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 ואמב

 קליני משפטי לחינוך המרכז מטעם פועלת בירושלים העברית באוניברסיטה למשפטים הפקולטה במסגרת

 פרויקטים ומקדמת ,בסיכון ונוער לילדים משפטי וייצוג ייעוץ מספקת אשר ,ונוער ילדים לזכויות הקליניקה

 נציבות בהקמת הקליניקה תומכת ,היתר בין (."קההקליני" :להלן) קטינים לזכויות הנוגעים תחומים במגוון

 ילדים זכויות קידום לשם שיפעל כוללת ראייה בעל מוסמך כמנגנון ,("הנציבות" :להלן) בישראל הילד זכויות

  .1("האמנה" :להלן) הילד זכויות בדבר הבינלאומית האמנה ברוח ,ופיתוחן הבטחתן ,אכיפתן ,בישראל

 הוגשו אף האחרונות ובשנים ,מעשור למעלה מזה בישראל מתקיים ילדים כויותז נציבות להקמת הנוגע השיח

 הצעת" :להלן) 4102-ה"התשע הילד זכויות נציבות חוק הצעתל מתייחס זה מסמך .2בנושא חוק הצעות מספר

 ההצעה נוסח .כה עד הנציבות להקמת ביותר המשמעותית ותההתקדמ את מהווהה ,3("ההצעה" או "החוק

 בכנסת להמשיך צפוי בה והדיון ,51-ה בכנסת ראשונה קריאה עברה שזו לאחר 2.52.52 ביום ומותברש פורסם

  .('א כנספח מצורף הנוסח) 5113-ג"תשנה ,חוק בהצעות הדיון רציפות חוק לפי ,22-ה

 בדיוני אליהן להתייחס יש לטעמנו אשר נקודות בו אירנו ,חוקה להצעת התייחסויות מספר יועלו במסמך

 ,וסמכויותיה הנציבות תפקידי :ביניהם ,מהותיים נושאים במספר דן המסמך .נושאב שיתקיימו ךההמש

 בעצמאות הקשורות סוגיות ,הנציבות בפעילות ילדים שיתוף ,המייעצת הוועדה של וסמכויותיה הרכבה

 ,בהצעה וליםכל מהנושאים חלק .פרסומיהו הנציבות בפעילות הציבורי והדיון השקיפות חשיבות וכן ,הנציבות

 .החוק להצעת הוספתם את לשקול נציע אשר נושאים וחלקם ,בהם להרחיב מקום יש לטעמנו אך

 נציבותל במהותם הדומים בישראל הקיימים וגופים חקיקה בחינת תוך נכתב המסמך כי ,עתה כבר יצוין

 עם לאנשים ויותזכ שוויון נציבות ;4האישה מעמד לקידום הרשות :שבהם העיקריים כאשר ,הילד זכויות

 השוואה תוך ,וכן ;7אדם בבני בסחר אבקהמ לתיאום היחידהו ;6בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות ;5מוגבלות

 ,אירלנד ,בריטניה ביניהן ,בעולם שונות במדינות כיום הפעילים דומים גופים או ילדים זכויות לנציבויות

 .זילנד וניו ליטא ,לוקסמבורג ,פינלנד

                                                

 (.הילד זכויות אמנת :להלן) (5115-ב לתוקף ונכנסה אושררה) (5121-ב לחתימה נפתחה) 225 ,35 א"כ ,הילד זכויות בדבר אמנה 1
 הצעת ;522213//פ ,2252-ב"התשע ,הילד זכויות נציבות חוק הצעת ;523222//פ ,2252-ב"התשע ,הילד זכויות נציבות חוק הצעת 2

 נציבות חוק הצעת ;51252//פ ,2253-ג"התשע ,הילד זכויות נציבות חוק הצעת ;51228//פ ,2253-ג"התשע ,הילד זכויות נציבות חוק
 .515823//פ ,2253-ד"התשע ,הילד זכויות נציבות חוק עתהצ ;51252//פ ,2253-ג"התשע ,הילד זכויות

 .(הילד זכויות נציבות חוק הצעת :להלן) 528 ח"ה ,2252-ה"התשע ,הילד זכויות נציבות חוק הצעת 3
 .5112-ח"התשנ ,האישה מעמד לקידום הרשות חוק מכוח פועלת 4
 .5112-ח"התשנ ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק מכוח פועלת 5
 .5122-ח"התשמ ,בעבודה הזדמנויות ןושווי חוק מכוח פועלת 6
 .2222 במאי 25 מיום 23 ממשלה החלטת חומכ פועלת 7



 
 
 

3 
 

 בישראל הילד זכויות נציבות בהקמת והצורך תהחשיבו - רקע
 

 ,9הילדים זכויות בתחום ביותר והחשוב המקיף הבינלאומי המסמך ,8ילדה זכויות בדבר הבינלאומית האמנה

 כל ינקטו החברות המדינות" כי נקבע הלאמנ 2 בסעיף .5115 בשנת בישראל ואושררה 5121 בשנת נחתמה

 מנת על "....זו באמנה המוכרות הזכויות למימוש אחרים או ייםמנהל ,חקיקתיים ,המתאימים האמצעים

 בה (Comment General) פרשנית הערה הילד לזכויות ם"האו ועדת פרסמה 2223 בשנת ,זו הוראה להבהיר

 מתאם ,ובזכויותיהם בילדים העוסק סטטוטורי גורם הקמת ביניהם ,האמנה ליישום כלליים אמצעים פורטו

  .10האזרחית החברה לבין בינן כןו ,השונות הרשויות בין

 בראשות ,בחקיקה ויישומם והמשפט הילד בתחום יסוד עקרונות לבחינת הוועדה בישראל מונתה 5118 בשנת

 הנוגעות בשאלות הישראלי הדין את מקיף באופן בחנה אשר ,"(רוטלוי ועדת" :להלן) רוטלוי סביונה השופטת

 ,וחקיקה תיקוניםל הצעות שורת בין .11הילד לזכויות האמנה ראיב ,ורווחתו המשפטי מעמדו ,הילד לזכויות

 על יםמופקד ויהיש ,כוללת ראייה בעלי ייםמרכז מנגנונים או מנגנון הקמתב הצורך את לבחון הוועדה המליצה

  .13זו מטרה לקידום הולמות סמכויות בעלי ויהיו ,12ןופיתוח ןהבטחת ,אכיפתן ,בישראל ילדים זכויות קידום

 טרם ,רוטלוי ועדת המלצות מפרסום כעשורו ,הילד זכויות תאמנ מאשרור עשורים שנימ למעלה בחלוף ,כיום

 עומתל .ילדים של זכויותיהם קידום ואת האמנה םיישו את המבטיח סטטוטורי ייחודי מנגנון בישראל הוקם

 ,אירלנדב למשל ,בעולם רבות מפותחות במדינות יםקיימ כבר ,דומים גופים או ,ילדים לזכויות תיונציבו ,זאת

  .14זילנד וניו ליטא ,לוקסמבורג ,נגריהוה ,אוסטריה ,שבדיה ,נורבגיה

 ילדים של בעניינם יותר טוב טיפול מנגנון ליצירת חיונית היא בישראל הילד זכויות נציבות הקמת ,לטעמנו

  :סיבות ממספר וזאת ,נוער ובני

 יבעניינ וברורה אחידה מדיניות והובלת ,ממשלה ימשרד בין תיאום לשם נדרשת הנציבות הקמת ,ראשית

 בהתאם ,שונים גופים של רב מספר ידי על מטופלים בישראל ילדיםל הקשורים םענייני יוםכ .ילדים זכויות

 ועמותות גופים ,המשרדים של סמך יחידות ,מקומיות רשויות ,ממשלתיים משרדים :התמחותם לתחום

                                                

 .5 ש"ה לעיל ,הילד זכויות אמנת 8
 (2223) 31 'עמ כללי חלק הוועדה דוח בחקיקה ויישומם והמשפחה הילד בתחום יסוד עקרונות לבחינת הוועדה המשפטים משרד 9
 (.רוטלוי ועדת דוח :להלן)

10  the of implementation of measures General 5, No. Comment General Child, the of Rights the on Committee

6)(2003) para. 44, and 42 4, (arts. Child the of Rights the on Convention. (ראו: 
/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f5&Lanhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal

g=en 
 .35 'עמ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח 11
 .281 'עמ ,שם 12
 .32 'עמ  ,שם 13
 מרכז ,הכנסת) בעולם הילד לזכויות נציבויות ,פידלמן ואיתי 'רבינוביץ מריה  ;בעולם הילד בזכויות העוסקים גופים – 'ג נספח ראו 14

 מידע מאגר מתוך – הילד לזכויות נציבות ופעילות חקיקה בינלאומית סקירה יוניסף למען הישראלית הקרן ;(5222 ,ומידע מחקר
 .(2255) נבה'בז יוניסף מטה של הילד זכויות למען הבינלאומית האמנה ליישום אמצעים על
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 שוטפת תקשורת מתקיימת לא לעיתים .15פרטיות יוזמות המובילים וכאל וכן שהופרטו שירותים המעניקים

-בין ממשלתית מדיניות בהיעדרה בולטת ,כן כמו .מספק תיאום חוסרב נעשית והפעילות אלו גופים עשרות בין

 צרכי של כוללת ראייה מבטיחהו במעלה שוןרא במקום הילד טובת את המציבה ילדים יבעניינ כוללת משרדית

 ,כאמור מדיניות בפיתוח לסייע ,לטעמנו ,יכולה ילדים זכויות נציבות .זכויותיהם על והגנה חתםרוו ,ילדים

 במשרדים הילד זכויות אמנת ביישום אחידות קידום ,16לילדים הקשורים חוקים של מספקת האכיפ קידום

  .18ילדים זכויותל הקשורים "הכיסאות בין נופלים"ה במקרים וסיוע ,תקציבים הקצאת ,17השונים

 נוכח במיוחד ,19בישראל לילדים הנוגע מידע וריכוז באיסוף בצורך גם קשורה הנציבות הקמת חשיבות ,שנית

 מפורסמים בארץ הילדים מצב לגבי יבורלצ והנגישים הידועים הנתונים מרבית .כיום הקיים בנתונים סורהמח

 גוף כיום אין ,ידיעתנו למיטב .ממשלתי גוף ואינה עצמאית עמותה שהינה ,הילד לשלום המועצה ידי על

 .בישראל הילדים מצב לגבי כולל נתונים איסוף על האמון ממשלתי

 המשפט למערכת ,תלונות למנגנוני מוגבלת גישה בעלת קבוצה הם ילדים כי לציין ראוי ,ולבסוף שלישית

 אי או עולותפמ יומי יום באופן מושפעים חייהם ,זאת למרות .להצביע ביכולתם ואין התקשורת ולאמצעי

 קבוצה מכל יותר שאף ייתכן ,רבים ציבוריים שירותים צורכים והם ,ועניין דבר בכל כמעט הממשלה פעולת

 של אינטרסים על להגן צפויה אשר ,הילד זכויות נציבות של בהקמתה החשיבות מתחזקת ,מכאן גם .אחרת

 הממשלתית במערכת קולם את להשמיעו ההחלטות מקבלי בפני צרכיהם את לייצג ,לזכויותיהם לדאוג ,ילדים

 .20אחריותן שתחת הרלוונטיים בתחומים עושות בישראל אחרות שנציבויות כשם ,והציבורית

 גופים בין תיאום תוך ,השונים והגופים שרדיםהמ בין שינווט רםבגו והצורך החשיבות העול ,לעיל האמור מכל

 להיות זה גוף שעל נראה עוד .21קוהרנטי באופן שומהויי אחידה מדיניות גיבוש ,חקיקה ,התנהלות מבחינת אלו

 קיום את ולהבטיח ילדים למען ייטבהמ באופן לפעול מיוחדת מחויבות לממשלה שכן ,22ממשלתי גוף

  .23וצרכיהם זכויותיהם

 נציבות חוק להצעת בהתאם ,בישראל הילד זכויות נציבות של בהקמתה ביטוי לידי בואל יכולים אלו כל

 לתת נציע עליהם מהותיים נושאים למספר התייחסותנו תובא הבאים בפרקים .2252-ה"תשעה הילד זכויות

 .החוק הצעת על ההמשך דיוני במסגרת הדעת את

                                                

 (.99 'מס ישיבה פרוטוקול :הלןל) (25.5.55) 2 'עמ ,52-ה הכנסת ,הילד לזכויות הוועדה של 11 'מס ישיבה פרוטוקול 15
 .222-281  'עמ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח 16
 .285 'עמ ,שם 17
 .23 'עמ ,55 ש"ה לעיל ,99 'מס ישיבה פרוטוקול 18
 .1 'עמ ,שם 19
 יוןשוו נציבות ;הכלכלה משרד תחת ויושבת בעבודה הזדמנויות שוויון חוק מכוח הפועלת ,בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות 20

 .המשפטים משרד תחת ויושבת מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק מכוח הפועלת ,מוגבלות עם לאנשים זכויות
 .2 'עמ ,55 ש"ה לעיל ,99 'מס ישיבה פרוטוקול 21
 .8-2 'עמ ,שם 22
 .285 'עמ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח 23
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 וסמכויותיה הילד זכויות נציבות תפקידי

 קידוםל ,קרי ,החוק מטרות לקידום תפעל הנציבות כי וקובע ,הנציבות תפקידיל מתייחס החוק להצעת 2 סעיף

 בתחום הממשלה משרדי בין תיאוםה קידוםול ,הילד לזכויות האמנה ברוח וזכויותיהם ילדים על ההגנה

