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ילדי בזמננו נתפסי כבני אד בעלי זכויות וכשחקני חברתיי פעילי
ותורמי בחברה שה חיי בה .פועל יוצא של תפיסה זו הוא זכות של הילדי
להשתת בעיצוב חייה .זכות זו להשתתפות נמצאת בלב השיח הציבורי זה
שני אחדות .ע זאת ,נראה שבמהל השני התמקדו רוב המאמצי לקידו
זכות הילדי להשתתפות בזירה הפרטית ,ביחס לענייני אישיי הנוגעי לילד
המסוי ,ובעיקר בתחו המשפחתי ,למשל בענייני משמורת .קידו השתתפות
של ילדי בזירה הציבורית נזנח ,וילדי הודרו למעשה במש שני רבות מרוב
תהליכי עיצוב המדיניות החברתית הנוגעי לחייה ,ונשללה מה הזכות לקחת
חלק בבניית שירותי ותוכניות עבור .כ נקבעה המדיניות החברתית בנוגע
לילדי ללא שיתופ ,תו התעלמות מצורכיה וא תו העדפת צורכיה של
קבוצות אחרות .כיו מכירי בכ שהשתתפות ילדי בעיצוב מדיניות חברתית
הנוגעת לה עשויה לקד מדיניות ההולמת את צורכיה ורצונותיה ,ועל כ
חשוב לקד את הפרקטיקה של השתתפות ילדי בעיצוב שירותי חברתיי
ומדיניות חברתית .מאמר זה טוע שסוכני השינוי המתאימי ביותר לקידו
עקרו ההשתתפות של ילדי ה עובדי סוציאליי .כמקצוע שחרט על דגלו
ערכי של כבוד האד ,כיבוד האוטונמיה שלו וכיבוד זכותו לעצב את חייו,
וכמקצוע שמוביל את הפרקטיקה של השתתפות האד בעיצוב סביבתו
החברתית ,מ הראוי שימלא תפקיד מרכזי בקידו השתתפות של ילדי כקבוצת
אוכלוסייה .המאמר להל ד ברעיו זה.
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àåáî
השתתפות ילדי בקבלת החלטות המשפיעות על עיצוב חייה עומדת במרכז השיח
הציבורי בכל הנוגע לזכויות ומעמד הילד בחברה ) ;Arnott, 2008; Hart, 2008
.(Marchant, Kirby & Neala, 2004; Melton, 2006; Willow, 2002; Tisdall, 2008
א בעבר עסק הדיו בעיקר בהשתתפות ילדי בקבלת החלטות הקשורות אליה ישירות,
הרי שכיו הוא נסוב ג סביב השתתפות הילדי כקבוצה חברתית במרחב הציבורי
והפוליטי של עיצוב המדיניות החברתית )ראו למשלHart, 2008; Smith, 2007; :
 .(Thomas, 2007; Tisdall, 2008ילדי ה חלק משיח המדיניות החברתית ,ונתפסי
כשחקני פעילי וכבעלי זכויות ואינטרסי בזירות של עיצוב מדיניות חברתית
) .(Arnott, 2008ה נתפסי כאזרחי צעירי התורמי לחברה שה חיי בה
) .(Willow et al., 2004מתו כ עוד ועוד חברות מעצבות מדיניות חברתית בכלל
ומדיניות המכוונת לילדי בפרט ,תו שיתו הילדי ) Hinton, 2008; Hinton,
.(Tisdall, Gallagher, & Elsley, 2008; Tisdall, Davis, Hill, & Prout, 2006
יחד ע זאת ,לא נית להתעל מכ שקבוצת הילדי היא עדיי קבוצת מיעוט מוחלשת
בחברה )ב!אריה ובויאר .(Wintersberger, 1999 ;2002 ,ברוב המקרי מדיניות
חברתית נקבעת ללא שיתו הילדי וא תו התעלמות מצורכיה או העדפת צורכיה של
קבוצות אחרות )ב!אריה וקמחי .(2006 ,כ ,למשל ,בולטת המגמה של הגדלת ההקצאה
לשירותי חברתיי לקשישי לעומת קיצו& בהקצאה לילדי בישראל )מרכז טאוב.(2009 ,
יתרה מזאת ,קידו הרעיו של השתתפות ילדי בעיצוב חייה הפרטיי תלוי במידה רבה
בנכונות ההורה או איש המקצוע לשתפ; באותה מידה השתתפות הילדי כקבוצה בזירת
עיצוב המדיניות תלויה בנכונות של מעצבי המדיניות ועול המבוגרי להקשיב לה
ולתת משקל ראוי לדעותיה )ב!אריה ובויאר ;2002 ,דולב וב רבי .(2002 ,בפועל קובעי
מדיניות ,כמו ג אנשי מקצוע ,נוטי שלא להערי את נקודת המבט של ילדי בנוגע
לענייני ציבוריי ופוליטיי ,ועל כ אי ה כוללי את דעותיה בבוא לעצב מדיניות
חברתית .מקומ של ילדי כשחקני פעילי בזירת עיצוב המדיניות החברתית )בדומה
לקבוצות מוחלשות אחרות( תלוי ביכולת לדרוש זאת ,ולא פחות מכ ביכולת של
סוכני שינוי להכיר בחשיבות עקרו ההשתתפות והיות של הילדי בני אד בעלי זכויות
).(Willow et al., 2004
עובדי סוציאליי הוגדרו לא אחת כסוכני שינוי )מרקוס ;2006 ,קאופמ ומנסב;2002 ,
 .(Mary, 2001; Mizrahi, 2001; Pincus & Minahan, 1973מקצוע העבודה
הסוציאלית משלב בי עזרה מקצועית ישירה לפרטי ולאוכלוסיות נזקקות לבי פעילות
מעשית לקידו זכויותיה של קבוצות מוחלשות בחברה ועיצוב מדיניות חברתית )ראו
למשל .(Banks, 2001; Specht & Courtney, 1994 :זהו מקצוע בעל מחויבות אתית,
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ערכית ומעשית כוללת ובסיסית לקידו צדק חברתי וזכויות אד )ראו למשלMary, :
 .(2001; Mizrahi, 2001; Thursz, 1966ערכי אלה הובילו את המקצוע להתמקד

בהעצמת הקבוצות החלשות באוכלוסייה ובהגברת השתתפות בתהליכי עיצוב המדיניות
כחלק מרכזי מהאתוס שלו )סד ;1997 ,צ'רצ'מ וסד ;2003 ,רוזנפלד .(1993 ,מכא
שראוי שעובדי סוציאליי ,הרואי עצמ כסוכני שינוי ,יעמדו בחזית המאבק לקידו
הער והפרקטיקה של השתתפות ילדי בעיצוב המדיניות החברתית.
מאמר זה ש לו למטרה לבחו את תפקידה של העבודה הסוציאלית בעידוד ובקידו
השתתפות ילדי בעיצוב מדיניות חברתית .מיד לאחר מבוא זה נפנה לדו בקצרה ברקע
התיאורטי והנורמטיבי של השתתפות ילדי ,תו הצגת הזירה הציבורית כמרחב אפשרי
להשתתפות .לאחר מכ נציג את המצב החוקי בישראל בכל הקשור להשתתפות ילדי,
מש נפנה למקצוע העבודה הסוציאלית ולתפקידו האפשרי בהגברת השתתפות בכלל
ובישראל בפרט ,ונסיי במספר המלצות לעתיד.

