
ילדיםזכויותבקידום

מבואא.

נפרדותזכויותנושאיאדםכבניוראייתםבחרבהילדיםשלמעמדםשינוי

תהליךהנו ,ומובחנתייחודיתוכאוכלוטייההוריהםמזכויותומובחנות

עלזמןמחייבשמטבעותהליך-בתחילתונמצאיםשאנו ,וחברתימשפטי

 ,המשפטובעולםבחברהויוטמעיופנם ,שיובןמנת

והמשפטהילדבתחוםיטודעקרונותלבחינתהוועדהעטקהזהבשינוי

מששלמעלהבמשךעמדתישבראשה ,)"הוועדהיי :(להלןבחקיקהויישומם

המשפטים,לשר 2003בשנתהמלצותיהאתהגישהואשרשנים

 , lשוניםבתחומיםהעוטקיםחות"דובשישהשהוגשו ,הוועדההמלצות

 ,-z1989מהילדזכויותבדברלאמנהבישראלהחקיקהאתלהתאיםנועדו

המדינהאחריותשלהיבטיםמביאיםבתחומו,אחדכל ,חות"הדו

אתהממלאיםאחריםאנשיםאוהוריםשלאחריותםלצדורשויותיה

 ,החוקהוראותמכוחההוריםשלתפקידם

הוועדהמציעההחינו,ךבנושאהמשנהועדתח"דובמטגרתלדוגמה,

זכויותחוקיי(להלן:-2000"אתשט ,התלמידזכויותחוקאתלתקן

יבטיחוחינוךומוטדמקומיתחינוךרשות ,המדינהכיולקבוע ,)"התלמיד

מוטדפעילותבמטגרתולהתפתחותלהישרדותתלמידיםשלזכותםאת

לממשמנתעלהאפשריתהמידהמרבעדיפעלהחינוךמוטדייוכיהחינוך

 ,שכליתגופנית,מבחינהמיטביתלהתפתחותתלמידיושלזכותםאת

 , 3 "וחברתיתתרבותיתמוטרית,רגשית,

אתלחוקקהחינוךבנושאהמשנהועדתח"דובמטגרתמוצעבנוטף,

חינוךלמתןאחראיתהמדינהייכיייקבעבמטגרתואשרבחינוךשוויוןחוק

החינוךלאיכותהפרמטרים , 4 "זהחוקהוראותפיעלואיכותישוויוני

בהצעה,הםאףמנויים

אזרחיים,בהליכיםלילדיםנפרדייצוגבנושאהמשנהועדתח"בדוכך

יחידהלהקיםהמשפטיםמשרדבאמצעותהמדינהאחריותנקבעהשם

 ,חוץ-ביתיתהשמהבנושאהמשנהועדתבדו"חכךילדים,בנושאלייצוג

אתהכוללת ,הילדיםטובתאתלהבטיחהמדינהחובתאתשקבע

הראשוניתמאחריותםלגרועמבליזאתלביתם,מחוץבשהותםזכויותיהם,

מודלבטיוטתומשפחתוהילדבנושאהמשנהועדתח"בדוכך ,ההוריםשל

בביצועלהוריםלטייעהמדינהאחריותאתלקבועהוצעהוריתלאחריות

הילד,טובתאתלהבטיחמנתעלוזאתילדם,כלפיאחריותם

שניתנההרצאהעלמבוססתהרשימהתל-אביב-יפו,המחוזיהמשפטיתבנשיא,סגנית

 2005בנובמרבשנערןייומעשהתיאוריה-ילזיםויותייזכהכנסשלהפתיחהבערב

לזפוס.ההרצאהאתשערןעלפלגנעםלעוייזתוזהים.בירושל

למינהל.המכלכההאקדמיהמסלולפניס,לעיצובהספרביתתלמידתרזניקוב,סבטלנהצילוס:

אוריוועזראפס.ל:יעקב,סולםהפסל:

הוכרה ,הפליליבהליךהקטיןבנושאהמשנהועדתבדו"חלכ,ךבדומה

ולצדהחירותשוללותבמטגרותתקינהלהתפתחותקטיניםשלזכותם

 I} . 5להבטיחההמדינהשלחובתה

כללי),(חלקבחקיקהויישומםוהמשפטהילזבתחוםיסוזעקרונותלבחינתהוועזהזוח

זוחותוכןכללייי),חלק-הועזהייזוייח(להלן,(תשסייז)רוטלויסיהשופטתרבאשות

ועזתייזוייח(להלן,(תשסייג)איכילובאיפרופיבראשותחינו,ךבנושאהמשנהועזות

(תשסייג)בנישתינבירפרופסוררבאשות ,ביתיתחוץהשמהבנושאחינוןיי);בנושאהמשנה

הפלילי,יןבהלהקטיןבנושאיתיי);ביתחוץהשמהבנושאהמשנהועזתייזוייח(להלן,

יי);הפליליבהליןהקטיןבנושאהמשנהועזתייזוייח(להלן,(תשסייג)רוטלויסירבאשות

בנושאהמשנהועזתייזוייח(להלן,(תשסייג)מורגתיעוייזרבאשות ,ומשפחתוהילזבנושא

מורגתיעוייזרבאשותאזרחיים,בהליכיםלילזיםנפרזייצוגובנושאומשפחתויי);ילזה

אזרחייםיי).םיבהליכלילזיםנפרזלייצוגהמשנהועזתייחוייז(להלן,(תשסייג)

הילזייזכויותבזרבייהאמנה(להלן, 221עי , 31מסי , 1038כייאהיל,דזכויותבזברהאמנה

הסתייגויות.כלללאהאמנהאתאשררהישראלנהיי).האמייאו

הערהלעילהחינו,ךנושאבהמשנהועזתייחזוהתלמי,דזכויותחוקלתיקוןלהצעה 5יס

 . 38יבע , 1

 . 213יבעשם, 4

ועזת,זוייח-1971תשלייאטיפול),וזרכיענישה(שפיטה,הנוערחוקלתיקוןלהצעהג 41סי 5

 . 71יבע , 1הערהלעיל ,הפליליןיבהלהקטיןבנושאהמשנה
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 ,הכלליח IIבדומופיעההמדינהאחריותשלבהקשרהכותרתגולת

רשויותכלמחויבותמעוגנתשבה ,הילדזכויותלקידוםחוקבהצעת

הנורמטיביתברמההו ,הילדזכויותבדברהאמנההמלצותליישוםהמדינה

 , 6הקונקרטיתברמהוהו

באמנהביטוילידיבאהילדיםלזכויותבנוגעהבינלאומיתההסכמה

להעניקשכדי ,הבינוהעולםשמדינותהאמנהמועולה ,הילדזכויותבדבר

עלשהשמירהלדרושלהםשיאפשר ,עצמאיומעמדזכויותלילדים

היקףאתגםאלא ,עצמוהזכויותאתרקלאלקבועיש ,תיאכףזכויותיהם

הצהרותבגדריישארולאשאלהמנתעל ,זאתהמדינות,שלהאחריות

 ,אדםזכויותאודותעלבלבד

 ,נאותיםצעדיםינקטוהחברותהמדינות IIכי:קובעלאמנה 4סעיף

 ,זובאמנההמוכרותהזכויותלמימוש ,אחריםאומינהליים ,תחיקתיים

החברותהמדינותינקטו ,ותרבותיותסוציאליות ,כלכליותלזכויותבאשר

 ,שברשותםהמשאביםפיעלהניתנתהמידהמירבעד ,כאמוראמצעים

 , 711הבינלאומיהפעולהשיתוףבמסגרת ,שדרושומקום

כבכי(כיבוזםתביא'(זיםש(בזכויותיהםהכרה Pר

כצורךו(אכזכותהי(זע((הגכההתייחסותאזם.