 :הבאים בנושאים היתר בין תפעל הנציבות כי מפורש באופן הסעיף קובע ,בנוסף .בישראל הילד זכויות

 ;וקידומן ילדים זכויות על הגנה בדבר הממשלה למשרדי ותייעץ תמליץ (5)

 ;פעולתה בתחום חדשה וחקיקה קיקהח תיקוני תציע (2)

 ;פעולתה בתחום הציבורית המודעות להעמקת תפעל (3)

 ;פעולתה בתחום לאומיות-בין אמנות של אשרור או וחתימה חוק הצעות לעניין דעת חוות תגיש (2)

 .הממשלה משרדי בקרב אותם ותפיץ פעולתה בתחום ונתונים ידע תאסוף (5)

 ,זאת עם .בישראל ילדים של מעמדם את רבות לקדם כדי בהם ויש ,וראויים םחשובי םינה כולם אלו תפקידים

 .להלן שיפורט כפי ,החוק בהצעת נכללו שלא לנציבות נוספים תפקידים לייחד נציע

 תלונות וניתוב תלונות קבלת .א

 ,שפחותיהםמ ובני ונוער ילדים עבור הממשלה למשרדי גשר תשמש הילד זכויות נציבות כי ראוי ,דעתנו לעניות

 תסייע כןו ,הצורך במידת רלוונטיים גורמים ידי על טיפול להמשך אותם תפנהו תנווט ,תלונותיהם את קבלת

 להקמת תהשהועל תקודמ חוק הצעת כי יצוין .אחר מוסמך גוף בעניינן אין אשר ילדים של בעיות בפתרון

 הוצע רוטלוי עדתו ח"בדו וכן 24ציבורה בתלונות טיפול תפקידיה ברשימת כללה דווקא הילד זכויות נציבות

 הנוכחית צעההב אולם ,25ילדים בתלונות לטיפול שיפעלו הילד זכויות לקידום מנגנונים או מנגנון להקים

 .צוין לא כלל הנושא

 נציבות) שבשגרה כדבר פעילותם בתחומי מהציבור תלונות מקבלים בישראל במהותם דומים גופים כי ,יודגש

 ,(28האישה מעמד לקידום והרשות 27מוגבלויות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות ,26בעבודה הזדמנויות שוויון

 לזכויות נציבות הוקמה בהם בעולם שונות במדינות גם .מסוימים במקרים בחקיקה פורטתמ אף זו וסמכות

                                                

 .515823//פ ,2253-ד"התשע ,הילד זכויות נציבות חוק הצעת 24
  .212-221  'עמ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח 25
 הזדמנויות שוויון לחוק (2)ח52'ס- בחוק לה המוקנית סמכות ,שנה מדי רבות תלונות מקבלת בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות 26

  :ראו) 52-2 'עמ 1004 לשנת שנתי ח"דו בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות ראו ,פניות 123 הנציבות קיבלה 2253 בשנת .בעבודה
779766BE2465/0/activity_report_2013.pdf-8C5B-418F-6FEA-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2694CEE0.) 

 זכויות שוויון נציבות ראו ,פניות 5532ב טיפלה 2253 ובשנת ,מהציבור תלונות מקבלת מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות 27
 :ראו) 52-53 'עמ ,4102-4100 לשנת פעילות ח"דו לותמוגב עם לאנשים
4.aspx-http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyonSite/publications/news/Pages/DohPeilutShnati2013.) 

 קידוםל הרשות לחוק 2 'סב מוסדרת תלונות לקבלת וסמכותה ,מהציבור תלונות אחת לא מקבלת האישה מעמד לקידום הרשות 28
 אם ,הציבור תלונות לנציב מקבלת היא אותן תלונות להעביר רשאית הרשות כי ,נקבע אף זה בחוק .5112-ח"התשנ ,האישה מעמד
 .המתלונן האדם ובהסכמת המדינה מבקר חוק לפי הציבור תלונות נציב אצל להתברר צריכה שהתלונה סברה
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 ,ירלנדבא ,למשל כך .29מסוימת במידה ,תלונות לקבלת סמכות להם ניתנה המקרים רובב ,דומה גוף או הילד

 ,הורים ,צעירים ,ילדים - מהציבור תלונות לקבל מוסמך (Children For Ombudsman) יםהילד קבילות נציב

 ,חולים ובתי ספר בתי ידי על או ,ציבורי גוף ידי על שנעשתה מנהלית פעולה כל ולחקור -מטעמם אדם כל או

 ולהעביר פרטני מקרה של עניין קורחל סמכות יש הילד זכויות לנציבות ,31בריטניהב .30מסוימים בתנאים

 וכן ,בבריטניה אחרים ילדים על להשפיע עשוי או ציבורית מדיניות של שאלות מעלה הוא כאשר ,המלצות

 של ומתפקידי אחד ,33לוקסמבורגב .32לילדים הקיימים התלונות מנגנוני של האפקטיביות את לבדוק סמכות

 לנסות במטרה ,ילדים זכויות של להפרות נוגעותה תלונות קבלת כולל (ORK) הילד זכויות את המרכז הגוף

 הילדים קבילות נציב ,34אבליט .קטינים על ביותר הטובה ההגנה את להבטיח כדי ולייעץ לתווך

(Children For Ombudsman)  תלונות ,ילדים זכויות הפרתל הנוגעות תלונות לחקור סמכות בעל הוא 

 י"ע שהועברו ותלונות ילדים זכויות על הגנה בתחום וקרטיהבירבו בסמכויות לרעה לשימוש עותהנוג

 סמכות לנציב ,35הולנדב ;ותהנציב פעילות תכלית את תואם התלונה וכןת אם ארגונים או חברות ,סוכנויות

 אחרים גופים על לפקח בסמכותו וכן ,ילדים לזכויות הנוגעות ,רוחביות עקרוניות או פרטניות תלונות לקבל

 של במקרים תלונות לחקור סמכות ילדים לזכויות לנציבות ,בהודו .נציגיהם או ילדים ותבתלונ המטפלים

  .36מדיניות החלטות יישום או החקיקה יישום העדר ,הילד בזכויות ופגיעה קיפוח

 קבוצה ילדים של היותם נוכח בעיקר חיוני הוא הנציבות ידי על ובדיקתן תלונות קבלת של תפקיד ,לטעמנו

 הגם .התקשורת מצעיולא המשפט למערכת ,הפוליטית למערכת ,תלונות למנגנוני וגבלתמ גישה בעלת

 בתלונות לרוב עוסקים אלוש הרי ,37ילדים ידי על תלונות קבלת המאפשרים בישראל מסוימים גופים שקיימים

 לתבקב מתמחים אינם הם שלחילופין או ילדים זכויות של כוללת ראיה בוחנים אינם והם ,ספציפי בתחום

                                                

 פועלת בהן המדינות ברוב כי נראה ,זאת עם .תלונות לקבל סמכות אין תלנציבו בהן ,אוסטריה כמו ,מדינות קיימות כי יצוין 29
  .מתפקידיה אחד מהווה תלונות קבלת ,דומה גוף או נציבות

30 (Irl) 4 Ch. 2002) (OFCA 2002 Act Children For Ombudsman (ראו: 
http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0022/print.html) 

31 (UK) 3(1)§ 1 pt 2004 Act Children (ראו: l1g2-http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents#pt1) 
32 (UK) 2(3)(f) § 1 pt 2004 Act Children (ראו: l1g2-http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents#pt1) 

 :ראו) Families and Children 2014 – 2252 בשנת חקקנש חדש מחוק כחלק שעבר לחוק בתיקון נוסף הסעיף
actedhttp://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/6/contents/en.) 

 http://ork.lu/index.php/en/missions :בלוקסמבורג הילד זכויות נציבות של האינטרנט אתר 33
34 0022 Lithuania of Republic the of Children for Ombudsman the on Law 
 (2http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321315&p_query=ombudsman&p_tr2= :ראו) 

 :ראו) (זו בשנה בהולנד הוקמה הנציבות) 2255 לשנת בהולנד הילדים תלונות נציב של שנתי ח"דו 35
http://www.crin.org/docs/FileManager/enoc/2011_Annual_Update_The_Netherlands.pdf) 

 :בהודו הילד זכויות נציבות של האינטרנט אתר 36
lid=600http://ncpcr.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&&sublinkid=5& 

 :ורא) לתלמידים פתוח קו וכן הציבור ותלונות לפניות אגף קיים החינוך במשרד למשל כך 37
http://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/Inquiries/Pages/Inquiries.aspx); כלל בפני העומדות תלונות הגשת דרכי ,כן כמו 

 הציבור תלונות לנציב ,ש"למח למשל ,בתלונותיהן שונים לגורמים לפנות רשאים שילדים כך ,ילדים בפני חסומות אינן האוכלוסיה
 עצמאית ביוזמה מדובר אולם ,הילד לשלום המועצה מטעם (אומבודסמן) "ונוער ילדים קבילות נציב" ישראלב פועל ,בנוסף ;'וכו

 .ממשלתי לא בארגון

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents#pt1-l1g2
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents#pt1-l1g2
http://ncpcr.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&&sublinkid=5&lid=600
http://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/Inquiries/Pages/Inquiries.aspx
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 לבלבל דווקא עשוי בישראל שונים בנושאים תלונות המקבלים הגופים ריבוי ,כן כמו .מילדים תלונות

 להוות תוכל הנציבות ,זה בהקשר .וצעירים ילדיםב מדובר כאשר בפרט ,המתאים לגורם בפניה ולהקשות

 תנקוט הנציבות יכ גם הציעל ניתן .אחרים ממשלה למשרדי ונוער ילדים תלונות של מנווט וגורם "גשר"

 כך .ילדים פניות של מרכז כגוף אליה לפנות האפשרות על ילדים ליידע מנת על ומיוחדים שונים באמצעים

 לפנות יכולים הם וכיצד הנציב לתפקיד מודעים ילדים כי לוודא הנציב על כי בחקיקה נקבע בבריטניה ,למשל

  .38אליו

 תלונות שכן ,רוחב בבעיות לטיפול ביחס גם חשיבות להיות יהעשו תבנציבו בתלונות טיפול למנגנון ,ועוד זאת

 של תלונות כי ,נראה .התייחסות הדורשות רחבות עקרוניות יותבע על לעיתים ומלמדות מצביעות פרטניות

 למדל עשויות ,אחר או כזה ממשלתי משרד של לקוי נוהל על המצביעות או ,"סאותיהכ בין נופלים"ה מקרים

  .39הקמתה מטרת את ולהגשים ,אלו בתחומים לפעול הנציבות את להביא ,בתחום העולות תבעיו על מכל יותר

 והתלונות הפניות של סטטיסטי ניתוח לערוך מקפידים 41ובעולם 40בארץ דומים גופים כי ,זה בהקשר יצוין

 ונותתל של המשמעותית בתרומה מכירים הם וכן ,היקף רחבות בעיות על ללמוד בניסיון ,במשרדם שהתקבלו

   .42עקרוניים נושאים לקידום

 ,בישראל ילדים לתלונות נגישה כתובת כי ברור ,היקף רחבות בעיות על בהכרח מעידים אינם אשר במקרים גם

 ועדיין ,השונים הגופים מול הפעילות אפשרויות כל את מיצו הם כאשר הםבחיי ממש של לשינוי הביאל עשויה

 הנציבות של משמעותיה השינוי על מלמד ,האירי הנציב בפני שהובאו "מבחן מקרי" במספר עיון .בשלילה נענו

  .עקרוניים נושאים של לקידומם קשר ללא ,43אליה פנו אשר ונערות נערים של בחייהם שם

                                                

38 (UK) 2B(2)(a)§ 6 pt 2014 Act Families and Children 
 .3 ש"ה לעיל ,הילד כויותז נציבות חוק להצעת 5 סעיף 39
 מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות ידי ועל בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות ידי על המפורסמים השנתיים חות"הדו 40

 ימסור הציבור תלונות נציב כי נקבע האישה מעמד לקידום הרשות בחוק ,בנוסף .נושאים לפני הפניות התפלגות של פירוט כוללים
 שוויון נציבות ראו .לגביהן מסקנותיו את ויפרט ,כאשה אשה של הפליה שענינן לו שנמסרו התלונות כל על שנתי וחשבון דין לכנסת

 'עמ 4102-4100 לשנת פעילות ח"דו מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות ,52-2 'עמ 4100 לשנת שנתי ח"דו בעבודה הזדמנויות
  .5112-ח"התשנ ,האישה מעמד לקידום הרשות לחוק (ג)2 'ס ,52-53
 לנושאים הנוגעות תלונות במשרדה התקבלו כי מדווחת היא ,2255 בשנת בהולנד לילדים תלונות נציבות של הקמתה עם ,לדוגמא 41

 :ראו .ועוד מעמד ענייני ,בריונות ,גירושין לאחר והורי עם ילד של קשר ,רווחה ,חינוך של
 http://www.crin.org/docs/FileManager/enoc/2011_Annual_Update_The_Netherlands.pdf(לילדים תלונות נציבות ח"וד 

 (2255 שנת ,בהולנד
 :ראו שנה מדי וגדל הולך המתקבלות והפניות התלונות היקף כי ומדווחת ,בנציבות המתקבלות התלונות את היא אף מנתחת אירלנד

stats-e/complaints/complaintshttp://www.oco.i/ (באירלנד הילד זכויות נציבות של האינטרנט אתר) 
 בפיתוח לה המסייע ,רב ידע צוברת האירית הנציבות ילדים בתלונות בטיפול כי מפרסם באירלנד הילדים קבילות נציב ,גמאולד 42

