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ומשפחותיהס,ילזיסשללסבלסזיוקשובאינובישראלהילז!זכויותשיח

כוונתנו . 2זהמסבלהצומחתשלהסהצזקלתביעתנענהאינורבהובמיזה

אחראיעצמוהרואהההחלטותמקבלשלעיניולנגזהעומזיסלפרטיס

אתאמנסנתנוממלכתיותועזותכמה-זרותס. IIאו:ורותס IIחרףכלפיהס

טרסאולס 5שניט,וועזת 4גילתועזתרוטלוי,(ועזתביניהן:לנושא,זעתן

שללסבלסומקיףממשימענהשנותנותחוקהצעותהכנסתשולחןעלהונחו

להסזרהצעהלמשל,כמושלהס,הצזקלתביעותאומשפחותיהסושלילזיס

הצעהובקהילותיהס,במשפחותיהסלילזיסחברתיותזכויותלהקנייתמקיף

בחוקמעוגניסותקציבהשמעמזהממלכתיתילזיסקבילותנציבותלכינון

בישראל.ונוערילזיסמזיניותשתכווןמזעיתלמועצההצעהאו

היוסוסזרזווית,לקרןנזחקותילזיסבזכויותביותרהקשותהפגיעות

במובהקהמחויביוססזראינוהילזזכויותעלההגנהבתחוסכיוסהציבורי

וכלפיילזיסכלפימעווליסהסזריסעלמערעראינוהואחרבתי.לשינוי

ומשמריסקולסאתהמשתיקיסהסזריסעלאולהסמשמעותייסאנשיס

מתמשךתהליךעסמתמוזזאינואףוהואומשפחות,ילזיסשלחולשתס

הישראלית.בחברההחברתיתוההזרההניכורהתגברותשלומסוכן

בתילפניבהתזיינותאובתקשורתהעיונית,בכתיבהנזונוכמהעז

נאחזיסעזייןאנוכמהעזולמשפחותיהס?לילזיסצזקעשייתהמשפט

זוכותכמהעזהנחשלת?ממשפחתוילז IIהצלת IIשלהמיושניסמימוייס

עוסקיסאנוכיייתכןהאסממש?שללבלתשומתבילזיסהקשותהפגיעות

אלימותשלבמקריסרק-לחלופיןאולעכל,הציעריתלתוזעהשנוחבזוטות

נעלמולאןוהחרבתי?המשפחתילעולמנו IIשייכתאינה IIש IIשטנית IIוחריפה

בשנההטלוויזיהומרקעהעיתוניסתמונותאת IIפיארו IIשהרעביסהילזיס

חיצוני?תמיכהמקורלהןשאיןאימהותעסהגזליסילזיסעסמהשערבה?

ענילנועראולילזמאוזמשמעותילזוטא,הציבורבעינישנחשבזרב

תלמיזעס IIחסזעשיית IIשלהמבישההפטרוניתלתמיכהפרטומוזר:

אסהשאלהנשאלתיקר,אליטיסטיטיולעבורולממןהוריוביכולתשאין

ההפליהשחטאתטיולכלללקייסשלאהמושגיתהילזזכותנתבעתלא

המוותלמחנותכשלעצמן,המבורכותהנסיעות,ועוז:זאתלפתחו?רובצת

במלוןשהות(אגבהנגבלמזבריותשנתייסלמסעותולהבזיל,בפולין,

לממנן?אחזיסהוריסשלהקושילאורלבטלןמקוסהאיןבאילת),יוקרתי

בנגב.בו-גוריוואונירבסיטת ,סוציאליתלעבוזהבמחלקהמרצה ,למשפטיםזוקטור

נתניה.האקזמיתהמכללהלמשפטים,הספרבביתבכירמרצהלמשפטים,זוקטור

באוניברסיטההאזם,לזכויותמינרבהומרכזאזנאוארקונרזקרובסיוענכתבהמאמר

בירושלים.הערבית

הרואיסנוערבנישללסבלסממשימענהנותןהילזזכויותשיחכמהעז

בשלעליהסופוסחותבגילסלאחריסשנקרותמהזזמנויותמוזריסעצמס

נומרוס IIעללזווחקלמנטלית"?אוחברתיתהתאמהחוסר II ,"תקציב"קשיי

 IIיעקבבית IIלמוסזות IIמזרחי IIממוצאחרזיותנוערבנותבקבלת IIקלאוזוס

מחננוהאסאך ,כפינובניקיוןלרחוץיכוליס IIנאוריס IIהאנושכן , 6לבנות

במסגרותיספורמליוהבלתיהפורמלייסהמיוןתהליכיהאסטהור?כה

יכולתסכמוההוריס,סטטוסתלוייהסהאיןיותר?שוויונייסהממלכתיות

יוקרה?במותגיילזסאתלעטר

אובצזקהקוראאתמשכנעאינוהתקשורתיהקזימויותסזראס

מזועהמשפט:מתחוסשאלותאףעצמנואתשנשאלראויבמראיתו,

לנוערהשלוסמשפטביתשלהזיןפסקיאתמפרסמיסשאיןכמעטלמשל

שלפרסומןבהיקףולובהס,והטיפולהקטיניסשלהנזקקותקביעתבעניין

כייסכימוהכולמשפחה?לענייניהמשפטבבתיילזיסבענייניהפסיקות

חותמת IIבגזרלנוערהמשפטביתואיןשפיט,ענייןהיאהנזקקותקביעת

אומעוולתחרבתיתמזיניותקייס,חברתיסזרלהנציחהמבקשת IIגומי

הציבוריוהזיוןהשקיפותהיכןכן,אסמסויס.סעזפקיזשאימץנרטיב

בכל IIסוציאליעובז IIו IIסעזפקיז IIהמיליסמהקשתולמזצאהמתבקשיס?

 I}יסהאזרחיהזיןפסקיהסמועטיסכמהעזותגלה ,ממוחשבמשפטימאגר

מהקשראחרתמסקנהמתבקשתכואםאלאלנערגםהיאהכוונהילזשכתובמקוםבכל

הזברים.
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בשאלתזיוולמעט ,המוזריםהנוערובבניבילזיםממששלעיסוקהעוסקים

