לנוער,האפשרותהקיימתבדיןכיקטיןיהאצדלהליךואףיזוםהליכיםבאופןעצמאי,וכן
לקשרביןעונילביןתפקוד(אוחוסרתפקוד)הורי. 

מרגשתבמיוחדהתייחסותההרכבלדבריהקטינהעצמהבפניו :
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"שמענוב קשברבאתהאם,ושמענובמעמדצדאחד(ובנוכחותהאפוטרופאלדין)
אתהקטינה,ואףאנושותפיםלהתרשמותןשלערכאותקמא.הקטינהמרשימה
ביותרבנחישותהוברצונההעזלהעניקלעצמה"אתהתנאיםהמתאימיםלהצליח"
כלשונה .הקטינה הלינה על כך שהיא צריכה לדאוג לעצמה לדברים הבסיסיים.
חלקמדבריהנסבעלהתנאיםהפיזייםבבית,עלכךשהיאנאלצתלדאוגלעצמה
לאוכל,ונצרכתלעבודכדילספקלעצמהצרכיםבסיסייםשאמהאינהמספקתלה,
לטענתה,בשלסדריעדיפויותלקוייםשלהאם.אךהמסרהעיקרישעולהמדבריה
שלהקטינההואחסכיםרגשיים,החוסרב"חוםוהאהבה"כלשונה.במצבדברים
זה ,התרשמנו כי יש ליתן משקל לרצונה האותנטי של הקטינה על רקע המצב
בבית".(פסקה8לפסה"ד). 

 .68רע"א3066/61פלוני נ' משרד הרווחה ירושלים-פרשנותסעיף9בלחוקהנוערוסדרידין
בהליכינזקקות
עניינהשלהבר"ענסבסביבפרשנותסעיף9בלחוקהנוער(טיפולוהשגחה),התש"ך-6911

וספציפית ,סביב השאלה :האםניתןבמסגרתהליכינזקקותלהגישכראיהפסקדיןשל
ביתמשפטלעניינימשפחההמכריזעלבתוהגדולהשלהאב(אחותםשלהקטינים)כבת-
אימוץ? המערער (אבי הקטינים) התנגד להגשת פסק הדין ,וטען נגד קבילות פסק הדין
כראיה,בטענהכיהמדוברבעדותמפיהשמועה. 
לאורעקרוניותהסוגיה,הוחלטכיהקטיניםייוצגובהליכיםבפניביתהמשפטעליוןעלידי
הנהלתהסיועהמשפטי.עמדתהסיועהמשפטי,בהתבססעללשוןסעיף9בועלהיסטוריית
חקיקתהסעיףהיתה כיכלתכליתושלסעיף9בהינהלקבועחריגלכללהראייתיהאוסר
עדות מפי השמועה ,וכי קבלת עמדת המערער תחטא לכוונת המחוקק ולתכלית חוק
הנוער. 
עמדתהסיועהמשפטי  (כמוגםעמדתהמדינהואםהקטינים)התקבלהבפסקדיןעקרוני,
מנומקומפורטשלכב'השופטפוגלמן,ונפסקולטובתהקטיניםהוצאותבסך7,511 .₪
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 .69שתי החלטות עקרוניות של בתי משפט מחוזיים בירושלים ובבאר שבע בתחום אשפוז
קטינים- 
( )6ענ"א 62006-16-61(ב"ש)פלונית נ' מחלקה לשירותים חברתיים ואח' ( )63.6.61– קטינה
בת  61ו - 9 חודשים ,אושפזה לראשונה בבית חולים פסיכיאטרי ,ללא אבחנה של מחלת
נפש.בשלהתנגדותהוריהשוחררהוהובאהלאחר5ימיםבפניועדהפסיכיאטריתמחוזית
לילד ונוער שהמליצה על אשפוז ללא קביעת מועד למשך האשפוז .בית המשפט לנוער
אישראתהמלצתהוועדה,ללאשלקטינהניתןייצוג,בניגודלהוראותסעיף3ולחוקהנוער
(טיפולוהשגחה).הקטינהפנתהבעצמהלסיועהמשפטיוביקשהייצוגלצורךערעור.עו"ד
אלה שיינפלד  ייצגה את הקטינה מטעם מחוז דרום ,והקטינה שוחררה בהחלטת בית
המשפטהמחוזי.
( )7ענ"א 02896-66-61(ירושלים)פלונית (קטינה) נ' עו"ס חוק נוער בית שמש ()77.66.61–
החלטתביתהמשפטהמחוזיבירושליםבערעורשהגישהקטינהבת,62.5באמצעותב"כ,
עו"ד מלי קסלסי ,שמונתהלייצגהמטעםהסיועהמשפטיבמחוזירושלים,עלהחלטתבית
המשפטלנוערבביתשמש.ביתהמשפטלנוערהורהעלהמשךאשפוזהשלהקטינהבכפיה
בבית חולים הדסה אף שלא הונחה בפניו המלצת חוות דעת פסיכיאטרית לילד ונוער,
כמתחייבמהוראותסעיף3ה(א)()7לחוקהנוער(טיפולוהשגחה).ביתהמשפטקבע:

"בעיניי,תנאיזההואתנאיקרדינלי,שכןמדוברבחירותאדם.קטין,בכללאדם
הוא.לענייןזה,ראוי,גםלהזכיראתסעיף3ולחוק,לפיוקטיןשמלאולו65שנים,
אשראינומסכיםלאשפוזבביתחולים,יהיההקטיןמשיב,וישלוזכותייצוגעל
ידי עו"ד (מלאכה שעושה עו"ד קסלסלי במסירות רבה" .ה"פתרון" שמצא בית
משפטקמא,לפיוניתןלהסתפקבאישורלפיסעיף3ד(א)()7לחוק...אינומתיישב
עםהוראתהרישאשלסעיף3ד(א)...הדרישהבסעיף3ה(א)()7לחוק,בדברהצורך
לקבל חוות דעת של ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ,כאשר עליה לבדוק את
הקטיןולהמליץהאםניתןלטפלבקטיןבדרךאשפוזאושלאבדרךאשפוז,היא
דרישהמהותית,ובענייןזה–צודקתב"כהמערערת". 
אףשהערעורהתקבל,ביתהמשפטלאהורהעלשחרורמיידישלהקטינהאלאעלפתרון
חלופישלהבאתהקטינהבפניועדהפסיכיאטריתלילדונוערלמחרת,בחיפה. 
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.VI

הליכי חקיקה וקביעת מדיניות בתחום ילדים בסיכון וזכות הנגישות לצדק של
ילדים ובני נוער

 .71חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה 7התשע"ד – 6101
ברמה ההצהרתית ,אחת ממטרותיו המרכזיות של חוק להסדר התדיינויות הינה להגן על
ילדיםולקדםאתזכויותיהםבהליכימעמדאישיהנוגעיםלזכויותיהם.חרףמטרהחשובהזו,
זכרםשלהילדיםלאנמצאבלשוןהצעתהחוקהממשלתיתהמקורית,למעטבדבריההסבר.
רקלאחרהתערבותהסיועהמשפטי,תוקןהחוקבאופןשמחייבאתיחידותהסיועלהתייחס
בישיבותהמהו"תלזכויותיהם,צרכיהםועמדותיהםשלהילדיםשבמוקדהסכסוךהמשפחתי.
בנוסף, בעקבותמעורבותהסיועהמשפטי,תוקנותקנותהסדרהתדיינויותבאופןשמקדםאת
זכותם של ילדים להשתתף בהליכי המהו"ת ובהליכים החלופיים להסדר התדיינויות (תקנה
(5ז))ובמקריםהמתאימים–אףלקבלייצוגמשפטיעצמאיבהליכיםאלו(תקנה(5ח)). 
תקנות אלו טרם יושמו בפועל מאז כניסת החוק לתוקף והסיוע המשפטי פועל מול יחידות
הסיועכדילקדםאתיישומן. 