 :ראו .באירלנד הילד זכויות נציבות לש האינטרנט אתר.התקין והמינהל הילד טובת את משקפים אשר ונהלים מדיניות
stats-http://www.oco.ie/complaints/complaints/ 

 משפחתי עורף חסרת קטינה בו במקרה סייעה הנציבות כי עולה באירלנד הילד זכויות נציבות של האינטרנט אתר מתוך ,לדוגמא 43
 את לסיים מנת על בו להשאר שביקשה למרות ,גרותב גילל התעהג קבע שהתה בו מעוןב להשאר יכלה לא 52 לגיל הגיעה אשר

 לפי לחינוך זכותה את להפר כדי בכך שיש סבורה היא כי וציינה המתאימים לגופים פנתה ותהנציב .השכלה ולרכוש לימודיה תקופת
 הקטין של מצבו ילשינו שהביא באופן רהספ בית ידי על טופל לא אשר בריונות במקרה הנציבות סייעה ,כן  .הילד לזכויות האמנה
 בשל החינוך ממערכת לפרוש שקל הוא ,הנציבות מעורבות לפני כי ,מדווח הקטין .בריונות מקרי בעניין הספר בית מדיניות ולשינוי

 

http://www.crin.org/docs/FileManager/enoc/2011_Annual_Update_The_Netherlands.pdf
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 מורכבות שאלות להעלות עשויה בישראל ילדים זכויות לנציבות תלונותב טיפול סמכות הענקת כי ,יצוין

 עם תתנגש תלונות לקבלת הנציבות סמכויות בהם מקרים של דינם יהיה מה ברור לא ,לדוגמא כך .שונות

 נציב ידי על מטופלות להיות עשויות מסוימות תלונות .בישראל תלונות של וחקירה לבדיקה נוספות סמכויות

 משרד ידי על גם שיבחנו ראוי ולעיתים ,5152-ח"תשיה [במשול נוסח] המדינה מבקר חוק לפי הציבור תלונות

 פתוח וקו הציבור ותלונות לפניות האגף ולמשל ספציפיים גופים ידי על להיבחן עשויות אחרות תלונות .44הז

 או בחקיקה ברורים כללים ולקבוע זו סוגיה לפתור ניתן לטעמנו ,זאת עם .45החינוך במשרד לתלמידים

 אשר לנציבות במהותם דומים גופים כי יודגש .אלו גופים של מסמכותם לגרוע כדי בהם אין אשר ,בתקנות

 האישה מעמד לקידום הרשות .46אחרים גופים של קבילהמ סמכות לצד בישראל פועלים כבר תלונות מקבלים

 להתברר צריכה שהתלונה סברה אם ,הציבור תלונות לנציב מקבלת היא אותן תלונות להעביר רשאית ,למשל

  .47המתלונן האדם ובהסכמת המדינה מבקר חוק לפי הציבור תלונות נציב אצל

 טיפול ,מטעמם מי או ילדים תלונות לקבלת הנציבות של תפקידה בהגדרת חשיבותה עולה ,לעיל האמור מכל

 דומה לסמכות לב תשומת תוך בנושא לדון נציע .נוספים רלוונטיים לגורמים ניתובן הצורך ובעת ,בהן

  .להקים מוצעל אותה לנציבות במהותם הדומים ,לעיל הנזכרים לגופים המוקנית

 בנושאים הקשורים לזכויות ילדים משרדית-בין קידום מדיניות ממשלתית.ב

ית הוא קידום מדיניות ממשלת ,אשר אינו כלול כיום בהצעת החוק ,שלדעתנו יש לשקוללנציבות תפקיד נוסף 

 . םבכל תחומי החיי ההגנה על זכויות ילדים בישראל את םבמטרה לייש, בנושא זכויות ילדיםבין משרדית 

ילדים מטופלים במקביל על עובדה שענייני מרכזיות ביישום זכויות ילדים קשורה באחת הבעיות הכי , נראה

משרד הרווחה והשירותים , משרד החינוך נים כגוןממשלה שומשרדי בניהם , רשויות וגופים רביםידי 

עוסק בתחום  כל אחד מהמשרדים. ועוד משרד המשפטים, משרד הבריאות, משרד הפנים, החברתיים

 ת רוטלויועד .48בין משרדית ללא מדיניות כללית ותוכנית עבודה ברורה, התמחותו מזוויות הראיה שלו

משפיעה על מצבם של ילדים במספר  ,הממוקדת בילדים ,על כלל שלטונית-הצביעה על כך שהיעדר ראיית

                                                                                                                                                       

 :ראו ,באירלנד הילד זכויות נציבות של האינטרנט אתר מתוך לקוח המידע .התמודד עמם החברתיים והקשיים בו שאחז הפחד
studies-case-of-clips-http://www.oco.ie/complaints/video/  

 .המדינה מבקר :יסוד-לחוק 2'ס 44
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm :החינוך משרד באתר ראו 45
 .האישה מעמד לקידום והרשות מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות ,בעבודה הזדמנויות שוויון ותנציב 46
 .האישה מעמד לקידום הרשות לחוק 2 'ס 47
 .222 'עמ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח 48

http://www.oco.ie/complaints/video-clips-of-case-studies/
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מתמיד בשירותים הניתנים  וץהיעדר אכיפה מספקת של חוקים וקיצ, ובהם פגיעה בזכויות ילדים, מישורים

 . 49לילדים

וצע כי ״הממשלה תערוך תכנון רב שנתי הועדת רוטלוי  ללקידום זכויות הילד ש במסגרת טיוטת הצעת החוק

וכי , באופן כללי ובנושאים מסוימים״, ושנתי של מדיניותה ביחס לקידום זכויות ילדים בישראל ויישומן

פעולה בין רשויות המדינה השונות בכל הנוגע לקידום זכויות  ״הממשלה תתווה דרכים לתיאום ולשיתוף

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי בעוד שבנוגע לנושאים אחרים העומדים על סדר יומה של . 50ילדים ויישומן״

פיה יפעלו -נהוג להניח שדרך התנהלות תקינה מחייבת גיבוש מדיניות שעל, כגון ביטחון וכלכלה, הממשלה

בתודעתן של ממשלות  הרי שבנוגע לילדים הדבר לא מצוי ,תווה את חלוקת העבודה בניהםמשרדי הממשלה ות

במסגרתה , עוד הוסיפה הוועדה כי היא סבורה שעל הממשלה לגבש מדיניות כוללת הנוגעת לילדים. ישראל

ות כוית יעדים בתחום יישום זשגהצעדים הנדרשים לה, יישקלו הנושאים הבוערים ביותר הנוגעים לילדים

 .51וכדומה,  הילד

. מדיניות כללית בתחום התמחותםבפועל ים מגבש ,אשר הוזכרו לעיל, דומים במהותם לנציבותכי גופים  נראה

, מציין כי הרשות תגבש, חוק הרשות לקידום מעמד האישה אשר קובע את תחומי פעולתה של הרשות ,כך

. 52ביעור ההפליה ומניעת אלימות נגד נשים, ניםהשוויון בין המי, תקדם ותעודד מדיניות לקידום מעמד האישה

ת למאבק בסחר למטרות זנות תכנית לאומיקידמה בעבר היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם , כמו כן

כך גם בנציבויות  .53ותוכנית לאומית למאבק בעבדות ובסחר בבני אדם למטרות עבדות או עבודת כפייה

ב תלונות הילדים באירלנד מוסמך להמליץ לשרים על פיתוח מדיניות ולמשל נצי, לזכויות הילד ברחבי העולם

נהלים והליכים המיועדים לקדם זכויות ילדים , מתואמת הנוגעת לילדים ולעודד גופים שונים לפתח מדיניות

 .54ורווחתם

. חשיבות רבהבהובלת נציבות זכויות הילד לגיבוש מדיניות ממשלתית כוללת וברורה אין ספק כי , לטעמנו

ולקביעת סדרי , תכנון כאמור עשוי להביא לייעול ומיצוי נכון של תקציבים אשר יוקצו לטובת ילדים ונוער

וכך למשל , יש לציין כי תכניות בין משרדיות חשובות ומוצלחות כבר נרקמו בישראל בעבר. עדיפויות ברורים

, לרבות משרד הרווחה, י ממשלההכוללת שילוב של מספר משרד, התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

                                                

 .222-222 'עמ ,שם 49
 .212 עמ׳ ,1 ש"ה עילל ,רוטלוי ועדת דוח ,רוטלוי ועדת שניסחה חוקה להצעת (ב)-(א)2 עיפיםס 50
  .322 'עמ ,שם 51
 .האישה מעמד לקידום הרשות לחוק (א)2 ס׳ 52
 :בתוכניות לצפייה .חקיקה מכוח שלא ופורסמו נכתבו אלו תכניות כי יצוין 53

http://index.justice.gov.il/Units/Trafficking/IsraelFight/Activity/Pages/nationalplan.aspx 
54 §7(a)+(b) functions of Performance 2: Chapter (Ira), 2002 Act, drenChil For Ombudsman 



 
 
 

11 
 

לאחרונה גובשה שורת המלצות על ידי צוות בין , כן. 55משרד הבריאות והמשרד לביטחון פנים, משרד החינוך

שותפות של . 56כאשר עד לגיבושן כמעט ולא היה בנושא עיסוק ממשלתי, משרדי בתחום של זנות קטינים

עשויה לסייע ביצירת שיתופי , לה בנושאים רלוונטייםואף הובלה ש, הנציבות במהלכים בין משרדיים כאמור

ובקידום תכניות חשובות נוספות כדוגמאות אלו המצוינות , בבדיקת סוגיות הנוגעות לעתיד ילדינו, פעולה

 .לעיל

ממשלתית מדיניות לקבוע בהצעת החוק כי אחד מתפקידי הנציבות יהיה לקדם  נציע, נוכח כל האמור לעיל

מדיניות אשר תגדיר יעדים ברורים ותתווה , כאמור. זכויות הילדים הקשורים בבנושאיות ותוכניות בין משרד

  .חיונית על מנת להביא ליישום ההגנה על זכויות ילדים בישראל, את דרך הפעולה להשגתם

 ממשלתיים לא גופים לבין המדינה רשויות בין תיאום.ג

 הממשלה משרדי בין תיאוםה לקידום להביא היא ,היתר בין ,החוק מטרת כי 5 בסעיף מציינת החוק הצעת

 נציבות להקמת ההצעה של ליבה בלב עומד הממשלה משרדי בין תיאום כן ועל ,בישראל הילד זכויות בתחום

 הנציבות של תפקידה כי ,2 סעיף במסגרת למשל ,בהצעה להדגיש ראוי ,דעתנו לעניות ,זאת עם .ילדים לזכויות

 ארגונים ,עמותות לרבות ,ממשלתיים לא גופים לבין הממשלה בין והקשר התיאום קידום את גם יכלול

 .בינלאומיים ארגוניםו חברתיים

 עלה ,לדיםי לזכויות הקשורים בנושאים האזרחית החברה לבין הממשלה משרדי בין והתיאום הקשר חשיבות

 לא ארגונים עם פעולהה שיתוף של לחשיבותו המלצותיה במסגרת התייחסה לוירוט ועדת .בעבר אחת לא

 חוק הצעת במסגרת הועלה הנושא ,כן .57ילדים למען העשייה את מרבי באופן למצות מנת על ,ממשלתיים

 ועדת המלצות את לקדם וביקשה ,53.3.5258 ביום הכנסת שולחן על הונחה אשר ,הילד זכויות לקידום פרטית

 המדינה רשויות בין פעולה ולשיתוף םלתיאו דרכים תתווה הממשלה" כי נכתב זו להצעה (ב)2 'בס .רוטלוי

 זכויות אותן לקידום הנוגע בכל ילדים זכויות לקידום הפועלים ממשלתיים חוץ ארגונים לבין בינן וכן השונות

 את ציינה ,הילד זכויות נציבות הקמת בנושא דנה אשר 52-ה בכנסת הילד לזכויות הוועדה אף ."ויישומן

  .59הנציבות תהקמ ממטרות כחלק התיאום חשיבות

                                                

  :ח"בדו לצפייה (.2222) הוועדה ח"דו ובמצוקה בסיכון נוער ובני ילדים של מצבם לבדיקת הציבורית הוועדה 55
D7http://www.molsa.gov.il/SiteCollectionDocuments/MisradHarevacha/%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%

%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%

D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8%20%D7%91

%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F/shmidreport2006.pdf 
 (2253 אוגוסט) קטינים זנות בנושא נלוות ועבירות ותלזנ בסחר הטיפול לשיפור משולבת פעילות לקידום הצוות ח"דו טיוטת 56
 .(קטינים זנות בנושא הדוח טיוטת :להלן)

 .285 'עמ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח 57
 ;51232//פ ,2253-ג"התשע ,הילד זכויות לקידום חוק הצעת 58
  .2 'עמ ,55 ש"ה לעיל ,99 'מס ישיבה פרוטוקול 59
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 ונכונה רחבה תמונה ביצירת קשורה ממשלתיים לא ארגונים לבין הממשלה גופי בין תיאוםה חשיבות ,לטעמנו

 המדינה רשויות של בידיהן אין אליהם וצעירים לילדים נגישותה קידוםב גם כמו ,בשטח המציאות של יותר

 בשטח נמצא אשר "רשמי לא" גורם היותםב דווקא ,זה בהיבט משמעותי יתרון ממשלתיים לא לגופים  .להגיע

 עם ממגע חוששים אשר ילדים מצד מוגבר לאמון לזכות עשויים אלו גופים .ונוער ילדים עם יומיומי במגע ובא