éáéèîøåðå éèøåàéú ò÷ø :íéãìé úåôúúùä
עקרו ההשתתפות של ילדי נשע על שני מקורות :התפיסה הנורמטיבית של זכויות אד
וזכויות הילד; התפיסה של הסוציולוגיה החדשה של הילדות ,הרואה את הילדי כבני
אנוש בהווה ולא כבני אנוש בהתהוות ).(Brady, 2007

„ÏÈ‰ ˙ÂÈÂÎÊ
מראשית המאה הקודמת ובעיקר מאמצעה החלה להתפתח בעול התודעה שג לילדי
יש זכויות .זאת לאחר תקופה ארוכה שבה התעלמו מילדי ,ניצלו אות ,ויתרו עליה,
נטשו אות וראו אות כאובייקטי )קדמFlekkoy & Kaufman, 1997; ;2002 ,
 .(Cohen, 2002ע זאת ,ג כיו אי הפרמידה של זכויות הילד מקבילה לזו של זכויות
האד הבוגר ,שהרי בראש סול הזכויות של המבוגרי נמצאות הזכויות האזרחיות
והפוליטיות ,ובראש סול הזכויות של הילדי נמצאות דווקא הזכויות החברתיות )ב!
אריה ובויאר ;2002 ,ב!אריה ,נחנסו וקושר .(2006 ,קל יותר להכיר בזכויות הילדי
לחינו ,בריאות והגנה מניצול ומהתעללות ,וקשה יותר לקבל את זכות הילדי להביע
דעה ,לבחור או להשתת בקבלת החלטות הנוגעות לה או בתהליכי פוליטיי.
פירמידה הפוכה זו נוגעת במידה רבה לאופ התפתחתו של רעיו זכויות הילד בעול.
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מהעת הקדומה ועד המאה ה! 19היה מעמד החברתי והמשפטי של הילדי בתחתית
הסול ,וההתייחסות אליה היתה כאל רכוש הוריה ) & deMause, 1974; Flekkoy
 .(Kaufman, 1997; Stone, 1977תפיסה זו השתנתה ע השינויי שהתחוללו בעקבות
המהפכה התעשייתית ,כשילדי היו חשופי לניצול חסר רחמי בעקבות תהליכי העיור
והתיעוש .הניצול המחפיר של הילדי באותה עת הביא למעבר מתפיסת הילדי כחסרי
ער לראיית כזקוקי וזכאי להגנה ,לחינו ולהדרכה ) ;Edmonds & Ferneks, 1996
 .(Hart, 1991הכרה זו התבססה באותה עת על הרצו לדאוג לרווחת הילד ,לבריאותו
ולשלומו ,ולא מתו ראייתו כאד חופשי בעל זכויות אזרח )מורג.(1995 ,
תפיסות אלה החלו להשתנות לקראת שלהי המאה העשרי ,כשהדגש על זכויות הילד
עבר מזכויות להגנה וטיפול לזכויות הילדי להגדרה עצמית ,זכויות לחופש הפרט
וחירויות אזרחיות ) .(Hart, 1991מוקד הדיו העולמי אודות זכויות הילד עבר מוויכוח
על סוג השירותי שיש לתת לילדי למאבק על הדר שבה יוכלו ילדי להשתת בחברה
האזרחית ) (Cohen, 2002ולממש את הזכות לקחת חלק פעיל בהחלטות הנוגעות
לחייה ).(Ruck, Keating, Abramovitch, & Koegl, 1998
ב! 1989התקבלה באו" האמנה בדבר זכויות הילד )להל האמנה( .בישראל אושררה
האמנה ב! 4באוגוסט  .1991בסופו של דבר חתמו על האמנה כל מדינות העול )למעט
ארצות הברית וסומליה( ,אשררו אותה והביעו בכ את הסכמת לפעול ליישומה )קדמ,
 .(2002האמנה מכסה את ההיק הרחב ביותר של זכויות לילדי שאימצה אי פע
הקהילייה הבינלאומית ,והיא מסמ יוצא דופ ויחיד מסוגו שנוגע לתחומי חיי רבי
מאוד )רוטלוי .(Melton, 2005 ;2006 ,החידוש הבולט באמנה ,בעיקר בהשוואה
להצהרות קודמות שעסקו בזכויות הילד ,הוא ההכרה בזכויות הילדי להגדרה עצמית,
להשתתפות ,להבעת עמדה ודעה ,ולא עוד הכרה צרה בזכויות הילדי להגנה או
לשירותי בסיסי )קדמ .(2002 ,האמנה קובעת שיש לקחת בחשבו את נקודת המבט
של הילד בכל הענייני הנוגעי לו ,כל זאת תו התחשבות בכשירותו המתפתחת ובכפו
לגילו ולמידת בגרותו ).(Hinton, 2008

˙Â„ÏÈ‰ Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ‰
גישה תיאורטית זו מתמקדת ,לא בילד האינדיווידואל ,אלא בילדות ובילדי כקבוצה או
כקולקטיב .היא נשענת על ההנחה שלילדי יש מאפייני ייחודיי ,המעצבי את הילדות
כקולקטיב ,כקבוצה וכקטגוריה נפרדת באוכלוסייה ,בדיוק ,למשל ,כמו נשי או קשישי.
מחקרי החברה החדשי על הילדות מציעי להתמקד בילדי ובעולמ כילדי ,כמו ג
בילדות כיחידה מבנית של החברה .על פי גישה זו ילדי אינ כלי קיבול סבילי למשאבי
ולתובנות של הבוגרי ,שהפוטנציאל שלה יבוא לידי ביטוי רק בעתיד ,אלא שכבר בהיות
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ילדי ה תורמי ,נושאי ונותני ,יוצרי ומפיקי .ה גורמי פעילי ושותפי
בהתפתחות ובהתפתחות החברה שה חיי בה )קוורטרופ.(Qvortrup, 1994 ;2002 ,
תפיסה זו מחייבת את קובעי המדיניות להתייחס לילדות כאל מבנה חברתי בהווה ,ולא רק
כמשאב לעתיד .היא מציבה לפניה את האתגר של עיצוב ותכנו שירותי שייתנו מענה
לילדי כבני אד בהווה .ראיית הילדות כקטגוריה חברתית מחייבת ג לראות את הילדי
כבני אד ע אינטרסי וצרכי משל עצמ .כדי לתכנ ולעצב שירותי לקטגוריה
חברתית זו ,יש לעשות זאת בשיתו ע הילדי עצמ ,כפי שנוהגי ע אוכלוסיות
אחרות בחברה ,כמו נשי ,אוכלוסיות מוחלשות ,מיעוטי.