יומה Pאת(זרושטי, p (שתאפשרהיאב(בז

היהניתושלאלכךמודעיםהיוהאמנהשמנסחי ,מלמדזהנוסח

הזכויותובכללו ,הזכויותכליישוםאם ,רחבהבינלאומיתהסכמהלגבש

הגבוההברמההמדינותכלאתיחייבוהתרבותיותהכלכליות ,החמתיות

ממדינותאחתשלהכלכליתיכולתהביומשותףמכנהאיושהריותר,יב

לכוהשלישי,העולםממדינותאחתשלליכולותיה ,למשל ,סקנדינביה

הזכויותכלמימושלביו IIהאמצעיםכל IIנקיטתביוהבחנהעורכתהאמנה

משאביפיעל ,"האפשרייםהאמצעים IIנקיטתוביוהסעיף,שלברישה

 , 8והתרבותיותהכלכליות ,החברתיותבזכויותמדוברכאשר ,המדינה

II מדינהכהרי ,מפותחתמדינהכשלהואהכלכלישחוסנהמדינההרילא

 , 911נחשלתמדינהכשלשמצבה

אפשרבאמנהשוניםסעיפיםשלבנוסחהיטבמעייניםכאשר ,זאתעם

הסכמהישנהוהכלכליותהחמתיותמהזכויותחלקלגבישגם ,לראות

ברמהמבריאותליהנותילדשלבזכותוכךיותר,רחבאחריותלהיקף

lחינםחובהיסודילחינוךבזכותוכך lסלהשגההניתנתביותרהגבוהה l , 

 ,הדגישההאמנהיישוםעלהמפקחתהיל,דזכויותבדברם IIהאוועדת

לנקוטהחובהכי ,וכלכליותחמתיותזכויותבדמם IIהאוועדתבעקבות

במשפטבזכויותלהכירהחובהאתגםכוללת IIהדרושיםהאמצעים IIכלאת

 ,היוםעד , l 'ומשפטייםמנהלייםסעדיםקביעתשפירושההכרה ,הפנימי

 , l (זובמחויבותהפנימייםבדיניהישראלמדינתהכירהטרם

מהחוקותבחלקחוקתילעיגוןזכוילדיםשלוכלכליותחמתיותזכויות

משנתדרום-אפריקהחוקת ,האחרונותבשניםבעולםשנחקקוהחדשות

ליכולתבהתאם ,הדרגתיבאופוייעשהשיישומוזכויותביומבחינה 1996

לביו , 14ולבריאותיסוציאללביטחון ,ומיםלמזווותיהזכוכגוו ,המדינה

לקבלתהזכותלמשל, ,סייגכלללאהיאלקיימוהמדינהשחובתזכויות

 ,נפרדבסעיףלהכרהזכוילדיםשלזכויותיהם , 15חרוםבעתרפואיטיפול

לחינוךילדיםשלזכותםאתמבטיחהסעיף ,ההרחבהדרךעלשנוסח

סוציאלייםולשירותיםבריאותלשירותי ,למחסה ,בסיסיתלתזונה ,יסודי

 , 16משפחתיתמסגרתקיימתשלאבעתלהשגחהוכו ,בסיסיים

 ,המדינהשלבמחויבותהעסקדרום-אפריקהשלהחוקתיהמשפטבית

כאשר ,ילדיםזכויותלהבטחת ,דרום-אפריקהלחוקת 28לסעיףבהתאם

 ,אידסנשאיותבהיריוןלנשיםתרופהמתולהבטיחשדרשהבעתירהדו

גםתועברשהמחלההסיכוי)אתלהפחיתהפחותלכל(אולמנועשנועדה

בסכנהמעמידהלאימהותהתרופהשאי-מתו ,קבעהמשפטבית ,הנולדלרר

שלאשההחלטהאלווהם ,זכויותיהםאתלממשהקטיניםשליכולתםאת

אתהעמידהמשפטבית ,מכולםיותרעליהםמשפיעההתרופהאתלתת

מיועדתשהתרופההגםשכו ,הפירמידהבראשהקטיניםשלזכויותיהם

מצויהלחוקה) 27בסעיף(המובטחתלבריאותשלהוזכותווגםלאימהות

הדעת,שיקולבמרכזלעמודשצריכיםהםהילדים ,המאזנייםכףעל

חברשלבעתירתם ,לדיורהזכותבשאלתעסקהמשפטכשביתגם

 ,המדינה)לטענת ,פלשו(שאליהםגרושבהםמהבתיםשסולקואדםבני

פירש Grootboomבפרשתמהדיון,הילדזכויותשלמקומונפקדלא

הזכותאתהמבטיח ,אפריקהדרוםלחוקת 26סעיףאתהמשפטבית

הדיורבתחוםהממשלתיתבמדיניותודושלפניולצדדיםוהרלוונטילדיור

 ,הילדיםשלבזכויותיהםלדוןנדרשהמשפטביתגם ,זאתעםהציבורי,

בית ,ברם ,גגקורתבליילדיםגםמשמעגגקורתבליהוריםשהרי

נידרששבאמצעותולכליהילדיםיהפכולבלעצמואתהזהירהמשפט

שללזכויותיהםנידרשולא ,להןמגיעותשאינוזכויותלהוריםלהעניק

 , 17הילדים

ילדיםעלחלהלחוקה 27בסעיףלדיורשהזכות ,קבעאףהמשפטבית

 ) Shelter) IIמקלט IIלהזכותגםחלהלבדםהילדיםועלכאח,דומבוגרים
18 () 1 ( 28סעיףמכוח (C , 

כבנילכיבודםתביאםיילדשלבזכויותיהםהכרהשרק ,לזכורנויעל

שתאפשרהיאבלבדכצורךולאכזכותהילדעללהגנההתייחסות ,אדם

האדםככלהםשילדים ,היאהמוצאהנחתאםקיומה,אתלדרושלקטיו

זכויותבאילולהבהירשעלינוהרי , 19האדםזכויותבכלהםזכאיםכוועל

ליישומם,האחריותמוטלתמיועלמדומ

שלבזכויותיהםמפורשותהחוקהדנה ,שראינוכפי ,בדרום-אפריקה

ומשאיו ,םיהילדכלפיחובתהאתלממשמחויבתהמדינהולפיכך ,ילדים

לתת ,חייבואף ,המשפטביתרשאי ,דיעושהמשאינהאו ,כועושההיא

מגבירהניםיהקטשלבזכויותיהםהחוקתיתההכרהעצםדעתו,אתכךעל

החברהועלהמדינהעלמקשה ,והחברתיתהמשפטיתרה Pבסנראותםאת

 ,הזכויותמטרייתאתעליהםופורסתומצורכיהםמהםלהתעלם

זכויותעתידעלחזון ,מחשבתיקולהתוותהיאזורשימהשלמטרתה

להוריםהמדינהביוהאחריותחלוקתבשאלתובמיוחדבישראלהילדים

שהרי ,הילדיםזכויותשלולהבטחתולקיומובאחריותשנושאהואמי-
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וחבות,חובותאיןואםבצדה.האחרשלחובהאיןאםבזכויותהכרהאין

אחריות.אין

אדםוזכווותחובותאחרוות,ב.

אדם.לזכויותזכאיםאדםבנימדועולשכנעלבראשיתלחזורצורךאין

מההצדקותשתייםעלאתעכבהאחריות,בשאלתהדיוןהמשךלצורךאך

זכויותמצויותשבובמקוםשרקטוענת,הראשונהזו.עולםלתפיסת

זכותשמוענקתלמיכלומר . Uni ius, ibi remediumהתרופותמצויות

מכוחהמוענקתזכותדומהאיןכןועלקיומה.אתלאכוףהכוחגםניתן

שלוברורהמפורשתקביעהחמלה.אוצדקהחסד,מעשהמכוחלזכותהדין

אתתחזקהזכויות,אתלאכוףשלומםולדורשילהםתאפשרילדיםזכויות

 ,טוענתהשנייהופגיעותםס'.תלותםאתתחלישבבדובדהמשפטימעמדם

וסטנדרטים,נורמותכיוצרתמשמעותיחברתיערךישזכויותשלחקיקת

לחקיקהלילדים.בנוגעמדיניותשלוקביעהמשאביםהקצאתוכמחייבת

אוכלוסייתכלכלפיוגםאדם,כבניוילדהילדכלכלפיונפקותערךיש

ילדיםעלבהגנההכובדמרכזאתנותיראםמובחנת.כקבוצההילדים

להתחשבמבליבלבדצורכיהםסיפוקשלהפטרנליסטיתהמבטבנקודת

המדינה!'.שללבהלשרירותחשוףהילדאתנותיראזכיבזכויותיהם,

הולדוזכווותחברתוותזכווותשלתוכנוג.
ההבחנותעלאדם,זכויותבדברהבינלאומיהמשפטיבשיחנכתברבות

לזכויותלתתשישהעדיפותעלהשונים,הזכויותסוגיביןלעשותיששכביכול

ומשותפותיותרבסיסיותיותר, IIחשובות IIבהיותןופוליטיות,אזרחיות

עלולחברתיותזכויותבמימושהכלכלישהנטלומשוםהאוכלוסייהלכל

הדורשותוכלכליותחברתיותזכויותבהענקתהקושיעלבהגשמתן;לפגוע

בהשקפותשמקורןהשונותהתפיסותועלמימושןלצורךגדוליםמשאבים

הזכויות.סוגיביןלהבחנההמביאותשונותכלכליותעולם

שונותמרמותאדםזכויותקיימותשלפיהשהגישהדומהאולם

חשיבותןולסדרהזכויותלסוגיבאשרההבחנהוכיוםמיושנת,גישההנה

ברק:אהרןהנשיאכותבלמשל,כ,ךמיטשטשת".