 ,מקרים או תופעות אודות מידע הרשויות לידי ולהביא ,מתמשך קשר עמם לקיים ,הרשויות או המשטרה

 .אחרת בדרך עליהם לדעת או להגיע ןהיביד שאין

 בבחינת לאחרונה ראהנ ,אזרחיים סיוע ארגוני לבין הרשויות בין "מידע הצלבת"ב ולצורך לכך בולט ביטוי

 הנתונים בין עצומים פערים עלו ,הנושא את בחנוש השונים בפורומים .קטינים של זנותב הקשורות סוגיות

 םיולמאפיינ המקרים להיקף ביחס ,הסיוע ארגוני ידי על הוצגו אשר הנתונים לבין ,ישראל משטרת שהציגה

 ם"על עמותת ,זה מסוג למקרים הנוגעות בודדות תלונות התקבלו ישראל במשטרת בעוד .קטינים זנות של

 אלו פערים כי ,יצוין .60בזנות המצויים ונערות נערים אלפי לה מוכרים פעילותה תחומי במסגרת כי העריכה

 על ללמד כדי בהם יש כי ברור אולם ,61זה בנושא הוגש אשר משרדי הבין ח"בדו כמפורט סיבות ממספר בעונ

 לא גופים ידי על והן ,המדינה רשויות ידי על הן ובאפיונם אלו במקרים במאבק כוחות שילובב הצורך

  .ממשלתיים

 לנציבות במהותם דומים גופים של בפעילותם גם ביטוי לידי באה ממשלתיים לא גופים עם הקשר חשיבות

 ,מתפקידיה אחד בכך רואה אדם בבני בסחר מאבק לתיאום היחידה ,למשל כך .השונים ההממשל במשרדי

 ממשלתיים לא ארגונים עם פעולה משתפים נוספים גופיםו ,62הוקמה מכוחה הממשלה בהחלטת הוגדרו אשר

 .63החקיקה מכח הוקמו אשר מייעצות ועדות במסגרת

 גופים בין תאםהמ כגורם הנציבות של דמותה צובבעי החשיבות על להצביע מבקשות אנו ,לעיל האמור מכל

 כי ברור ,כן .פעילותה בתחומי העוסקים ממשלתיים לא גופים שיתוף לרבות ,עמם פעולה ומשתף שונים

 נציע .רלוונטיות אחרות ורשויות נציבויות ידי על כיום המיושמים כאמור פעולה לשיתוף מודלים קיימים

 .החוק הצעת במסגרת הנציבות של תפקידיה לרשימת רשמפו באופן זה תפקיד להוסיף ,אפוא

 

                                                

 נלוות ועבירות זנות למטרות אדם בבני הסחר בדפוסי אפשריים לשינויים בהתאם פעולות תלבחינ משרדי הבין הצוות ח"דו 60
 .52 ש"ה לעיל ,קטינים זנות בנושא ח"הדו טיוטת ;22 'עמ ,(2255 ינואר)

 נלוות ועבירות זנות למטרות אדם בבני הסחר בדפוסי אפשריים לשינויים בהתאם פעולות לבחינת משרדי הבין הצוות ח"דו 61
 .32 'עמ ,(2255 וארינ)

 הממשלתית המערכת תיאום על ,היתר בין יופקד"... משרדי-הבין המתאם כי נקבע בה 2222 במאי 25 מיום 23 ממשלה החלטת 62
 ."זה בנושא לה שמחוצה לגורמים הממשלה בין ותיאום

 לא וגופים ארגונים של יםנציג 53 תכלול לרשות המייעצת הועדה כי קובע האישה מעמד לקידום הרשות לחוק (2()ב)1'ס 63
 נציגים עשרה תכלול ההזדמנויות שוויון לנציבות המייעצת הוועדה כי קובע בעבודה הזדמנויות שוויון לחוק (2()ב)ז52'ס ;ממשלתיים

 האוכלוסייה בקרב התעסוקה בקידום) מסוימים בנושאים העוסקים ארגונים לכלול עליה כי מפרט ואף ,ממשלתיים לא ארגונים של
 (.ועוד ,עולים בקרב התעסוקה בקידום ,מוסלמית-ביתהער
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 זכויות על חקיקה השפעת בדבר מידע לציון החוק" יישום - ילדים זכויות על חקיקה להשפעות התייחסות.ד

  4114 ב"התשס ,"הילד

 זכויות על חקיקה השפעת בדבר מידע לציון החוק יישום על אמונה תהיה הנציבות כי ,להציע ניתן ,לדעתנו

 המוגשות חוק להצעות ההסבר בדברי ינויצו כי הקובע ,"(מידע ציוןל חוקה" :להלן) 2222-ב"התשס ,ילדה

  .ילדים זכויות על הפוטנציאליות השפעותיהן ראשונה לקריאה

 נחקק והוא ,בישראל יםהילד למעמד ההחלטות מקבלי בקרב מודעות העלאת היא מידע לציון חוקה מטרת

 ערך לדמוקרטיה הישראלי כוןהמ 2252 בשנת .64הילד זכויות אמנת אשרור רלאח שננקטו מצעדים קכחל

 החוק של חשיבותו על עמדה הסקירה .מטרותיו לקידום המלצות מתן תוך ,ויישומו החוק בנושא סקירה

 בחוק להכיר המקום את לבחון יש כי והעלתה ,ילדים זכויות על החקיקה השפעות את לבחון החובה במסגרת

  .65"חוקתי מעין" ,מיוחד נורמטיבי מעמד בעל רתמסג כחוק זה

 .רבים קשיים העלה מידע לציון החוק של יישומו אופן האחרונות בשנים ,בנושא הסקירה מן כעולה ,לצערנו

 ,המלאה התמונה את מציג ואינו דיו מעמיק אינו ילדים על ההצעה השפעות בנושא הניתוח רבים במקרים

 חוק הצעותל רק ומתייחסת מצומצמת הינה בחוק הקבועה החובה ,כן כמו .66קיים אינו כלל קרובות ולעתים

 בהם במקרים החוק יישום את לצמצם עשוי אשר באופן ,ילדים זכויות על השפעה בהן שכרוכה שנראה

 על ומשפיעה בילדים במישרין העוסקת חוק הצעת שבו מוזר מצב נוצר אף לעתים .67ברורה די אינה ההשפעה

 ליישום החוק של חקיקתו מאז ,בנוסף .68הילד זכויות על "השפעה כל לה אין"ש ככזו רתמתוא זכויותיהם

 אף על ,יישומו דרך את שיבהירו 69הכנסת ראש ויושב המשפטים שר י"ע בנושא תקנות הותקנו לא מידע

  .בחוק הוקנתה זו שסמכות

 זכויות נציבות הקמת .יישומו על פיקוח מהעדר כתוצאה היתר בין ,חלקי באופן כיום מיושם החוק ,לדעתנו

 ומכיר ילדים זכויות בקידום מתמחה אשר החוק ליישום ומפקח אחראי גוף למינוי הזדמנות מהווה הילד

 דעת חוות והגשת ,מידע לציון החוק יישום על פיקוחל סמכות לנציבות להקנות נציע ,לכן  .החוק בחשיבות

 אחד כי הקובע ,70האישה מעמד לקידום הרשות חוקב םג קיים דומה הסדר כי יצוין .החוק לפי רלוונטיות

 שיווי לחוק 2ג2 בסעיף כאמור משנה וחקיקת חוק הצעות על מגדריות דעת חוות להגיש הוא הרשות מתפקידי

 סמכויות הענקת כי מדגישות הן אף לדמוקרטיה הישראלי המכון המלצות ;5155-א"התשי ,האישה זכויות

                                                

 הישראלי המכון) 52 'עמ ילדים זכויות על החקיקה השפעות את לבחון החובה ,קרמניצר ומרדכי אוסטרובסקי משה ,מרדכי נדיב 64
 (http://www.idi.org.il/media/2741525/childrens_rights_and_legislation.pdf:ראה) (2252 ינואר ,5 לסדר הצעה ,לדמוקרטיה

 (.ילדים זכויות על החקיקה השפעות את לבחון החובה :להלן)
  .32 'עמ ,שם 65
66

 .5 'עמ ,שם 
  .55 'עמ ,שם 67
68

 .212, 252 הממשלה ח"ה- ,2012 ב"התשע ,(הורים תשלומי) כלכלי–חברתי לשינוי חוק להצעת ההסבר דברי למשל 
 .52 'עמ ,22 ש"ה לעיל ,ילדים זכויות על החקיקה השפעות את לבחון החובה 69
 .האישה מעמד לקידום הרשות לחוק (א)2 'ס 70

http://www.idi.org.il/media/2741525/childrens_rights_and_legislation.pdf
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 מהוות ,כהלכה החקיקה השפעות הערכות לביצוע מנהליים משאבים גם כמו ,זה בנושא הילד זכויות נציבותל

  .71זה חשוב חוק של מלא למימוש המיטבית הדרך את

 ה.תפקידים נוספים
 

 אשר ,הנציבות תפקידימ חלק של מסוימת ההרחב לשקול מקום יש כי סבורות אנו ,לעיל האמור לכל בנוסף

 חוק הצעות לעניין דעת חוות תגיש הנציבות כי קובע להצעה (2)2 סעיף ,למשל כך .כיום החוק הצעתב מובאים

 הוגבלו הנציבות מטעם הדעת חוות מדוע ברור לא .פעולתה בתחום לאומיות-בין אמנות של אשרור או וחתימה

 כי ולקבוע זה סעיף להרחיב לשקול ראוי ולטעמנו ,בלבד אמנות ואשרור חוק בהצעות הקשורים לנושאים

 בנושא דעת חוות תגיש הנציבות כי מקום יש ,לדוגמא .בכלל פעולתה בתחום דעת חוות במתן תעסוק הנציבות

 בנושאים הקיימת החקיקה יישום ולאופן הממשלה למדיניות תתייחס ,ונוער לילדים רלוונטיות שונות תופעות

 בתחום נתוניםו ידע תאסוף הנציבות כי הקובע (5)2 סעיף את גם להרחיב ראוי לטעמנו ,כן כמו .מסוימים

 ולא ,בלבד ממשלה למשרדי מתייחס זה סעיף מדוע ,ברור לא .הממשלה משרדי בקרב אותם ותפיץ פעולתה

 .הרחב לציבור

 דומים אחרים גופים על למידה מתוך ,לנציבות רלוונטיים נוספים תפקידים לשקול מקום יש כי יתכן ,בנוסף

 כגוף ילדים זכויות בעניין הכשרות במתן גם תעסוק בותהנצי כי הציעל ניתן .בממשלה כיום הפועלים במהותם

 המאבק וםלתיא היחידה למשל ,דומים אחרים גופים ידי על מיושם זה תפקיד .הילד זכויות בנושא מומחה

 מוגבלות עם לאנשים זכויות ןשוויו ונציבות ,72והכשרות הסברה פעילות מתמקיי אשר אדם בבני בסחר

 הכשרה קיום על המליצה רוטלוי ועדת גם כי לציין יש .73הכשרה וקורסי עיון ימי ,השתלמויות מקיימתה

 .74הילד זכויות נציבות של האפשריים התפקידים כאחד ,מקצוע לאנשי ילדים זכויות ליישום בנוגע והדרכה

 ו.סיכום

 תפקידים מספר החוק הצעת במסגרת ייוחדו הילד זכויות לנציבות כי לקבוע נציע ,לעיל האמור כל נוכח

 :הכוללים ,נוספים

 נוספים מוסמכים לגורמים אלו תלונות של ניתובן לרבות ,מטעמם מי או ונוער מילדים תלונות קבלת .5

 בקרב לתפקידה המודעות להגברת תפעל הנציבות כי לקבוע מוצע זה בהקשר  ;בנושא פעילותם אחר ומעקב

 .אליה הפניה ולאפשרות ונוער ילדים

                                                

  .22 'עמ ,22 ש"ה לעיל ,לדמוקרטיה הישראלי המכון 71
 לצרכים מותאמות אשר ,לה ומחוץ בממשלה מקצוע לגורמי אדם בבני סחר בנושא מקצועיות הכשרות ומעבירה מתכננת היחידה 72

 פעילות אודות נוסף מידע .ועבדות סחר קורבנות לזיהוי וכלים התופעה תיאור ,משפטיים לתכנים ומתייחסות המקצוע אנשי של
 :אדם בבני בסחר המאבק לתיאום היחידה של האינטרנט באתר נמצא היחידה שמקיימת וההכשרות ההסברה

://index.justice.gov.il/Units/Trafficking/IsraelFight/Pages/trainings.aspxhttp 
  :באתר עוד לראות ניתן ,מוגבלות על לאנשים זכויות שוויון נציבות שמקיימת וההסברה ההדרכה לפעילות 73

s/Default_Pirsumim.aspxhttp://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyonSite/Operations/hadrachavhasbara/Page 
 .228 'עמ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח 74
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 .הילד זכויותל הקשורים בנושאים שרדיותמ בין ותוכניות ממשלתית מדיניות קידום .2

 בנושאים ,בינלאומיים וגופים ממשלתיים לא גופים לבין הממשלה משרדי בין פעולה שיתופי וקידום תיאום .3

 .ילדים בזכויות הקשורים

 דעת חוות ומתן ,2222-ב"התשס ,הילד זכויות על חקיקה השפעת בדבר מידע לציון החוק יישום .2

 .זה חוק לפי רלוונטיות התייחסויותו

 .פעילותה בתחומי הקשורים בתחומים הרחב ולציבור מקצוע לגורמי הכשרות .5

 לרבות ,פעילותה בתחומי  דעת חוות תגיש הנציבות בו באופן החוק תלהצע (2)2 סעיף את להרחיב נציע ,בנוסף