‰ÁÂÂ¯‰ ˙È„ÓÂ ˙Â„ÏÈ
במהל השני הושפעה המדיניות החברתית בנוגע לילדי במידה רבה מרוח התקופה.
ככלל מדיניות חברתית שחברה כלשהי מגבשת כלפי ילדיה ומשפחותיה היא פועל יוצא
של מעמד הילדי באותה חברה )גל וב!אריה .(2003 ,המדיניות החברתית כלפי ילדי
בעול המערבי התמקדה במש שני בהגנה על ילדי ובדאגה לרווחת; זאת מתו
תפיסת כמושאי להגנה ומקבלי פסיביי של שירותי ,בניגוד לאפשרות של תפיסת
כאובייקטי עצמאיי נושאי זכויות אזרח .בשל כ הודרו ילדי מרוב הגופי הציבוריי
והממשלתיי בחברה שה חיי בה.
ג בהמש כוונה המדיניות החברתית על פי תפיסת הילדי כמבוגרי לעתיד ,ועל כ
התמקדה ההשקעה בה בהכשרת לחיי הבוגרי ולא ברווחת בילדות ) Hinton,
 .(2008הגישות והרצונות של ההורי כמו ג האידיאליי של עול המבוגרי ה אלה
שהשפיעו על מעצבי המדיניות והובילו אות .ההורי היו הלקוחות בפועל של המדיניות
החברתית והשירותי החברתיי ,ג א השירותי הוענקו לילדי .ההורי היו הגו
המתוו בי הילדי למדינה ,ולא היה מגע ישיר ביניה לבינה ) .(Arnott, 2008למעשה
מדובר בשליטת הזירה המשפחתית על הילדות ,תו הבניה של הורי כאחראי על ייצוג
האינטרסי של הילדי בזירה הציבורית ,תופעה נפוצה במיוחד בארצות תעשייתיות.
המשפחה הפכה ללא ספק לסוכ המועד של התערבות הממשלה ,וילדי הפכו ליעד
לרגולציה ולשליטה ).(Prout, 2000
המגמות שהביאו אית התנועה לזכויות הילד כמו ג הסוציולוגיה החדשה של הילדות
חוללו שינוי בדר שבה המדינה תופסת את היחסי בי הורי לילדי ).(Arnott, 2008
בעיד שבו אי הילד רכוש הוריו ואי ה יכולי לעשות בו כרצונ ,זכויות ההורי
מוחלפות באחריות ההורי .התפיסה החדשה גורסת שהמדינה היא בעצ "הורה על",
ומתפקידה להתערב במקו שבו אי ההורי ממלאי את תפקיד כהלכה ,למשל במצבי
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התעללות או הזנחה .תפיסה זו משנה את הזיקה שבי המדינה לילדי מעקיפה לישירה.
זאת ועוד ,רשויות המדינה המודרנית )רשויות החינו ,הרווחה או הבריאות( מעניקות
לילדי ולמשפחות שירותי על בסיס נורמטיבי ויומיומי ,ובכ מגדילות את מעורבות
בחיי הילדי על חשבו תפקיד המסורתי של ההורי )רוטלוי.(2006 ,
ג התפיסה שראתה ילדי כמושא לדאגה וכזקוקי לטיפול ולהגנה ,ופחות כאזרחי
צעירי שזכאי לכבוד ולהשתתפות ,החלה להשתנות )ראו & Neale, 2002; Neala
 .(Smart, 2001מתפיסת הילדי כבני אד נתמכי רווחה ,תלויי ,לא מסוגלי ,פגיעי
וזקוקי לטיפול ,להגנה ולהדרכה ,תפיסה שלפיה המבוגרי ה שמגדירי את
האינטרסי והצרכי של הילדי ומעצבי את השירותי החברתיי ,עברנו לתפיסה של
הילדי כאזרחי צעירי ,בעלי כוחות ויכולות ,הזקוקי לכבוד ולהשתתפות .לפי תפיסה
זו תפקיד המבוגרי הוא לא לקבוע מה הכי טוב לילדי או לשלוט על ילדות ,אלא
לתמו בה ,ולאור זמ לאפשר לה לקחת אחריות על חייה ).(Willow et al., 2004
אחת הדרכי לעיצוב מדיניות חברתית שתהלו את הצרכי האמיתיי של הילדי
ותתייחס אליה כאל בני אד בהווה היא פרקטיקה של השתתפות ילדי ,ה בזירה
הפרטית וה בזירה הציבורית שבה מתרחשי תהליכי עיצוב מדיניות חברתית .עדויות
שונות מצביעות על כ ששמיעת דעתו של הילד תלויה במידה רבה בעמדות ובדרכי
הפעולה של אנשי מקצוע ,כגו שופטי ועובדי סוציאליי ,המעורבי בתהליכי )ב!
אריה ובויאר ;2002 ,דולב וב רבי ,(2002 ,זאת במיוחד כשמדובר בשיתו ילדי בעיצוב
מדיניות חברתית .מכא שלמקצוע העבודה הסוציאלית ולעובדי הסוציאליי עצמ יש
תפקיד מרכזי בעידוד וקידו פרקטיקה של השתתפות ילדי בעיצוב מדיניות חברתית.

˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙¯„‚‰
סעי  12לאמנה מתייחס לזכות להשתתפות ,וקובע שהמדינות החברות יבטיחו לילד
המסוגל להביע דעה משלו את הזכות להביעה בחופשיות בכל עניי הנוגע לו ,תו מת
משקל ראוי לדעותיו ,בהתא לגילו ולמידת בגרותו .עוד קובעת האמנה שבהקשר זה
תינת לילד הזדמנות להישמע בכל הלי שיפוטי או מנהלי ,הנוגע לו במישרי או
בעקיפי ,באמצעות נציג או גו מתאי ,בהתא לסדרי הדי שבדי הלאומי.
ע זאת ,הזכות להשתתפות נוגעת לא רק להבעת דעה של הילד ,אלא ג להיבטי אחרי
של הגדרה עצמית .סעיפי אחרי נוגעי לזכות הילד להשתתפות .סעי  13לאמנה
מעניק לילד זכות לחופש הביטוי ,וגורס שהילד חופשי לבקש ,לקבל ולמסור מידע
ורעיונות מכל סוג שהוא .סעי  14מעניק לילד את הזכות לחופש המחשבה ,המצפו
והדת .סעי  15מעניק לילד את הזכות לחופש ההתאגדות וההתקהלות .סעי  16מעניק
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לילד את הזכות לפרטיות ,וסעי  17מעניק לילד את זכות הגישה למידע ולתקשורת.
לבסו  ,סעי  23מעניק לילדי מוגבלי את הזכות להשתת באופ פעיל בקהילותיה.
חשוב להדגיש שאי הזכות להשתתפות זכות השייכת לסעיפי מסוימי בלבד ,אלא
עקרו על מרכזי של האמנה וכ אסטרטגיה כוללת למימוש של זכויות אחרות
) .(Melton, 2006מנקודת מבט של זכויות ,השתתפות היא לא רק זכות בפני עצמה ,אלא
ג אמצעי חיוני והכרחי ליישו זכויות הילד האחרות ).(Hart, 2008
במהל השני ניסו חוקרי שוני להגדיר את הזכות להשתתפות או את עקרו השתתפות
כמקשה אחת .הרט ) (Hart, 1992הגדיר השתתפות כתהלי של שיתו הפרט בהחלטות
המשפיעות על חייו ועל חיי הקהילה שהוא גר בה .זוהי זכות בסיסית של כל אזרח בכל
חברה דמוקרטית ,והיא האמצעי שדרכו נבנית הדמוקרטיה .הגדרה אחרת מתייחסת
להשתתפות כתהלי מתמיד של מעורבות אקטיבית של ילדי בהחלטות המשפיעות על
חיי היומיו שלה ) .(Save the Children, 2003לבסו על פי יוניצ" )(UNICEF
משמעות ההשתתפות היא שלכל פרט יש זכות להשפיע על תהלי קבלת החלטות בכל
מערכות הקהילה המשפיעות על חייו.
הפרשנות המקובלת כיו לאמנה היא שהזכות להשתתפות כוללת לא רק את הזכות
להישמע ,אלא ג את הזכות לקחת חלק פעיל בקבלת החלטות .לפי פרשנות זו ,התייחסות
רצינית לילדי ולצורכיה משמעה שיש לאפשר לה לבטא את דעת ,לעצב את
מחשבותיה ולקבל החלטות הרלוונטיות לחייה ) .(Council of Europe, 2004כלומר:
השתתפות היא לא רק הקשבה לילד או התייעצות עמו ,אלא ג השפעה אמיתית של הילד
על תהלי קבלת ההחלטות ).(Hart, 1992
חשוב לציי שאי האמנה מגבילה את ההשתתפות לגיל מסוי או לנושא מסוי .המדד
להשתתפות הוא בהתא לתחו ההשתתפות ,לגילו ולמידת בגרותו של הקטי .כלומר:
מימוש זכות ההשתתפות צרי להיות מותא לכשריו המתפתחי של הקטי ולמשימה
הניצבת לפניו .להשתתפות יכולי להיות רמות ומדדי אחדי .היא יכולה לגעת
להחלטות אישיות או ציבוריות ,היא יכולה להיות פורמלית או לא פורמלית ,רחבת היק
או מצומצמת ,חד פעמית או מתמשכת .החלטות של ילדי יכולות להיות קשורות לתכנו
שירותי ולפיתוח שירותי ,וה יכולות ג להשפיע על מדיניות ).(Hart, 1992
באשר לסוגיה של השתתפות הילד הפרטי או הילדי כקבוצה ,מקובל לפרש את סעי 12
כמתייחס לילדי כקבוצה .מלבד זאת ,סעי  15מדגיש את זכות הילדי להשתת לא רק
באופ פרטני ,אלא כחברי בקבוצה מאורגנת .סעי  8מדבר על זכות הילד לאזרחות,
כשפועל יוצא של מעמד זה מרמז על הילדי כקבוצה בעלת אזרחות בחברה .היל ועמיתיו
) (Hill, Davis, Prout, & Tisdall, 2004מתייחסי למרכיב הקולקטיבי של השתתפות
ילדי .ה מסבירי שהשתתפות יכולה להתבטא בשתי דרכי :מעורבות בהחלטות
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יומיומיות בסיסיות ,כמו הבחירה לאיזה חוג ללכת או בחירת חבר למשחק; מעורבות
בקבלת החלטות רחבה יותר הנוגעת לחיי הקהילה ,לארגוני שהילד חבר בה או לחברה
שהוא חי בה .ההנחה המקובלת כיו היא שלילד יש זכות להשתת ג בקבלת החלטות
ציבוריות ).(Cavet & Sloper, 2004

˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙Â·È˘Á
השתתפות ילדי בעיצוב חייה תורמת תרומה משמעותית לחייה כפרטי ,כקבוצה
באוכלוסייה ,כמו ג לחברה כולה .לעתי תרומה זו היא תוצאה של עצ לקיחת חלק
בתהלי ההשתתפות ועצ חוויית ההשתתפות ,שבאמצעותה רוכשי הילדי מיומנויות,
כלי וכישורי לחיי .לעתי התרומה באה לידי ביטוי בתוצאות ההשתתפות ,שהרי זו
עשויה להביא לקבלת החלטות יעילות ,רלוונטיות ומותאמות יותר לחייה של הילדי )
 .(Arnott, 2008; Hart, 2008נהוג להבחי בי חמישה מישורי שבה ההשתתפות
תורמת:
 – ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ë·Ó‰ ˙„Â˜ ˙‡ ˙Ó‡Â˙‰ ˙ÓÏÂ‰ ˙È˙¯·Á ˙ÂÈ È„Ó ·ÂˆÈÚהשתתפות
ילדי מאפשרת להבי ולהכיר את נקודת המבט הייחודית שלה בנוגע לחייה,
לצורכיה ,לרצונותינ ולדאגותיה .שיתו ילדי מסייע לאסו מידע עדכני ורלוונטי
לעולמ ,וכ מרחיב את המידע הזמי לקובעי מדיניות ,כדי שאלה יוכלו לעצב מדיניות
ושירותי ההולמי את צורכיה האמיתיי של הילדי ) .(Ben-Arieh, 2005כיו יש
הסכמה על כ שילדי ה מקור המידע הטוב ביותר אודות עצמ ,ובמקרי רבי ה
נתפסי כמומחי הטובי ביותר לחייה ) Ben-Arieh, 2005; Ben-Arieh & Ofir,
& 2002; Davis, 2007; Docherty & Sandelowski, 1999; Thompson

 .(Gustafson, 1986בה בעת ההנחה היא שמבוגרי חסרי לעתי מזומנות את הידע
הרלוונטי אודות מה חשוב באמת לילדי ).(Soffer & Ben-Arieh, in press
 – ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ˙ÂÁ¯Ê‡‰ ·ÂˆÈÚהשתתפות מאפשרת לילדי להתנסות בחיי דמוקרטיי

כאזרחי בעלי מעמד ודעה בקהילה ובחברה שה חיי בה ) ;Lansdown, 2001
 .(Sinclair & Franklin, 2000השתתפות ילדי בעיצוב החיי והסביבה שלה תורמת

במישרי לפיתוח זהות האזרחית ,כמו ג לרכישת מיומנויות וכישורי אזרחיי .א כ,
ההשתתפות הכרחית לתהלי הפיכת הילדי לאזרחי תורמי בחברה ולרכישת כלי
ומיומנויות החשובי לתפקוד בחברה דמוקרטית מודרנית ).(Ben-Arieh et al., 2001
אזרחות "טובה" אינה כישרו מולד ,אלא מיומנות נרכשת ,הדורשת הלי למידה ,הטמעה,
הכנה וניסיו .הבטחת השתתפותו של ילד היא הדר הטובה ביותר להבטיח שהוא ילמד,
יחווה ,וכ ג יפני מהי אזרחות )ב!אריה ובויארFlekkoy & Kaufman, 1997; 2002 ,
.(Melton, 2006

השתתפות ילדי בעיצוב מדיניות חברתית – תפקידה של העבודה הסוציאלית

115

 – ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ‰È¯Â‚Ë˜Î ÌÈ„ÏÈÏÂ „ÏÈÏ „Â·Î Ô˙Óשיתו ילדי בעיצוב חייה תור ג
לכבוד כבני אד .עצ ההתייחסות לילד כאל ישות אנושית בעלת דעות ורעיונות היא
בבחינת מת כבוד לאנושיות ) .(Melton & Limber, 1992השתתפות הילד בקבלת
החלטות בעניינו מבטאת יחס של כבוד לאוטונומיה שלו ולרצונותיו ,כמו ג לזכותו
להשפיע על גורלו .ההשתתפות המכבדת של הילד מבטלת למעשה את תפיסתו כקניי של
הוריו או של החברה שבתוכה הוא גדל ,וכ קובעת את מעמד של הילדי בחברה כבני
אד נושאי זכויות )ב!אריה וקמחי.(2006 ,
˙¯ – „ÏÈ‰ Ï˘ ˙È˙¯·Á‰Â ˙È˘‚¯‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ‰ÓÂהשתתפות ילדי בקבלת החלטות
הנוגעות לחייה ממלאת תפקיד חשוב בהתפתחות והחברתית האישית ) ;Hart, 2002
 .(Hinton, 2008; Melton, 2006ההשתתפות מאפשרת לילדי לתרגל ולשכלל את
יכולת הבעת הדעה שלה וההקשבה לאחר ,כמו ג לתרגל ולחזק את השיפוט החברתי
והמוסרי שלה .דר השתתפות של הילדי בקהילה ניתנת לה ההזדמנות להבי את
העול המורכב שה חיי בו ,לתרגל תהלי של קבלת החלטות ,וא להפו למקבלי
החלטות יעילי ,כשה עושי בחירות מודעות ומושכלות ,שישפיעו על חייה ועל עתיד
הקהילה שלה .זכות ההשתתפות מקדמת תהלי הדרגתי של בניית כישורי ויכולות של
הילד .שיתופו באופ הדרגתי בתהליכי קבלת החלטות בעניינו עשוי לפתח את כשריו ואת
יכולותיו להתמודד ע הכרעות חשובות בחייו )ב!אריה וקמחי .(2006 ,באמצעות
ההשתתפות הילדי מפתחי מיומנויות של משא ומת ,פתרו בעיות ,חשיבה ביקורתית
ואחריות חברתית .בכ ההשתתפות מסייעת לייצר ילדי פעילי ,המעורבי בחיי
הקהילה שלה ואינ פסיביי לעול הסובב אות ) Fletcher, Elder, & Mekos,
 .(2000; Glanville, 1999; Youniss, McLellan, & Yates, 1997השתתפות ג
מביאה לשיפור תחושת היעילות והמסוגלות של הילד .היא מסייעת לילד לרכוש תחושת
שליטה על חייו ,להבי את העול המורכב שהוא חי בו ולצפות את העתיד .ולבסו ,
השתתפות מגדילה את ההערכה העצמית של הילד ) & Lansdown, 2001; Sinclair
 (Franklin, 2000ומסייעת לו לפתח תחושת עצמי חיובית ,דימוי עצמי חיובי ותחושת
מסוגלות ).(Melton, 1983
 – ‰¯·ÁÏ ‰ÓÂ¯˙‰השתתפות ילדי בקבלת החלטות ועיצוב מדיניות תורמת לא רק
לילדי עצמ; יש לה משמעות ארוכת טווח לקהילה שה חיי בה ,לחברה ולמדינה.
השתתפות ילדי מפתחת בקרב את הידע ואת כישורי החיי ,את הערכי ואת העמדות
שה הבסיס לחברה דמוקרטית ולשימורה ) Flekkoy & Kaufman, 1997; Melton,
 .(Lyons, & Spaulding, 1998השתתפות מגדילה את תחושת הקהילתיות והשייכות
של הילדי למקו שה חיי בו .באמצעותה ה לומדי שיש לה מה לתרו ולהאמי
שה יכולי לתרו לשינוי איכותי ולעיצוב המקו שה חיי בו ) Mullahey,
 .(Susskind, & Checkoway, 1999; Riepl & Wintersberger, 1999זאת ועוד,
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הספרות מצביעה על כ שלהשתתפות בני נוער ,המובילה לחוויות חיוביות ולקשרי
בוני ע מוסדות המדינה ,חשיבות עצומה בכל הקשור לציות לחוק ).(Tyler, 2006

ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÙ˙˙˘‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÊ‰
על פי האמנה הזכות להשתתפות חלה על כל הנושאי ללא הגבלה ,ולפיכ היא חלה
למעשה על כל עניי הנוגע לילד )משרד המשפטי .(2003 ,ע זאת ,נראה שבמהל
השני הוקדשו רוב המאמצי לשיתו ילדי בענייני פרטיי הנוגעי לחייה ,בזירה
הפרטית ,מול הוריה ,מוריה וחבריה; למשל :שיתו ילד בהלי משפטי בענייני
גירושי או שיתו ילד בבחירת מסלול הלימודי שלו .לעומת זאת הושקעו פחות
מאמצי בשיתו ילדי כקבוצה חברתית בעלת אג'נדה ואינטרסי משל עצמה.
השתתפות הילד בזירה הפרטית נעשית במידה רבה בתו המסגרת המשפחתית .אמנ
השתתפות במסגרת המשפחה אינה מוכרת באופ חוקי ברוב מדינות העול ,א
בפרקטיקה היא הולכת וגוברת .למשל :בעת גירושי אי זכות המעוגנת בחוק ומחייבת
להתייע& ע הילד בדבר העדפותיו ורצונותיו בנוגע לעתיד .זאת ועוד ,כשיש ויכוח בי
ההורי על משמורת הילדי ,אי הבטחה שהילד יזכה לייצוג משפטי נפרד בהלי
המשפטי .הוועדה לזכויות הילד של האו" המליצה לא מכבר שהמדינות החברות בה
יעגנו בחקיקה את אחריות ההורי להקשיב לילדי ,א רוב המדינות לא פעלו בכיוו זה.
יוצאת דופ בעניי היא סקוטלנד ,שחוק הילדי שלה )(Children Act, Scotland, 1995
מגדיר את אחריות ההורי לקחת בחשבו במידת האפשר את נקודת המבט של הילדי,
כשה מחליטי החלטות משמעותיות בנוגע לחיי הילדי .מדינות אחרות ,כמו פינלנד,
נורווגיה ושוודיה ,דורשות מההורי לכבד את הילדי ולהתייחס לעצמאות המתפתחת
שלה .בחוק הפיני ),(Child Custody and Right if Access Act, Finland, 1983
למשל ,מצוי שיש לגדל את הילד לקראת עצמאות ,אחריות ובגרות ,ויש לעודד אותו,
לתמו בו ולסייע לו בתהלי זה ).(Willow, 2002
למרות חשיבות השתתפות ילדי בזירה הפרטית ,מצביעי חוקרי שוני על המגבלות
שבתיחו הרעיו של השתתפות ילדי לזירה זו בלבד .השתתפות ילדי יכולה להתרחש
ורצוי שתתרחש ג ברמת המקרו ,שהרי זוהי הסביבה שדווקא בה ילדי משפיעי פחות
על מקבלי ההחלטות .ילדי אינ זכאי להצביע בבחירות .ה נחשבי לקבוצה חלשה,
ולצור העניי קבוצה שאינה חשובה מספיק בעיני פוליטיקאי ,הנוטי לפיכ פעמי
רבות להתעל מדעותיה )ב!אריה ובויאר .(Wintersberger, 1999 ;2002 ,כיו יש
הכרה בחשיבות של פיתוח יחסי ושותפויות ע ילדי כקבוצות מאורגנות .לאור היות
של הילדי קבוצה ללא זכות הצבעה במדינה ,זכות אזרחית בסיסית ,חשוב מאוד ליצור
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עבור מכניז ברור שדרכו ה יוכלו להשפיע על החלטות הממשלה )ב!אריה ,וינדמ
ונחנסו!אנקרי.(2008 ,
השתתפות ילדי בתהליכי עיצוב מדיניות ,ובכלל זה פעילות סנגור ושכנוע ,היא תופעה
חדשה יחסית ,ההולכת וגדלה .השתתפות מסוג זה יכולה לנוע מנוכחות פאסיבית של
הילדי באירוע או בפגישה שמטרת להשפיע על עיצוב המדיניות ,דר נוכחות אקטיבית
באירועי אלה ועד לייזו הפגישות והכנת .הספרות עדיי אינה מספקת תשובות
לשאלות א השתתפות ילדי בתהליכי או במפגשי מעי אלה מובילה להתייחסות
שונה של קובעי המדיניות וא היא מקדמת עיצוב מדיניות הולמת לילדי .ככלל אי
מספיק ידע המאפשר לקבוע בוודאות שהשתתפות ילדי בתהליכי עיצוב מדיניות
משפיעה בצורה כזאת או אחרת על עיצובה בפועל .ואול במחקרי המעטי הקיימי
נית למצוא תימוכי ראשוני להנחה שהשתתפות אכ משפיעה ,ומכא חשיבותה.

ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÙ˙˙˘‰
ÌÏÂÚ· ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÙ˙˙˘‰
סקירת ספרות משווה מלמדת שיש בעול דוגמאות מרשימות להשתתפות ילדי בעיצוב
מדיניות חברתית .מפאת קוצר היריעה של חיבור זה נציג אחדות מה .נית למצוא
פרקטיקה של שיתו ילדי בזירה הציבורית באנגליה ,בסקוטלנד ) Tisdall & Davis,
 (2004באירלנד ) ,(Government of Ireland, 2000בנורווגיה ובשוודיה )ראו למשל
Norwegian Ministry of Children and the Family, 1996; Moss & Petrie,
 .(1999בולטת היא ממשלת אנגליה ,המשתפת ילדי בעיצוב מדיניות באופ כולל ועקבי
) .(Arnott, 2008ייחודה של אנגליה הוא בחוק הילדי האנגלי ) The Children Act,
 ,(1989המקד ומעודד את השתתפות של ילדי בהחלטות המשפיעות על חייה.