 .76חוק אומנה לילדים 7התשע"ו – 6102
החוק (התקבל בכנסת ב - 1.3.61ונכנס לתוקף ב - )1.67.61מעגן לראשונה בישראל את
ז כויותיהםשלילדיםבסיכוןהשוהיםבמסגרתשלאומנה,אתמעמדםשלההוריםהאמנים
ואתהתפקידיםוהאחריותשלמערךשירותיהאומנהבישראל. 

הסיוע המשפטי היה מעורב באופן אינטנסיבי בהליכי החקיקה של החוק ולמעורבותו היתה
השפעה מכרעת בסוגיות המרכזיות שנוגעים לילדים ובני נוער המיוצגים על ידו  -זכות
ההשתתפות של ילדים בתהליכי קבלת החלטות בעניינם בהליכי השמה חוץ ביתית ,מעמד
ההוריםהאומניםוההוריםהביולוגייםוזכותושלקטיןבאומנהלהיותמיוצגולהגישתלונה
באמצעותמייצג.
כך ,בין היתר ,החוק מעגן ,לראשונה בחקיקה ראשית ,בישראל ,את מעמדו של אפוטרופוס
לדיןועורךדיןשמונהעלידיביתהמשפטלייצגאתהקטיןבהליכיההשמהובהליכיתלונהעל
השמהחוץביתית(סעיפים66ו-.)51 
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החוק מקים לראשונה בישראל מנגנון תלונה לילדים השוהים בהשמה חוץ ביתית – אומנה
ופנימיות (סעיפים  62-51לחוק) .הסיוע המשפטי רואה בנציבות תלונות לילדי השמה חוץ
ביתית כאחת המהפכות המרכזיות בתחום זכויות הילד בישראל ,ומבקש להשפיע על עיצוב
דמותושלמנגנוןהתלונה,באופןשיהיהאפקטיביונגישלילדים. 
כך,בעקבותפנייתהסיועהמשפטילוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,הודיעמשרדהרווחה
כייקיםשולחןעגולעםנציגיגופיםממשלתייםרלוונטיים,ארגוניחברהאזרחיתונציגיםשל
בוגריהשמהחוץביתית,עלמנתלוודאכיהמנגנוןייבנהבאופןהמותאםלצרכיהםשלילדים
ובני נוער בהשמה חוץ ביתית ,יהיה נגיש עבורם ,יוקצו לו המשאבים הנדרשים והוא יהיה
אפקטיבי.הסיועהמשפטיהינושותףמרכזיבשולחןהעגולשהוקם. 

 .77תוכנית לאומית לצעירים בסיכון ("יתד")
ההערכהכיבישראלישנתכ- 711,11צעיריםבגילאי 68עד 75אשרמתקשיםלהשתלבבחיים
בוגרים ועלולים להידרדר למצבי קיצון מתמשכים :התנהגויות המסכנות אותם ו/ו את
סביבתם ,עוני ,הדרה חברתית ,היעדר השכלה ותעסוקה ומצוקות רגשיות קשות .החלטת
הממשלה מס'  7160מיום  31באוקטובר  7161החליטה על הקמת תוכנית לאומית לקידום
צעירים וצעירות במצבי סיכון – "תוכנית יתד" .הסיוע המשפטי היה שותף בתהליכים
בינמשרדיים אשר הובילו לגיבוש הצעת המחליטים מס'  ,7160אשר מתייחסת ,בין היתר,
לצורךבשילובשירותיסיועמשפטיהמותאמיםלצעיריםבסיכוןבמסגרתהתוכנית. 
לשם יישום החלטת הממשלה מס'  7160הקים שר הרווחה וועדה בין משרדית שתוביל את
התוכנית .עו"ד רחלי ירדן 7 ממונה מחוזית על ייצוג קטינים במחוז ירושלים מונתה לשמש
כנציגתמשרדהמשפטיםבוועדההבינ-משרדית. 



בברכה7



לידיה רבינוביץ' 7עו"ד
ממונה ארצית על ייצוג קטינים


העתקים :
קארןשוורץ,סגניתמנהלהסיועהמשפטי 
מנהלימחוזותהסיועהמשפטי 
ממוניםמחוזייםעלייצוגקטינים 
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