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מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעת חוק לתיקון חוקי סעד )פקידי סעד ראשיים(

מבוא
מערכת חוקי הסעד בישראל מעניקה לפקידי סעד סמכויות רחבות לערוך חקירות,
להגיש תסקירים ולעשות פעולות אחרות כדי לאפשר לבתי׳־המשפט מתן החלטות התואמות
ככל האפשר את הצרכים של נזקקים לחוקי הסעד .העובדה שפקידי סעד רבים פועלים כל
אחד בתחום סמכותו ,מחייבת קביעת מדיניות כללית.
המחוקק ניסה בעבר לקבוע אחידות בשטח העבודה הסוציאלית ,על ידי מתן סמכות
לשר הסעד למנות פקידי סעד ראשיים ,אלא שבדרך כלל לא הוגדרו סמכויותיהם .רק בחוק
הסעד )טיפול במפגרים( ,שחוקק לאחרונה ,נאמר במפורש כי שר הסעד ימנה לצורך החוק
פקיד סעד ראשי ופקידי סעד שיפעלו על פי הוראותיו .מטרת החוק המוצע היא לקבוע
הוראה מקבילה בחוקי הסעד האחרים.
אין הכוונה לשלול שיקול דעתו של כל פקיד סעד ,לענין הסמכויות שניתנו לו בחוק׳
אלא לתת אפשרות לקבוע נורמות אחידות לעבודה הסוציאלית ,ולמנוע חריגות ,בהתחשב
במדיניות הכללית של משרד הסעד לגבי כל אחד מחוקי הסעד .תפקידו של פקיד סעד ראשי
יהא איפוא להנחות את פקידי הסעד בדרך עבודתם ,לתאם פעולתם ,ולהבטיח גישה אחידה
מצדם למקרים השונים שבסמכותם.
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חוק לתיקון חוקי סעד)פקידי סעד ראשיים( ,תשל״א1970-
בחוק הסעד)סדרי דיןבעניני קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,תשט״ו ,!1955-בסעיף ,9
.1
בסופו יבוא ״וכן פקיד סעד ראשי; פקידי הסעד יפעלו לפי הוראותיו של פקיד סעד ראשי,
בדרך כלל או לענין מםויים״.
.2

בחוק שירותי הסעד ,תשי״ח ,2 1958-האמור בסעיף  13יסומן)א( ואחריו יבוא:

י .

״)ב( שר הסעד ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי; פקידי הסעד
יפעלו לפי הוראותיו של פקיד סעד ראשי ,בדרך כלל או לענין מםויים.״

תיקון חוק הסעד
)סדרי דין בעניני
קטינים /חולי
נפש ונעדרים(
תי<$ון חוק
שירותי הסעד

בחוק הנוער )טיפול והשגחה( ,תש״ך ,31960-בסעיף  ,30במקום ״הוא ימנה פקיד סעד
.3
ראשי ופקידי סעד לענין חוק זה״ יבוא ״הוא ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי
סעד אשר יפעלו לפי הוראותיו בדרך כלל או לענין מסרים״.

תיקון חוק הנוער
)טיפול והשגחה(

בחוק ההגנה על חוסים; תשכ״ו ,41966-בסעיף  ,15בסופו יבוא ״אשר יפעלו לפי
.4
הוראותיו בדרך כלל או לענין מסויים״.

תיקון חוק ההגנה
על חוסים

בחוק הסעד )טיפול במפגרים( ,תשכ״ט ,5 1969-בסעיף ) 21ג( ,בסופו יבוא ״בדרך
.5
כלל או לענין מסויים״.

תיקון חוק הסעד
)טיפול במפגרים(

בחוק אימוץ ילדים ,תש״ך ,6 1960-בסעיף  ,35במקום הסיפה יבוא ״מבין פקידי׳ הסעד
.6
יסמיך שר הסעד לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד אשר יפעלו לפי הוראותיו בדרך
כלל או לענין מסויים״.

תיקון חוק אימוץ
ילדים

דברי
חוק הסעד )סדרי דין בעניני קטינים /חולי
נפש ונעדרים( /תשט״ו— /1955קובע
״
בסעיף  /9כי ״שר הסעד ימנה עובדים סוציאליים כפקידי
סעד לצורך חוק זה״.
י החוק אינו מקנה לשר הסעד את הסמכות למנות פקיד
סעד ראשי .למעשה נתמנה פקיד סעד ראשי לצורך
החוק /המרכז את עבודת פקידי הסעד /ברם פקיד זה
מחוסר כל סמכות חוקית .מוצע /איפוא /כי שר הסעד
יהא מוסמך למנות פקיד סעד ראשי בנוסף לפקידי סעד/
ואלה יפעלו לפי הוראותיו של פקיד סעד ראשי /בדרך
כלל או לענין מסמים.
חוק שירותי הסעד /תשי״ח— /1958מגדיר
ס ע י ף  2״פקיד סעד״ — מי שכשיר לעבודה סוצ
יאלית ושר הסעד מינה אותו לפקיד סעד לענין חוק זה״/
אולם הוא אינו מסמיך את שר הסעד למנות פקיד סעד
ראשי .מכאן התיקון המוצע{
בחוק הנוער )טיפול והשגחה( /תש״ך—
 /1960נקבע כי שר הסעד מוסמך למנות/
נוסף לפקידי סעד /פקיד סעד ר א ש י  /א ל א שסמכויותיו

 1ס״ח
 2ס״ח
 3ס״ח
 4ס״ח
 5ס״ח
 6ם״ח

הסבר
של פקיד סעד ראשי לא הוגדרו גם בחוק זה .מוצע איפוא
להשלים את החסר.
סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים /ת ש ב ״ ו -
ס ע י ף  /1966 4קובע כי שר הסעד ממונה על ביצוע
החוק וכי הוא ימנה לענין החוק פקיד סעד ראשי ופקידי
סעד .מוצע להוסיף את המלים ״אשר יפעלו לפי הו
ראותיו בדרך כלל או לענין מסויים״.
בחוק הסעד )טיפול במפגרים( /ת ש כ ״ ט -
tttyv
*  /1969אשר חוקק לאחרונה /נקבעו סמכו
יותיו של פקיד סעד ראשי /אלא שלא הובהר בחוק /כי
סמכותו של פקיד סעד ראשי היא לתת הוראות בדרך כלל
או לענין מסויים .מכאן התיקון המוצע.
 .חוק אימוץ ילדים /תש״ך /1960-אם כי
אינו חוק סעד /מעניק סמכויות נרחבות
לפקידי סעד .החוק נותן לשר הסעד את הסמכות למנות
פקיד סעד ראשי ופקידי סעד .החוק המוצע קובע /במקביל
לחוקי הסעד השונים /את סמכויותיו של פקיד סעד ראשי.

תשט״ו /עמ׳ .126
תשי״ח /עמ׳  ;103תשכ״ה /עמ׳ .291
תש״ך /עמ׳  ;52תשכ״ה /עמ׳ .223
תשכ״ו׳ עמ׳ .56
תשכ״ט /עמ׳ .132
תש״ך /עמ׳  ;96תשכ״ט /עמ׳ .250
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המחיר  12אגורית
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