מחקרי שוני מעידי שהחוק חולל שינוי תפיסתי ומעשי ,ה ברמה המקומית וה ברמה
המדינית )שמר ושמידLupton & Nixon, 1999; Pugh, 1993; Thoburn, ;2006 ,
 .(Lewis, & Shemmings, 1995למשל :בשנת  2000מינתה הממשלה שר לילדי
ולצעירי ,וזה עמד בראש היחידה לילדי ולאנשי צעירי ) Children and Young
 .(People's Unitהשתתפות ילדי היתה אחד מעקרונות המפתח של פיתוח תוכניות
איכות הבריאות ) .(Quality Protectכ נבחרה קבוצה של  200ילדי ע מוגבלויות,
שנשאלו שאלות על אופי השירותי שיכולי לדעת לשפר את חייה ) & Cavet
 .(Sloper, 2004מאז שנות ה! 80המאוחרות ועד היו הובילו ג הרשויות המקומיות
באנגליה את הדר לשיתו ילדי ) .(Willow, 2002כיו ילדי מעורבי ברשויות אלה
במגוו פרויקטי בנושאי שוני.
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Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÙ˙˙˘‰
המודעות לשיתו ילדי בקביעת מדיניות הגיעה למוקד השיח הציבורי בישראל ,כמו ג
במדינות מערביות אחרות ,בשנות ה! .90ואול ניכר שבישראל חסרה מדיניות ברורה,
המחייבת לשמוע את הילדי בנושאי שוני הנוגעי לחייה )ב!אריה וקמחי.(2006 ,
בישראל לפי שעה אי הוראת חוק בדבר חיוב כללי לשמוע ילדי בכל עניי הנוגע
לחייה ,ואי פרקטיקה עקבית של מת קול לילדי בעיצוב חייה הפרטיי כמו ג
בתכנו מדיניות חברתית עבור .יש מעט חוקי ואמצעי מדיניות שוני המבקשי
להבטיח שדעתו של הילד תישמע ותובא בחשבו בענייני הנוגעי לו )לפירוט ראו דולב
וב רבי ,(2002 ,א אלה מתמקדי א ורק בחייו הפרטיי.
ב!אריה וקמחי ) (2006מסבירי שהזכות להשתתפות היא תמצית המהפכה של זכויות
הילד בישראל ,במיוחד בכל הנוגע למערכת שירותי הרווחה .לדוגמה :נוהלי רשות חסות
הנוער מחייבי את השתתפות של הנערי או הנערות בוועדות ההערכה התקופתיות
הנערכות במעונות הרשות .על פי הנהלי יש להתיר לחניכי להשתת לפחות בחלק
מהדיו ,ועל הוועדה לשמוע את דעת על מצב ועל דרכי הטיפול בה .או למשל:
בנוהלי הוועדות לתכנו טיפול )ועדות החלטה( של הרשויות המקומיות ,המוסמכות לקבל
החלטה על נקיטת דרכי התערבות בקהילה ועל הוצאת הילד מחו& לבית ,נכללות המלצות
בדבר שיתו הילד והוריו לפחות בחלק מדיוני הוועדה )ראו תע"ס  8.9ועדת החלטה,
 .(30.11.1995מלבד זאת ,בתקנות המגדירות את עבודת של ועדות ההשמה בתחו
החינו המיוחד מצוי שהוועדה יכולה להזמי את הילד ולשמע את דעתו )דולב וב רבי,
 .(2002ע זאת ,כאמור ,מדובר בנהלי המאפשרי לילדי להשתת בסוגיות הנוגעות
לחייה הפרטיי ,ולא מבטיחי את השתתפות בזירה הציבורית או הפוליטית כדי לקד
את טובת של כלל הילדי.
קשה לאתר בחקיקה הישראלית קו מנחה או קו מחשבה אחיד שעובר כחוט השני בי
החוקי השוני ,לא מבחינת גיל הילד ולא מבחינת נושאי השתתפות .בחקיקה הישראלית
יש הבדלי הנובעי לא מהיגיו משפטי או מקצועי ,אלא מכ שמדובר בחוקי שוני
שנחקקו בתקופות שונות )ב!אריה ואחרי .(2008 ,עקרו ההשתתפות והזכויות
האזרחיות והפוליטיות של ילדי בישראל רחוקי מאוד מלהיות מובני מאליה
ומוטמעי בחשיבה או בחקיקה .במדינת ישראל אי עדיי הטמעה שיטתית של זכות הילד
להישמע ולהביע את דעותיו )קדמ.(2002 ,
לאחרונה זיהו ב!אריה ואחרי ) (2008שלוש מגמות בחקיקה בישראל בדבר השתתפות
ילדי .המחוקק הישראלי נוטה להעניק יותר מקו להשתתפות קטיני במצבי האלה:
)א( בעיקר כשהמסגרת המשפחתית משתבשת ונוצרות נסיבות לא נורמטיביות )במקרי
רבי שכאלה הקטי הוא צד הכרחי בהלי .כ ,למשל ,קטי עובר חוק ,לפי חוק הנוער
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]שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול[ ,התשל"א! ,1971הוא צד פורמלי להלי הפלילי,
וההתייחסות אליו ,במוב זכות ההשתתפות שלו בהלי ,היא כאל בגיר לכל דבר ועניי(;
)ב( כשיש אינטרס חברתי לאומי משמעותי ,שיסוכל א לא תתאפשר לקטי השתתפות
מלאה )למשל חוק זכויות התלמיד(; )ג( כשזכות ההשתתפות נדרשת לש הגנה על הקטי
)כ למשל לפי החוק לתיקו דיני הראיות ]הגנת ילדי[ ,תשט"ו! 1955לא יקבל חוקר
הילדי החלטה על התרת עדותו של הילד או על אופ העדתו ,לפני שנת לילד המסוגל
לחוות דעה משלו הזדמנות להביע את עמדתו בעניי עדותו ודרכי גבייתה( .ע זאת ,א
לא אחת ממגמות אלה נובעת מהעיקרו של זכויות ילדי ,שאליו כיוונה האמנה בדבר
זכויות הילד ,אלא יותר מעקרו הדאגה לחלש וההגנה עליו.

