
ולדוםשלזכותם
 ב:~:~~;~~-לתלונהוץ-ביתית nבהשמה

למימושהמנגנוזשלומתווהרציונל

תלונות.עםלעשותמהשאיןהיאבפנימיותהילזיםתחושתייככלל,

להם.יאמינולאקרובותולעתיםמאוםישנולאלהם,יקשיבואםגם

עימותשלשבמקריםחשיםהילזיםחניך-מזריך.ביחסיהזברחמור

אוכבזלהיותיכולהתלונהמחירכתובת.למעשהלהםאיןמזריךעם

'המזריךיהיההמסרזבושלבסופואךלהתלונן,יכוליםהםלחלופין

צוזק'".תמיז

מסכם",דוח-המשנהועדתבעבודתילדיםהשתתפותייפרויקטמתוך

 . lחוץ-ביתיתהשמהבנושאהמשנהועדתדוח

מבואא.

שליישומהלקידוםתהליךובעולםבארץמתרחשהאחרוניםבעשורים

מעוגנתזותפיסההחוץ-ביתית.ההשמהשלבהקשרהילדיםזכויותתפיסת

ומגוונתענפהעשייהזהמהלךכוללבארץ . 2הילדזכויותבדמבאמנה

כוללתהיתרביןובשטח.הממשלהבמשרדיבאקדמיה,רביםגורמיםשל

שפעלהחוץ-ביתיתהשמהבנושאהמשנהועזתשלעבודתהאתזועשייה

ויישומםוהמשפטהילדבתחוםיסודעקרונותלבחינתהוועדהבמסגרת

משנהועדתרוטלוי").ועדתיי(להלן:רוטלויהשופטתבראשותבחקיקה,

מרכזיחלקהיהלמחבריםואשרבין-תחומי,מומחיםמצוותשהורכבהזו,

חוץ-ביתיתבהשמהילדיםשלזכויותיהםמכלולאתבחנהבהובלתה,

במסגרתזאת,בחקיקה.לעגנןראוישבוהאופןעלוהמליצהבישראל,

חוקלייהצעתהמלצהשבמרכזו , 32003בשנתהמשפטיםלשרשהוגשדו"ח

ייההמלצה").(להלן:ילזים"שלחוץ-ביתיתהשמה

ליישוםהנוגעיםההיבטיםמןבאחדהדיוןאתלקדםמבקשזהמאמר

לזכותםהנוגעההיבטהוא-החוץ-ביתיתבהשמההילדיםזכויותתפיסת

וחיוניממשיצורךלדעתנועולהבנושא,שקיימנובחינהמתוךלתלונה.

בישראלכיוםזוכהשאינוצורךאלו,ילדיםעבורתלונהערוציבהעמדת

הולם.למענה

לבחינתהוועזהמרכזתלשערבתל-אביב.אונירבסיטתבמשפטקמוסמכתזין.עורכת

בנושאהמשנהועזתומרכזת ,בחקיקהויישומםוהמשפטהילזבתחוםיסוזעקרונות

חוץ-ביתית.השמה

קמצתראשיושבחרבתית,ולרווחהסוציאליתלעמזהספרבית ,המנייןמןפרופסור

בירושלים.הערביתהאונירבסיטהנוער,ובניילזיםשלורווחהנפשרביאותהמחקר,

קונרזקרןשלכספיבסיועמומנהשכתיבתהמפורטתמזיניותהצעתעלממססזהמאמר

שלובסיוע ,בירושליםהערביתבאונירבסיטההאזם,לזכויותמינרבהומרכזאזנאואר

סוציאליתלעבוזההספרביתנוער,ובניילזיםשלורווחהנפשבריאותהמחקרקמצת

בנושאקריאהלהרחיבהמעונייניםבירושלים. ,הערביתבאונירבסיטהחברתית,ולרווחה

מהמחרבים.לקבלשניתןהמפורטתהמזיניותבהצעתלעייןיוכלו

ילדיםשלזכותםעוגנוחוץ-ביתיתהשמהחוקלהצעתבהמלצה

הפכהטרםההמלצהזאת,עםלהפעלתה.מנגנוניםלהקיםוהחובהלתלונה

בישראל.לחוק

החשיבותבישראלמסוימיםבהקשריםהוכרהאםגםהיום,עד

להתלונןאפשרותחוץ-ביתיותבמסגרותהחייםילדיםעבורלהעמיד

הכרהעלהמושתתתוכוללתסדורהתפיסהמתוךהדמנעשהלאלרוב-

שיטתיבאופןמיושמתאינהלתלונההאפשרותכן,כמוהילדים.בזכויות

אלו.במסגרותומלא

שלבפועלהקמתםאתלקדםמבקשיםהכותביםהאמור,לאור

תשתיתהרחבתידיעלחוץ-ביתיתבהשמהילדיםעבורהתלונהמנגנוני

בסיסעלשגיבשותובנותוהצגתלהבנייתם,הנוגעוהמעשיהתאורטיהידע

זה.ידע

המאמר,מתמקדשבהחוץ-ביתית,בהשמהילדיםשלהתלונהזכות

ההשתתפותעקרוןבמסגרתהמעוגנתלהשתתפות,מזכותםחלקמהווה

מהלךבעיצובחלקלקחתהזכותלילדיםנתונההעיקרון,פיעלבאמנה.

להם.הנוגעיםהחלטותקבלתבהליכיהשתתפותםידיעלחייהם

היאהתלונהזכותמטרתהילדים.להשתתפותערוץמהווההתלונה

אתולשפרזכויותיהםאתיותרטובהבצורהלממשלילדיםלאפשר

האפשרותבידםשניתנתידיעלזאת,להם.הניתניםוהטיפולהשירותים

מצבם.לשיפורהליךוליזוםחווים,שהםוקשייםבעיותמצוקות,להביע

עלמבתיהםהוצאואשרילדיםאותםהםחוץ-ביתיתבהשמהילזים

והערכה),טיפוללתכנוןועדה(באמצעותהרווחהשירותישלהחלטהסמך

בבסיסלנוער.המשפטביתשלצופיעל-בהיעדרהאוהוריהם,בהסכמת

מןהוצאתםאתמחייבתאלוילדיםשטובתההנחהעומדתההחלטה

אישיות,מצוקותבשלזאת,חוץ-ביתית.במסגרתלחייםוהעברתםהבית

להםהנשקפיםסכנהאוסיכוןמחמתאוקשותמשפחתיותבעיותבשל

 oהרווחהמשרדידיעלחוץ-ביתיתבהשמהסודרו 2004בשנתבבתיהם.

המשנהועזתזוחבחקיקה,ויישומםוהמשפטהילזבתחוםיסוזעקרונותלבחינתהוועזה

פרויקט(תשס"ג),וייגלר 'רז"ועובנבנישתיר'פרופ'רבאשותחוץ-ביתית,השמהבנושא

פרויקטייזו"ח(להלן' 3 ~ 0ע'מסכם,זוח-המשנהועזתבעבוזתילזיםהשתתפות

 .)"השתתפות

הילז"זכויותבזרבהאמנהיי(להלן, 221ע' , 1038מס' , 31א"כהיל,דזכויותבזרבהאמנה

האמנה").ייאו

המשנהועזתזוח ,בחקיקהויישומםוהמשפטהילזבתחוםיסוזעקרונותלבחינתהוועזה

(להלן'(תשס"ג)וייגלרר'ז"ועובנבנישתיר'פרופ'רבאשותחוץ-ביתית,השמהבנושא

חוץ-ביתית").השמהבנושאהמשנהועזתייזו"ח
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 "לביטוחחמההראליי(פנימיות"י(ילדהמועצה-בסיכוייס 1 ('"בותיבאד ."עלומיםיימיתיפג / 13.5גי.ל:א..כ :ציור ."ווימהדמביתיי

משפחתית)(מטגרתבאומנהילדים 1,750טודרומתוכםילדים. 8,651

 . 4משפחתיים)במעונות(לרבותבפנימיותוהיתר

בישראלהילדיםמכללחלקרקמהוויםחוץ-ביתיתבהשמהילדים

פנימיותהשארביןכוללותאלומטגרות .חוץ-ביתיותבמטגרותהחיים

רובואולפנות.ישיבות ,ונוערילדיםכפרילרבותשוניםמטוגיםחינוכיות

שלוביןשלהםבין ,מבחירהאליהןהגיעואלובמטגרותהחייםהילדים

חוץ-ביתיתבהשמהלילדיםדומיםמאפייניםבעלייהיוחלקםהוריהם.