ביוגירושיובענייניכשלעצמם)(חשוביםזיופסקי ,ץכבר-אימוקטיוהכרזת

זהלהתנגחכזימלומזיםזיובעורכישתמשיםמהכלכליתםימבוססהורים

להשיגהיאזברשללאמיתושמטרתםאף-לזםיל "זאגה"הבשםבזה

מערכתשלשמהאתבגאווונושאים ,לרובמפורסמים-כלכלייםיתרונות

מוזריםנוערבבניהעוסקיםזיופסקיאולם ,ומוסזותיההרווחהשירותי

ז:>יו,-כמעט

והמוסריותהמשפטיותהתובנותהרריאתנזכירמשפטיתהשוואהלשם

הסכמיםבחוקוספיחיה 7נחמניבפרשת- "נולזהשלאביצהייעלשנשפכו

ובתקנות ,-1996ו"תשנ ,היילוז)ומעמזהסכם(אישורעובריםלנשיאת

לבתשומתרק ,זאתלעומת ,-1987ז"תשמ ,חוץ-גופית)(הפריההעםבריאות

המשפחהזיניבתחוםאחרותלשאלותהמשפטובתיהמחוקקייחזומועטה

אבותיהםכמנהגבמזרבשגריםבילזים-ובמוחלשיםבמוזריםהעוסקות

פומשפחותיהםעםשמסתתריםנוערבבני ,ספרלבתילהגיעזוכיםלאולכו

בילזים ,שפתואתיוזעיםשאינםלארצותויגורשוהמשטרהביזיייתפסו

 ,רעביםלזיםי "סתם"באולמחבלשיועזמטילבטעותלהיהרגשעלולים

בספרותאוהעליווהמשפטביתבפסיקתנזונוכמהעזועו,דזאת

שהוריהם "הזריםייהנוערלבנישנגרמווהעוולהסבלכגוונושאיםהמשפטית

לאולהםאיואםגםבשיטתיותמגרשתישראלומזינתכאואותםנטשו

המקצועיתלבםלתשומתזוכיםשאינםחוקעוברינוערבני ;לחזורולמי

תקניםחוסרשלאפשריתבלתיכמעטאותיבמצהעובזיםמבחוקצינישל

פקיזישללטיפולםהנתוניםוהזנחההתעללותקרבנותשהםנוערבני ;קיצוני

ולהציעהאישילסבללהיענותפנוייםואינם "שרפותלכבות"שנאלציםסעז

שהם "משלנולא" ,"זריםיי ,"אחריםיינוערובניילזים ;זייםמובחניםמענים

 1המזינהרשויותמקצתמצז "נפקזיםנוכחיםייבבחינתוצורכיהם

רו p (ות Pכדח'(דיסבזכויותביותרשות Pההפגיעות

זכויותע(ההגכהבתחוסכיוסהצינוריהיוסוסדרזווית,

חברתי(שיכוי Pבמובההמחויביוססדראיכוהי(ד

ביו-בסיכווהילדעלמגוננתה Pי Pחב.
שה Pלמציאותגבוההה Pרטורי
למעשההלכהבישראלהנוערבניכללשלמצבםהוטבאוהורעהאם