úéìàéöåñ äãåáòå úåôúúùä
בהתחשב בתפיסה הרווחת שילדי ה בני אנוש בעלי זכויות ולא רק אזרחי בדר ,ראוי
שמקצוע העבודה הסוציאלית ייקח על עצמו לקד את רעיו השתתפות ויישומו ,וזאת
מכמה טעמי:
 – ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú· Í¯ÚÎ ˙ÂÙ˙˙˘‰מקצוע העבודה הסוציאלית מונחה בידי מערכת
ערכי המגדירה את אחריותו של העוסק בה .ערכי אלה ה הבסיס לעצ קיומו של
המקצוע ולהצדקת פעולתו .מדובר בערכי של הכרה בכבודו ובקיומו של כל אד ,אמונה
בשוויו הזדמנויות ובחובת המדינה כלפי פרטיה )קדמ .(1986 ,ערכי אלה של מקצוע
העבודה הסוציאלית מפורטי בקודי אתיי שוני ,שמטרת לחנ את העובדי
הסוציאליי ,לכוו את עשיית המקצועית ולהגדיר את הנדרש מה כלפי לקוחותיה,
עמיתיה ,מעסיקיה ,המקצוע והחברה .ערכי אלה ה הבסיס שעליו צמח עקרו
ההשתתפות כהיבט מרכזי בעבודת של עובדי סוציאליי .כ ,למרות השוני בי קודי
האתיקה של המקצוע במדינות שונות בעול ,אחד המאפייני המשותפי ביניה הוא
ער ההגדרה העצמית של הלקוח ורעיו קידו השתתפות של פרטי העושי שימוש
בשירותי העבודה הסוציאלית ).(Banks, 2006
בשנת  1978פרס איגוד העובדי הסוציאליי בישראל את הקוד האתי שלו ,וב!1994
פרס נוסח מתוק שלו .הקוד מבוסס על ערכי של כבוד האד וחירותו ,על אחריות ,על
אידיאלי של שוויו ועל אמונה בזכות של אנשי לשלוט על חייה )איגוד העובדי
הסוציאליי .(1994 ,בחינת הקוד מלמדת שהער של השתתפות הלקוח בעיצוב חייו
וקבלת החלטות בנוגע אליה מופיע במספר לא מבוטל של סעיפי .מתו שבעה ערכי
המופיעי בקוד שלושה עוסקי בזכות הפרט לאוטונומיה ,בחירה והשתתפות .למשל:
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בסעי ה' מצוי הער "שיתופו של הפרט בתהליכי ובהחלטות הנוגעי ברווחתו ובתנאי
חייו האישיי ומת אפשרות לפרט להשפיע עליה" .ג בעקרונות הנגזרי מהערכי
מופיעי סעיפי אחדי העוסקי בזכות הפרט להשתת  .בפרק הד באחריות כלפי
הלקוח נכתב בסעי  22שהעובד הסוציאלי נדרש "] [...לשאו לשיתו מרבי של
הלקוחות בתהלי ההתערבות ,על מנת לשפר את מעמד ,יכולת עוצמת ועצמאות".
ג בפרק  2הד בהתנהגותו של העובד הסוציאלי מתוק תפקידו החברתי נאמר שעל
העובד הסוציאלי "לפעול כדי להרחיב את הבחירה וההזדמנויות של כל בני אד ,תו
התייחסות מיוחדת לקבוצות או לאנשי חלשי ומקופחי" )סעי  .(3סעי  7לאותו פרק
קובע ש"עליו לעודד שיתו ציבור – ה לקוחותיו ובני משפחותיה וה אזרחי בכלל –
בעיצוב מדיניות של המוסדות החברתיי ,ביישו מדיניות הלכה למעשה ובפעולות
שמטרת היא לשנות את הטעו שינוי במדיניות זו".
ערכי דומי מופיעי בקוד האתיקה של ארגו העובדי הסוציאליי הבינלאומי .סעי
 4.1.1לקוד קובע את הער של הגדרה עצמית ,והעובד הסוציאלי נדרש לכבד ולקד את
זכותו של הפונה אליו לבחור ולהחליט באופ עצמאי בנוגע לחייו .הגדרה עצמית
משמעותה בי השאר לאפשר לאד לעצב את חייו ולהשפיע על מהלכ ,ומכא שהיא
הבסיס לקידו ער ההשתתפות בעבודה סוציאלית .סעי  4.1.2לקוד זה דורש מהעובד
הסוציאלי לקד את זכות הפונה אליו להשתתפות .העובד הסוציאלי מתבקש לקד
ולעודד את השתתפות המלאה של המשתמשי בשירותי השוני בכל ההחלטות
והפעולות המשפיעות על חייה ).(IFSW, 2004
אי ספק שמקצוע העבודה הסוציאלית מכוו לערכי של העצמה ,עצמאות ובחירה של
הלקוח ,ובמיוחד כשמדובר בלקוחות מודרי וחלשי .המקצוע הציב לעצמו חזו הדורש
מעורבות רבה של עובדי סוציאליי בקידו השתתפות לקוחותיה בעיצוב חייה.
ילדי ה ללא ספק קבוצה המודרת ממרכז הכוח החברתי והפוליטי ,ומכא שעולה
החשיבות שביישו ערכי אלה על קבוצת הילדי .בעניי זה יש לציי שהקוד האתי
מדגיש ג את ער השוויו וההימנעות מכל סוג של אפליה" :אל לו ]לעובד הסוציאלי[
להתעל מכל ביטוי של אפליה על בסיס גזע ,צבע ,מוצא לאומי ,דת ,מי ,ÏÈ‚ ,העדפה
מינית) " ...פרק  ,1סעי  ,3הדגשה לא במקור( .מכא שאי להדיר את קבוצת הילדי
ממימוש ערכי אלה של הגדרה עצמית ,אוטונומיה והשתתפות.
 – ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú· ‰˜ÈË˜¯ÙÎ ˙ÂÙ˙˙˘‰מאז שנות ה! 70של המאה הקודמת הפ
הרעיו של השתתפות אזרחי בעיצוב חייה למושג מרכזי בשיח המדיני והפוליטי
) Arnott, 2008; Barnes, Newman, & Sullivan, 2007; Beresford, 2002; Hart,
 .(2008; Newman, Barnes, Sullivan, & Knops, 2004השני האחרונות מלוות
בשינוי במערכת היחסי בי הפרט ,המדינה והחברה האזרחית .שינוי זה התבטא בי
השאר במעבר מעיצוב מדיניות ריכוזית מלמעלה ללמטה לביזור ולעיצוב מדיניות פחות
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היררכית ע יותר שותפי ושותפויות )שמר ושמידBarnes et al., 2007; ;2006 ,
 .(O'Tolle & Gale, 2008; Tisdall, 2008זוהי תקופה של התפתחות דמוקרטיה
השתתפותית ,שבה לתושבי ולצרכני יש זכות למעורבות בכל הנוגע לאיכות חייה
ולמערכות השירותי המוצעות לה .לעבודה הסוציאלית יש מקו מרכזי בקידו
הפרקטיקה של השתתפות אזרחי בעיצוב חייה ,במיוחד בנוגע לאוכלוסיות החלשות
בחברה ,עוד מראשית התפתחות המקצוע באר& והקמת היחידה לעבודה קהילתית
)כורזי .(1995 ,לעובדי סוציאליי תפקיד מרכזי בעיצוב ובשימוש בפרקטיקות של
שותפות ושיתו אזרחי )ראו ,למשל ,צ'רצ'מ וסדGockel, Morrow-Howell, ;2003 ,
 .(Thompson, Pousson, & Johnson, 1998; Rothman, 2001רוזנפלד )(1993
הדגיש במאמרו את ההשתתפות כמיומנות מקצועית המייחדת את העבודה הסוציאלית.
ע זאת ,ניכר שבמהל השני הוגבלה פרקטיקה זו כמעט רק לאוכלוסיות של מבוגרי,
ולא יושמה כמעט בהקשר של ילדי.

 – ˙È˙¯·Á ˙ÂÈ È„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù ÌÈÓ„˜ÓÎ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚפרקטיקת מדיניות היא מרכיב
חיוני בעבודת של עובדי סוציאליי ) .(Jansson, 1984, 1990כבר במאה ה!  19עסקו
עובדי סוציאליי בעיצוב מדיניות חברתית ) & Karger & Stoesz, 1990; Schneider
 .(Netting, 1999; Wenocur & Reisch, 1989פרקטיקת מדיניות מתייחסת
למאמציה של עובדי סוציאליי לשנות מדיניות על ידי יצירת מדיניות חדשה ,שיפור
מדיניות קיימת או מאבק במדיניות שמציעי אחרי ) .(Jansson, 1999על פי ההגדרה
הרשמית המחודשת של מקצוע העבודה הסוציאלית ,שהתקבלה בשנת  2000ואומצה בידי
ארגו העובדי הסוציאליי והארגו הבינלאומי של בתי הספר לעבודה סוציאלית,
פרקטיקת מדיניות היא מרכיב חשוב בפרקטיקה של העבודה הסוציאלית )וייס!גל;2006 ,
 .(Hare, 2004כיו מקובל להניח שזוהי הדר העיקרית להגשמת הער האוניברסלי
החשוב של מקצוע העבודה הסוציאלית )דורוFigueira-McDonough, 1993; 1989 ,
 .(Gordon, 1994; Jansson, 1999ההנחה היא שמציאות חייה של אנשי לא תוכל
להשתנות ,א עובדי סוציאליי לא יפעלו למע שינוי מדיניות של ארגוני רווחה או
שינוי מדיניות לאומית או מקומית ) .(McInnis-Dittrich, 1994הדבר נכו על אחת כמה
וכמה כשמדובר בילדי חסרי כוח פוליטי וציבורי.
במהל השני עלו טענות שונות בנוגע למעורבות המוגבלת והבלתי מספקת של עובדי
סוציאלי בזירה זו של עיצוב מדיניות חברתית )וייס!גל ;2006 ,דורוHayens & ;1989 ,
;Mickelson, 2003; McInnis-Dittrich, 1994; Mendes, 2003; Pierce, 1984
 ,(Segal & Brzuzy, 1998קל וחומר בנוגע לשיתו אזרחי בעיצוב מדיניות חברתית.