 ,מאפייניהםומבחינתהמטגרותאללהגעתםשהביאהאישיהרקעמבחינת

יושמוחוץ-ביתיתבהשמהילדיםמבחירה.למטגרותשהגיעואףוזאת

גםמשולביםשבהןבמטגרותולעתיםלהםהמיוחדותבמטגרותלעתים

שחיוהילדיםכלטך ,ט IIתשנלשנתנכון . 5מבחירהאליהןשהגיעוילדים

ילדיהיווומתוכםילדים, 61,100עלעמדחוץ-ביתיותבמטגרותבישראל

 .-14%כרקההשמה

מרביתחוץ-ביתית,בהשמהלילדיםתלונהבמנגנונימתמקדשהמאמראף

לכללבאשרגםהמתאימים,בשינוייםליישום,נכוניםבושיוצגוההיבטים

במאפייניםהנזכרהדמיוןבשלזאת,חוץ-ביתיות.במטגרותהחייםהילדים

עיקרייםברכיביםהדמיוןובשלהשונותלמטגרותהמשתייכיםהילדיםשל

במבוגריםוהתלותההוריםמןהריחוק(כגוןלטוגיהןבמטגרותהחייםשל

עבורמותאמיםתלונהמנגנונילהקיםלךעתנוראוילכו .ההורים)שאינם

חוץ-ביתיות.במסגרותהחייםהילךיםכלל

העבודהתהלו,ב.
לישראלבנוגע , 2005בשנתשבוצעהנושאשללימודעלמבוטטהמאמר

מזהחוץ-ביתיתבהשמהלילדיםתלונהמנגנוניפועליםשבה-ולאנגליה

היכרותרקעעלנעשתהבאנגליהדווקאלהתמקדהבחירהשנים.-15כ

בתחוםהפועליםמקצועייםגורמיםועם 6האנגליהילדיםחוקעםמוקדמת

עקבהתלונה.מנגנוניבהפעלתרב-השניםהאנגליהניטיוןרקעעלוכן ,שם

בעבודתנוהאנגלי.המודלשלשלםניתוחמציגאינוהמאמרהיריעה,קוצר

תוךאותןויישמנובאנגליההמופעלהמודלמתוךשעלותובנותשילבנו

בישראל.למציאותהנדרשותההתאמותיצירת

ושלובאנגליהבישראלחקיקהשלבחינהכללההנושאלימודמלאכת

אנשיעםטלפונייםוראיונותפניםאלפניםראיונותוכן ,רלוונטיתטפרות

בתחום.הפועליםבארץמפתח

משרד ,הראשוומרכזיים:גורמיםשנישלפעולתםנבחנהבממשלה

מבתיהםילדיםהוצאתעלאחראיהשירותולנוער:לילדהשירות-הרווחה

 ,(אומנההחוץ-ביתיותההשמהמטגרותעלומפקחחוץ-ביתיתלהשמה

לחינוךהו:ננהל-החינוךמשרד ,השני .ופנימיות)משפחתייםמעונות

הפנימיותמערכתעלהפיקוחעלממונההמנהלהנוער:ועלייתהתיישבותי

הילדיםמןחלקקולטתזומערכתהנוער.לעלייתברובההשתייכהשבעבר

וךנהחיבמשרדנוטףגורםחינוכיות.בפנימיותהחייםחוץ-ביתיתבהשמה

המשמשתלמידיםלפניותהפתוחהקוהוא ,ראשוניתבחינהנערכהשלגביו

נציבותשלפעולתהנבחנהכןכמוהחינוך.במערכתתלמידיםפניותכנציב

שנישלפעולתםנבחנה ,בנוטףהציבור.כללאתהמשרתת ,הציבורתלונות

בטיכויילדים IIהראשוו,בתחום:העוטקיםעיקרייםחוץ-ממשלתייםארגונים

 ) IIהחוטהלדילהמועצה-ילדים II :(לשעבר IIפנימיותלילדיהמועצה-

זכויותיהםלקידוםכשדולהכיוםהפועלהעיקריההתנדבותיהגוףשהנה

הלאומיתהמועצה ,השנייות.פנימייתלמטגרותמבתיהםשהוצאוילדיםשל

הילדיםכלשלכטנגורםהפועלבישראלהמרכזיהגוףשהנה ,הילדלשלום

ל IIמנכעםריאיוןהתקיים ,כןכמו .נוערולבנילילדיםקבילותנציבומפעיל

 ,באנגליהלמצבבאשרהשמה.מטגרותמגווןהמנהלהגדוליםהארגוניםאחד

ומקרבשםוהרשויותהאקדמיהמקרבגורמיםעםבכתבהתייעצויותנערכו

 .בתחוםהפועליםהתנדבותייםארגונים
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החווםולדוםשלהמווחדמצבםג.
חוץ-בותותהשמהשלבמסגרות

זכותממימוששונהחוץ-ביתיתבהשמהילדיסשללתלונהזכותסמימוש

אתהיוצריסעיקרייס,היבטיסבארבעה ,זאתככלל.ילדיסשלהתלונה

עבורדווקאויעיליסנגישיסתלונהמנגנונישבהעמדתהמיוחדתהחשיבות

זו.ילדיסקבוצת

היעזרם.אוחוץ-ביתיתבהשמההילזיםהורישלהיחסיתחולשתם . 1

חששרקעעלהוריהסמביתמוצאיסחוץ-ביתיתבהשמהילדיסכללי,באופו

פועלהואזהמצבחוו.שכרבפגיעותרקעעלרבותופעמיסבטובתסלפגיעה

אוההוריסשלחולשתסכלפיהס.ההוריסהתייחטותשלהיתרביויוצא

אומצוקהחווההילדשבהסמקומותבאותסבהמש,ךגסקריטיתהיעדרס

להטתייעיכולשהואמבליחי,הואשבהההשמהמטגרתבתוךמיוחדקושי

כךאלו.במצביסלולטייעצפוייסהיוכהוריסטבעיבאופואשר ,בהוריו

אחריסחניכיסמצדלהתנכלותקרבוהואהילדשבהסבמצביסלמשל

הצוות.אנשימצדאובמטגרת

המיוחזת.ופגיעותםחוץ-ביתיתבהשמהילזיםשלהיחסיתחולשתם . 2

אחריס,מילדיסיותרופגועיסחלשיסילדיסהסחוץ-ביתיתבהשמהילדיס

ילדיס-בהכוחותונטוליבחרבהביותרהפגיעיסכאנשיסלעתיסומתואריס

וטיפולדיכויהפליה,ובהו ,ונפשיותגופניותפגיעותשחוולאחרלהשמהשהגיעו

קשבמהפרעותהשארביוטובלשחלקסילדיסכוחן;בעלימבוגריסמצדפוגע

 • Bחרבתייסומקשייסוחרדהמדיכאוו ,למידהמליקוייוריכוז,

השמהלמטגרותחוץ-ביתית.השמהבמסגרתשהותמאפייני . 3

בערוצישלהסהצורךואתהילדיסשלפגיעותסאתהמגביריסמאפייניס

רביסילדיסחייסבפנימיותלה.ומחוצההמטגרתבתוךלפנייהתלונה

שונות.ברמותמוטדייסמאפייניסשלהחייסלמטגרתלהטתגלהנדרשיס

כפרטיס.הילדיסשלשלומסעללפקחמקשהכשלעצמוהילדיסריבוי

מבליההשמהבמטגרתהיוסשעותרובמשךנמצאיסהילדיספעמיס

יחטילפתחיוכלושעמסמבחוץולאנשיסלהחיצוניותלמטגרותלהיחשף

הפנימייה.בתוךממוקסהטפרביתשבהובפנימיותבמיוחד ,זאת .אמוו

וככליותרצעיריסשהילדיסככליותרמשמעותייהיהזהשקושיטביר

בתוךההשתלבותבאומנהלמטגרת.מחוץבפעילויותפחותמעורביסשהס

האומניס,שלהביולוגייסילדיהסגסלרוביימצאושבו ,קייסמשפחתיתא

כמו .להתמודדהילדיסנדרשיסשעמסוקשייסמתחיסמטבעהיוצרת

ממטגרותפחותחשופהמשפחתית,מטגרתבהיותההאומנה,מטגרתכו,

שלשלומסעללפקחהמקשהעובדהחיצונית,לבקרהאחרותהשמה

השמהמטגרותביווהעברהכוח-אדסשלתחלופהבה.החייסהילדיס

הילדיס.ת 1פגיעאתהואףמגבירות

חוץ-ביתית,בהשמהילזיםכלפימוגברתאחריותלמזינה ,לבטוף . 4

ולחייהס,לגורלסאחריותלקחתהמדינההחליטהמצבסשנוכחמכךהנובעת

אחראיתכועלעמס.להיטיבכוונהמתוךממשפחותיהס,אותסוהרחיקה

העבירהשאליהובמטגרותטובתסולהבטחתהילדיסשללשיקומסהמדינה

טעיףבמטגרתולעיגוולהכרהזכתההמדינהשלזומוגרבתאחריותאותס.