II בהכרהזוכותהאזרחיותהאדםזכויותשבוממצבלהימנעיש

ראוי,זהאיןכןעלהחברתיות.הזכויותשלמזוגבוההנורמטיביתברמה

יישארוהחרבתיותהזכויותואילובחקיקהיוכרוהאזרחיותשהזכויות

האזרחיותשלזכויותראויזהאיןישראל;נוסחהמקובלמהמשפטכחלק

ינמוךיבמעמדיהיוהחברתיותהזכויותואילוחוקיעלחוקתימעמדיוענק

 .' 3I1בהןשווההכרהמצדיקהשונותהאדםזכויותביןהשוויוןיותר.

ילדיםהיותםבשלייחודיותחברתיותזכויותלילדיםמובטחותבאמנה

בשלמתבקשתהזכויותייחודיותכילדים.הייחודייםמאפייניהםובשל

בהוריהםותלוייםמחדמתמדתהתפתחותשלבתהליךמצוייםהיותם

ולהתפתחותלהישרדותהזכותהן:הזכויותמאידך.חלופיותבדמויותאו

למדור,הזכותזה(ובכלללמזונותהזכותזו),רשימהבהמשךנרחיב(שעליה

הזכותמשפחה,בחיקלגדולהזכותלחינו,ךהזכותהעברי),הדיןפיעל

הנוגעותבהחלטותלהשתתףוהזכותההוריםשניעםקשרעללשמור

 oלחיים,כזכות IIאזרחיות IIההאדםלזכויותנוספותאלהזכויות .' 4לגורלם

 . 293בעי , 1הערהלעילכללי,חלק-הועזהזוייח

 " States Parties shaJJ undertake allהוא:לאמנה 4סעיףשלבאנגליתהנוסח
" ... appropriate JegisJative, administrative and other measures . 

הזכויותביוהמסורתיתהנורמטיביתההבחנהשלקרנהירזההאחרונותשבשניםהגם

זאתבכל ,עליהולהגוהמשפטובתיהמזינהשלהצורך ,החרבתיותהזכויותלביוהאזרחיות

כמוהחרבתיות.הזכויותאתכספיתלקייםהמזינהשלויכולתההמימוששאלתאתמעלה

ייהקזמהיירבקאיגםראואלה.בהחלטותהמשפטביתשלהתערבותושאלתנותרתכו,

 . 7 5- , 5עורכים)שנייוירביויי(תשס,הייבישראלותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויות

366בגייץ פזאורפורסם),(לאהאוצרשרנ'חברתיולצזקלשלוםמחויבותעמותת 03/

לשלוםמחויבותעמותתעניין(להלו:רבקהנשיאשלזינולפסק 13בפסקה , 542 ) 28 ( 05

חברתי).ולצזק

שלהמלאלמימושהיפעלוהחרבותייהמזינותכיקובעהילזזכויותבזרבלאמנה ) 2 ( 24ס' 10

 .).ר.ס-שלי(ההזגשהלרביאות]'!הזכות Jכאמורזכות

הילזשלבזכותומכירותהחרבותייהמזינותכיקובעהילזזכויותבזרבלאמנה 28יס 11

חינוךיהיהכייזאגו )א(שווההזזמנותבסיסעלבהזרגה,זאתלהשיגכוונהומתוךלחינוך

 ."לכלפתוחחינםחובהיסוזי

12 GeneraJ comments no 5 (2003), Committee on the Rights ofthe ChiJd to hold 
. its 34th session [http://\v\vw.hrea.org/lists/child-rights/markup/msgOO215 
) 20.6.2006 html] (Iast visited on . 

אלאהפנימילמשפטנקלטותאינואמנותבישראל,הפומביהבינלאומיהמשפטכלליפיעל 13

פרשניתמיזהכאמתלשמשיכולותבלבזשאושררואמנותהמחוקק.יזיעלאומצוכואם

האמנהשלהמנהגייםהחלקים ,זאתעםההתאמה.לחזקתובהתאםהמשפטביתביזי

והמזינההבינלאומיהמשפטזינשטייןייראוהפנימי.המשפטלתוךישירותנקלטים

785ץייבג ; 148-128 ) 1971 (  , 4 ) 2מב(זייפ ,המערביתבגזהל IIצהכוחותמפקזנ'עפו 87/

/2117ץייבג ; 16-10 זכויותבזרבהאמנהלענייו . 852 , 848 ) 2נ(זייפ ,הביטחוןשרנ'עלי 96

 . 39יבע , 1הערהלעיל ,כלליחלק-הוועזהחייזוראוהילז

14 27 . The Constitution of the Republic of South Africa 1996, Sc :ייחוקת(להלן

 .)ייהחוקהייאוייזרום-אפריקה

המשפטביתשלזינופסקאתבהרחבהראוזהסעיףעלזרום-אפריקה.לחוקת ) 1 ( 27יס 15

 Soobramoney v. Minister 01 Health, [1] SALRבפרשתזרום-אפריקהשלהחוקתי
) 1998 ( ) 765 (CC כך)לקבלבזרום-אפריקהילזיםשלזכותםלשאלתפרשנותהתאפשרה

למוסזקשרללאוזאתמאימותיהםהאיזסמחלתשלהעברתהלמנועשנועזה ,תרופה

 Minister 01 Health v. Treatment Actions Campaign , ] 10 [ראו:נולזו.שבוהרפואי
) 2002 ( ) BCLR 1033 (CC (. נאותלזיורלזכותבאשרהחוקתיהמשפטביתפסקכך, 

ערכאהשלזיןפסקעלהזרום-אפריקניהשלטוורשויותשלערעורונזחהשבובמקרה

שפלשומקרקעותפינויםנגז ,ילזיםהגזולחלקם ,אזרחיםשהגישועתירהשקיבל ,נמוכה

 The Government 01 the Republic 01 South Ajrica v .ועוני:מצוקהבשלאליהן,
) 2000 ( ) Grootboonl, [11] BCLR 1169 (CC להלו)פרשתGrootboom (. 

זרום-אפריקה.לחוקת 27יס 16

17 71 . GI·ootboonl case, supra note 15, at para . 
 . 74-73בפסקאותשם, 18

/6106אייע 19 הוא ,בן-אזםהוא ,אזםהואקטןיי : 836 , 833 ) 2מח(זייפ ,הי"מנ'פלונית 92

איששלזכויותיובכלזכאי ,קטןאישאםגם ,ואישבממזיו.קטןאישאםגם-איש

 !,גזול

 J. Feinberg "Duties, Rights and Claims" 3 Alnerican Philosophical Q .ראו: 20
137 ) 1966 (. 

לעילחברתי,ולצזקלשלוםמחויבותעמותתבענייןרבקהנשיאשלזינולפסקוהשוו 21

ישראובישראלהחרבתייםוהפעריםהעונימצבעללסקירה ; 22-20בפסקאות , 9הערה

אזווה).(מרכז Z005חברתיתמצבתמונת-אטיאסקונוריואסבירסקי

ייחרבתיות-כלכליותזכויותוביואזרחיות-פוליטיותזכויותביןהיחסיםעלייגביזוןרי 22

מונזלקיג ; 50-49 , 25יבע , 8הערהלעילבישראל,ותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויות

 ,עורכיםרבזון 'וחרבקי(אברנזווספרייהחזשהחוקתיבשיחחרבתיות-כלכליותזכויותיי

 . 183ב)כרךס,ייתש

 ,חרבתיותזכויותחוק-יסוז:להצעתההסרבזרביאתגםוראו . 6יבע , 8הערהלעיל ,רבק 23

מזכויותיובחשיבותןנופלותאינןהאזםשלהחרבתיותזכויותיויי : 3068חייה ,-2002בייתשנ

שלבחייותתערבלאהמזינהכירקלאמחייבהאזםכטזעיקרוווהמזיניות.האזרחיות

לאזםיאפשרואשרתנאיםתיצורהמזינהכיגםאלאבכבוזו,פגיעהבהשישבזרךהאזם

אנושייי.בכבוזקיום
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 ,וההתקהלותההתארגנותלחופש ,הביטוילחופשהזכותולכבו,דלשוויון

Iבאמנההןגסהמובטחות ,לזהותהזכות ,לפרטיותהזכות S . 