לרשותםעומזיםהאם? 1991בשנתהילזזכויותבזרבהאמנהאושררהמאז

 ,שירעבוהסיכויגזלהאם ?ורווחהחינוךשירותישלחיונייםמשאבים

אול"לצהיגויסושלאהחינו,ךממערכתשייפלטו ,גגקורתבלאשייוותרו

ומצוקהלימוזיים-חינוכייםחסכיםבשלשירותםבמהלךממנושייפלטו

להבטיחהמבקשתחוקהצעתמעולםהוגשהלאמזוע ?כלכליתחברתית

בעלאומנתממשפחהנערלהוציאיעמזוהרווחהשרשויותאימתכלכי

הזכותהאומניםולהוריםלוהיתההאומנתהמשפחהלזעתובניגוזכורחו

הצעתמעולםהוגשהלאמזוע ?משםיועברבטרםהמשפטבביתלהישמע

ייהנהכלפיואלימותבשלהוריומביתשהוצאנערכילהבטיחהמבקשתחוק

אךהוריו?בופגעוכאילובמוסזעמומצוייםשהםמיכלביזיזיווחמחובת

כושלת:הקיימתהחקיקהגם ,הילזיםבזכויותפוגמתהחסרההחקיקהרקלא

 ,"ישעובחסריבקטיניםפגיעהייהמכונהו"תשמשנת ,העונשיולחוקהתיקוו

שאחראימיביזיקטיוכלפיהנעשותמסוימותערבותעלזיווחחובתמטיל

במוסזותההתעללויותשלהקשותהבעיותאתכללפותראינוזהתיקוו ,עליו

 ,אומניואוויהוררצווונגזרצונונגזלעתיםקטיונשלחהםישאל ,פנימיתיים

נשאלתי!אחראים"המצזהתעללותעלזיווחחובתמטילהחוק ,היוםבמצמ

בני ,סמוכהבפנימייהמזריכים ,ניקיוועובזכלגםכוללזהמונחאםהשאלה

מקניםאנוביטחוואיזה ?במוסזעמםםיהגר "האחראיםיישלוילזיהםזוגם

זיווחחובתלעומתדביווחמחויבתהוריויזיעלמפגיעהשכללנערכיום

נוערבנייחזהמאכלסנוקשהבמוסז ,למשלבמוסזות?הנעשהלגבישונה

רקהזיווחחובתבאמצעותמוגוהנערואלימים,חוקעורבינוערובניבסיכוו

במובוכלפיואחריםנוערבנישלוהתעללותמיוערבות ,חמורהחבלהמפני

מפוטרלהיותשעלולצוותאישעלמוטלתלזווחהחובהאזוגם ,המצומצם

הזיווחלחובתגוזיבנ :החוקנסחשלהגיוניבלתיזרבועוז , 8הזיווחבעקמת

או "לחשובסביריסוזייסמךעלשהיא ,האומנתאוהטבעית ,המשפחהבתוך

ערבותעלאוחמורהחבלהעלהזיווח- "מקרובזהכילחשובסביריסוזיי

אומנהליייזעכיצז , 9 "עבירהנערבהייאםרקאיהאחריםקטיניםמצזמיו

 ! 1מוחלטזיובפסקמשפטביתקבעטרם "עבירהנערבהייכי "במעווצוותאיש

שלכללו !?באההיאלמההזיווחחובתכ,ךהמשפטבביתנפסקכרבואם

זעתועלמתקבלאינו ,פועלוזיוק:ליתראו ,כביכול ,"המחוקקכוונתיי ,זרב

ובבניבילזיםלהתעללהחוקרבשותלנבל "מקלטייבנתנוריסבאזםשל

 ,מבתיהםמשהוצאוזווקאמפריעבאיומשפחותיהם

בעקבותבממזיהצונחתשאינהרקלאהנוערבניאלימות ,ועוזזאת

היאאלא ,לנוערהמכוונותההתערבותותכניותהתקשורתיתההמולה

 ,ענייניתוציבוריתעיוניתלבתשומתזרושהלאהאם ,!סועולהמבעבעת

 ,הנוערבניאלימותשלוהפסולההקשהלתופעההיסטריתולאשקולה

הפרטתייאתלמנועניתוהאומנםזו?אלימותשלהחרבתי-כלכליולהקשר

הניכורביוההבחנהאתולשמר ,!שקזיאל!לאהשלכלשונה ,"האלימות

הניכורלביו "האחריםייוהנערהילזכלפיהמזינהשלוהחוקיהממוסז

בגזרהיאמותיאלשלמיזהאכושמולו? "האחרייכלפיהאליםהנערשל

שלרמהלכלנפששוויוולגזוראיומכךאך ,חרבהשללקיומההכרחירע

 ,לשופטיםמציעיםאנוראויות,מטרותקיזוםלשםולוממשליתאלימות

שעיקרולעמותותלפרטיםוהבריאות,החינוךהרווחה,מערכותלעובזי

לנוובעצם ,זכויותיהםעלוסנגורנוערובניילזיםעלהגנההואעיסוקם

הנוערבניאלימותאתזילהכחהנוכלעצמנו:עםחשבוולבוא-החוקרים

 ?!>הישראלייומיהיוםבקיוםהטבועההאלימותעםלהתמוזזמבלי

בילות Pנציבמוסדשלחשיבותוג.
 Pוצודחברתייוםלסדרהילדים

וינלשילתרוםשעשויה ,הילזיםקבילותנציבותבזברהצעתנועלמיליםכמה

שלפועלםתחומיאתלצמצםאולבטלבאהאינהההצעהזה,ענייניםמצב
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- A Pair of Shoes 1886ורעמדור:מתוךפרטכמ(כהכ.ורמכלכורוראולדמ(המטלוכ ,פכ(סכע(צובורטפרב(תתלמ(דתןטפראילור :עבודה Van Goch 
 "סיילדזכויותייבכושאצילומיסבתחרותורשכיבמולוםזכהזהצילום