להגנהאלוילדיסשלזכאותסאתהקובעהילדזכויותבדרבלאמנה 20

המדינה.מצדולטיועמיוחדת

הזקוקהקבוצהמהוויסחוץ-ביתיתבהשמהילדיסהאמור,כלבשל

לה.מחויבתשהמדינהזכויות,היעלמיוחדתלהגנה

בהקשרהתלונהזכותשלד.משמעותה
 9החוץ-בותותההשמהשל

מעמידהלהשתתפות,ילדיסשלמזכותסחשובחלקהמהווההתלונה,זכות

לענייניסבאשרמצוקותיהסואתדעתסאתלבטאדרךהילדיסעבור

אףהתלונהשינויס!.אוטיפולדורשיסראייתסושמזוויתלחייהסהנוגעיס

מצבס.אודותעלאינדיקציההילדיסמוישירותלקבללמערכתמאפשרת

נשואלילדבאשרתיקווהטעוולתיקוולפעולניתועתאמת,בזמוביוזאת,

בדיעב,דוביוהתמשכותה),אוהפגיעההישנותמניעתשל(במונחיסהתלונה

הפגיעהאתולצמצספגיעה,לאחרבשיקוסעצמולילדלטייעשעשויבאופו

זהבאופולגמרי.אותהלמנועאףאודומה,במצבהנתוניסאחריסבילדיס

אלאהתלונה,שבעניינוהילדחייעלרקלאהתלונהבירורהליכימשפיעיס

במישריולתלונה,הנוגעיסילדיסקבוצותשלאוקבוצהשלחייהסעלאף

במטגרתאחרילדמצדרביונותעלילדשלתלונהלמשל,כ,ך .בעקיפיואו

מידי,באופוהבריונותמפנילהגנתולפעולמאפשרתחי,הואשבהההשמה

תלונההישנותה.למניעתהדרושככלולפעולהדבריסאתלבחווובהמשך

ובכךבריונותאותהבשלאחריסבילדיספגיעהגסלחשוףעשויהשכזו

ילדיס.כמהעלשישפיעטיפוללאפשר

לפקחהמטייע ,ההשמהמערכתשלבקרהאמצעיגסמהווההתלונה

אודותעלחשובמידעלקבללמערכתמאפשרתהיאתפקודה.אחרולעקוב

תפקודהואחרכפרטיסילדיסשלמצבסאחרמעקבהאתלשפרהתנהלותה,

עללהצביעיכולהמטויסלנושאבנוגעתלונותשלהצטברותכללי.באופו

למוט,דבנוגעתלונותלהצטבריכולותלמשלכךכולל.פתרווהדורשתבעיה

אומזווכגוומטויסלנושאבנוגעאףאומטוימיסלאומניסאוצוותלאיש

שהיאהשירותיסאיכותאתלקדסהמערכתיכולהזובדרךמשמעת.אמצעי

 I)אחריותה.שתחתלילדיסמעניקה

(אי 2004סטטיסטי,שנתון-בישראלילדיסהילזלשלוםהלאומיתהמועצהראו 4

 4.1לוח , 93תשט"ה)עורכים,קמחייומקריזיקגיבינטטוק-ריבליו,זי ,ציוניתיי ,בו-אריה

1998לנכוובפנימיותהילזיםמטפרעל(נתונים /9 נכוואחרוו(נתוואי 4תרשיםבצירוף )-

 ,בישראללזיםייי(להלו,-106ו 98 , 95יבע ,) 2004למרץ(נכוויה 4ותרשים ) 2004לינואר

חטריםלמשפחותיהםמחוץהחייםהילזיםמטפרלגביהמתפרטמיםהנתונים .)" 2004

עזכניים.תמיזולאחלקייםולפיכךרבותשניםבמשך

 . 88-86יבע , 3הערהלעילחוץ-ביתית,השמהבנושאהמשנהועזת"חזו

41 . Children Act 1989, Ch . 
A. Aiers & J. Kettle When Things Go Wrong - YOllIlg People 's Experience oj 

, Getting Access to the Complaints Procedul'e in Residential Care (London 
חוץ-ביתיתבהשמההילזיםמוגזוללחלקבנוגעגםנכוויהיהזהתיאור . 1998 ( 1

בישראל.

אריה,בוי(א 2005סטטיסטי,שנתון-בישראלילדיסהילזלשלוםהלאומיתהמועצה

4.9לוח , 103-102יבעתשט"ו),עורכים,קמחייומייציונית -4.8 . 

בעי , 3הערהלעילחוץ-ביתית,השמהבנושאהמשנהועזתזוייחעלבעיקרממטטזהחלק

224 ,114-113 . 

חייהם,יהיבטכללגביתלונהלמנגנוניזרשיםנילזיםכיקבעההילזלזכויותם"האוועזת 10

בענייולביתם.מחוץהשמתםבעתלהםהנזרשיםלמנגנוניםגםהתייחטהמטויםובאופו

 Unicef lnlplenlentation Handbook jor the Convention on the Rightsראו,זה
155- 157 ) 1998 ,. ojthe Child (Geneva, R. Hodgkin & P. Newell eds . 

35 



ועדתידיעליהזכותעוגנההתלונהזכותשלבחשיבותההכרהמתוך

הצעהשהנה- llהילדזכויותלקידוםחוקלהצעתבהמלצתהרוטלוי

השמהחוקלהצעתלהמלצתה 19בסעיףוכןהילדים,כללעלהחלהכללית

תלונהלהגישהזכותילך"לכלכך:הזכות,עיקריאתהמציגחוץ-ביתית

צרכיו,ואתהמתפתחיםכשריואתתואמתאשרבךרךחופשי,באופן

ענייןכללרבותלו,הנוגעענייןכללגביפרטיותו,עלשמירהתוךוהכל

ההשמה",למסגרתאולהשמההנוגע

תלונהמנגנונילהקיםהחובהעוגנוהחוקלהצעתלהמלצהי'בפרק

מרכזייםהיבטיםוכןאותן,המפעיליםובגורמיםההשמהבמסגרות

חיצוניארצי,תלונהמנגנוןלהקיםמוצע ,ההמלצהפיעל , l2פעולתםשל

ובגורמיםההשמהבמסגרותשיופעלופנימייםמנגנוניםלצדשיפעללמסגרות,

ובהם:המנגנוןלהפעלתמנחיםקוויםמציגהההמלצה ,אותןהמפעילים

והמבוגריםהילדיםיידועפרטיות,תיעוד,התלונות,שלמהירבירורנגישות,

הילדיםהשתתפותמימושה,דרכיועלהתלונהזכותעללהםהאחראים

עליהם,ופיקוחהמנגנוניםלהפעלתואחריות

ההשמהמסגרתעבורהילד,עבוררבערךהתלונה,זכותשלליישומה

מיישומהנהניםהילדיםהאישית,ברמהבכללותו,ההשמהמערךועבור

דימויםלחיזוקזכויותיהם,עלההגנהלקידוםהנוגעיםבהיבטים

מעורבותםלהגברתויכולותיהם,כישוריהםלפיתוחהעצמי,וביטחונם

האמוןולחיזוקחייםהםשבהולמסגרתלחייהםהנוגעבכלואחריותם

מאפשרהתלונהזכותמימושהארגונית,ברמהבמערכת,נותניםשהם

(המבוססותיותרוישימותמושכלותהחלטותלקבלהשאר,ביןלמערכת,

רבהמעורבותלקדםלעניין),ובנוגעלעצמובנוגעהילדשמסרמידעעלגם

דיאלוגמצדם,יותרטובההתנהגותלקדםשעשויה-הילדיםמצדיותר

 , l3פעולהושיתופי

ילזיםשלםזכותםחשוב pחלה IIהםההתלוכה,זכות

אתלבטאזרךהילזיםעבורםעםיזהלהשתתפות,

הכוגעיםלעכייכיםבאשרותיהם Pםצוואתזעתם

שיכויאוטיפולזורשיםראייתםית IIושםזלחייהם

שלהתלונהלזבותהרעוונותהתשתותה.
חוץ-בותותבהשמהולדום

שניעומדיםחוץ-ביתיתבהשמהילדיםשלהתלונהלזכותהרציונלביסוד

 , l4להלןשיפורטומרכזייםנדבכים

 l5הילךזכויותתפיסת • 1

יותררחבהתפיסהעלמבוססת ,ילדיםשלוכזכותכזכות,בתלונהההכרה

הזכותוכבעליככלל,זכויותכבעליבילדיםמכירהאשר ,באמנההמעוגנת

שהיאבכךהיאכזכותהתלונהשלההגדרהחשיבות , l6בפרטלהשתתפות

ולאקבועבסיסעלוזאתליישומה,המדינהשלחובהזוזכותכנגדמעמידה

גםתשליךזוהכרהוארעיים,מקומייםיזמהשלאוחסדשלבסיסעלעוד

נושאיהן,ועללהגישיהיהשאפשרהתלונותטיבעל

בעקרוןבעיקרמתמקדהתלונהלזכותבתשתיתהעיסוקלרוב,

שלושתעלגםמבוססתהתלונהזכותכילטעוןמבקשיםאנוההשתתפות,

שיפורטוכפיוהתפתחות,הילדטובת(שוויון,הנוספיםהאמנהעקרונות

להקמתהתשתיתבביסוסמיוחדמקוםלהגנהלזכותגםמכ,ךיתרה , l7להלן)

התלונה,מנגנוני

עקרוןהואהתלונהזכותנובעתשממנוהראשיהעיקרוןכאמור,

ההשתתפותזכותבבסיסהעומדהרציונללאמנה), 12(סעיףההשתתפות

זאתההשתתפות,זכותלמימושאמצעישהנההתלונה,זכותביסודגםעומד

ניתןשבמסגרתואקליםמחייבהתלונהזכותשלאפקטיבימימושועו,ד

 ,החוץ-ביתיותבמסגרותההשתתפותזכותליישוםומגווןיומיומיביטוי

להביעהזכותדעה,לחוותהמסוגליםלילדיםנתונההעיקרון,פיעל

בחשבוןתילקחשדעתםזכותםכןלהם,הנוגעענייןבכלבחופשיותזודעה

מכריע),דווקא(ולאוראוימשקללהושיינתןבעניינם,החלטהקבלתבעת

 ,בגרותםולמידתלגילםבהתאם

הנוגעיםנושאיםעלשתחוליכולההשתתפות,כזכותהתלונה,זכות

תלונה-כגוןומנהלייםמשפטייםלהליכיםבנוגע(לרבותאישיבאופןלילד

לתכנוןועדהבפניבעניינובהליכיםלהישמעלילדאפשרושלאלכךהנוגעת

למשל ,מקבוצהכחלקלילדהנוגעיםנושאיםעלגםכמווהערכה),טיפול

האומנהילדימכללאומשפחתוןילדימקבוצתבפנימייה,גילמשכבתכחלק

ההשמה),במסגרתצוותלאישאוהמגוריםלתנאיבנוגעתלונה(כגון

שלהפלייתםאתאוסרלאמנה) 2(סעיףהפליה)(איסוריהשוויוןעקרון

התלונהמנגנוןמתכליותאחתבאמנה,להםהנתונותהזכויותלכלבנוגעילדים

נפגעותחוץ-ביתיתבהשמהילדיםשלזכויותיהםשבהםמצביםלאתרהיא

ילדיםלעומתבהפלייתםשמדורבביןזאת,בהם,ולטפלהפליה,שלרקעעל

מפנימייהתלמידיםשלהספרבביתהפליה(למשלחוץ-ביתיתבהשמהשאינם

מסגרתבתוךבהפלייתםשמדורבוביןמפנימייה)שאינםלתלמידיםביחס

לוותיקים),עוליםביןהפליה(כגוןבהאחריםילדיםלעומת-ההשמה

אתלהבטיחהמךינהחובתאתמעגןלאמנה) 3(סעיףהילךטובתעקרון

ההשמהילדיטובתאתלהבטיחהמוגרבתחובתהואתככללהילדיםטובת

הואהתלונהמנגנוןמיוחד,באופןאחריותלקחהשלגורלםלאמנה), 20(סעיף

הילדים,טובתלהבטחתלהעמידמחויבתשהמדינההערומתמביןאחת

מנגנוןפעולתאתשינחהכעקרון-עלישמשהילדטובתשעקרוןראוי

בוהעושיםהילדיםטובתאתלהבטיחהמנגנוןשעלמכךנגזרהתלונה,

ממכלולכמורכבתרוטלויועדתידיעלהוגדרההילדטובתולקדמה,שימוש,

אתלקדםהמנגנוןמיועדכןעלהילד,שלוהאינטרסיםהצרכיםהזכויות,

 l8ההגנתיותזכויותיהםיישוםאתרקולאהילדיםזכויותמכלולשלהיישום

 ,להשתתפותהילדלזכותלמשלשנוגעותבתלונותגםלטפלהמנגנוןעל-(כך

פגיעהמפנילהגנהלזכותושנוגעותבתלונותטיפוללצדולפרטיותלמידע

לסוגיה),

בתשתיתמרכזימקוםלאמנה) 6(סעיףההתפתחותלעקרוןגם

לחייםהזכותילדלכלנתונותזהעיקרוןפיעלהתלונה,זכותאתהמבססת

הראשיתתכליתוהאפשרית,המידהמרבעדולהתפתחותלהישרדותוהזכות
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המלאההתפתחותואתהילז,מטובתכחלקלהבטיחהיאהתלונהמנגנוןשל