 להרחיב נציע ,כן כמו .אלו בתחומים רק לא אך ,לאומיות-בין אמנות של אשרור או הוחתימ חוק הצעות בעניין

 ,הממשלה משרדי בקרב אותם ותפיץ פעולתה בתחום ונתונים ידע תאסוף הנציבות כי הקובע (5)2 סעיף את

 .הציבור בקרב הנתונים להפצת יתייחס שהסעיף באופן
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 לנציבות המייעצת הוועדה

 אשר ,לנציבות מייעצת ועדה תוקם כי בעקו 2252-ד"התשע הילד זכויות נציבות החוק להצעת (א)52 סעיף

  .החינוך ושר החברתיים והשירותים הרווחה שר ,המשפטים שר ידי-על תמונה

 של פעולתה בתחום מומחים יהיו חבריה כי וקובע ,המייעצת הוועדה בהרכב עוסק להצעה (ב)52 סעיף

 ונציגי החוק אכיפת ורשויות שלהממ נציגי ,ילדים של זכויותיהם בקידום העוסקים ארגונים נציגי ,הנציבות

  .ציבור

 ולגבי המייעצת הוועדה תפקידי לגבי החוק מנוסח העולים נושאים למספר הדעת את לתת יש כי סבורות אנו

  .להלן שיפורט כפי ,הוועדה הרכב

 המייעצת הוועדה תפקיד.א

 כיצד ברור לא ,כך בשל .בפועל תפקידיה את קובעת לא ,המייעצת הוועדה הקמת על מורה אשר ,החוק הצעת

 לקבוע יש כי ,ותסבור אנו .הוקמה לשמה המטרה תמומש וכיצד המייעצת הוועדה פעילות ביטוי לידי תבוא

  .מתאימות בתקנות או בחוק ,מפורש באופן הוועדה תפקידי את

 תקנותוה קיקההח ,בעולם ילדים ובנציבויות בישראל הפועלים במהותם דומים גופים של בעניינם כי ,יודגש

 לוועדה ומגוונות שונות סמכויות ניתנו שונים במקרים .75המייעצת הוועדה תפקיד את מפרטות הרלוונטיות

 משאבים הקצאת בדבר המלצות ,77מדיניות בענייני לנציב ייעוץ ,76והצהרות המלצות מתן :למשל ,זה מסוג

 גופים בין פעולה שיתוף וםקיד ,79הנציבות פעילותב העדיפויות סדרי בדבר המלצות ,78לנציבות שיועמדו

 מעמדה לחיזוק פעילות ,81ובינלאומיות לאומיות התפתחויות של והערכה פיקוח ,80לאומיים ובין מדינתיים

 .ועוד 84,הנציבות של השנתי וחשבון בדין דיון ,83מעלה נציבהש בעניינים טיפול ,82בחברה

                                                

 הועדה תפקידי את קובעים האישה מעמד לקידום הרשות לחוק 52 סעיףו בעבודה הזדמנויות שוויון לחוק (ד)ז52 סעיף :למשל כך 75
 אשר ,המייעצת בוועדה עזרילה הנציב על כי קובע בפינלנד יםהילד קבילות נציבות חוקל 2 סעיף ,כן כמו .אלו לגופים המייעצת

  :אלו תפקידים אודות מפרטות אכן והתקנות ,בתקנות יפורטו ותפקידיה הרכבה ,מינויה
21.12.2004/1221 Laki lapsiasiavaltuutetusta ]Law on the Ombudsman for Children[, Dec. 21, 2004, §4, available at: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041221  
  :(בפינלנד הילדים קבילות נציבות תקנות :להלן) בפינלנד יםהילד קבילות נציבות לתקנות 2 בסעיף המפורטים התפקידים בין 76

274/2005 Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta [Act of Government on the Ombudsman for Chidren], Apr. 

21, 2005, §6, available at: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050274?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=%20lapsiasiav

altuutetusta%22 
 .האישה מעמד לקידום ותהרש לחוק 52 סעיף ;בעבודה הזדמנויות יוןשוו לחוק (5)(ד)ז52 סעיף 77
  ;שם 78
  .בעבודה הזדמנויות שוויון לחוק (2)(ד)ז52 סעיף 79
   .28 ש"ה לעיל ,בפינלנד יםהילד קבילות נציבות תקנותל 2 סעיף 80

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050274?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=%20lapsiasiavaltuutetusta%20
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050274?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=%20lapsiasiavaltuutetusta%20
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050274?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=%20lapsiasiavaltuutetusta%20
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 באופן לנציבות המייעצת הוועדה קידיתפ את לקבוע מקום יש הילד זכויות נציבות של בעניינה גם כי נראה

 לנציב תייעץ ;הנציבות שתגיש השנתי ח"בדו תדון הוועדה כי לקבוע מקום יש לטעמנו ,היתר בין .בחוק מפורש

 העדיפויות סדרי בדבר לנציב תמליץ ;הנציבות פעילות שבתחום נוספים ונושאים חקיקה ,מדיניות בענייני

 ;ילדים זכויות של בנושאים לאומיים ובין מדינתיים גופים בין הפעול שיתוף תקדם ;הנציבות בפעולות

 .הנציבות פעילות לתחום הנוגעים בעניינים ילדים של עמדה והבעת ההשתתפות זכות את למצות ותאפשר

 המייעצת הוועדה הרכב.ב

 של פעולתה בתחום מומחים מחברים תורכב לנציבות המייעצת הוועדה כי קובעת החוק הצעת ,כאמור

 ונציגי החוק אכיפת ורשויות ממשלה נציגי ,ילדים של זכויותיהם בקידום העוסקים ארגונים נציגי ,נציבותה

 אופי את מפורש באופן קובעת ואינה ,בוועדה החברים מספר בדבר מפרטתו מוסיפה לא שההצעה אלא .ציבור

 .המייעצת הוועדה במסגרת ילדים נציגות להשתתפות מתייחסת אינה ההצעה ,כן כמו .הרכבה

 המייעצת הוועדה להרכב מפורש באופן מתייחסת ,במהותם דומים בגופים העוסקת חקיקה ,זאת לעומת

 כי קובעות (Children for Ombudsman) בפינלנד הילדים קבילות נציבות תקנות למשל כך .חבריה ולזהות

 הרשות חוק ,בישראל ;85שנים 5 למשך יתמנו אשר ,חברים 52-ו ר"יו סגן ,ר"יו תמנה המייעצת הוועדה

 המשרדים את מפורט באופן ומציין ,חברים 35 תמנה לרשות המייעצת דההווע כי קובע האישה מעמד לקידום

 שנים 3-ל הינו המינוי כי וקובע מוסיף החוק ,בנוסף .86שלהם הנציגים מספר ואת בוועדה המיוצגים והגופים

 נציגי של הדרגה או הנציבות של פעילותה בתחום נדרשה הניסיון ,וועדה כחברי למינויים התנאים את ומפרט

 ימונו אשר החברים מספר את קובע בעבודה הזדמנויות שוויון חוק גם ,דומה באופן .87הממשלתיים הגופים

 מספר ואת בוועדה המיוצגים והקבוצות הגופים את ,88בעבודה הזדמנויות שוויון לנציבות המייעצת לוועדה

  .שלהם הנציגים

 גיוון בדבר מהותי לדיון נושא אם כי ,טכני עניין רק אינו הוועדה חברי הרכב של יותר מפורש פירוט יכ ,יודגש

 למשל מוסדר והולם מגוון ייצוג של זה נושא .הוועדה במסגרת מסוימות אוכלוסיות של הולם וייצוג החברים

 המייעצת בוועדה שונות היאוכלוסי קבוצות של נציגות הקובע בעבודה הזדמנויות שוויון חוק במסגרת

 האוכלוסייה בקרב תעסוקה בקידום העוסקים ארגונים נציגי :למשל ,בעבודה הזדמנויות שוויון ציבותלנ

 אנשים ,מילואים בשירות משרתים ,עולים ,החרדית ,והצ׳רקסית הדרוזית ,הנוצרית ,מוסלמית-הערבית

                                                                                                                                                       

 .שם 81
 .שם 82
  .שם 83
 .האישה מעמד לקידום הרשות לחוק 52 סעיף ;בעבודה הזדמנויות שוויון לחוק (3)(ד)ז52 סעיף 84
 .82 ש"ה לעיל ,דנבפינל הילדים נציבות לתקנות 5 סעיף 85
 .האישה מעמד לקידום הרשות לחוק 1 סעיף 86
 .האישה מעמד לקידום הרשות לחוק 55 יףעסו (ב)1 ףסעי 87
 .בעבודה הזדמנויות שוויון לחוק ז52 סעיף 88
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 קבוצות בצורכי התחשבות מתוך עוץיי לאפשר כדי נועד הוועדה הרכב של זה גיוון .ונשים מבוגרים

 לוועדה גם רלוונטי אוכלוסייה קבוצות של של מגוון בייצוג זה צורך .89לסיוע זקוקותה השונות האוכלוסייה

 ,בישראל שונים מגזרים של המאפיינים את בחשבון תביא כי ראוי אשר ,הילד זכויות לנציבות המייעצת

 .והמלצותיה החלטותיה במסגרת

 ותםלהשתתפ דרך בכלל או ,המייעצת בוועדה ילדים של כלשהי נציגות קובעת אינה החוק הצעת יכ ,יצוין עוד

 זו הימנעות כי נראה (.הנציבות בפעילות ילדים בשיתוף העוסק בפרק הרחבה ראו) הנציבות החלטות במסגרת

 הנוגעות טותבהחל ילדים של השתתפותה עיקרון עם אחד בקנה עולה אינה בוועדה לילדים נציגות מקביעת

 לקידום מנגנון בהקמת דנה אשר רוטלוי ועדת .90הילד לזכויות אמנהל 52 בסעיף יסוד כעקרון המעוגן לחייהם

 ובני ילדים נציגי יישבו בה מייעצת וועדה הרכב הכולל הילד זכויות לקידום חוק הצעת ניסחה ,הילד זכויות

 ילדים לנציגות התייחסו ,הילד זכויות ציבותנ בנושא 51-ה בכנסת שהוגשו החוק מהצעות חלק גם .91נוער

 סוגיית 92.ראשונה בקריאה אושר אשר בנוסח יום של בסופו השתלב לא זה נושא אולם ,המייעצת בוועדה

 את מעגנת הפקודה .העיריות פקודת במסגרת ,המקומית ברמה מוסדרת אף קטינים של וההשתתפות הייצוג

 מועצת ראש יושב יימנו הוועדה חברי בין אשר ,מקומית עצהמו בכל הילד מעמד לקידום ועדה של הקמתה

 בוועדה גם ברור באופן תממוש ההשתתפות זכות כי ,הראוי מן .93הנוער תנועות ונציג העירונית התלמידים

 .בישראל ילדים של זכויותיהם את המרכז לגוף המייעצת

 .הרכבה ואת המייעצת הוועדה חברי רמספ את החוק בהצעת מפורש באופן לקבוע ראוי דעתנו לעניות ,לסיכום

 בזמן ובו ,הוועדה של שוטפת והתכנסות יעילה עבודה המאפשר סביר מספר יהווה החברים מספרש חשוב

 אוכלוסיה מקבוצות רחב ייצוג להבטיח מקום יש ,בנוסף .חיונית עמדתם ששמיעת לגופים הולם ייצוג יעניק

 המאפיינים את בחשבון ולהביא המגזרים מכל בישראל לדיםהי כלל של זכויותיהם את לקדם מנת על ,שונות

 מגוונת נציגות לשלב ראוי לטעמנו ,כן כמו .94הנציבות והמלצות בהחלטות השונות האוכלוסיות של המיוחדים

                                                

 קבוצות של בנציגות שעסקה ,532 ח"ה ,2252-ד"התשע (51 'מס תיקון) בעבודה הזדמנויות שוויון חוק להצעת ההסבר בדברי 89
 להרחיב מוצע ,מסוימות אוכלוסייה קבוצות של העבודה בשוק שילובן את לקדם ״כדי :נכתב ,המייעצת בוועדה שונות אוכלוסייה

 נציגים ימונו שמהם התעסוקה לקידום הפועלים ארגונים סוגי האמורה (2) בפסקה ולפרט המייעצת הוועדה הרכב את ולגוון
 לסיוע בזקוקות האוכלוסייה קבוצות בצורכי התחשבות וךמת לנציבות לייעץ המייעצת הוועדה תוכל זו בדרך ...האלה מהקבוצות

  .התעסוקה״ בתחום השוויון קידום לשם
  .5 ש"ה לעיל ,הילד זכויות תאמנל 52 סעיף 90
91
 ״כחלק :נכתב זו הלהצע ההסבר בדברי ;821 עמ׳ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח ,רוטלוי ועדת שניסחה חוקה להצעת ג1 עיףס '

 ,תלמידים מועצת ידי על כגון ,עצמם הנוער בני ידי על שייבחרו ,נוער ובני לילדים ייצוג ההצעה מעניקה ,שתתפותהה עיקרון מיישום
 .352 'בעמ ,וכו׳״ נוער תנוער

 .515823//פ ,2253-ד"התשע ,הילד זכויות נציבות חוק הצעת 92
  .ד"התשכ ,העיריות לפקודת ז521 סעיף 93
 הרוב בקרב משיעורם משמעותית נמוך והערבי החרדי ,הבדואי המגזר בקרב בגרות ודותלתע הזכאים התלמידים שיעור ,למשל 94