זכויותלהעניקבצורךלהכרהנוספותהנמקותעלארחיבלא

הנימוקשהוא ,הכלכליבנימוקדווקאאתמקדאך , 16לילדיסחברתיות

הכספיהמחסורבנימוקבין-זולהכרההמתנגדיסאתהמשמשהעיקרי

בהקצאתלהתערבהמשפטלביתלושאלבטענההמוסדיבנימוקובין

המבצעת.הרשותידיעלשנעשיתהמשאביס

 ,מוצדקתבקטיניסהשקעה ,טווחארוכתכלכליתמדיניותמבחינת

באופןכך.עלהמלמדיסהרביסהמחקריסעללהצביעהמסגרתזוואין

במימוש ,בילדיסכעתשמושקעשקלכלשעל ,לומרניתןומופשטגס

המושקעיסכספיס-בעתידרביסכספיסנחסכיס ,החברתיותזכויותיהס

השופטקבעבכדילא .והרווחההשיקוסובמערכותהחוקאכיפתבמערכת

מהכל"ש ,לילדיסשיקומייסיוסבמעונותשעסקהבעתירהלויאדמונד

להסשניתןמהכלשלוש,עדשנהבניהאלההפעוטיסבילדיסשנשקיע

מבחינתהאלהלילדיסיותרחשובגילאיןבעתיד.כפלייסכפלאלינויחזור

שלבשילובסכשעסקה ,דורנרהשופטתקבעהגסכך . 17I1שלהסהשיקוס

שלעניינסאתרקלאמשרתהמיוחד][החינוך"המיוחד:בחינוךסיילד

במשאבילחסוךנטרסיהאובכללו ,הציבוריהאינטרסאתגסאלאהילדיס

לדאוג ,לכשיגדלו ,יוכלושלאילדיסכינותנתהדעת ,שהרי ,המדינה

 • 18I1הצבורכתפיעללנטליפלו ,לעצמס

זרישותעלעוכהאיככהבישראליימת Pהה Pי Pהח

ממלכתיגוףאי,המזיכה.לאחריותבכוגעהאמכה

ליישוםהמחויבותאתעצמועלשכטלישראלבמזיכת

ואכיפתהמזיכיותביעת pולהילזיםזכויות

המדינהשלהכוללת.האחריותד
 ,ילדיסשלזכויותיהסאתלמעשההלכהליישסצליחנכיצדלבחוןעלינו

מימושן.לצורךהמדינהלביןההוריסביןהאחריותחלוקתהיתהומה

ביחסהילדשללמקומוהןהדוקקשרקשורההאחריותחלוקתשאלת

 .ההוריתבאוטונומיההמדינההתערבותלעצסהחברתיליחסוהן ,להוריו

עלמלמדתהזמןרצףעלילדיסזכויותבהתפתחותהתבוננות

בתחילההמשפחתי.התאשלבאוטונומיהוגוברתהולכתהתערבות

לעשותרשאיהיה ,האב ,המשפחהוראשכלל,בוהתערבהלאהמדינה

יותרמאוחרותבתקופות . 19להרגסאולמכרסזהובכלל ,בילדיוכרצונו

ספרבתיכשהקימה ,מוסדיבאופןהמשפחתיבתאלהתערבהמדינההחלה

 ;חובהחינוךלמערכותהמדינותבמרביתהפכוהזמןשעסחינו,ךומערכות

ילדיסעלגסיותרמאוחרובשלבעובדיסילדיסעלשהגנוחוקיסחוקקה

אלוכל .וכלכלימיניניצוללמניעתחוקיסנחקקוכןכמוהתעללות.שעברו

או ,ההורהשבהסבמקריסהמשפחתיהתאתוךאללחדורנהילמדאפשרו

בהחלטותגסהמדינהמתערבתהאחרונותבשניסבילדיהס.פגעו ,ההוריס

מקריהתרבות(עסראייהוהסדרישמורתמבנושאיהוריס,שלרפואיות

ממשמורתילדיסהוצאתשהיא ,המקסימליתלהתערבותועדן)יהגירוש

 .מאמצתלמשפחהוהעברתסהוריהס

השיחהתפתחותעסבבדמנעשתההמערביבעולסזוהתפתחות

בזכויותהעוסקותהבינלאומיותהאמנות ,מחזהאדס.זכויותשלהבינלאומי

המבטאתגישהמתוךויוצאותחירותוואתהפרטאתמאדירותאדס

נהנהההוריסמעמד .הקולקטיבייספניעלפרטייסאינטרסיסהעדפת

המדינהשלסמכותההגבלתהיאמתוצאותיושאחת ,ומאוטונומיהמחירות

שונותבסוגיותזאתלראותניתןההורית.ובאוטונומיהבסמכותבהתערבות

שלמשמורת , 30ומצפוןדתבשאלותכמו ,והוריסילדיסליחסיהקשורות

שררשלגביונושא ,ילדיסשלנפשסועלגופסעלבהגנהואפילוילדיס

והחלההאחרונותבשניסרקשהוסר ,שתיקהשלקשררבותשניסבמשך

עלההגנה . 3Jקטיניסעלהגנהלצורךהמשפחתיבתאהמדינהשלהתערטת

 .מיוצגיסובלתילפגיעותחשופיסהילדיסאתהותירהההוריתהאוטונומיה

לא .המשפחהבחייהמדינההתערטתוהתגרבההלכה ,שראינוכפימאיז,ן

 . 31הסיבזכויותההכרהמתוךגסאלא ,ילדיסעללהגןהצורךמתוךרק

הרחבתשפירושן ,לילדיסותיזכויותרשמוכרותשככל ,היאהתוצאה

 .נחלשתשסמכותסכיווןיותרמאוימיסההוריסחשיס ,שלהסהאוטונומיה

סישירותשמעניקותנהיהמדרשויותתהלי,ךמאותווכחלקבזמן,בו

אתמגדילות ,הבריאות)אוהרווחה ,החינוך(רשויותולמשפחותלילדיס

הקמת .ההוריסשלהמסורתיתפקידסחשבוןעל ,הילדיסבחיימעורבותן

שלבתפקידההתחזקותשלנוסףפןמהווהוגלויותמסודרותמידעמערכות

ולחינוכסלביטחונס ,לבריאותס ,היאזרחלרווחתהדואגתמדינה .המדינה

דוגמאותלשירותיה.הזקוקיסאלהעלופיקוחדיווח ,מידעמערכותמפתחת

 3ובסעיפיסהעונשיןבחוקד 368בסעיףהמעוגנתהדיווחחובתהןבולטות

 .) IIחובהלימודחוק II(להלן:-1949ט IIתש ,חובהלימודלחוקא-12ו

בנוגעהאמנהדרישותעלעונהאיננהשראליבמתיהקיהחקיקה

אתעצמועלשנטל ,ישראלבמדינתממלכתיגוףאיןהמדינה.לאחריות

ואכיפתה.מדיניותולקביעתהילדיסותיזכוליישוסהמחויבות

 ,לילדיסמידעלמתןכתובתהמשמשלילדיסייחודיממלכתיגוףאין

תלונותלקבלתכתובתגסכמו ,המתפתחיסולכשריהסלגילסהמותאס

מילדיס.