לוולטייעוהחברתית),הנפשיתהשכלית,הגופנית,התפתחותואת(הכוללת

להישרזותבזכותוובעיקרמזכויותיובאחתלפגיעהחששקייםשבובמקום

משנהזכויותבחובוכוללוההתפתחותההישרזותזכותמימושולהתפתחות.

להגנההזכותהיאביניהןמרכזיתולפנאי.לזהותלחינו,ךהזכותכגוןרבות

פגיעה.אוניצולשלצורהכלמפני

מוגןלהיותהזכותאתכוללתלאמנה, 19בטעיףהמעוגנתלהגנה,הזכות

לטוגיהם-והתעללותניצולמפניהזנחה,מפניוגופנית,נפשיתאלימותמפני

כנגזהמעמיזההזכות . l9שםהמפורטותנוטפותפגיעותומפני-השונים

לטפקכזיבטעיף,המפורטיםאמצעיםמגווןלנקוטהמזינהעלשחלהחובה

כאמור.פגיעותמפניהגנהלילז

ההגנהלהבטחתערובותשלכוללממארגחלקמהוויםהתלונההליכי

 . 20נכשלואחריםתקשורתכשערוציבמיוחזעולהחשיבותםהילזים.על

בעיתוישמופעל ,ישירהבעהערוץלילזלטפקיכולתםבשלהיתרביןזאת

לו.המתאימיםובזרן

ילזיםשלזכותםביןהזוקקשרנקשרבנושאהאנגליתבכתיבה

המזיקותההשלכותומוזגשותלהגנה,זכותםלביןולתלונהלהשתתפות

שכישלוןנמצאלמשלכןילזים.בשמיעתכישלוןשלבעטיולהיגרםשעלולות

בילזיםצוותאנשישלבהתעללויותחשובמרכיבהיהלילזיםבהקשבה

היעזרםאתבמיוחזציינואלובפרשיותהחקירותחות IIזושם.בפנימיות

ועמזו , 2lעזרהלחפשלילזיםלאפשריכוליםשהיוכלשהם,תלונההליכישל

הממשלהקבעההזו"חותבעקבותלילזים.שבהקשבההרבההחשיבותעל

 . 22אותםותקצבהוההשתתפותההקשבהלחיזוקמתאימיםיעזים

לילךיםהרווחהשירותיאיכותשיפור • 2

איכותשיפורהואהתלונהמנגנונישלברציונלבחשיבותומשנינזבן

מערכתשלכלקוחותבילזיםמההכרהכחלקלילזים,הניתניםהשירותים

הרווחהשירותיבתחוםהמתפתחתמהמגמהחלקמהווהזהרציונלהרווחה.

 , 23ללקוחותיהןיזןעלהניתניםלשירותיםהרשויותאחריותלהגברת

נובעתמכאן .הלקוחשלההטתכלותבזוויתהרווחהשירותישלולהתמקזות

מטוגלולהיותמינימלייםלטטנזרטיםלצפותהלקוחשלבזכותוההכרהגם

גםקשורהזומגמהבילזים,כשמזוברלו.מטופקיםכשאינםאותםלתבוע

בהםהמכירהלתפיטהכנצרכים,ילזיםעלומהטתכלותמפטרנליזםבמעבר

לגביהם.בהחלטותלהשתתפותזכותבעליוכלקוחותזכויותכנושאי

השירותיםאיכותשיפורשלשהעמזתומאחרבחשיבותומשניזהנזבן

העשייה,כמרכזהילךמןהלבתשומתאתמטיטההמנגנוןפעולתבמוקז

בגישותשימושלקזםעשויההיאכן,כמו . 24העשייהכמרכזלמערכת

שביןליחטיםבהכרחמתאימותשאינןהצרכנות,לתחומיהמתייחטות

 . 25החוץ-ביתיתההשמהבמטגרותבהםהמטפליםלביןהילזים

ולדוםשללתלונהזכותםוושוםו.
בושראלחוץ-בותותבהשמה

בישראלהמצבאתנבחןחזשים,מנגנוניםביצירתהצורןעללעמוזכזי

זובחינהחוץ-ביתית.בהשמהילזיםעבורתלונהמנגנונישללקיומםבנוגע

בעתיז.הרצויהמצבלגבילהצעותמקוםלהותירכזירבבקיצורמוצגת

הקייםהךיו . 1
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 oובכללאזם,כלשלזכותואתקובע ) IIהמזינהמבקרחוק II(להלן:משולב]

מאתבתלונותלטיפולתפעלהמזינהמרשויותרשותנלייקובע:החוקלהצעת )ז( 5 'ס 11

בזרןבהןלפגיעהאוזנויותיהםליישוםהנוגעבנלפעולתה,לתחומיהנוגעותילזים

ח"זוהיל,דזכויותלקיזוםחוקלהצעתהמלצה .האמנה"לעקרונותובהתאםראויה

 ,נללי)(חלקבחקיקהויישומםוהמשפטהילזבתחוםיסוזעקרונותלבחינתהוועזה
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שהחוקכיווןזאת,עס . 17הציבורתלונותלנציבתלונהלהגישילדיס,גסזה

שונותהתאמותשלאזכורבואיןילדיס,עלפרטניבאופןחלואינוכללי

בו.להשתמשיוכלושילדיסמנתעלובהליכיובמנגנוןלקייסשיש

מנהליותהוראותכמהקיימותהרווחהבמשרד-המנהליתרבמה

אף . 19לפנימיותובנוגע 18לאומנהבנוגעהתלונה,בנושאהעוסקות

להתייחסותחשובבסיסומעמידותמהראשונהמפורטותשהאחרונות

רביסלהיבטיסהתייחסותהחסרותכלליותבהוראותעדייןמדוברלנושא,

שהןנראהבהמש,ךשיוצגכפיכן,כמוומנגנוניה.התלונההליכישלוחשוביס

שיטתי.באופןמיושמותאינן

המנהליותבהנחיותאובדיןנוספתהסדרהנמצאהלאהאמור,מלבד

תלונהבמנגנוניאולתלונהחוץ-ביתיתבהשמהילדיסשלבזכותסהעוסקת

עבורס.

לעיגוןבנוגעהישראליבזיןהבולטהחסרעולההאמורמתון

מנגנוניםלהעמיזוהחובהלתלונהחוץ-ביתיתבהשמהילזיםשלזכותם

כפיבפועל,הנוהגהמצבעלגסמשליךזהחסרטבעיבאופןלמימושה.

להלן.שיוצג

הילזיםהתייחסומזריכיםעלבתלונותמזוברכאשר

בפועלמהםהמונעיםחסמיםשלארכוהלשורה

בתלונתםטעםשישלחושאולהתלונן

בישראלחוץ-ביתיתבהשמהילזיםשלהתלונהזכותלמימושפעולות . 2

מרכזייסגורמיסשלפעולתסנבחנההנורמטיבית,המסגרתבחינתלאחר

התלונה.זכותליישוסלעיל,שפורטוכפילהומחוצהבממשלה

הבאות:המסקנותעלושנערכההבחינהמן

המעניקתלונהמנגנוןכיוסמופעללאהממשלהפעילותבמסגרת 2.1

נציבותלתלונה.חוץ-ביתיתבהשמהילדיסשללזכותסומותאסמלאמענה

לאהרווחהבמשרדמילדיס.תלונותמקבלתשאינהכמעטהציבורתלונות

לפניותהפתוחהקוהחינו,ךובמשרדלילדיסמיוחדתלונהמנגנוןפועל

מותאסאינואךחוץ-ביתית,בהשמהמילדיספניותגסמקבלתלמידיס

עבורס.במיוחדעצמומשווקואינואלולילדיסבמיוחד

והחינוךהרווחהבמשרדיהחוץ-ביתיתההשמהמסגרותעלהפיקוח 2.2

ושבאמצעותסתלונה",יימנגנונימהוויסשאינסאחריסערוציסמפעיל

אלובערוציסהעבודהזאת,עסתלונות.מגישיסבשמסואנשיסילדיס

והלכההתלונה,זכותשלומפורטתסדורהתפיסהעלמבוססתאינה

מימושעצסעלמסודרתיעודאיןשיטתית,אינהבתחוסהעשייהלמעשה

מכיריסילדיסשבההמידהעלהמצביעמידעואיןהמופעליסהערוציס

עבורס.כמתאימיסבהסרואיסאואלוערוציס

מגמה,כיוסשקיימתניכרהרלוונטייסהממשלהמשרדיבשני 2.3

במסגרותילדיסשלהשתתפותערוצילחזקדרכה,בראשיתהנמצאת

שלביישוסההדרגתיתההתקדמותבמסגרתזאתשונות.בדרכיסההשמה

הילד.זכויותתפיסת

שוניסארגוניסידיעלמופעליסהחוץ-ממשלתיותבמסגרות 2.4

האינטרנטהטלפון,באמצעותדרכיס:במגווןילדיסעסלהידברותערוציס

הילדלשלוסהלאומיתהמועצהזאת,וברוכהענפהעשייהבתוךובכתב.