 והערבי החרדי ,הבדואי המגזר בקרב העוני ,כן כמו .היהודי במגזר משיעורם גבוה הללו המגזרים בקרב הנשירה שיעורו ,היהודי
  .יותר נמוך אלה מגזרים קרבב ילדים של הבריאותי מצבםו ,הכללית לאוכלוסייה ביחס גבוה

 של זכויותיהם מיצוי בנושא סוגיות והמידע המחקר מרכז ,הכנסת :ראו והחרדי הערבי המגזר בקרב הילדים מצב על לסקירה
  (.2252) החרדי ובמגזר הערבי במגזר נוער ובני ילדים
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 לאור ראוי ,לטעמנו עוד .סיוע וארגוני ורווחה חינוך גורמי ,משפטי סיוע ,אקדמית נציגות לרבות ,חברים של

 אלו בכל לדון נציע .הניתן ככל ,והחלטותיה המייעצת הוועדה במסגרת ילדים לשתף ותההשתתפ עקרון

 .בנושא יותר ברורות הנחיות ולקבוע ,החוק הצעת במסגרת בדיונים ,המייעצת הוועדה של המפורש ובאופייה

 הוועדה עבודת וסדרי המייעצת הוועדה ר"יו.ג

 הוועדה ר"ביו הקשורות נוספות לסוגיות התייחסות כוללת לא החוק הצעת כי יצוין ,לעיל לאמור בנוסף

 .הוועדה של עבודתה בסדרי וכן המייעצת

 ולמשך ימונה כיצד ,ר"כיו לכהן כשיר יהיה מי ,המייעצת הוועדה ר"יו של תפקידיו יהיו מה ברור לא מההצעה

 בין משתנה והוא מאליו ברור נושא אינו המייעצת הוועדה בראש העומד וזהות המינוי אופן כי ,נראה .זמן כמה

 ,עצמה הוועדה ידי-על נבחר האישה מעמד לקידום לרשות המייעצת הוועדה של הראש יושב :שונות נציבויות

 בראש .95מעשי או מקצועי ,אקדמי ניסיון בעלי מומחים או ממשלתיים לא ארגונים מקרב הנציגים מבין

 ועדת ,זאת לעומת  .96עצמו הילדים קבילות ציבנ עומד בפינלנד הילדים קבילות נציבות של המייעצת הוועדה

 ,המייעצת הוועדה חברי את ממנה אשר ,המשפטים שר כי הילד זכויות לקידום החוק בהצעת המליצה רוטלוי

  .לנציבות המייעצת הוועדה ר"יו ימונה כיצד ,הנוכחית מההצעה ,אפוא ברור לא .97הראש יושב את גם ימנה

 כי לצפות ניתן מחד .התכנסותה תכיפות ולמשל ,הוועדה של עבודתה לסדרי סביח הציפיות ברורות לא ,בנוסף

 חשש עולה ומאידך ,הוועדה לפעילות ומשמעות תוכן ליצוק לאפשר מנת על ,בשנה מפעם יותר תתכנס הוועדה

 םבסיסיי עבודה סדרי לקבוע נציע ,לכן .בפועל הוועדה נציגי כלל של כינוס על תקשה ,מדי תכופה התכנסות כי

 לקידום הרשות חוק כי יצוין .התכנסותה תכיפות לעניין לרבות ,בתקנות או בחוק הוועדה לפעילות ביחס

 .98בשנה פעמים 2 לפחות תתכנס לרשות המייעצת הוועדה ולפיו  ,זה מסוג עבודה סדרי קובע האישה מעמד

 לקבוע וכן ,בחירתו אופן או המייעצת הוועדה ר"יו זהות את בחוק להסדיר מקום יש כי סבורות אנו ,כן אם

 .תקנות במסגרת אלו נושאים להסדיר יש כי להבהיר ניתן ,לחילופין .הוועדה לפעילות כללים עבודה סדרי

 סיכום.ד

 תוך ,החוק הצעת במסגרת לנציבות המייעצת הוועדה של בעניינה בהרחבה לדון נציע ,לעיל האמור כל נוכח

 :הבאים הנושאים על דגש

                                                                                                                                                       

 מצב תמונת – נגבב הבדואי במגזר ילדים והמידע המחקר מרכז ,הכנסת :ראו בנגב הבדואי המגזר בקרב הילדים מצד על לסקירה
(2222). 

 .האישה מעמד לקידום ותהרש לחוק (ג)1 סעיף 95
 .28 ש"ה לעיל ,בפינלנד הילדים קבילות נציבות לתקנות 5 סעיף 96
 .221 עמ׳ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח ,רוטלוי ועדת שניסחה החוק להצעת (ב)2 סעיף 97
 .האישה מעמד לקידום הרשות חוקל (א)55 סעיף 98
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  המייעצת הוועדה תפקידי .5

 ח"בדו דיון :הבאים התפקידים את היתר בין ולכלול בחוק מפורשת בצורה הוועדה תפקידי את לקבוע נציע

 בדבר לנציב המלצה ;הנציבות פעילות שבתחום נוספים ועניינים מדיניות בענייני ייעוץ ;הנציבות של השנתי

 זכויות בנושא לאומיים ובין מדינתיים גופים בין פעולה שיתוף קידום ;הנציבות בפעילות עדיפויות סדרי

 .הנציבות של פעולתה לתחום הנוגעים בנושאים ילדים השתתפות קידום ;ילדים

 המייעצת הוועדה הרכב.2

 התייחסות תוך ,מפורט באופן הוועדה חברי הרכב ואת ,המייעצת הוועדה חברי מספר את בחוק לקבוע נציע

 ,אקדמיה נציגי לרבות ,מקצוע ובעלי ארגונים של מגוון לייצוג ןוכ ,באוכלוסיה שונים מגזרים ייצוג חובתל

 ונוער לילדים נציגות מפורש באופן לקבוע נציע ,כן .סיוע וארגוני עמותות ,ווחהור חינוך גורמי ,משפט אנשי

 .המייעצת הוועדה במסגרת

 המייעצת הוועדה ראש יושב.3

 .כהונתו ומשך מינויו אופן ,המייעצת עדההוו ראש של לתפקידיו מפורש באופן בחוק להתייחס נציע

 המייעצת הוועדה עבודת סדרי.2

 ניהול) נוספים נושאים אף ויתכן ,התכנסותה תכיפות ,הוועדה של כלליים עבודה לסדרי סלהתייח נציע

  (.ועוד ,הוועדה בהרכב שינויים ,ופרסומו פרוטוקול

 .תקנות במסגרת אלו נושאים יסדיר הרלוונטי השר כי לקבוע נציע ,החוק בהצעת ישתלבו לא אשר בנושאים
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 הנציבות בפעילות ילדים שיתוף

 לזכויות האמנה ברוח בישראל הילדים זכויות את לקדם היא הנציבות הקמת מטרת כי קובעת החוק הצעת

 ילדים השתתפות והוא ,באמנה ומהותי בסיסי לעקרון התייחסות בהצעה נעדרת כי נראה אולם ,99הילד

 כדי ותפעל ,האמנה עקרונות ליישום דוגמא תשמש הנציבות כי ראוי ,לטעמנו .לחייהם הנוגעות לטותבהח

 סעיף החוק להצעת להוסיף נציע ,לפיכך .החלטותיה קבלת וטרם בפעילותה ונוער ילדים השתתפות לקדם

 ,ונוער ילדים לש דעתם את לשמוע להקפיד הנציבות על כי וקובע ,ההשתתפות עקרון את מפורש באופן המעגן

 .ותפקידיה הנציבות לפעילות מודעותם את ולהגביר פעילותה במסגרת מםע להתייעץ אמצעים לפתח

 מבטא ,הילד לזכויות לאמנה 52 בסעיף מעוגןה ,לחייהם הנוגעות בהחלטות ילדים תהשתתפו עיקרון כי ,יודגש

 שיתוף .בו העוסקות בהחלטות נותיוולרצו מבטו לנקודת מרכזי מקום להעניק ומבקש ,כאדם בילד ההכרה את

 תורם גם הוא אך ,100הקטין של יהלאוטונומ כבוד של יחס מבטא הוא שכן ,עצמם לילדים תורם בוודאי זה

 על עמדה ,עבודתה במסגרת ילדים שיתפה אשר ,רוטלוי ועדת .ההחלטות קבלת תהליך בקידום למבוגרים

 הילדים מהשתתפות שקיבלה התרומה על צביעההו 101ההחלטות קבלת בתהליך ילדים שילוב של החשיבות

 הילדים אצל שמצוי למידע חשיפה ;הילדים של סובייקטיביתה ההסתכלות זוויתל חשיפה :מישורים במספר

 לימוד ;התייחסות הדורשות חדשות סוגיות עם הכרות ;רלוונטיים כיםובהלי תובמסגר מעורבותם בשל ,בלבד

 נתרמה אפוא הוועדה .ועוד ;הילדים בעיני דחופות ובעיות לטפל שי בהם הנושאים של העדיפויות סדרי על

 ומדיניות חקיקה בגיבוש העוסקים והגורמים הרלבנטיות הרשויות לכל המליצה ואף בדיוניה ילדים משילוב

  .102ההחלטות קבלת בתהליכי ילדים לשתף

 ניתן .ילדים עם התייעצות וםלייש םשוני מסוגים מנגנונים ותקדם זו ברוח תפעל הנציבות גם כי ,לצפות יש

 נציבות .ובעולם בארץ ,החלטות בקבלת ילדים לשיתוף בעבר יושמו אשר אפשרויות מספר כדוגמא לציין

 קבוצה 2223 בשנת הקימה ,103ילדים עם להתייעץ אמצעים לפתח נדרשה חוק פי על אשר ,זילנד בניו הילדים

 על המבוססות החלטות לקבל במטרה (oupGr Advisory Persons Young-YPAG) צעירים של מייעצת

 לנציב שתייעץ (Amplify) דומה קבוצה מינתה באנגליה הילד זכויות נציבות גם .104ילדים של החיים חוויות

 המשנה בוועדת כחברים תלמידים שני מינתה רוטלוי ועדת .105בחשבון ונלקח נשמע ילדים של שקולם ותוודא

                                                

  .3 ש"ה לעיל ,הילד זכויות נציבות חוק להצעת 5 סעיף 99
 .222-228 'עמ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח 100
 .52-23 'עמ ,שם 101
 .52 'עמ ,שם 102
 שדעתם לוודא מנת על ,לפעם מפעם ילדים עם להתייעץ אמצעים לפתח לנציב מורה זילנד בניו הילדים נציבות לחוק (5)52 סעיף 103

 לפני ,אפשרי זה כאשר ,הללו לאמצעים בהתאם ילדים עם להתייעץ הנציב על כי קובע (2)52 סעיף .הנציבות עילותבפ בחשבון נלקחת
  .הנציבות של משמעותית המלצה כל

(N.Z.) 2003 Act Commissioner Children's the of (2)-14(1) Section 
 us/youngpeopleviews-bouthttp://www.occ.org.nz/a :זילנד בניו הילדים נציבות אתר מתוך 104
 more/amplify-http://5.198.140.47/learn :ראו ,באנגליה הילדים זכויות נציבות אתר מתוך 105



 
 
 

21 
 

 ילדים שמיעת לצורך ,בנוסף . 106המלצותיה לגיבוש שותפים והיו הוועדה בישיבות חלק שלקחו ,חינוך בנושא

 מספר שונים גופים ידי על בעבר יושמו ,יותר מורכבת משימה מהווה אשר ,נמוך אקונומי סוציו מרקע

 בעיתונים מודעות פרסום ,107מוחלשות בקהילות ספר בבתי יזומה תפעילו דרך שמיעתם למשל כמו ,אפשרויות

 בגילאים נוער ובני ילדים עם ,חיצוניים ומכונים עמותות באמצעות מפגשים וכן ,ונוער ילדים ועיתוני יומיים

  .108שונים

 המעוגן ההשתתפות לעיקרון ובהתאם ,בעניינם ההחלטות קבלת בהליך ילדים שיתוףב הרבים היתרונות רלאו

 השתתפות לקדם תפעל הנציבות כי החוק הצעת במסגרת במפורש קבועל ממליצות אנו ,הילד לזכויות באמנה

 להתייעץ אמצעים תפתח ,הנציבות לפעילות הקשורים בנושאים דעתם את לשמוע תקפיד ,ונוער ילדים של

 ונוער ילדים של ייצוג קבעיי כי נציע ,בנוסף .ותפקידיה הנציבות לפעילות מודעותם את להגביר כדי ותפעל מםע

 .הקודם בפרק הוזכר שכבר כפי ,המייעצת הוועדה במסגרת

 

 

 

                                                

 .22 'עמ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח 106
 ספר תיבב שלה יזומה פעילות דרך ונוער ילדים לשמיעת ולפעול ,פעילותה דרך את לשנות 2255 בשנת החלה זילנד בניו הנציבות 107

 .252 ש"ה ראו ,זילנד בניו הילד זכויות נציבות של האינטרנט אתר מתוך .מוחלשות בקהילות
 ערכה וכן עמדותיו את בפניה להביא הציבור את והזמינה ,ונוער ילדים ועיתוני היומיים בעיתונים ותמודע פרסמה לוי רוט ועדת 108

 'עמ ,1 ש"ה לעיל ,רוטלוי ועדת דוח ;שונים בגילאים נוער ובני ילדים עם ,חיצוניים ומכונים עמותות באמצעות לרבות ,מפגשים מספר
21-22. 