מטילהאלאלנהלם,אווהבריאותהחינוךהרווחה,בתחומיהמקצועאנשי

 .) Accountability (ואחריותשקיפותשלנוסףעולהיתרבין

הילזים",קבילותיינציביעמוזשבראשהילזים"קבילותיינציבות

להכתיבבאהאינה , 13ובנורווגיהבניו-זילנזהקיימיםההסזריםכזוגמת

כיוםשנזוניםאלהכגוןפרטנייםבמקריםהחלטותקבלתשוטףבאופן

שלאווזאיהעזכני)בכינויןטיפול"תכניותייועזות(אוההחלטה"ב"וועזות

היתרביןיהיהתפקיזההמשפט.לביתהסעזפקיזשלההמלצהבשינוי

מרשויותזהואמאןשעשהחוקילאאואתילאמעשהעלתלונהלאפשר

ומובןהצבא,המשטרה,בשירותשיהיהמקובלהציבורתלונותנציבהמזינה.

נציבאיןכ,ןהחיל.שלראשיקציןאוהאוגזהמפקזלהיותהופךאינוכי

תלונות,לבררהואמתפקיזיואחזמשמעתי.בהליךשופטמשמשהקבילות

האםמשמעתי.לזיןהעמזהעלוימליץטהור"לאיימקרהשיראהוייתכן

הזרגאתפוטרבמשטרהאובצבאתלונותנציביזיעלתלונה"ייבירור

האגףראשיהנכון.הואשההפךזומנובעצמם?תלונותלבררהפיקוזי

ספרבתימנהליוהארציים,הראשייםהסעזפקיזיכוללאישיים,לשירותים

הםאףייחשבואחרתאליהם,שתופנהתלונהבכללטפלחייביםיהיוואחרים

תלונותנציבחוקלתוקפונכנסבאחרונההציבור.יזיעלויוקעולמעוולים

עקרוןעלכמערערנתפסאינובצזקאשר ,-2002תשס"בשופטים,עלהציבור

התביעהתוקףמשנהמקבלתלפיכךהשיפוטית.המערכתשלאי-תלותה

אוכלוסייה ,נוערובניילזיםכלפי ,) Accountability-ה(האחריותאףכי

קבילות.נציבשלפועלובאמצעותתוגןומוכרת,ברורהשפגיעותה

אינוהילזים"קבילותיינציבותכיומגוונות,רבותמסיבותסבורים,אנו

הממלכתית.למערכתשמחוץאחראוזהגוףשלוולונטריתלאחריותעניין

שתיבהבאתנסתפקממלכתי.מוסזלהיותחייב ,מהותומעצםזה,מוסז

עיקריות:סיבות

וחיפוש.חקירהמסמכויותייהנההילזיםקבילותשנציבראויהאחת,

בבירורתפקיזהשמילויכזיחקיקתיהסזרלעבורחייבתקבילותנציבות

טענהמכלונקימושלםיהיהטובתוזורשישאראוהוריוילז,תלונות

מעמזםאתמערערותהללוהבזיקותכיבארצנו,תזירהנשמעתצזקנית,

בחינוכםילזים,בהצלתעוסקיםעצמםהרואיםמקצועאנשישלוסמכותם

שהעיוןבטענהמשפטית,פניםארשתזוזאגהעוטהלעתיםובשיקומם.

ייזלתייםייחיסיון",ייסוזיות",בשלאסורניזוןשעניינםילזיםבתיקי

הרווחהשרמטעםציבוריתועזהשכאשרבערבקרהכךוכזומה.סגורות"

תלונהבשלמסוימיםבתיקיםלעייןרשותוביקשהלנוערמשפטלביתפנתה

בתיוהנהלת-קטיניםכמההורימצזהרווחהשירותיהתנהלותעל

שלהבכירהבפקיזותגזולהבהלהקמה-כזולבקשהנעתרההמשפט

שלמשפטיתבתואנהמהחלטתהבהלחזורלהשפיעשניסתההרווחהמשרז

לההיהלאוגםהועילהלאצעקתםי'סגורותו"זלתייםייחיסיון"ייסוזיות"