נציבהואתלונות,כמנגנוןהמוגדרמנגנוןהמפעילהמרכזיהגוףהיא

נושא,בכלהילדיסמכללפניותמקבלהנציבוהנוער.הילדיסקבילות

הפוניסרוב . 30חוץ-ביתיתלהשמההקשוריסבנושאיספניותגסוביניהן

בגדרשאינובלבדמידעבירורמהוותהפניותשלוחלקןמבוגריס,הס

ייהמועצה(לשעברפנימיות"לילדיייהמועצהגסהפעילהבעברתלונה.

מצומצמיסבהיקפיסשפעל(אומבודסמן)תלונותנציבהחוסה")לילד

עוד.פועלאינוזהאךיותר,

זכותליישוסהנוגעבכלהקייסהמצבללימודוחשובנוסףמקור

במסגרת 2002בשנתשבוצעההשתתפותפרויקטזו"חהואהתלונה

נשמעוהפרויקטבמסגרת . 31חוץ-ביתיתהשמהבנושאהמשנהועדתעבודת

דיברואשרמגוונות,השמהמסגרותמשבע 18-6בגילאיובנותבניס 113

לביןמדריכיסעלתלונותביןהבחינוהילדיסככלל,התלונה:נושאעלגס

שוניסגורמיסהילדיסציינוהאחרותלתלונותבאשראחרות.תלונות

הבית,הוריהמדריכיס,ובהסתלונותיהסלהעלותיכוליסהסשבפניהס

גסכיציינושהילדיסאלאהמסגרת.ומנהליהפסיכולוגהסוציאלי,העובד

יפעלואורצונסלשביעותבתלונתסיטפלובהכרחלאלהס,יקשיבואס

בעניינה.אקטיבית

שלארוכהשורההילדיסמנומדריכיסעלבתלונותמדוברכאשר

כגוןבתלונתס,טעסשישלחושאולהתלונןבפועלמהסהמונעיסחסמיס

שירעאועליהסיכעסשהמדריךחששעצמו;למדריךלפנותבושהאוחשש

מכיוון-המדריךעללהתלונןכדיאחרלגורסלפנותחששאליהס;יחסו

כךעללהענישסעשוישהמדריךומכיווןכחוצפהלהיחשבעלולשהדבר

במבחן-מדריךעלשבתלונהאפקטיביותוחוסראליהס;יחסולהרעאו

התוצאה.

חוסרלתלונה,מותריסנושאיסעלמגבלותנוספיס:קשייסציינוהילדיס

ו"טרטור"להתלונןניתןשבפניולגורסבנוגעאי-בהירותבדבריהס,אמון

לילדיסאסורהמקומותמןבחלקבתלונתס.טיפולללאשוניסגורמיסבין

המדריך.דרךקודסשיעברומבלילמנהללפנות

הסשבואפקטיביכגורסההוריסאתהילדיסציינומסגרותבכמה

בשינוי.מעונייניסהסכאשרלשינוילגרוסבפועלושיכוללהסתייעיכוליס

בנוגעהכלליתהתמונהנוכחבדיקהלהמשךוראויהחשובהזוהתייחסות

לעיל.שתוארהכפיבהשמה,ילדיסלהורי

וניתןהמאמרבפתחהובאהתלונהלנושאבנוגעהילדיסתחושותסיכוס

תלונות.להציגויכולתתועלתהיעדרשלבתחושהכלליבאופןלתמצתו

לאבישראלכילסיכוס,להסיקניתןשהוצגההכוללתהתמונהמן

השמהשלבמסגרותהמצוייסלילדיסהמעניקתלונהמנגנוןכיוסמופעל

בישראלשקייסמכאןלתלונה.לזכותסוייחודימלאמענהחוץ-ביתית

שלבמסגרותילדיסעבורייחודייסתלונהמנגנונישלבפיתוחצורך

חוץ-ביתית.השמה
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פעולתוודרכוהמנגנוולמבנהמתווהו.
עמזופעולתו,אתשינחוהעקרונותואתהמנגנוןמאפייניאתלגבשבבואנו

עיקריות.יסוזהנחותשתיעינינולנגז

הגזרתעלהיעזקהלשלהמקיפהוהשלכתומרכזיותולאורראשית,

המרכזיהיעךקהלכייסוזכהנחתהגזרנו ,יישומםועלהמנגנוןמאפייני

להבטיחמבקשתזוהנחהחוץ-ביתית.בהשמהילךיםהואהמנגנוןשל

ישרתהמנגנוןשבומצבייווצרושלא ,עצמםהילזיםאתישרתשהמנגנון

בארץשנוצרכפיועבורם,ילזיםשלבשמםהפועליםמבוגריםבעיקר

ההנחהשלמטרתה ,כןכמו . 3בתחוםןהפועליםבמנגנוניםובאנגליה

בילזיםשמזוברמכךהמתחייבותההתאמותכלשליצירתןאתלהבטיח

חוץ-ביתית.בהשמה

לעשייהכתחליףלשמשנועךלאהתלונהערוץכיהגזרנושנית,

לשמשמתיימראינוהתלונהמנגנון ,לגישתנולה.כהשלמהאלאהקיימת

להגנתובכללהילזיםשלטובתםלהבטחתראשיאובלעזיכאמצעי

אשראחרים,אמצעיםלצזהפועלנוסף,אמצעילהוותתכליתוזכויותיהם.

ככלתהיההמהלךשלהאמיתיתהצלחתוזו.מטרהלמימושיחזמכוונים

אליו,נגישותוחוסרמוזעותחוסרמחמתלאאך ,חיוניפחותיהיהשהמנגנון

אתלפתורותצליחביזיה,אשרהכליםאתתשפרשהמערכתכיווןאלא

בתוךלרשותה,העומזיםהכליםבמסגרתמצוקותיהםואתהילזיםבעיות

חיצונית.בהתערבותצורךללא ,בהןהתומךובמערךההשמהמסגרות

אתלהנחותהנזרשיםהעקרונותאתהגזרנואלו,יסוזהנחותשתילאור

להלן.שיוצגוכפיהמרכזיים,מאפייניואתוקבענוהמנגנון,פעולת

מנחיםעקרונות . 1

בהשמהילזיםעבורתלונהמנגנונילהפעלתהמתאיםהמוזלגיבושבעת

אתשינחועקרונותלמספרהזעתאתלתתמוצעבישראל,חוץ-ביתית

מנגנוןבכלליישםיהיהנכוןאשרהעבוזהתהליכיואתהמבנייםהמאפיינים

התלונה.זכותשלמהרציונלנובעיםאלועקרונותייבחר.אשר

הילזטובתעקרונותהעמזתשליוצאכפועלבילךים.פגיעהמניעת 1.1

מיוחזתחובהמוטלתהמנגנוןמפעיליעלהמנגנון,פעולתביסוזוההתפתחות

הילזים,טובתעםאחזבקנהיעלוותוצאותיההמנגנוןפעולתכילהבטיח

עיקרוןלעזרה.אליופנייתםעצםבעקבותפגיעהתיגרםלאלילזיםכיוכן

כפיהייחוזימצבםנוכחחוץ-ביתיתבהשמהילזיםעבורבמיוחזמרכזיזה

עלתלונההגשתבשללשלםעלוליםשהםהמחיראתהמגזיללעיל,שתואר

תובילתלונהשהגשתחששעלבאנגליהגםילזיםזיווחוזהבהקשריזם.

מביתהעברתםמפניחששו 34באומנהילזיםלמשלכךבהם<כ.לפגיעה

עצמם.באומניםפגיעהמפניוכןהתלונה,בעקבותהאומנים

(למשלעצמוהמנגנוןמפעולתלנבועעלולותבילזיםאחרותפגיעות

בירורה).הליכיעללילזמיזעבמסירתוליקוייםבתלונהמזיאיטיטיפול

מהוויםהתלונההליךשלהראשוןבשלבהילך.לךברימשקלמתן 1.2

עז ,אותםהשוקלהגורםבפניהעומזבלעזיולעתיםמרכזינתוןהילזזרבי

להבטיחישזהבשלבכןעלהתלונה.נשואהענייןעלנוסףמיזעשללאיסוף

שלומעמיקרציניבירורשיבטיחמשמעותימשקלייוחסהילזלזבריכי

לייחסישנוספים,מיזעפרטילצזייבחנוהילזכשזרביבהמש,ךתלונתו.

במלואלהתייחסהחשיבות . 35בגרותוולמיזתלגילובהתאםמשקללזרביו

בילזיםכשמזוברבמיוחזגבוההלעומקולבחנםהילזיםלזבריהרצינות

ושעשוייםבפניהםהעומזיםהאפשרייםהחסמיםבשלחוץ-ביתיתבהשמה

לעיל.שפורטוכפיתלונה,להגישמהםלמנוע

חשששראיינוהמקצועמאנשיחלקמצזבפנינוהועלהזהבהקשר

שנמסרועזויותזווקאזאת,עם . 36סרקבתלונותהמנגנוןשלהצפהמפני

מוצעמקרה,בכלאחרת.הצביעו , 38ובאנגליה 37בארץפעילים,מנגנוניםעל

תתרחש ,למנגנוןיגיעושלעתיםסרקתלונותבשלשבומצבמפנילהיזהר

בתלונות.המובעיםהילזיםזבריבערךהפחתה

עקרוןיישוםלמנגנון.נגישותהבטחתומניעתה;הפליהאיסור 1.3

שווההזזמנותלהבטיחראשיתמחייבבהקשרנו,מנחהכעיקרוןהשוויון

לתלונהזכותםאתלממשהשמהמסגרתשלסוגבכלוילזילזהלכל

קשורהזומטרההבטחתאפקטיבי.תלונהלערוץחופשיתגישהבאמצעות

שעבורםהילזיםלכלאליומלאהנגישותלקייםהמנגנוןבחובתבמישרין

רחבמגווןלהעמיזהמנגנוןמחויב ,הראויההנגישותאתליצורכזייוקם.