 
 
 

22 
 

 הנציבות עצמאות

 החשיבות את להדגיש החוק הצעת במסגרת עתה כבר ראוי בעינינו ,זכויות על כמגנה נציבותה של היאופי בשל

 משיקולים תימנע כי שובוח המקצועית עמדתה את להביע חופשיה להיות הנציבות על :פעילותה עצמאותב

 חופשיה להיות עליה ,כן כמו .109פוליטיים שיקולים או קואליציוניים להסכמים פופהכ תהא ולא ,זרים

 המשרד לרבות ,הממשלה משרדי לעמדת מנוגדת להיות עשויה זוכש גם ,עמדתה את להביע ועצמאית

  .110יהסמכויות את לממש לנציבות פשרלא מנת על חיונית היא זו עצמאות ,לדעתנו .כפופה היא אליו הממשלתי

 כי ההצעה תקובע בכדי לא ,מחד .בלבד חלקי באופן הנציבות לעצמאות מתייחסת שבענייננו החוק הצעת

 ושיוכה ,112כולל מבט המאפשר ייעודי לא למשרד הנחשב 111המשפטים במשרד תוקם הילד זכויות נציבות

 אינה החוק הצעת ,זאת עם .חיצוניים שיקולים ללא פעולותיה וחיוניות חשיבות על מלמד ,זה למשרד דווקא

  .תלויה ובלתי עצמאית היא הנציבות תפעילו כי ברור ובאופן במפורש מציינת

 לפעילות להשיק יםעשוי הפעילות תחומי שכן ,הנציבות עצמאות של ברורה לקביעה חשיבות יש ,לטעמנו

 .מעמדתה שונה עמדה לגבש עשויות אשר ,אחרים ממשלה במשרדי או המשפטים במשרד מסוימות מחלקות

 של לטובתו ,מסוים ממשלתי משרד של להחלטתו להתנגד הנציבות תיאלץ סוימיםמ במקרים כי יתכן ,עוד

  .קטין

 אשר ,בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות של בעניינה ,למשל ,דומים גופים ידי על בעבר עלוהו זה מסוג קשיים

 מספר ידי על הוצע אף 2253 בשנת .המדינה רשויות כנגד עובדים זכויות על להגן מסוימים במקרים נאלצת

 בהצעה .113זו לנציבות מקצועית עצמאות להעניק שמטרתו ,בעבודה הזדמנויות שוויון לחוק תיקון כנסת חברי

 בפני רבים קשיים וקיימים מוצרות הן בפועל ,רחבות סמכויות לנציבות נתן שהמחוקק למרות כי ,שהודג זו

 בעבר קבע זו לנציבות ביחס ,בנוסף .114ציבוריים גופים או המדינה ידי על שהופלו אנשים בייצוג יבותהנצ

 את תואמת אינה כשזו גם ,משפטית תמונה השלמת לצורך עמדתה את לבקש ניתן כי ,115העליון ש"ביהמ

 ,דומים קשיים תלעלו עשויים הילד זכויות נציבות של בעניינה גם .הפליה בשל שנתבע הממשלתי הגוף עמדת

 הנציבות תידרש בהם אשר ,חוק הצעות בעניין עמדה הבעת או פרטניות בתלונות טיפול במסגרת למשל

  .עצמאית לסמכות

                                                

 .2 'עמ ,55 ש"ה לעיל ,99 'מס ישיבה פרוטוקול 109
 .שם 110
 במשרד היא אף פועלת ותמוגבל עם אנשיםל זכויות שוויון נציבות כי ,יצוין .3 ש"ה לעיל ,הילד זכויות תנציבו חוק להצעת 3 סעיף 111

 .הממשלה ראש למשרד כפופה האישה מעמד לקידום שותוהר המשפטים
 .5 'עמ ,55 ש"ה לעיל ,99 'מס ישיבה פרוטוקול 112
 .515122//פ ,2253–ד"התשע ,(בעבודה ההזדמנויות שוויון נציבות עצמאות – תיקון) בעבודה ההזדמנויות שוויון חוק הצעת 113
 .2 'עמ ,שם 114
 בנבו פורסם) 5 'פס ברימה אילנה 'נ (מיוחד בניהול) מ"בע העובדים של אליסוצי לביטוח מוסד מבטחים 52-21-32225 ע"בר 115

22.21.2252.) 
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 ,למשל כך .בעולם ילדים בזכויות העוסקים וגופים נציבויות של בעניינן גם מוסדרת זו סוגיה כי יצוין

 וללא עצמאי באופן פעולל הנציבות שעל בחוק מצוין 118ובאירלנד 117זילנד בניו ,116שבאוסטרליה בוויקטוריה

 .119תיוהנציבו של האינטרנט יאתרב בהרחבה פורטמ אף הדברו תפקידיה בביצוע פנים משוא

 עצמאית נציבות תהיה ,המשפטים משרדל כפופה להיות צפויה אשר ,הילד זכויות נציבות כי נציע ,לסיכום

 עמדת עם אחד בקנה עולה אינה זו אם גם ,המקצועית עמדתה את להביע שתוכל מנת על וזאת ,תלויה ובלתי

 את בטיחלה תסייע בחוק ברור באופן לנציבות עצמאות מתן .אחרים משרדים או כפופה היא לו המשרד

 .יותר מקצועית בצורה עבודתה

                                                

116 8(2) s (Vic) 2012 Act People Young and Children for Commission 
117 (N.Z.) 2003 Act Commissioner Children's the of 12(2) Section 
118 (Irl) 6(1)§ 2002) (OFCA 2002 Act Children For Ombudsman 
 האינטרנט אתר ;http://www.ccyp.vic.gov.au/index.htm(:אוסטרליה) בויקטוריה הילד זכויות נציבות של האינטרנט אתר 119
 /stats-http://www.oco.ie/complaints/complaints :ראו .באירלנד הילד זכויות נציבות של
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 הנציבות בפעילות ציבורי ודיון שקיפות

 לקבוע כי הנציבות תפעל בשקיפות עוד נציע, פויהצת זכויות הילד והיקף פעילותה בשל חשיבות פעילות נציבו

 .חות המפורסמים על ידה"וכי יתקיים דיון ציבורי ראוי במסקנותיה ובדו

ובו , דין וחשבון שנתי מוועדות הכנסתאמנם נקבע בהצעת החוק כי הנציבות תגיש לשר המשפטים ולוועדה 

 ח"וי הממשלה תקיים דיון בדככן ו, 120שראלפירוט של פעולותיה ונתונים של יישום האמנה ומצב הילדים בי

אינם מפורסמים לציבור ת הממשלה וישיבמאחר שבמדיניות הנוהגת כיום פרוטוקולים מ, עם זאת.  121האמור

גם דיון  הםלציבור ויערך ב ועמדת הממשלה בעניינו יפורסמו ח"לא ברור מנוסח ההצעה האם הדו ,122הרחב

 . ציבורי

 להגברת, תרום להגברת השקיפות ברשויות השלטון והמוסדות הציבורייםי, לעיני הציבור ח"פרסום הדו

שימוש ראוי במידע חיוני המצוי בו לטובת מחקרים או ביקורת ויאפשר , ציבור לזכויות ילדיםבמודעות ה

ואין כל מניעה כי גם הנציבות תפעל לפרסום , 123רשויות ציבוריות רבות פועלות בדרך זו כיום .ציבורית

 .יבור הרחבפעילותה לצ

לעיון הציבור באופן  ח הנציבות השנתי יהיה פתוח"דוכי  חוקהצעת הב נציע לציין במפורש, נוכח האמור

לטעמנו חשוב לקבוע כי הוועדה , בנוסף. ח"וכך גם עמדת הממשלה והחלטתה בעקבות הדיון בדו שייקבע

בדומה , יעקבו אחר יישום המלצותיוף אח השנתי ו"יקיימו אף הן דיון בדולזכויות הילד וכן הוועדה המייעצת 

 .125בעבודה והרשות לקידום מעמד האישה 124כדוגמת נציבות שוויון הזדמנויות, לנעשה בגופים דומים

 

 

 

                                                

 .3 ש"ה לעיל ,הילד זכויות נציבות חוק להצעת 5 סעיף 120
 (.ב)5 בסעיף ,שם 121
 .(ג"התשס) 3.5222 לממשלה המשפטי היועץ הנחיות "הציבור מן פניות – הממשלה מישיבות מידע מסירת" 122
 .השר שיורה בדרך יפורסם בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות של השנתי הדוח כי קובע בעבודה הזדמנויות שוויון חוקל ט52 סעיף 123

 באתר השנתי הדוח את מפרסמות האישה מעמד לקידום הרשות וכן מוגבלות על לאנשים הזדמנויות שוויון נציבות ,כן כמו
 .בחקיקה כך על הנחייה שאין אף על ,האינטרנט

124
 ,העבודה ועדת ואל הכנסת של האישה מעמד לקידום הוועדה אל יועבר שהדוח קובע בעבודה הזדמנויות שוויון לחוק ט52 סעיף 

 בדוח דיון תקיים המייעצת הוועדה כי קובע בעבודה הזדמנויות שוויון לחוק (3()ד)ז52 סעיף ,כן כמו .הכנסת של והבריאות הרווחה
 .הנציבות

 וכי הכנסת שולחן על הרשות מנהלת חדו את יניח הממשלה ראש כי קובע ההאיש מעמד לקידום הרשות חוקל (ב)-(א)25 פיםסעי 125
 .ח"בדו דיון תקיים האישה מעמד קידוםל הוועדה
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 יכוםס

 התקדמות מהווה  ,51-ה בכנסת ראשונה בקריאה עברה אשר ,2252-ה"התשע הילד זכויות נציבות חוק הצעת

 עלנוה זה במסמך .בישראל ילדים זכויות על ההגנה ובקידום דהיל זכויות נציבות הקמת לעבר משמעותית

 .בהמשך דוןל לדעתנו ראוי בהן ,החוק להצעת התייחסויות מספר

 :והם ,כיום החוק בהצעת המפורטים לתפקידים מעבר ,נוספים תפקידים מספר לנציבות לייחד הצענו ,ראשית

 קידום ;המתאימים לגורמים בתלונה הטיפול ובנית הצורך ובמקרה ,מטעמם מי או ילדים של בתלונות טיפול

 הממשלה משרדי בין תיאום ;ילדים לזכויות הקשורים בנושאים משרדיות בין ותוכניות ממשלתית מדיניות

 ;הילד זכויות על חקיקה השפעת דברב  מידע לציון החוק יישום ;ל"בינ וארגונים ממשלתיים לא גופים לבין

  .הנציבות פעילות בתחומי הקשורים בתחומים הרחב בורהצי ושל מקצוע גורמי של והכשרה

 הרכבה ,הוועדה תפקידיל להתייחס ,לנציבות המייעצת הוועדה של בעניינה הדיון את להעמיק קראנו ,שנית

 תדון הוועדה כי לקבוע ולמשל ,המייעצת הוועדה תפקידי את בחוק מפורש באופן לקבוע הצענו .עבודתה וסדרי

 את לקבוע הצענו עוד .הנציבות בפעולות העדיפויות סדרי בדבר לנציב תמליץו הנציבות שתגיש השנתי ח"בדו

 אוכלוסיה קבוצות של הולם ייצוג על דגש תוך ,בתקנות או בחוק הרכבה ואת המייעצת הוועדה חברי מספר

 סדרי ביעתבק לצורך התייחסנו ,כן .שונים מסוגים גופים של מגוון לייצוג לב ובשים בישראל שונים ומגזרים

 .התכנסותה ותכיפות הראש יושב מינוי אופן לרבות ,הוועדה של עבודתה

 תפעל הנציבות כי החוק בהצעת ולקבוע ,הנציבות בפעילות ההשתתפות עקרון את לעגן המלצנו ,שלישית

 ,דעתם את לשמוע תקפיד ,המייעצת הוועדה במסגרת לרבות ,בפעילותה ונוער ילדים של השתתפות לקדם

  .ותפקידיה הנציבות לפעילות מודעותם את להגביר כדי ותפעל עמם להתייעץ מצעיםא תפתח

 .זה לנושא להידרש מקום יש וכי הנציבות עצמאות בסוגיית עוסקת אינה החוק הצעת כי הדגשנו ,רביעית

 מנוגדת עמדה להביע תתבקש בהם במקרים לעצמאותה באשר בקשיים להיתקל עשויה הנציבות כי הראנו

  להעניק להמליץ יש לדעתנו ,לפיכך .שונים גופים מול בתלונות לטיפול בנוגע או ,אחרים ממשלתיים לגופים

 עצמאי באופן עמדתה להביע רשאית הנציבות כי ולקבוע החוק הצעת במסגרת ברור באופן לנציבות עצמאות

 .כפופה אהי לו הממשלתי למשרד ואף אחרים ממשלתיים לגופים מנוגדת זו כאשר גם ,תלוי ובלתי

, בפעילות הנציבות ציבורי ןשקיפות ודיוהדגשנו כי הצעת החוק בנוסחה הנוכחי אינה מתייחסת ל, חמישית

ח השנתי יפורסם "הדו הצענו אפוא לקבוע במסגרת ההצעה כי. ח השנתי אשר יוגש מטעמה"ובפרט בעניין הדו

כי הוועדה , עוד הצענו לקבוע. בעניינו כמו גם החלטות הממשלה לאחר הדיון, ויהיה פתוח לעיון הציבור הרחב

 .ח השנתי ויעקבו אחר יישום המלצותיו"המייעצת והוועדה לזכויות הילד בכנסת יקיימו אף הן דיון בדו

ולאחר בחינה של נציבויות , הובאו לאחר בחינתם של גופים דומים במהותם לנציבות בישראל הערות אלו