מכלחפותעצמןמרגישותהרווחהרשויותכילמזנוזרכנולפיאךמקום,

חקירהסמכויותבהיעזרכילמזיםנמצאנוטיפולן.זרךעלחיצוניתביקורת

רצונן-בלימהעלתלויכיוםהילזים"קבילותיינציבשלמעמזוחיפוש,או

 . 14הרווחהרשויותשל

עלולהילזים"קבילותיינציבותתקצוב ,כיוםהקייםבמצבהשנייה,

המבוקרתשהיא ,המזינהשלמשולחנהאחרתאוזובזרךמושגלהיות

האומנםוינט.יהגאוהעזבונותועזתהממסזיות:מגרורותיהאוהעיקרית,

בחוקמעוגניםותקציבוסמכויותיומעמזו,באין-קבילותנציבכיייתכן

זעתחוותיזומתחתתצאכיצזמבוקריוישולחןעללסמוךיצפה-

חייבהילזים"קבילותיינציבמבוקריו?אתתביךשאוליונושכניתפרטנית

זרועבתורתבחוקמעוגןתקציבוכאשרהואשולחנועלסמוךלהיותאפוא

המזינה.שלעצמאית

הגוןזכויותשיחבין-הילדזכויות .ד
מנכרזכויותשיחלבין

כךעללעמוזישיוצרועלהקםלגולםיהפוךלאהילזזכויותששיחכזי

 oאתולאשלוהאינטרסיםאתלשרתמיועזותהילזזכויותכיראשוןכמושכל

2401א"ךנ  . 661 ) 4נ(ך"פ ,נחמנינ'נחמני 95/

 .)"העונשיןוקייח(להלן:-1977תשלייז ,העונשיןלחוקך(ך) 368טיראו

העונשין.לחוקך(ב) 368יטראו

מיום ," 2003נתוני-נוערסיינותייעבנושאהילךלזכויותהוועךהישיבתפרוטוקולראו 10

 ] http://\vw\v.knesset.gov.il/protocols/data!html/yeled /-2004 2004בפברואר 18
) 7.6.2006 last visited on ( 02-18נ.html . 

 . 6-5א)"(תשט 9זעות "הייתכן?- ,ומשולהפרט'יישקךיאל ,ל 11

 "רווחיםךימוייםלביןמציאותביןנוער:לבניהמשפטיהיחטעלייהרושבןיוירונןייראו 12

 . 207 )תשט"העורכים,שוורץונךריומווזנריי ,רהב(גי 2004בישראלנוער

 M.G. Flekkoy A Voice jor Children: Speaking Ollt as their Omblldsmanראו: 13
London, J. Kingsley ed., 1991); J.M. Bauington A Voicejol' Childrell: The ( 

, Ojjice oj the Comlllissioner jor Children in New Zealand (Ne\v Zealand 
 ] http://\vw\v .בניו-זילנדהילךיםקבילותנציבשלהאינטרנטבאתרראו:כןכמו . 2004 (
) 7.6.2006 last visited on ( נ/ occ.org.nz , הילדיםקבילותנציובתשלהאינטרנטובאתר

 .] http://ww\v.bameombudet.no/englishlנ ) last visited on 7.6.2006 (בנורבגיה:
מערךבאמצעותיהילךובתיטבאבחוןהמובנההמשפטיהכשלעלייגילתיצייגםראו 14

 . 403ו)"(תשטהמשפטמאזני "הרווחהשירותי
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הזכויותשלהיחסיבמעמזםאיו , 1Sויכסנגורעצמםרואיםשבתפיסתםאלו