 .התאמותשל

ההשמהמסגרותשללאופייןעצמולהתאיםהמנגנוןעלראשית,

התלונהבהגשתהקשייםמשפחתיים).ומעונותפנימיות(אומנה,השונות

 oהמנגנוןהבנייתובעתלמסגרת,ממסגרתמשתניםהגשתהשלוהמשמעויות

תלונותנציבאלתלונהלהגישרשאיאךסכלייכיקובעהמךינהמבקרלחוק 33 'ס 27

 ."הציסר

 . 9 'בס ,אומנה"במשפחותייהטיפול(תע"ס)סוציאליתעמךהלתקנון 8.2תקנהראו 28

http://\v\vw.molsa.gov.il/CagilaMikzoit/Takanon/documents/pdf/8 .2.pdf] [ 
) 11.06.2006 Iast visited on (. 

שליו 'א(נהליפקובץ-ופעולותיוהמעוןונוערלילךהשירות-והרווחההעבוךהמשרך 29

2.34נהליסראו .) 1997עורכת,  .-0.8ו 5.16 , 5.15 , 2.33,

 4.7%שהן ,והפנימיותהאומנהמתחוספניות 416הילךיסתלונותנציבקיבל 2003בשנת 30

 . 497 'בע , 4הערהלעיל , 2004בישראל,ילזיפראושנה.באותההפניותמכלל

פרויקטךו"חראוהפרויקט.אתשהפעילה ,סוציאליתעובךתרפל,דטלייךיעלהוכןהךו"ח 31

 .-348 347 ,-340 339 , 327 'בע , 1הערהלעילהשתתפות,

חוץ-ביתיתבהשמהלילךיסאומבוךסמןשהפעילהבעתפנימיות"לילךיועצה"מבכך 32

עלבכתיבהגסאלו.גופיסנציגיעסמראיונותשעלהכפיהיל,דלשלוסהלאומיתובמועצה

אלו,במנגנוניסלהשתמשממעטיסילךיסכימצויןבאנגליהבהשמהלילךיסתלונהמנגנוני

 C. Williamsראו,שס.המתלונניסמכלל 200lהרקמהוויסהילךיסכיהןוההערכות
14 " The Practical Operation of the Children Act Complaints Procedure " 

32-34 , 25 ) 2002 ( zd Family Law Qltarterly זChild a ; ראו,וכן, Aiers & Kettle 
25 , 8 . Sltpra note 7, at pp , שלהתייחסותוהובאהשסUtting הפוניסשרובלכך

ילךיס.אינסלמנגנון

 . Timms, supra note 24, at p . 365ראו, 33
 . Wallis & Frost, supra note 18, at pp . 22-26ראו, 34
 . 2הערהלעיללאמנה, 12 'ס ,ההשתתפותלעקרוןבהתאס 35

ענייניסעלתלונותלביןממשבהןהיהשלאתלונותביןלהבחיןיש "סרקתלונותייבביטוי 36

שאיןלתלונותהכוונהבהקשרנובמנגנון.לבירורלהפנותןמקוסהיהלאשאוליפעוטיס,

ממש.בהן

מנהלתשווא.בתלונותהצפהאיןהילךלשלוסהלאומיתבמועצההפועלהנציבבמסגרתכך 37

זה.בתחוסלחששמקוסרואהאינהכיציינההנציב

38 Timms שוואתלונותמגישיסשילךיסשנךירהמסקנהעולהשמהסמחקרנתונימציגה

 Timms, supra note 24, atראו,יתלוננו.ולאאי-צךקיסבלושילךיסבהרבהשכיחוכי
372-373 . pp . 
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יהווההנאמנותקונפליקטלמשל,כך,זה.לשוניהתאמותמראשליצוריש

מאשרמשפחתייםובמעונותאומנהבמשפחותיותרמשמעותיחטם

שינוייםביצירתיותררבהגמישותישזאת,לעומתבפנימיות,בפנימיות.

באומנה.מאשרהמטגרתבתוך

התאמתיזיעלזאתעצמו.למנגנוןנגישותשתתקייםלהבטיחיששנית,

טבירכיבחשבוןלהביאישזהבהקשרפעילותו.ושעותעמוהתקשורתזרכי

גםולעתיםלמחשביםבנגישותמאחריםיותרמוגבליםבהשמהשילזים

ובפרטשלהם,הפנאישעותכוללשלהם,היוםשטזרוכן ,טלפוןלשיחות

לשלומם.האחראיםהצוותאנשילשליטתיותררבהבמיזהנתוןבפנימיות,

שעותפניעלהמופעלות ,מגוונותהתקשרותזרכילאפשרחשובלפיכך

(במטגרתשונותבזרכיםהילזיםאללהגיעלשקולוכןהיום,במשךמגוונות

המנגנוןשלקיומועללייזעםהמיועזות IIReaching-Outllיישוגפעולות

אליהם).ולקרבו

זיוןלצורך-עצמולמנגנוןפיזיתנגישותשנזרשתככלמכ,ךיתרה

המיוחזותהמגבלותאתבחשבוןלהביאיש-אחרצורךלכלאובתלונה

צעיריםשהילזיםככלבעיקר ,השמהבמטגרותילזיםשלהתנועהחופששל

יציאותיהםכלשהו.מיישובחלקמהוותשאינןמבוזזותובמטגרותיותר

מטוימותגרותובמטמפוקחות,המטגרותמןחוץ-ביתיתבהשמהילזיםשל

כןעלבמיוחז.נמוכהלהטעהאופרטילרכבהנגישותביותר.מעטותהן

גאוגרפיתופריטהציבוריתלתחבורההמנגנוניםשלנגישותלהבטיחיש

שלהם.מתאימה

 " Child (לילךיםיךיךותימנגנוןיהיהשהמנגנוןחשובשלישית,
" Friendly (. אףכיעלהובאנגליהבארץקיימיםמנגנוניםשלמבחינה

אותם,לשרתונועזועבורם,גםאובהשמהילזיםעבורהוקמוהםשלכאורה

להתאיםנזרשזהמצבלמנועכזימבוגרים.בעיקרבפועלמשרתיםהם

אתהמפעיליםהמקצועאנשייחטובהם:היבטיםבמגווןהמנגנוניםאת

 , 39בהשתתפותםהמתנהליםהזיוניםאופי(הכשרה),הילזיםאלהמנגנון

הזמניםולוחותההליכיםובהירותפשטותהמנגנון,שיפיקההטברהחומרי

למנגנון.שייקבעו

מוגבלויות.בעלילילךיםגםהמנגנוןאתלהתאיםיש ,ועוזזאת

ותלותמוגברתת 1פגיעחוץ-ביתיתבהשמהמוגבלויותבעלילילזים

ואתלהתלונןחששםאתמגבירמצבםשטביבם.במבוגריםיותררבה

שילזים 40האנגליהניטיוןמלמזזהבהקשר .התלונהבהגשתהקשיים

פחותויזעובמנגנון,ביותרהמופחתהשימושאתעשומוגבלויותבעלי

יאפשרואשרוהגנותהתאמותליצורמיוחזתחשיבותישלכןקיומו.על

 . 4Iלהתלונןלהם

בחובתעניינוומניעתה,ההפליהאיטורעקרוןיישוםשלשניהיבט

בו.שישתמשוהשוניםהילזיםביןהפליהללאלפעולהמנגנון

בנוגעלבחוןמוצע ,ההפליהטוגישנילמניעתמראשלהיערךמנתעל

להצעתלהמלצהו(ב)בטעיףהמוגזרותהאטורותההפליהמעילותאחתלכל

שווההזזמנותבהשמאופייןלמינתונהאםהילז,זכויותלקיזוםהחוק

פעולתכימובטחוהאם ,ולצרכיולמאפייניוהמותאם ,במנגנוןלהשתמש

לגיווןלבתשומתלתתייזרשלמשלכךשווה.תהיהכולםכלפיהמנגנון

שירותשיעניקהאזםכוחעלזתםמנהגיולהשלכתהילזיםשלהזתי

עלשיופצוההטרבהחומריעלגםכמוהכשרתו,ועלהמנגנוןמטעםלילזים

המיזעגםשונים).זתייםוזרמיםוחילונייםזתייםונשים,גברים(למשליזו

מטוימתלתלונהובנוגעשפותבמגווןשיהיהצריךהמנגנון,יזיעלשיימטר

התלונה.אתשהגישהילזשולטשבהלשפהשיותאם-

לרבותבמנגנון,להשתמשיוכלוגילבכלילזיםכילהבטיחחשוב ,בנוטף

עבורלרבותזהבהקשרהנזרשותההתאמותאתוליצורצעירים,ילזים

וכתוב.קרואיוזעיםשאינםילזים

בכלשווהתהיהלויזכושהילזיםהשירותאיכותכיגםלהבטיחיש

 ,שיפעלמנגנוןשכלהיתר,בין ,מוצעזולמטרהתלונתם.אתיגישושבומקום

ארצית.רבמהשיפותחוכלליםפיעללעבוזייזרש

הואהמיזעהתלונה.בירורהליךלאורךומשובלילךמיךעמתן 1.4

תלונההליכישלולהתקיימותםהילזשלהתלונהזכותלמימושתנאי

הילזיםשיעורביןישירקשרנמצאבאנגליהשנערךבמחקרתקינים.