בזכויותמכירהתיהבינלאוממחויבותהשמכוח ,שהמדינהאפואיוצא

לממשכדיההוריתבסמכותמתערבת ,הקטיןשלוגסההורהשלגס ,הפרט

הסזכויותילגביאחריותמנטילתבפועלנמנעתאךהילדיס,זכויותאת

סימשאבבהקצאתכרוךהדבראסבעיקר ,סיילדשלהחרבתיות-כלכליות

 .מצדה

תשתיותמקימה ,בדיןלחובותיהבהתאס ,המדינה ,למשלכ,ך

בהתאס ,אחרתאוכזו(ברמההחינוךמערכתעלומפקחתחינוכיות

מכןלאחראך ,ונהליססיסטנדרטוקובעתהחינוכי)המוסדשללטיבו

גסכמו ,בילדיספוגעתובכךמימושסועלביצועסעלמפקחתאיננה

 . 33ובמוסדותיהבההציבורבאמון
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באובאו-אפלבאוסתומר :.צולוסמלכואורמוכאלח"כ ,דאזהוועדהוו"רלצדבכנסתהולדזכווותועדתושובתאתמנהלוסולדוס , Zסס 4נובמרבהבונלאומו,הולדזכווותווסאורועובמסגרת

כלפיאחריותםבמלואלשאתמתקשיםההוריםאוההורהמנגד,

בסמכותם.מהתערבותחוששיםאךהמדינה,מצדלעזרהומצפיםילדיהם

הילד.נמצא ,ומנוגדיםרביםאינטרסיםבהשמעורביםהזו,הקלחתבתוך

מפורשבאופןהמחוקקקבעשבהםבמקומותשגםמלמדתהמציאות

עלביןמכך,להתעלםהמבצעתהרשותנוהגתהמדינה,שלחובותיהאת

ההסדריםחוקמנגנוןבאמצעותשוניםוסעיפיםחוקיםיישוםדחייתידי

לאלהבחיןניתןבפסיקהמעיוןבג"ץ.החלטותמיישוםבהתעלמותאו

פניותהמצריךדברמחויבויותיה,אתמלקייםהמדינהבהתחמקותאחת

צרכיםעםילדיםשילובבנושאלמשלכמוהעותרים,שלמחודשות

בכמההעליוןהמשפטביתאתשהעסיקנושא-הרגילבחינוךמיוחדים

 . 3היום~ועד 2000בשנתהחל-מקרים

בחוקיםאם ,מיושמתאיננהלילדיםהנוגעיםהחוקיםאכיפתאף

מבתיהגבוהיםהנשירהאחוזיכךעל(ויעידוחובהלימודחוקכמוותיקים

מכוחהתעללותעלהדיווחחובתכמויותר,חדשיםבחוקיםואם 35הספר)

עלחקיקההשפעתבדברמידעלציוןהחוקגםהעונשין.לחוקד 368סעיף

שלבמחשבתולשינויראשונהסנוניתשהיווה ,-2002ב IIתשס ,הילדזכויות

 . 36למעשההלכהבינתייםמבוצעאיננוהמחוקק,

 34יוצר 37החובהחינוךלטיבהמדינהמחויבותשלמדויקתהגדרההיעדר

 oובכךהשונים,מגזריהםעלישראלילדישלהחינוךממתאדיריםפערים

הילז.זכויותבזרבלאמנה-28ו ) 4 ( 27 , 12 , 7 , 6סיוכןהמטאאתראו 24

 .-14ו 13 , 12 , 8 , 6 , 2בסישפ,ראו 25

ליהנותילזיסשלהיחסייכולתסוחוסרהקטצהבייחוזיותהקשורהנימוק ,לזוגמה 26

 iחרבתיותמזכויותליהנותהמלאהיכולתסלעומתלהצבעה)הזכות(כגוןאזרחיותמזכויות

מימושעללהיאבקוהיכולתהפוליטיהכוחאיןשלילזיסשכיווןשגורס ,המוסריהנימוק

האינטרסיסאתמייצגיסתמיזלאהאפוטרופוסיסאושההוריסוכיוון ,לבזסהסזכויותי

ילזיס.שלאלובזכויותמיזמתהלהכירהחרבהשעלהריבכלל,ילזיסאוילזיהסשל

7974ץ"בג 27 פלוני).עניין(להלן, 1376 ) 2 ( 2005עליוןתקזיןהבריאות,שרנ'פלוני 04/

6973ץ"בג 28 הזיסמרציאנו).עניין(להלן, 277 , 270 ) 2נח(ז IIפ ,האוצרשרנ'מרציאנו 03/

וכלכליותחרבתיותזכויותכנושאיעצמאימעמזלילזיסאיןשלפיההמיושנתלתפיסה

ראוילזיס.קצבאותבענייןשאוחזו ,עתירותלכמההמזינהשלבתשובתהלמצואניתן

4822בבג"ץהמשיבההמזינה,שלהתשובהלכתב 15פסקהלמשל הרשויותראשיועד 02/

 ,המזינהלטענתבמערכת).שמור(עותקהכנסתיו"רנ'בישראלהערביותהמקומיות

בתאתמיכהלצורךלהורההמוקניתזכותהנהאלאלילזתיהמוקנזכותאיננהילזיסקצבת

משאבהקצאתבבסיסעומזתולהתפתחותלהישרזותהילזשלזכותולא ,קריהמשפחתי.

זה.

 M. Freeman "The Limits ofראו,כךעלעוז .הובסתומסשלעמזתולמשלהייתהזאת 29
Children Rights" The /deologies 0/ Children Rights (Dordrecht, M. Freeman 

29-30 ) 1992 ,. P. Veerman eds &. 
2266א IIעראו 30 פלוני).א IIע(להלן, I) 221מט(ז"פ ,פלונינ'קטיןפלוני 93/

 .) 2004 (עריותבגילויסוגיותושברו:הסוד(עורכות)סלומוןיוזזליגמןיצראוזהלעניין 31

-1977ז IIתשל ,העונשיןלחוקא 368יסילפסיבילזהתעללותעלהזיווחחובתלזוגמה, 32

לגילויבזיקה iהעונשיןלחוק 316יסלפיקטינהשלהיריוןהפסקת i )"העונשיןחוק II '(להלן

-iI996ו IIתשנ ,בקטיניסאיזסנגיפילגילויהחוקלפיהורהאישורללאבקטיןאיזסנגיפי

(טיפולוערנהלחוקיז-3יו 3יסלפיפסיכיאטרילאשפוזהמתנגז 15בןקטיןשלמעמזו

 .) IIוהשגחה)(טיפולהנוערחוק II '(להלן-1960תש"ך ,והשגחה)

6671ץ"בגראו 33 זןשס , 249 ) 1 ( 05פזאור ,פורסס)(טרסהחינוןמשרדנ'גנאפאבו 03/

יהיפרוקצהשופטתהבזווי.במגזרסזירביקורקצינישלבמחסורהעליוןהמשפטבית

מורכבמערך IIובהס,רבזיסכמהסיקיימהחובהחינוךשלהאכיפהשבמסגרתקבעה

תלמיזיסשלהנשירהמניעתאתלהבטיחכזיהחינוךבמערכתהננקטיסאמצעיסשל

לומזשבוהחינוכיהמוסזעלמוטלתזותיתכללהשגתאחריות ] ... [החינוכיותמהמסגרות

שנשרובתלמיזיסולטפל ,לזווח ,לאתרשנועזגנוןנממצויהשלישי][רבובז ] .. [התלמיז

יה.יפרוקצהשופטתשלזינהלפסק 7בפסקה ,שפי!משתייכיסהסאליההחינוךממערכת

הסזירהביקורקציניתקניאיוש ,הזרוסבמחוזהיהוזישבמגזרהתגלהעתירהבאותה

 . 13%עלהערבי-בזוויובמגזר 34%עלעומז

לעיל ,מרציאנועניין iיתד)יןיענ(להלן, 834 ) 5נו(ז IIפהחינו,ןמשרדנ'יתד 2599/00ץ"בג

247צ IIזנג i28הערה (עתירה 451 ) 3 ( 04פזאור ,פורסס)(טרסמרציאנונ'האוצרשר 04/

7443ץ"בבגהשלישיתוהפעס iשנזחתה) ,מרציאנובענייןוסףנזיוןלקיוס נ'ית"ד 03/

7448ץ"בגעסאוחזבווןישהז , 677 ) 6 ( 04פזאור ,פורסס)(טרסהחינוןמשרד פלוניפ 03/

תסמונתבעליילזיסשבעהעתרושס 713, ) 20 ( 05פזאור ,פורסס)(טרסהחינוןמשרדנ'

התקבלהזועתירהגסהחינוך.משרזנגזהנכיסמאבקומטהבזכותארגוןעסביחזזאון

פיעלחובתהמקיימתאינההנהמזיכיהצהירבית-המשפט IIכי,הזיןבפסקשמוזגשתוך

הראשוןז IIיתפסק-זיןאך IIובהמשה IIהמשולביסלילזיססנחיוחזימחינוךלמתןהחוק

הפעסשגסחששושהעותריסלאחרהזין,פסקקובעולבסוףי!בוצעולא ,המתוקןוהחוק

הפעסהעותריסשלחששסכיאיפואלקוותיש IIש ,ץ"בגהחלטותאתהמזינהתקייסלא

י!יןיהענשלרביעילגלגולניזרשושלא ,שוואחששהוא

ראו .-2004/5ל 200314השניסביןהחינוךממערכתנשרוב"יעזיטכיתותמתלמיזי 7.4% 35

 ,בן-אריהי(א 2005סטטיסטי,שנתון-בישראלילדיפהילזלשלוסהלאומיתהמועצה

 . 136ו) IIתשס ,עורכיסקמחיומיציוניתיי

4572ץ"בגלזוגמהראו 36 (לאישראלממשלתנ'הילדלשלופהלאומיתהמועצה 03/

 .הילד)לשלופהלאומיתהמועצהעניין(להלן, 689 ) 3 ( 03פזאורפורסס),

 . 235-233יבע , 1הערהלעילחינו,ןבנושאהמשנהועזתח IIזוראו 37
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הזדמנותישראללדיילכלמאפשרואינוהשוויוןבעקרוןמהותיתפגיעהפוגע