הזכויותחישבמוקזכימציעיםאנו , 16קזושהכלהישראליהליברליבציבור

הצומחתהצזקתביעתועליהותיומכעל ,סבלועלסויםמההילזיעמוז

לאחרציזוקלהוותעלולה 17זכויותיושלאחרתזוקטרינריתתפיסה ,מהם

ומתנכרת,מנוכרתלפרקטיקהמעשה

ומשביעמזיואוכללקבליכוליםשאינםהגנהטעוניילזים ,למשל ,הנה

 ; 18להזינםלאחריותהמתנכרתישראלתנומזי ,ובקהילותיהםבמשפחותיהם

ביתחסרתהמשפחההיותבשלהמזינהשלוחיביזימהוריהםשהופרזואלה

בסיסייםרביאותשירותיאוראויחינוךמהםשנשללואלו ;הכנסהמקורותאו

עבוזהמהגרירביכוזיאוהבזוויתבפזורהכמו ,שלהםהמוצאבקהילת

חירותאוהמצפווחירותכגווותיאזרחזכויותלממשככללפנוייםאינם-

פיזיתבהישרזותהאישייםמשאביהםכלמושקעיםאחתלאהפוליטי,הביטוי

אוטונומיעצמילמימושלהגיעהסיכוימהםנשללמלכתחילהכועל ,ורגשית

להשאיוכאבוהאזרחיותזכויותיהםמוטלותאחתלאכוועל , 19אזםכבני

מהגריםשלריכוזחישבהבחרבהבמיוחז-הילזעבור ,מזאתיתרה , 20הופכיו

 ,הזזהויותשלמורכבמערךמתקיים-מוצאארצותלפיאתניותקהילותשלאו

כאשרגםולקהילהלמשפחהלהשתייךלהמשיךעזרצווכזהלילזישלעתים

היאהרווחתהנטייהכועל ,מהונפגעהואאםוגםלרעהומופלותמוזרותהו

משפחתומפניבהגנתוולהתמקזהילזשלהחרבתיותהזכויותאתלהזניח

כאזםהילז,שלהאותנטיהעצמימימושומתאפשרלאאזאולםוקהילתו,

ישבתימתאינהזוחייםמציאות , 21לכבוזהראויותמשמעותיותקותיזבעל

הרווחתזוכמו ,לירבליאינזיביזואליזםשלוחז-ממזיתמוקצנתגרסהעם

לחרבהאולקהילהשיוךכלהאינזיביזואליתהחירותבשםהשוללת ,בישראל

ההבניהשלילת !'נורמטיבית"ההחרבהשלוכזמותהבצלמהנתפסתנהישא

שלהחרבתיתהבעיהאתמחזשלהחיותמאוזלסייעאפואעלולהוההזזהות

ביוסכסוכיםשלאוסףהיאבילזיםהפגיעהכיההשקפההמוזר,הנוערניכור

הבלעזיתפקיזהוכי ,למשפחתו ,הנער ,הילזביו ,כביכולאוטונומייםפרטים

האחראיםמולאלהילזעלסנגוריההואהילזהגנתזיניבמסגרתהמזינהשל

פחייהקהילהאוהמשפחהאיו ,לכישלוומראשניזונה ,לשלומוהאינטימיים

אולפנימייה ,לאומנהולשולחוהנעראוהילזאתלמלטצריךשממנו "יקוש

המזעיהמחקר-להפךאלא ,"מסוגלים"ו "מוכניםיייהיושההוריםעזלמעוו

אתמלכתחילהלטפחהאפשרבמיזתיותרנכווכימלמזיםהמקצועיוהניסיוו

רבור , 22הפגיעהאתאפשרותפקוזהוליקוישחולשתההמשפחתיתהמערכת

תצמחממשיתתועלת ,ספרעליהחרבתיותותיבזכואלהםילילזזילאכי

עובזיהועלהממשלהעללאכוףמסוגלתתהאהמשפטמערכתכאשררקלהם

החוויהאתולשנותהמוזריםהנוערבנישלהיסוזייםלצורכיהםמענהלתת