עלביזםשהיההיזעלביןהשמהמטגרתשלטוגבכלתלונההמגישים

חוטרוזאות,חוטרבצמצוםלילזיםמטייעהמיזע . 42התלונהמנגנון

להתייחטלילזיםהמועברהמיזעעלהמנגנון.מפעולתואכזבותאונים

כשזההמטויםהילזשלבעניינוולהליך ,כלליבאופןולמנגנוןלהליך

אליהםמתייחטהמנגנוןכיהילזיםתחושתאתיקזםזהמשובמופעל.

הנמטרהמיזעעל . 43במנגנוןהילזיםאמוןלבנייתויתרום ,ברצינות

ובאופןבעיתוילהםולהימטר , 44למאפייניהםמותאםלהיותלילזים

 . 45בטובתםיפגעושלא

המוצעהתלונהמנגנוולשמרכזייםמאפיינים . 2

עזולקחיוהאנגליהניטיוןלימוזבטיטועלבארץ,הנעשהעלהלימוזמתוך

ילזיםעטרבישראללהקיםיששלזעתנותלונהלמנגנוןכללימוזלגיבשנוהיום,

להלן.יוצגוהמוצעהמנגנוןשלמרכזייםמאפייניםחוץ-ביתית.בהשמה

המזינהעלכיטבוריםאנועליו.ובקרההפעלתוהמנגנון,הקמת 2.1

תפיטתשליוצאכפועלזאתהתלונה.מנגנונילהקמתהאחריותמוטלת

יוצאכפועלוכן , 46באמנההמעוגנתהילזיםזכויותליישוםהמזינהאחריות

ההכרהחוץ-ביתית.בהשמהילזיםכלפיהמוגברתבאחריותהההכרהשל

לעגןרוטלוי,ועזתהמלצתבמטגרתביטויליזיבאההמזינהבאחריות

כאמור.המזינה,חובתאתבחקיקה

שיכול ,בפועלהפעלתומטוגייתנפרזתהמנגנוןלהקמתהאחריותשאלת

באחריותה.עזייןאךהמזינה,מןנפרזגורםיזיעלשתיעשה

המנגנוןלהפעלתאחראישיהיההמרכזיהגורםיהיהמיההכרעהלעניין

לממשלהמחוץגורםאוממשלתיגורם-מרכזיותאפשריותשתיקיימות

זיוןמחייבתהטופיתההכרעהרווח).כוונתללאמוטזות(כגוןהשלישיבמגזר

היבטיםשנילהאירמבקשיםאנואךהרלוונטיים,הגורמיםכלאתשיערב

ואובייקטיביותהמנגנוןעצמאותאתלהבטיחכזיראשית,לה:הנוגעים

לאשהמנגנוןחשוב-בוהפוטנציאלייםלקוחותיוציבוראמוןואתבפעולתו

ההשמהמטגרותעלשאחראיםהממשלתייםמשרזיםמהאחזבתוךימוקם

יקזםאלולמשרזיםחיצונימיקום . 47הרווחה)משרזאוהחינוך(משרז

משרזיותמבניות,בירוקרטיות,חלוקותולאהילזשבמרכזהראיית-עלגם

ובין-משרזיות.
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תלויהבלתיביחיזהלמקמוייזרשבממשלה,המנגנוןימוקםאם

תלונותנציבותלמשלהיאכזושכזו.ראיית-עלבעלת ,ההשמהבמטגרות

אפשרותבעצמאותה.והןהתלונהבתחוםבמומחיותההןשיתרונההציבור

למשרזכפופהשתהיהיחיזהבמטגרתלמקמוהיאלבחוןשאפשרנוטפת

הממשלה.ראש

להבטיחחשוב ,חוץ-ממשלתיגורםבאמצעותהמנגנוןיופעלאםשנית,

ולתוצאותיה,פעולתולאיכותלהפעלתו,המזינהלאחריותממשיביטוישיינתן

המכירההתפיטהשליוצאכפועלזאתמתאימה.בקרהשלהפעלהתון

לחקיקתזה(בהקשרהילזיםשלהתלונהזכותלמימושהמזינהבאחריות

מוגברת).משמעותתהיהולהפעלתוהמנגנוןלהקמתהמזינהאחריות

במטגרתשיפעלארצימנגנוולהקיםמוצעהתלונה.מנגנוניפריסת 2.2

כזיבמקביל,עצמן.במטגרותאובמחוזותזרועותללאמרכזית,ארצית,

שיפעלומוצעהילזים,עבוריותרוזמיןמהירנגיש,מענהמתןלהבטיח

וגורמיםאומנהעמותות(כגוןאותןהמפעיליםובגורמיםההשמהבמטגרות

בפועלשיטפלוטביראלו,מקומיים.פנימיים,מנגנוניםפנימיות),המפעילים

 . 48התלונותבמרבית

והבנייתםהרלוונטיים,המשרזיםבפיקוחיהיואלופנימייםמנגנונים

שוויוניותשיגביר(זרבהארציהמנגנוןיזיעלשתפותחתורהבטיטעלתהיה

וייחוזן.המטגרותלמאפייניותותאם ,התלונה)זכותביישום

ללאתיבזקשהיאובכןתלונתם,בהגשתבטוחיםיחושושהילזיםכזי

גורםישולבשיוקמוהמנגנוניםמןאחזשבכלחשוב ,ופניותפניםמשוא

ערןהעצמאיהגורםלשילוב . 49הוגןתלונההליןשלקיומושיבטיחעצמאי,

מיזתשתוגרבבכןתרומתועצמה.ההשמהמטגרתעמרוהןהנילוןעבורהן

הנקבעיםהממצאיםושלההליןשלוהאובייקטיביותהאמינותההוגנות,

בהליכיחלקהלוקח " Independent Person "-הזהובאנגליהבמטגרתו.

יתקייםהמוצע,השיוןפיעלהארציבמנגנון . 50השוניםבשלביהםהתלונה

פעולתעלהאחראיבמשרזימוקםלאשהמנגנוןכיווןעצמאי,יטוזממילא

ישהמפעילים,ובגורמיםבמטגרות ,הפנימייםבמנגנוניםההשמה.מטגרות

האינטימיהאפיוןלנוכחהעצמאי,הגורםאתלשלבראויכיצזלבחוןצורן

הילזים.לביןוהאומניםהצוותביןבהן,המתקייםהמיוחזהיחטיםומרקם

התלונהבבזיקתהמעורביםשהגורמיםכןעלתמיזלהקפיזמוצעמקרהבכל

התלונה.נשואלענייןחיצונייםיהיו

השניםמןהמלצותיזיעלגםבעקיפיןנתמכתהמוצעתהפריטה

מערןמופעלבאנגליהבאנגליה.הפועללמנגנוןבנוגעשפורטמוהאחרונות

המגיעיםמטעמהאנשיםבאמצעותהמקומית,הרשותשלרבמההתלונה

לחזקלאחרונהשםהוצעהמנגנון,שלבחינהבעקבותאןההשמה.למטגרות

לצמצםכזיההשמה,מטגרתשלהמקומיתברמההתלונותפתרוןשלבאת

 . 51לילזיםבירורןנגישותאתולהגזילהתלונותלבירורהזמניםבלוחות

מכווןאינוהמנגנוןשלפיההנחתנועלגםנשענתהמוצעתהפריטה

 "שלוםעלהראשיותהמופקזותשהןגרות,במטקיימיםמנגנוניםלהחליף

 The Children Actראו,פורמלייס.יהיולאאלוזיוניסשלפיההנחיהקיימתבאנגליה 39
) 1991 , 1989 Guidance and Reg!llations Vol. 4, Residential Care (London 

Ch. 5: Representation Procedure , 1989(להלו, 5.46הנחיה The Children Act 
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במסגרותהקיימותויכולותכוחותלצזפעולתובזרבההנחהועלהילזים,