ילדיםשללגורלםהמדינהאחריותשלמדויקתהגדרההיעדרלעתידם.שווה

היעדרגםכמושונים,במוסדותונמצאיםהוריהםממשמורתהמוצאים

לביוהטבעייםההוריםביואוההוריםלביוהמדינהויבהאחריותחלוקת

ויוצרתילדיםשלוזכויותיהםטובתםאתמשרתתאיננההאומנים,ההורים

הילדיםחיירבציפותפגיעה ,בהחלטותשיהוי ,ודאותחוסרשלמצבים

 . 38ילדיםאותםשלקומםילשמכשולמהוויםאלוכלבהתפתחותם.ופגיעה

בנוגעעולםתפיסתבשינויהצורךאתממחישותאלהדוגמאות

היל,דזכויותלמימושהמדינהמצדאחריותנטילתשלההכרחואתלילדים

הרשויותעלהמוטלותחקוקותעשייהלחובותלהיתרגםשצריכהאחריות

 . 39ילדיםשלזכויותיהםשמופרותשעה

זכויותלקידוםרבותשניםבמשךשונותעמותותשלהברוכהעבודתו

הילדיםאוכלוסייתלצורכיוהציבורהרשויותלבתשומתאתהפנתהילדים

עלשלהםהאינטרסיםיוצגובכנסתלילדיםייצוגבהיעדר .ולזכויותיהם

בעניינםץ"לבגשהוגשומהעתירותנכבדחלקיזמושאף ,עמותותאותוידי

 . 40זכויותיהםאתקידמוובכךנוערובניילדיםשל

לייתרכדיהמדינהעלילדיםזכויותליישוםהאחריותבקביעתאיו

שלאחריותההיקףקביעת ,הנכוןהואההיפךהעמותות.שלעבודתואת

ביתרלדרושיהיהאפשרשכו ,העמותותשלפעילותואתתגביראףהמדינה

בבהירותתוגדרנהעצמוהזכויות-ילדיםשלזכויותיהםאכיפתאתשאת

ואףבתקציבמראשייקבעוליישומוהמשאבים-ילדיםשלכזכויותיהם

 .אליולפנותיהיהשניתןמוסמךגורםיהיה

מהזכויות pחללגביכי Iברור Iילזיםבזכויותכשמזובר

עלליישומוהמלאההאחריותאתלהטילכיתולא

כלעללהתפתחותבזכותמזובראם Iלזוגמה Iההורים

ובחיכוךבבריאות Iמרכיביה

הוקףאתלהגדורושמדועה.
המדונה?אחרוות

מיעללקבועביםיחיאנו ,אדםזכויותשלבקיומומכיריםאנוכאשר

לגביכי ,ברור ,ילדיםבזכויותכשמדוברליישמו.והאחריותהחובהמוטלת

 ,ההוריםעלליישומוהמלאההאחריותאתלהטילניתולאותימהזכוחלק

בחינוך ,ברביאות ,הימרכיבכלעללהתפתחותבזכותמדורבאם ,לדוגמה

חוץ-משפחתיותמערכותעללהישעןהצורךבשל ,זאתקורבנות.בשיקוםאו

בעיקר ,כמובו ,מדוברזה.מסוגבשירותיםהכרוכההכספיתהמעמסהובשל

הראשוניתשהאחריות ,לשכוחאיו ,זאתעם .וכלכליותחברתיותבזכויות

לאמנה-18ו 5פיםיסעפיעלאם ,הוריהםשלאחריותםהיאהילדיםכלפי

ב-"תשכ ,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק 15סעיףפיעלואם

 . 41והאפוטרופסות)המשפטיתהכשרותחוקיי :(להלן 1962

המשפחתיהתאחשיבותאתרקלאמפורשותקובעלאמנה 18סעיף

לגידולוההוריםשלהמשותפתהאחריותאתגםאלאהיל,דגדלשבו

עורכתגםהנהאמהילד.טובתעומדתהאחריותסיבבס .ולהתפתחותו

מסוימיםבתחומיםהמדינהשלהבלעדיתאחריותהביומובהקתהבחנה

והבטחתילדיםשלניצולםמניעת ,ובריאותרווחהחינו,ןמערכות(הקמת

שלבשאלות ,ההוריםשללזו ,עוקבתאו ,מקבילהאחריותלביושיקומם)

להבטחת ,להשתתפותלחינו,ן ,חייםלרמת ,להתפתחותהזכותמימוש

 .ועודהוריםשניעםלקשר ,ודתמצפון ,מחשבהחופש

שלהאקטיביתשהאחריות ,נראה ,לאמנה ) 2 ( 18בסעיףלאמורבהתאם

שההוריםבשעהוזאת ,בלעדיתאחריותלהאיושטבמקוםגםגדלההמדינה

עודאיננההילדרווחת .ילדיהםכלפיאחריותםאתכראויממלאיםאינם

לספקחובהמוטלתהמדינהועל ,המשפחהאוהיחידשלבלמפרטיענייו

ילדיהם.לגידולההוריתבאחריותהנושאים ,להוריםהולמתתמיכה

הוריםאינם ,בהםמתעלליםאוילדיהםאתהמזניחיםהוריםכ,ן

אלהכלומרלסוגיה.נפשיתאוגופניתאלימותמפניהילדעללהגושמסוגלים

שלובזכותוונפשוגופולביטחוןהילדשלהבסיסיתבזכותוהפוגעיםהורים

 .להתערבהמדינהעלחובהמוטלתכוועל ,ולהתפתחותלהישרדותהילד

למתןכפופההמשפחתיבתאנהיהמדשלהתערבותהמידתשאלת

ההפרה.ועצמתשהופרההילדשלזכותו :מקדמיותשאלותלשתיתשובה

נחייבכךהיל,דזכויותלליבתיותרקרובמצויהשהופרהשהזכותככלכ,ן

נקיטתנחייב ,יותרחמורהשההפרהוככל .המדינהשלהתערבותהאת

יותר.דרסטייםצעדים

יששבובתחוםרקביטוילידילבואצריכהאינהזוהתערבות

גםאלא ,טיפולאומניעהמערכותבהקמתכמו ,בלעדיתאחריותלמדינה

ממשמורתהילדהוצאתכדיעד ,מסויםמשפחתיבתאפרטניתבהתערבות

להישרדות ,לחייםזכותואולביטחוןזכותושלמלאיישוםלצורךהוריו

ולהתפתחות.

אםאך ,לילדיםייחודיתזכותהיאמשפחהבחיקלגדולהזכות

בזכויותיוופוגעתכלפיוהיחובותאתמפרההילדשלתיולוגיהבמשפחתו

למדינהקמהאזי ,ולהתפתחותלהישרדות ,לחייםהזכותכמו ,הבסיסיות

אם ,מיוחדתהגנהלילדלספק ,לאמנה 20בסעיףלאמורבהתאם ,חובה

 .באימוץאובאומנהבהשמה

המדונה?תתערבמתוו.