כוללתזו ,אמיתיתילזותשלנמנעתיבלתוקמילהאוניםחוסרשלתיהבסיס

ומענה , 23ועצמהכשירותשתימרככחלקולמשפחהלהילקהמשמעותיתזיקה

מוהילזהוצאתשטבמצב ,חרבתיותזכויותמימושיזיעללהינתועשויכזה

נפגעמתבקשבאופו ,הילזלהגנתהמזינההתערבותשלהמלךזרךהיאהבית

עםלהתיישבצפויאינואףזהמצבהחרבתיות,הזכויותשלמעמזואנושות

 , 24הםימשפחותובניהביתמולהוצאההמועמזיםילזיםשלהצזקתביעת

זכויותזורשישלזורכלכימלמזתאזםזכויותעלמאבקיםשלההיסטוריה

 ,אלה , 25 "יוםסזרייהמכתיטתמבוססותזכויותבעלימצזבהתנגזותייתקל

באמצעות ,ביזםיםירבוטלאכיפהומעשיבגרונםהתועלתניהשיקולרוממות

למשלכך ,האמצעיםאתמקזשתהמטרהלשיטתם,בלעזיו,אושיפוטיצו

פעוטותעליחיזיםמשמורניםשהם ,עבוזהמהגריהורים,נעצריםבמקומותינו

כילווזאהחוקרשויותמטעםממששלץמאמנעשהולא ,החוקלהוראתבניגוז

 ,להיעצרשלאזכותםעליוזעיםאלההוריםאיואםשכזה,הורהאינוהעצור

בשלעמזתםאתלבארמסוגליםהםשאיואולהורותםראיותביזיהםואיו

 !'החוקייאכיפתבגלגליהילזשל-החוקית-זכותונזרסת ,תקשורתייקש

 "אפססכוםייכמשחקבזכויותההכרהעלההתזיינותאתלתפוסנוטיםאנו

כמצבולאהאחרותשלבמימושופוגעיםאכיפתהאוחזשהבזכותהכרהשבו

 , 26קיימותלזכויותולגיטימיותממשותמוסיפהבזכותהכרהשבו

בזוטותמלעסוקיימנע "הילזזכויותייבזרבהגוושיח ,מפוקחתרבאייה

להביוקשהזהאיו ,העיקראתויתפוס ,"תאנהעלהיישלקישוטאלאהווישא

 "הילזזכויותייבזרבהציבוריתהלבתשומתבמיקוזאינטרסישלממשלכי

ציטריותבעמותותחרביםלהיותיוכלוילזיםאםכגוו ,מאיימותהלאבסוגיות

 ,זאת ,שנתיטיולשלקיומובשאלתתלמיזיםמועצתשלקולהיישמעאםאו

נהניםשאינםלילזיםבהםצורךכמעטואיו ,זניחהעלותםכאשרבמיוחז

לזכויותכמעטבלעזיבאופוהמוענקתההגנה ,לטעמנו ,חרבתיותמזכויות

המזינהאי-התערבותאתלהבטיחנועזהלאנוערובניילזיםשלאזרחיות

שיחאתלהפוךחשובלכוהקיים,החרבתיהסזרשימוראתאלא ,הפרטבחיי

יאנושהחרבתיההקשר-הזכויותנשמתשבושיח ,ונושםלחיהילזזכויות

 ,השיחתוכואתומעצבתמורגשת ,נוכחת-

 ,שחורים ,ענייםהםרפואיביטוחלהםשאיואמריקניםמיליוני

בחלקם ,ענייםישראליםילזיםאלפימאות ,בזומה , 27ונשיםהיספאנים

המוחלשותלקבוצותמשתייכים ,מסכנתלהזנחההנתוניםכאלה

המסקנהאתלנמקרבקושיבלאאפשר ,הישראליתבחרבההמוזרות

הזכות ,וחירותוהאזםכבוזמחוק-יסוז:הנגזרת ,חרבתיתיסוזזכותכי

מנוכרזכויותשיחשלרטוריקהואולם , 28נפגעהראויים,מחיהלתנאי
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