והמבניתהתקציביתהישימותבזברהערכהעלמבוססתהיאכןכמועצמן,

המנגנוןפעילותשלתקופהלאחרכימוצעמקרהבכלהשונות,החלופותשל

ובזרכיהמנגנוןבמבנהשינוייםבעריכתהצורךמחזשייבחן ,ובחינתה

 ,לפריסתוהנוגעבכלכולל ,פעולתו

שלחשיפתןאתלהרחיבכזי ,ומושאיההתלונהמגישיהתלונה,נושאי 2.3

שהנםהחוץ-ביתיתבהשמהילזיםלצזלהגזירניתןהילזיםבטובתפגיעות

משמעותייםאנשיםשלמשנייםיעזקהליגםהמנגנון,שלהמרכזיהיעזקהל

להקפיזישמקרהבכל ,ואומנים)אפוטרופוסים ,הורים(למשלהילזיםבחיי

משאביושחלוקתהמנגנוןשלהעיקרייםהלקוחותיהיושהילזיםכךעל

זו,קביעהתבטאהמנגנון

חסמיםולצמצםבמנגנוןשימושלעשותילזיםלעוזזכזי ,בנוסף

 53לנושאיםבנוגעפעולהחופשלילזיםלהתירמציעיםאנו , 52אליובגישתם

יהיהשהמנגנוןמוצעלכךבהתאםתלונותיהם,במסגרתלהעלותשיבחרו

החוץ-ביתית,בהשמההילזיםבחייהקשורנושאכלעלתלונהלקבלתפתוח

אךלמסגרתמחוץשהתרחשולאירועיםבנוגעגםזהובכללמגבלה,ללא

לחופשהאומארחתלמשפחהבנוגע(למשל:בההילזיםלחיירלוונטיים

הבכירותעלישפיעובראשוהעומזובחירתהמנגנוןמיקוםזהבהקשר ,בבית}

במסגרתו,להתלונןיהיהניתןשלגביהםהאנשיםשל

כיוון ,התלונההליכילגביהילזמעמזשאלתעולהתלונה,משהוגשה

 ,להבטיחהצורךעולהילזים,הםהתלונהשבעניינםמיאושהמתלוננים

משמעותאתמביניםהילזיםכיהזרךאורךלכלהיל,דטובתלעקרוןבכפוף

היאכאשרגם ,בבירורהומעונייניםבירורההליכימשמעותואתהתלונה

עלשהוגשהתלונהמושךילזכאשר ,בזומה , S4בשמםאחריםיזיעלהוגשה

וזעתורצונופיעלנעשיתהתלונהשמשיכתעמולווזאמומלץ ,בעניינואויזו

 , 55להםנתוןשהואלחץאואיוםבעקבותולא

הילזיםאתלשתףמציעיםאנו ,ראשית ,במנגנוןהילךיםהשתתפות 2.4

שונים:באמצעיםזאת , 56העתיתובבחינתוהתלונהמנגנוןהבנייתבמסגרת

 ;אישייםראיונות ;סקריםהמנגנון;אתשיבנהבצוותילזיםשלחברות

לילז,םייעניקזהשיתוףהשמה,במסגרותילזיםבקרבמיקוזוקבוצות

זרכיועלמבנהועללהשפיעאפשרותהמנגנון,שלהמרכזייםכלקוחותיו

יותר,מלאמיזעבסיסעלהמנגנוןשליותרנכונההבניהויאפשר ,פעולתו

 ,הילזיםזולתאחרממקורלקבליהיהניתןשלאהתייחסויותהכולל

זהבהקשרתלונתם,בירורהליכיבמסגרתילזיםלשתףיש ,שנית

עםישירמפגשלקייםיהיהנכוןמצביםבאילולבחוןהיתרביןנזרש

המוצאהנחתתלונה,הוגשהשבעניינםהילזיםעםאוהמתלונניםהילזים

לקייםאפשר)(ויהיהמקוםיהיהתלונהלכלבנוגעבהכרחשלאהיא

אתמראשלהגזירחשובבנוסף,הילזים,עםהמנגנוןנציגשלישירהפגישה

בהקשרלהתייחסישהיתרביןהילזים,שלהישירהשמיעתםלגביהכללים

המשתניםולשאר ,לשמעואםבהחלטהלושיינתןולמקוםהילזלרצוןזה

 ,בההמשתתפים ,עיתויה ,השמיעהמיקוםובהם:ילזיםלשמיעתהנוגעים

שבמקריםיובהרבתלונתו,ההחלטהעללילזוזיווחלמפגשהילזהכנת

לפי ,אחריםוגורמיםהנילוניםאתגםלשמועהמנגנוןיוכלמתאימים

זעתו,שיקול

מהפעלתהעיקרייםהלקחיםאחזהתלונה,הליןלאורןלילךיםליווי 2.5

לאורךליווילילזיםלהעמיזהחשיבותבזרבהלקחהואהאנגליהמנגנון

בקשייםמלווהוהגשתהתלונה,להגישקשהלילזים , 57התלונההליך

 , 58משמעותייםובחששות

התלונההליךולאורךהתלונההגשתבטרםלליוויהילזיםזקוקיםלכן

המלווההגורםבהתאם,זהליוויתתקצבשהמזינהוחשובשלביו,כלעל

בליווי ,בירורהתוצאותבעיבוזהתלונה,בניסוח ,בתמיכה ,מיזעבמתןיסייע

מתאימה,הגנהבקבלתולעתיםהיל,דבהשתתפותמתקייםאםלזיוןפיזי

ההשמהבמסגרותהצוותיזיעלככלליינתןשהליוויחשוב ,לזעתנו

מתאיםבאופןשיוכשרולאחרהאומנים,יזיעלאוהאומנהובעמותות

יופנוהתלונותמןשחלקבכךההכרהאתסותרתזוהמלצהלכאורה, , 59לעניין

ליוו;םעללהסתמךסבירלאזהובמצבעצמם,והאומניםהצוותאנשיכלפי

חיצונייםגורמיםגםלהעמיזחשובאלומצביםלטובת ,ואכןהילזים,את

הנחתנו ,זאתעםהילזים,עמרכמלוויםלשמששיוכלו ,לזרבויוכשרושייבחרו

בעיותיואתלפתוראמורעצמוההשמהמערךשלפיהמתפיסתנושכחלקהיא

ורבאשונהרבאשהאחראיםהםוהאומניםהצוותאנשיוכימענים,להןולספק

תמיכה ,מיזעלהםלהעניקמסוגליםלהיותגםעליהם-הילזיםלטובת

הצוותשאנשיכזילילזים,להיותשעשויותתלונותלענייןהצורךלפיוסיוע

שבמסגרתהמתאימההכשרהמתחייבת-אלוותמיכהמיזעלספקיוכלו

באשרהבנתםותחוזקלהימצאעשוייםהםשבהםהקונפליקטיםגםייזונו

אלו,ותמיכהמיזעיספקועצמםשהםלחשימת

בהליךלילזיםמשפטיבייצוגבצורךגםלזוןמציעיםאנו ,לבסוו

שלהשוטףבתפקוזלייצוגמקוםיהיהכינראהלא ,ככלל , 60התלונה

להיזרש,עשויהואמסוימיםבמצביםאך ,המנגנון

להעני,קשיוכלולסעזיםהמנגנוןלסמכויותבאשר , 61וסעךיםסמכויות 2.6

 ,התלונהבתחוםהמתלונןהילזבחיילשינויבפועללגרוםהמנגנוןשליכולתו

לסייעיכולתואתילזיםיעריכופיהםשעלהחשוביםהמזזיםמןאחזתהיה

תושפעזהשינויליצורהיכולת , 62משיתנוהאמוןמיזתעלגםותשליך ,להם

מנגנוןלהבנותמבקשיםאנוכלליבאופן ,ומיכולותיומסמכויותיוהיתרבין

ונקיטתשינויתהליכילהניעשביכולתו ,משמעותייםוהשפעהמעמזבעל

העוסקמנהליאוטכנימנגנוןולא ,הילזיםטובתלקיזוםהמכוונותפעולות

במיזהלזעתנולהיבנותצריכהזויכולתו ,זאתעםבלבז,עובזותבבירור

וכןבאיושו)גם(שיתבטאולושיהיוומהמעמזמניסיונו ,ממומחיותורבה
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שיכולחיוניהצלהקרשלהוותהמנגנוןעשוימהילזיםחלקעבור
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52 23 . Bell, sllpra note 14, at p . 
תלונה"ו "מיעלייתלונהבסוגיותשעוסקיסהמזינה,מבקרלחוק 37-36סיראולהשוואה 53

מה".על

 , The Children Act 1989 Guidance and Regulations, supra note 39גס,ראו 54
 . 5.39 , 5.7הנחיות

שסשנערןממחקרילזיס.יזיעלשהוגשותלונותמשיכתשלתופעהנצפתהבאנגליה 55

 42%וכימטגריס,אצלמאשרילזיסאצליותרגבוההתלונהלמשיכתשהסבירותעלה

 Wallis & Frost ,ראו,הצוות.התנהגותלגביהיוהילזיסיזיעלשנמשכומהתלונות
50 . sllpra note 18, at p . 

 M. Ryan The Children Act 1989: Putting it into Practice (Aldershot ,ראו, 56
168-170 ) 1994 , England . 

57 39 The Children Act 1989 Guidance and Regulations, Stlpra note , הנחיה

מבוגר,כגורסשישמשלילזיס, )" Advocate "( "סנגרייממינויכימציין Uttingלורז ; 5.28

לילזיסהמסנגרהעמזתאתהגזיר Uttingהתהלין.להצלחתהכרחי ,ומלווהתומןמעוז,ד

 W ..התלונהמנגנוןהפעלתשלכוללשיפורלשסלקייסשישאפקטיביתהכיכרפורמה
Utting Children in the Public Care - A Review 01 Residential Child Care 

41 ) 1991 , London (. 70גס,ראו . Wallis & Frost, sllpra note 18, at p . לאחרונה

להגישהמבקשילזלכלרנגמסלהעמיזחובהקיימתוכיוסבאנגליההחקיקהתוקנה

 . Adoption and Children Act 2002, Ch . 38 , §§ 117 , 119ראותלונה.
58 365 . Timms, Stlpra note 24, at p . 
 . Skinner, sllp,'a note 48, at p . 44גס,ראו 59
 ,בחקיקהויישומסוהמשפטהילזבתחוסיסוזעקרונותלבחינתהוועזהראולהרחבה 60

מורגתיעו"זרבאשותאזרחייס,בהליכיסלילזיסנפרזייצוגבנושאהמשנהועזתזוח

 .)ג"(תשס

ובמיוחזהמזינהמבקרחוקגסראולתתשיוכלוהסעזיסהתלונהמנגנוןסמכויותבנושא 61

במבקרהזניסלחוק 26 ,ב 21-10סיוכןהציבורתלונותבנציטתשעוסקיס 45-40סי

המזינה.

הפרמטריסמשלושתכאחזבפועלהמנגנוןשלהשפעתוהוגזרהבאנגליההמחקריסבאחז 62

המתלונן.לילזומשובזמניסלוחותלצז ,במנגנוןהילזיסאמוןעלשהשליכוהמרכזייס

 . Wallis & Frost, supra note 18, at p . 74ראו,
המזינה.מבקרלחוק 39 ,) 5 (-) 4 ( 38יסגסראוזהבהקשר 63

המזינה.מבקרלחוק 45יסגסראו 64

65 ) 7 ( 26 § , 41 . Children Act 1989, Ch . 
 . Williams, supra note 32, at p . 40ראו, 66
הנחיה , The Children Act 1989 Guidance and Regulations, Sllpra note 39ראו, 67

 . Stlpra note 22, at p . 21וכן , 5.14

43 