ההיבטים המורכבים הרבים הנוגעים את כלל  הערות אינה ממצהיודגש כי רשימת ה, עם זאת. דומות בעולם

ולהרחיב בנושאים , כי בעתיד הקרוב ניתן יהיה לקיים דיון ענייני בהצעת החוק, אנו תקווה.  להקמת הנציבות

 .נוספים
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 במסמך ההצעות תמצית – 'ב נספח

  :הנציבות תפקידי

 :הכוללים ,נוספים תפקידים מספר החוק הצעת במסגרת ייוחדו הילד זכויות לנציבות כי בועלק יענצ

 נוספים מוסמכים לגורמים אלו תלונות של ניתובן לרבות ,מטעמם מי או ונוער מילדים תלונות קבלת .5

 דהלתפקי המודעות להגברת תפעל הנציבות כי לקבוע מוצע זה בהקשר  ;בנושא פעילותם אחר ומעקב

 .אליה הפניה ולאפשרות ונוער ילדים בקרב

 .הילד זכויותל הקשורים בנושאים משרדיות בין ותוכניות ממשלתית מדיניות קידום .2

 ,בינלאומיים וגופים ממשלתיים לא גופים לבין ממשלהה משרדי בין פעולה שיתופי וקידום תיאום .3

 .ילדים בזכויות הקשורים בנושאים

 דעת חוות ומתן ,2222-ב"התשס ,הילד זכויות על חקיקה השפעת בדבר מידע לציון החוק יישום .2

 .זה חוק לפי רלוונטיות והתייחסויות

 .פעילותה בתחומי הקשורים בתחומים הרחב ולציבור מקצוע לגורמי הכשרות .5

 בעניין לרבות ,פעילותה בתחומי  דעת חוות תגיש הנציבות בו באופן להצעה (2)2 סעיף את להרחיב נציע .2

  .אלו בתחומים רק לא אך ,לאומיות-בין אמנות של אשרור או וחתימה חוק הצעות

 בקרב אותם ותפיץ פעולתה בתחום ונתונים ידע תאסוף הנציבות כי הקובע (5)2 סעיף את להרחיב נציע .8

 .הציבור בקרב הנתונים להפצת יתייחס שהסעיף באופן ,הממשלה משרדי

 :המייעצת הוועדה

 את היתר בין ולכלול בחוק מפורשת בצורה הוועדה תפקידי את קבועל נציע :המייעצת הוועדה תפקיד .5

 שבתחום נוספים ועניינים מדיניות בענייני ייעוץ ;הנציבות של השנתי ח"בדו דיון :הבאים התפקידים

 גופים בין פעולה שיתוף קידום ;הנציבות בפעילות עדיפויות סדרי בדבר לנציב המלצה ;הנציבות פעילות

 פעולתה לתחום הנוגעים בנושאים ילדים השתתפות קידום ;ילדים זכויות בנושא אומייםל ובין מדינתיים

 .הנציבות של

 הוועדה חברי הרכב ואת ,המייעצת הוועדה חברי מספר את בחוק לקבוע נציע :המייעצת הוועדה הרכב .2

 ובעלי ארגונים של מגוון לייצוג וכן ,באוכלוסיה שונים מגזרים ייצוג לחובת התייחסות תוך ,מפורט באופן

 לקבוע נציע ,כן .סיוע וארגוני עמותות ,ורווחה חינוך גורמי ,משפט אנשי ,אקדמיה נציגי לרבות ,מקצוע

 .הוועדה במסגרת ונוער לילדים נציגות מפורש באופן

 ,המייעצת הוועדה ראש של לתפקידיו מפורש באופן בחוק להתייחס נציע :המייעצת הוועדה ראש יושב .3

 .כהונתו משךו מינויו אופן

 ,התכנסותה תכיפות  ,הוועדה של כלליים עבודה לסדרי להתייחס נציע :המייעצת הוועדה עבודת סדרי .2

  (.ועוד ,הוועדה בהרכב שינויים ,ופרסומו פרוטוקול ניהול) נוספים נושאים אף ויתכן
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 :הנציבות בפעילות ילדים שיתוף

 הנציבות על כי יקבע אשר ,ההשתתפות עיקרון את מפורש באופן המעגן סעיף החוק להצעת להוסיף נציע

 את ולהגביר פעילותה במסגרת עמם להתייעץ אמצעים לפתח ,ונוער ילדים של דעתם את לשמוע להקפיד

  .ותפקידיה הנציבות לפעילות מודעותם

 :הנציבות עצמאות

 נציע ,בנוסף .אחר ממשלתי למשרד כפוף שאינו ועצמאי נפרד כגוף הנציבות להקמת האפשרות את לבחון נציע

 פנים משוא ללא לפעול ושעליה ,תלויה ובלתי עצמאית הינה הנציבות שפעילות בחוק מפורש באופן לציין

  .תפקידיה בביצוע

 :ציבורי ודיון שקיפות

 יפורסמו בעניינו והחלטותיה הממשלה עמדת ,הנציבות של השנתי ח"הדו כי החוק הצעת במסגרת לקבוע נציע

 והוועדה המייעצת הוועדה כי במפורש לקבוע נציע עוד .שתיקבע בדרך הרחב הציבור ןלעיו פתוחים ויהיו

  .המלצותיו יישום אחר ויעקבו השנתי ח"בדו דיון יקיימו בכנסת הילד לזכויות
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 126בעולם הילד בזכויות העוסקים גופים – 'ג נספח

 הגוף של האינטרנט אתר  החוק הגוף של הרשמי השם המדינה
  The Federal Children’s יהאוסטר

Ombudsman 

The Federal Youth Welfare Act 1989 

 

https://www.crin.org/docs/Youth_Welfare_Act-

National.pdf 

http://www.kija.at 

 אוסטרליה
 (ויקטוריה)

The Commission for  

Children and Young People 

The Commission for Children and Young People Act 

2012 

 

http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/L

DMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e2

3be/C1A5C9B2974C239DCA257AD80013AA39/$FILE/

12-079abookmarked.pdf 

http://www.ccyp.vic.go

v.au 

 אוסטרליה
 מערב)

 (אוסטרליה

Commissioner for Children 

and Young People - West-

ern Australia 

Commissioner for Children and Young People Act 2006 

 

http://www.ccyp.wa.gov.au/files/article/CommerForChild

nAndYoungPeopleAct2006_00-d0-04.pdf 

http://www.ccyp.wa.go

v.au/index.aspx 

 אוסטרליה
 'סאות ניו)

 (ווילס

The Advocate for Children 

and Young People 

The Advocate for Children and Young People Act 2014 

 

http://www5.austlii.edu.au/au/legis/nsw/num_act/afcaypa

2014n29368.pdf 

http://www.kids.nsw.go

v.au 

 The Ombudsman for  The Ombudsman for Children Act https://barn.is איסלנד

                                                

126
 הישראלית הקרן ;(2252 ,ומידע מחקר מרכז ,הכנסת) בעולם הילד לזכויות נציבויות ,פידלמן ואיתי 'רבינוביץ מריה :ביניהם .מידע מקורות במספר נעזרנו הנספח כתיבת לצורך 

 (.2255) נבה'בז יוניסף מטה של הילד זכויות למען לאומיתהבינ האמנה ליישום אמצעים על מידע מאגר מתוך – הילד לזכויות נציבות ופעילות חקיקה בינלאומית סקירה יוניסף למען
  .בלבד זה מסמך במסגרת נבחנו אשר הגופים את מפרט והוא ,בעולם ילדים בזכויות העוסקים הגופים רשימת את למצות כדי זה בסיכום אין כי יצוין

 

https://www.crin.org/docs/Youth_Welfare_Act-National.pdf
https://www.crin.org/docs/Youth_Welfare_Act-National.pdf
http://www.kija.at/
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/C1A5C9B2974C239DCA257AD80013AA39/$FILE/12-079abookmarked.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/C1A5C9B2974C239DCA257AD80013AA39/$FILE/12-079abookmarked.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/C1A5C9B2974C239DCA257AD80013AA39/$FILE/12-079abookmarked.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/C1A5C9B2974C239DCA257AD80013AA39/$FILE/12-079abookmarked.pdf
http://www.ccyp.vic.gov.au/
http://www.ccyp.vic.gov.au/
http://www.ccyp.wa.gov.au/files/article/CommerForChildnAndYoungPeopleAct2006_00-d0-04.pdf
http://www.ccyp.wa.gov.au/files/article/CommerForChildnAndYoungPeopleAct2006_00-d0-04.pdf
http://www.ccyp.wa.gov.au/index.aspx
http://www.ccyp.wa.gov.au/index.aspx
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/cfcaypa1998397/
http://www5.austlii.edu.au/au/legis/nsw/num_act/afcaypa2014n29368.pdf
http://www5.austlii.edu.au/au/legis/nsw/num_act/afcaypa2014n29368.pdf
http://www.kids.nsw.gov.au/
http://www.kids.nsw.gov.au/
https://barn.is/
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Children in Iceland  

https://www.barn.is/um-embaettid/upplysingar-a-

erlendum-tungumalum/enska/ 
 Ombudsman for Children’s אירלנד

Office (OCO) 

Ombudsman for Children ACT, 2002 

 

http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0022/prin

t.html 

http://www.oco.ie 

  The Children's בריטניה

Commissioner for England 

Children Act 2004 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents#pt

1-l1g2 
  :בחוק מופיעים לחוק תיקונים מספר

Children and Families Act 2014 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/6/contents/ena

cted 

http://www.childrensco

mmissioner.gov.uk 

 National Commission for הודו

Protection of Child Rights 

 

The Right of Children to Free and Compulsory Education 

Act, 2009 (Section 31) 

 

http://ssa.nic.in/rte-docs/free%20and%20compulsory.pdf 

http://ncpcr.gov.in 

 Dutch Ombudsman for הולנד

Children
127

 

National Ombudsman Act 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003372/geldigheidsdatu

m_22-06-2015 

http://www.dekinderom

budsman.nl 

 קנדה
 בריטיש)

  (קולומביה

Representative for Children 

and Youth 

Representative for Children and Youth Act 2006 

 

http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document

http://rcybc.ca 

                                                

 .Ombudsman National The תחת פועלת בהולנד הילדים קבילות נציבות 127

https://www.barn.is/um-embaettid/upplysingar-a-erlendum-tungumalum/enska/
https://www.barn.is/um-embaettid/upplysingar-a-erlendum-tungumalum/enska/
http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0022/print.html
http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0022/print.html
http://www.oco.ie/
http://www.childrenscommissioner.gov.uk/
http://www.childrenscommissioner.gov.uk/
http://ssa.nic.in/rte-docs/free%20and%20compulsory.pdf
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_06029_01
http://rcybc.ca/
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/ID/freeside/00_06029_01 
   קנדה

 מחוז)
 (ואן'ססקוצ

Advocate for Children and 

Youth 

The Ombudsman and Children’s Advocate Act, 1979 

 

http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Rep

ealed/O4.pdf 

http://www.saskadvocat

e.ca 

 The Ombuds Committee for לוקסמבורג

Children's Right (ORK) 

 http://ork.lu/index.php/f

r 
  The Children’s Rights ליטא

Ombudsman Institution of 

the Republic of Lithuania  

LAW ON THE OMBUDSMAN FOR CHILDREN 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=

321315&p_query=ombudsman&p_tr2=2 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter/vaikai 

 The Children's Comissioner Children's Commissioner Act 2003 זילנד-ניו

 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0121/10.0/

DLM230474.html 

http://www.occ.org.nz 

  The Ombudsman for 128 נורבגיה

Children 

ACT NO. 5 of March 6. 1981 Realating to the 

Ombudsman for Children 

 

http://barneombudet.no/english/act-and-instructions-for-

the-ombudesman/ 

http://barneombudet.no 

 The Office of the לנדפינ

Ombudsman for Children 

Law on The Ombudsman For Children 

 

https://www.crin.org/en/library/legal-database/finland-

law-ombudsman-children 

http://lapsiasia.fi 

Children's Ombudsman צרפת
129

 Constitution of France (Title XI A) http://www.defenseurde

                                                

  .ילדים זכויות על להגנה שהוקם ראשוןה הגוף 128
 .Rights of Defender The תחת פועלת הילדים קבילות נציבות 129

http://www.qp.gov.sk.ca/documents/english/statutes/statutes/o4.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Repealed/O4.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Repealed/O4.pdf
http://www.saskadvocate.ca/
http://www.saskadvocate.ca/
http://ork.lu/index.php/fr
http://ork.lu/index.php/fr
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321315&p_query=ombudsman&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321315&p_query=ombudsman&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai
http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0121/10.0/DLM230474.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0121/10.0/DLM230474.html
http://barneombudet.no/english/act-and-instructions-for-the-ombudesman/
http://barneombudet.no/english/act-and-instructions-for-the-ombudesman/
http://barneombudet.no/
https://www.crin.org/en/library/legal-database/finland-law-ombudsman-children
https://www.crin.org/en/library/legal-database/finland-law-ombudsman-children
http://lapsiasia.fi/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/anglais/constitution_anglai

s.pdf 

sdroits.fr 

  The Ombudsman for שבדיה

Children in Sweden 

The Ombudsman for Children Act 

 

http://www.barnombudsmannen.se/om-

webbplatsen/english/the-ombudsman-for-children-act/ 

http://barnombudsmann

en.se 

 

http://www.barnombudsmannen.se/om-webbplatsen/english/the-ombudsman-for-children-act/
http://www.barnombudsmannen.se/om-webbplatsen/english/the-ombudsman-for-children-act/
http://barnombudsmannen.se/
http://barnombudsmannen.se/