חשובותזכויותשמופרותבעתמוצדקתהמשפחהשללאוטונומיההפלישה

לקיומםמשקלהאמנהנותנת ,שכזוהפרהאיועודכלשבה.הילדיםשל

גםחזקהשמשפחהתקווהמתוך ,משפחתיתוסביבהמשפחה ,הוריםשל

לחרבה.ותתרוםאותםתעצים ,ילדיהזכויותעלתשמור

הילדזכויותעםאחדבקנהעולותאינוייההוריםשהחלטותמקום

4פלוניא"בעהמשפטביתקבע ,"וטובתו תידרשהמדינההתערבותיי , 2

הפרת :(למשלהמזינהכלפיהורהשלמחובותיוחובההפרתמשוםלא

הפרתמשוםאלא ,חובה)חינוךחוקפיעלהספרלביתילדלשלוחהחובה

ההורה);שלהאוטונומיהשלהשניהפולהלן(וראוילזוכלפיההורהחובת

 . 43 "הילדעללהגונחלצתכשהיאמתערבתהמדינה
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למדינההעליוןהמשפטביתקראשטכיווןתקווה,עוררזהדיןפסק

בכךואוליילדו,כלפיהורהחובתהפרתמחמתהמשפחתיבתאלהתערב

זאת,עסהילד.שלזכותוהפרתמחמתנדרשתההתערבותכילומרהתכוון

באמרו:בהמש,ךגס ,הילדעלהגנהשלהנושןבמונחהשתמשהמשפטבית

II המדינהשלכוחההילד.עללהגןנחלצתכשהיאמתערבתהמדינה

שאינסמאזרחיהאלועללהגן parens patriaeכ-בחובתהנעוץלהתערב

אלוהןהמדינההתערבותהדורשותהנסיבותעצמס.עללהגןמסוגליס

מתעוררתבהןאלואוכראוי,תפקידסאתממלאיסההוריסאיןבהן

כהוריסזכויותיהסובמימושבתפקידסהכרוךבכלההוריסביןמחלוקת

 . 44I1הסותרותגישותיהסביןהכרעהונדרשתוכדומה,חינוך ,משמורת-

לאהמשפחתיבתאלהתערבוחובהאחריותקיימתלמדינהלדעתי,

זכויותשמופרותבעתובעיקרגסאלאהוריסשלחובותשמופרותבעתרק

 • 45ילדיסשל

המכירותמשפטשיטותישהילד,זכויותבדברהאמנהבעקבותכיוס,

סעיףאו , 46הנורווגיהילדיסלחוק 30סעיףלדוגמהילדיס,שלזובזכותס

28 ) 1 () b ( דרוס-אפריקה.לחוקת

ולהתפתחותוהילדלחיייותרוחשובהיותרמהותיתשהזכותככל

תתערב.שהמדינהוהדרישההציפייהגדלהכך-

כאשררקלאלטעמימוצדקתההוריתבאוטונומיהההתערבותחובת

(כלשונוהילדזכויותעסאחדבקנהעולותאינןההוריסובחירותהחלטות

 IIהילדשלרווחתולשס IIמתחייבהדברכאשררקולאשמגר),הנשיאשל

רבק).הנשיאשל(כהגדרותיו 4711הקטיןשלהאינטרסיסעל IIהגנהלשסאו

ועדייןההוריס,שלבחירהאוהחלטהידיעלשלאהנגרמיסמצביסייתכנו

לחוסרההוריס,שללמחדל(הכוונההילדיסזכויותשלהפרהמהוויסהס

חוקלהפעלתהגורמיסאופיינייסמצביס-שלהססובייקטיביתיכולת

 .) IIהאימוץחוק II(להלן:-1960תש"ךילדיס,אימוץוחוקהנוער

הצרכיסהזכויות,מכלולאתכוללתקטיןשלטובתואסכן,כמו

להתערבאחריותהמדינהעללהטילשישהריכי , 48שלווהאינטרסיס

באינטרסיסאוהילדברווחתפגיעהבעתרקלאהמשפחה,שלבאוטונומיה

 ,אחרותבמיליסמרכיביה.מכלולעלקטיןשלבטובתופגיעהבעתאלאשלו

גסאלאילדיסעלהגנהשלבסיסעלרקלאהמדינהאחריותאתלקבועיש

הס.זכויותיהפרתשלמטעמיס

זכותלהפרתישירביחסלהיותצריכההמדינהשלההתערבותרמת

שלבסוגיההמדינהשלהתערבותדומהאיןילדיס.שלוייחודיתחשובה

להגנההילדשלזכותואו ,ולהתפתחותלהישרדותלחייס,הילדשלזכותו

הביטוילחופשלפרטיות,הילדשלבזכותוהמדינהשללהתערבותגופו,על

למשל).אחיס,בין(שוויוןמשפחתובתוךלשוויוןאו

ובעקבותלהתערב,החובהאתעליהתטילהמדינהעלאחריותהטלת

ישירותהמדינהאתלתקוףקטיניסשליכולתסתגדלהיתר,ביןזאת,

המשפט.בבתי

החןנו,דןנןפןעלהמחשהו.

החינוךבתחוסשרקמגלה,בישראלהחקיקתיתבהיסטוריההתבוננות

חינוךאתהןבקבעוהמדינה,שלאחריותהאתמלכתחילההמחוקקהגדיר

לבחורלהס(אפשרההוריסמעורבותמסגרתשלתיחומהאתוהן 49החובה

קבעגסהמחוקקהספר);לביתהשלמהתוכניתולהציעהחינוךמסגרתאת

חובההספר,לבתיילדיהסאתלשלוחההוריסשלואחריותסחובתסאת

שעותלאחרהילדשחינוךמובן . 50פליליתסנקציההושתההפרתהשעל

לאלחינוךילדיסשלזכותסההורית.האחריותבתחוסנותרהלימודיס

זה.בחוקהוכרהאוהוזכרה

זכויותאתגסבמפורשהמחוקקקבעמאוחרתחוקיסבסדרת

התלמיד,זכויותחוקהיאלכךביותרהמובהקתהדוגמההתלמידיס.

כללהוראותבהתאסלחינוךזכאיישראלבמדינתונערילדכל IIשקובע:

 o .51I1דין

 . 115-105יבע , 1הערהלעיל ,חוץ-ביתיתהשמהבנושאהמשנהועזתח"זו 38

זינולפטק 13בפטקה , 9הערהלעיל ,חברתיולצדקלשלוםמחויבותעמותתלענייןוהשוו 39

סק.הנשיאשל

הערהלעילית",דעניין . 689יבע , 36הערהלעיל ,הילדלשלוםהלאומיתהמועצהעניין 40

 . 3 ) 2נ(ז"פהחינו,ןמשרךנ'גיל"תשוחריבג"ץ ; 34

הקטיןלצורכיבקשרההוריסוחובותזכויותאתוקובע ,ארכאיתבצורהמנוטחהטעיף 41

לצרכילזאוגוהזכותהחובהאתכוללתההוריסאפוטרופטותיילזכויותיו.ולאבלב,ד

נכטיו,שמירתוכן ,ועבוזתוולמשלח-יזלעמזההכשרתו ,לימוזיו ,חינוכולרמתהקטין,

והטמכות ,מגוריומקוסאתולקבועבקטיןלהחזיקהרשותלהוצמוזהופיתוחס;ניהולס

 .).ל.ט-שלי(ההזגשה "לייצגו

 . 238יבע , 30הערהלעילפלוני,א"ע 42

 . 237יבעשם, 43

שס. ,שם 44

חוקפיעלהורהשללמשמורתוהזכותהחובהמולשלפיו ,כיוסהמצבאתלזוגמהראו 45

אובמשפחתולגזולהילזשלזכותובחוקמוכרתלא ,והאפוטרופטותהמשפטיתהכשרות

 ,ומשפחתוהילזבנושאהמשנהועזתח"בזוזהייןנבעוראומשפחה.בחיקבכלללגזול

 . 1הערהלעיל

46 30 . The Children Act, sec . 
6041א"זנ 47 257 ) 6נח(ז"פ ,פלונינ'פלונית 02/ ,246 . 

ויישומסוהמשפטהילזבתחוסיטוזעקרונותלבחינתהוועזהיזיעלשהוצעההגזרה 48

מ"בבעבענייןסקהנשיאיזיעלואומצה , 134יבע , 1הערהלעיל ,כלליחלק-בחקיקה

 45בפטקה , 172 ) 30 ( 05פזאור ,פורטס)(טרסהביולוגיםההוריםנ'ופלוניפלונית 377/05

סק.הנשיאשלזינולפטק

חובה.לימוזחוקראו 49

חובה.לימוזלחוק 4יט 50

בעלילזשלזכותואתהקובע ,-1988ח"תשממיוח,דחינוךחוקהןנוטפותזוגמאותשתי 51

למתןהמזינהאחריותואתמיוחזלחינוךבמוטזחינסמיוחזחינוךלקבלמיוחזיסצרכיס

חינוךבמוטזותלהשתלבאלהילזיסשלבזכותסהמחוקקגסהכיריותרמאוחרזה.חינוך

בטיחותיתהטעהחוקגס .) 34הערהלעילהשונות,ית"ךפרשותאתלמשל(ראורגיליס

אחריותאתוקבעלהטעהנכיסילזיסשלבזכותסהכיר ,-1994ז"תשנ ,נכיסלילזיס

זכותסאתקובע ,-2005ה"תשטשיקומייס,יוסמעונותחוקאותה.לטפקהמקומיתהרשות

בעלויותלשאתהמזינהחובתואת ,וליוויהטעהוחינו,ךלטיפולמוגבלותבעליפעוטותשל

 .מוגבלויותבעללפעוטיסהשירותטל
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בשוויוןהצורךאתלאוגםהחינוךאיכותאתהגדירלאהמחוקק

אםאולחינו,ךהזכותמהותתוםעדהתבררהלאגםהיוםעדבחינוך.

ביתשלדיןפסקישלבסדרהזאת,עםיסוד.כזכותבישראלמוכרתהיא

באההמיוח,דובחינוךבחינוךהקשוריםשוניםבנושאיםהעליוןהמשפט

שלהעצמאימעמדםאודותעלהחדשהשיחברוחפרשנותביטוילידי

 • 52זכויותכנושאיקטינים

לנושאיםחינוךבנושאיהפסיקהאתועמההחקיקהאתנשווהאם

נושאי .מאודמשמעותיבשונינבחין ,ובריאותרווחהנושאכגון ,אחרים

 ,משפטיתלהגנהזכובמערכתהילדיםוזכויותמשפטי,לפיתוחזכוהחינוך

 53רצוננואתלהשביעכדיבכךאיןאםאפילו-יותרטובהלאכיפהובכך

 ,בסיכוןהילדים ,וצרכניהם ,מיותמיםהרווחהחוקינשארוולעומתם-

 .המדינהאחריותגבולותעלמשפטידיוןוללאהגנהללאנותרו

להתפתחותהזכותח.
וישילדים,שלייחודיתכזכותבפסיקהלהכרהזכתהלחינוךהזכות

לאמנה 6בסעיףהמעוגנתלהתפתחות,הזכותואילויסו,דכזכותהאומרים

 . 54שכזולהכרהזכתהלאממרכיביה,אחדהואושהחינוך

הנפשית ,השכליתהגופנית,התפתחותםאתכוללתלהתפתחותהזכות

קבוצתהיותםבשללילדים,הייחודיתהזכותוהיאילדים,שלוהחברתית

לבגרות.עדהילדותשלביבכלשמתפתחתאוכלוסייה

הזכותכגוןאחרות,רבותזכויותבחובהכוללתלהתפתחותהזכות

ב.ייוכיולבריאותהזכותלזהות,הזכותלחינו,ך

תנאילמעשהמהווהשקיומהבסיסית,זכותהיאלהתפתחותהזכות

לושאיןילדשלהם.הזכויותמיתרליהנותהילדיםלאפשרותמקדים

 ,לשוויוןמהזכותלכבו,דמהזכותייהנהלאשאףילדהואלהתפתח,תנאים

אחרות.מזכויותלאובוודאי

בחוקהמנויותהאימוץבעילותאווהשגחה)(טיפולהנוערבחוקעיון

התקינההתפתחותםלחשיבותדעתונתןשהמחוקקמלמ,דילדיםאימוץ

לאהמחוקקאך .להתערבלמדינהאפשרותזהבצדהעמידואףילדיםשל

אתוגם ,מופרותילדיםשלשזכויותיהםשעהבהתערבותהמדינהאתחייב

המכירהמבטמנקודתולאחסדשלמבטמנקודתעשהזכויותיהםהגדרת

 . 55זכויותכנושאיבילדים

עלמשפטישיחאיןחשובה,כהבזכותמדובראםאפואמדוע

אודותיה?

לערכאותשיפנומתעללים,אומזניחיםמהוריםלצפותאין ,ראשית

לשרתכדיבכךיהיהאםגםשלהם,באוטונומיהתתערבשהמדינהמנתעל

הילדים.טובתאת

המתקשה ,חלשהאוכלוסייהמקרבבאהוריםאותםשלהגדולחלקם

עמותותלהקיםויכולתיזמהבעלתאיננהלערכאות,לפנותממילא

שיזמושונותלעמותותבדומהשינוי,לצורךציבוריכוחבידןשתרכזנה

חינוך.בעניינילערכאותפנייה

מצליחהולאהתקציביהנטלתחתקורסתכיוםשגם ,המדינהואילו

ליזוםממהרתאינה ,כהגדרתםהמצומצמיםתפקידיהעםלהתמודד

אחריותה.אתשתרחיבמתקנת,חקיקה

יכוליםאינםעוללים,קרובותולעתיםקטיניםרובםעצמם,והילדים

היכוליםתלונהמנגנוניהקימהלאוהמדינהלערכאות,בעצמםלפנות

החיים.מציאותמתוךהלקוחיםנימוקיםאלהכלפה.להםלשמש

החוקיםשניהמשפטי:במצבהקשוראחרמרכזינימוקגםקיים

התערבותהובמידתההוריתהאוטונומיההגדרתבליבתהקשוריםהמרכזיים

קודםשהוזכרוהאימוץ,וחוקוהשגחה)(טיפולהנוערחוקהםהמדינהשל

 . 57ההוריתהאוטונומיהעלממשיאיוםמציביםאלוחוקיםשני . 56לכן

קובעאינווהשגחה)(טיפולהנוערחוק ,לעילשאוזכרכפי ,זאתעם

 ,נזקקכקטיןהכרזתואתכמצדיקהקטיןשללהתפתחותהזכותהפרתאת

אםכיקובעלחוק, ) 6 ( 2סעיףהמדינה.התערבותאתכמצדיקהומכאן

התערבותתהא ,להיפגעעלולאונפגעהקטיןשלהנפשיאוהגופנישלומו

ספקללאהיאקטיןשלהנפשיאוהגופניבשלומופגיעה .מוצדקתהמדינה

דרךעלשלאמנוסחלחוק 3שסעיףהעובדהאולם ,בהתפתחותופגיעה

להתערבמחויבתאינהשהמדינהלכ,ךגורמתהקטיןשלהזכותקביעת

באמתחתותהיהכאשררקהמשפטלביתיפנההסעדופקידשכזה,במקרה

ליישמה.שניתן ,טיפוליתדרך

והשגחה)(טיפולהנוערלחוק 11בסעיףהמוגדרהחרוםאמצעיגם

דעתולשיקולההחלטהאתמשאיראלאילדים,שלכזכותמנוסחאיננו

במקריםלהתערבהמדינהעלחובהמוטלתשלאומכאןהסע,דפקידשל

 . 58אלה

מובאיםלאנזקקיםיי)יי(ילדיםבסיכוןילדיםשלרבמספר ,בפועל

מכיריםאינםהחוקיםעודכלמשאבים.בהיעדרהמשפטביתשללפתחו

שלההחובשטראתלפרועתמהרלאהמדינההרישאז ,ילדיםשלבזכותם

שמתחוללותכאלולאגםבהם.פגיעהולמנועעוולותלתקןהילד,םיכלפי

 .המשפחהבתוך

שו[וושל[וצ[וםט.

חוקיםלאותםשניתנתבפרשנותקללשינויעדיםאנוהאחרונהבעת

לסמכויותשנגעהבפרשה .העליוןהמשפטביתשלבפסיקתומיושנים

נוסףבדיוןהמשפטביתקבע ,חרוםבמקריהסעדפקידישלההתערבות

לערב"שהיא:והשגחה)(טיפולהנוערחוקשלתכליתואתמורחבובהרכב

תומכתידלולהושיט ,במצוקההמצוילקטיןבדאגההציבוריתהרשותאת

שיוכלבסביבהגידולואתולאפשרבשיקומולסייעהישרדותו,אתלהבטיח

וחברתיתשכלית ,נפשיתגופנית,מבחינהטבעיתהתפתחותבהלהתפתח

 . 59יכולותיוייאתולממש

לביתלפנותלילדיםבסיסהנחתמשוםזובאמירהאיןזאת,עם

אולהתפתחותכלפיהםהוריםחובתבהפרתשיכירמנתעלהמשפט,

גםהם.חובתםאתמקיימיםאינםשההוריםשעהכלפיהם,המדינהחובת

שהואשעהלהושיע,כדיבואיןוהאפוטרופסות,המשפטיתהכשרותחוק

ילדיםשלזכותםלהבטחתהתפקידאתההוריםתפקידיביןקובעאיננו

להתערבהמדינהאחריותלגבימאומהבחוקאין ,כןכמולהתפתחות.

הקטין.שלזוזכותומופרתכאשר

היל,דשלמעמדובתפיסתמהשינויעלללמדשעשוינוסףדיןפסק

אדמונדהשופטשלדינופסקהואלהתפתחות,לזכותונוגעהדברכאשר
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