הזנחה זו מותירה את עיצוב המדיניות בידי אנשי מנהלה ופוליטיקאי ,שלא בהכרח
מכירי את האוכלוסייה הנזקקת ולא בהכרח מחויבי לערכי של עבודה סוציאלית.
התוצאה היא מדיניות לא רגישה ולא מותאמת ללקוחות ,והנפגעות העיקריות ה
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האוכלוסיות החלשות .אחת מה היא אוכלוסיית הילדי; אלה נמצאי בשולי הזירה של
עיצוב מדיניות חברתית ,וקובעי המדיניות מתעלמי מהאינטרסי ,מהצרכי ומהרצונות
שלה .מכא שעובדי סוציאליי מחויבי מתוק תפקיד לעצב מדיניות חברתית ע
ילדי ולמענ.
 – ˙ÂÎÓÒÂ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ÚÂˆ˜ÓÎ ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆ˜Óלעובדי סוציאליי יש
תפקיד מרכזי בפיקוח והפעלת סמכות על לקוחות ,זאת במיוחד בכל הנוגע לילדי ולבני
נוער .למעשה ,היחסי בי העובד הסוציאלי למשתמש השירות אינ שוויוניי ,שהרי
לעובד הסוציאלי יש יותר "כוח" .יחסי עובד!לקוח אלה ה שהביאו להדגשת ער
ההשתתפות וההגדרה העצמית בקודי השוני ) .(Banks, 2006אצל ילדי יחסי הכוח
בינ לבי העובד הסוציאלי לא שוויוניי על אחת כמה וכמה ,מפאת פערי גיל ,בגרות
ומעמד חברתי .פער זה גדול עוד יותר ,כשמדובר ביחסי כוח בי הילדי לבי קובעי
המדיניות .השתתפות וכיבוד האוטונומיה והבחירה של הלקוח ,במקרה זה הילד,
מאפשרת לאז את יחסי הכוח בי העובד הסוציאלי לבי הילד או בי רשויות המדינה
לקבוצת הילדי.
א כ ,לעובדי סוציאליי יש חלק באחריות לכ שקול של הילדי יבוא לידי ביטוי
בתהלי של עיצוב שירותי למענ ,ובסופו של דבר שלקול זה תהיה טביעת אצבע
בצורת ובאופיי של השירותי עצמ .אי ספק שהדבר דורש לבנות מנגנוני ,שדרכ
יוכלו הילדי להשתת בצורה משמעותית והולמת ,לעג את השתתפות בתקנות
מנהליות ,כמו ג בחוקי ,לנטר ולעקוב אחר פרקטיקות אלה ,כפי שיוצג להל.

ãéúòì úåöìîä
ילדי ה קבוצה חשובה ובעלת עניי בכל חברה .ה מהווי  34אחוז מכלל אזרחי
העול ,ומכא שדעותיה ופעולותיה יקבעו את העתיד הקולקטיבי של החברה כולה
) .(Hinton, 2008ג בישראל הילדי מהווי שליש ויותר מכלל האוכלוסייה ,שיעור
גבוה בהשוואה למדינות מערביות אחרות .החברה הישראלית רואה את עצמה עד היו
כחברה המציבה את הילד במרכז וכחברה מכוונת לילדי )קדמ .(1992 ,אכ בשני
האחרונות חלה התקדמות רבה בעיצוב שירותי לילדי ובמת מענה למכלול הזכויות
שלה להגנה ולטיפול )ב!אריה וקמחי .(2006 ,א נראה שלא חלה התקדמות זהה בנוגע
לזכות של הילדי להשתת בעיצוב מדיניות ושירותי למענ ,ה באר& וה בעול.
בעיד של צנע וצמצומי ושל קריסת מדינת הרווחה ,הראשוני להיפגע ה אוכלוסיות
ללא יכולת השפעה על העוגה הפוליטית ,ומכא שילדי עומדי בראש רשימה זו.
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העובדי הסוציאליי יכולי וצריכי לקד את השתתפות של ילדי בעיצוב מדיניות
חברתית המשפיעה עליה ,ג א נדרשת עקב כ התייחסות מחודשת למער הכוחות בי
הילדי ,ההורי ,אנשי המקצוע וקובעי המדיניות ).(Arnott, 2008; John, 2003
העובדי הסוציאליי ה בעלי החזו והפרקטיקות המקצועיות המתאימות לביסוס
הרעיו של השתתפות ילדי וליצירת מנגנוני להשתתפות בזירה המדינית .אלה יובילו
לעיצוב מדיניות חברתית שתהיה מותאמת והולמת יותר לצורכיה ולרצונותיה.
בעניי זה נבקש להביא המלצות אחדות ,המתייחסות לזירות ולמנגנוני השוני שבה
נית לקד את השתתפות הילדי בעיצוב מדיניות .יש לציי שאי ההמלצות מתייחסות
לתפקיד העובדי הסוציאליי בפועל בכל זירה וזירה .לש כ יש צור בדיו נפרד,
שיעסוק במודלי פרקטיי המסבירי כיצד עובדי סוציאליי יכולי לקד השתתפות
ילדי בכל אחת מהזירות המצוינות לעיל .ע זאת ,הצגת הזירות מאפשרת דיו תיאורטי
ורעיוני באשר לתחומי וההקשרי השוני שבה נית לעודד את השתתפות של ילדי
בעיצוב מדיניות המשפיעה על חייה.
ילדי ובני נוער יכולי להשתת בעיצוב חייה ברמת  ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰שה חיי
בתחומה .לפי התיקו לפקודת העיריות ,שהתקבל בשנת  ,2000על כל עירייה מוטלת כיו
החובה להקי ועדה מקומית לקידו מעמד הילד ,ובי חבריה יש לכלול נציגי של בני
נוער ,את יושב ראש מועצת התלמידי העירונית ונציג של תנועות הנוער בעיר .זוהי
דוגמה להזדמנות שניתנת לילדי להשתת בעיצוב פרויקטי ,שירותי ותוכניות שנועדו
לשרת את האוכלוסייה שה נמני עמה ברשות שבתחומה ה מתגוררי .למרות זאת ,אי
דרכי פעולתה של הוועדה וסמכויותיה ברורות דיי .זאת ועוד ,חובה זו קיימת רק בערי
ולא ברשויות מקומיות אחרות )ב!אריה ובויאר .(2002 ,לעובדי הסוציאליי ברשויות
המקומיות תפקיד חשוב ביישו חקיקה זו ובמיצוי הפוטנציאל החברתי שלה.
 ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓהיא אחת הזירות החשובות ביותר במימוש עקרו ההשתתפות .מועצות
התלמידי והנוער ,המופעלות בידי ִמנהל חברה ונוער במשרד החינו ופועלות בבתי
הספר ,מספקות לילדי הזדמנות להתארג ולהביע את דעת כקבוצה בנושאי שוני.
דבר זה מעוג בחוק זכויות התלמיד ,התשס"א! .2000יחד ע זאת חשוב להסתייג ולציי
שלא בכל בתי הספר פועלות מועצות תלמידי; ג תחו זה ראוי אפוא לקידו )עוד על
מועצות תלמידי ראו ב!אריה ובויאר ;2002 ,דולב וב רבי .(2002 ,אמנ כיו אי
עובדי סוציאליי בבתי הספר בישראל ,אבל אלה מה העובדי בארגוני וולונטריי
צריכי ויכולי להרי את הכפפה .בעניי זה נציי שלפי הסכ חדש יחסית בי מועצת
התלמידי הארצית למרכז השלטו המקומי יש להפעיל מועצות תלמידי מקומיות
ברשויות המקומיות ,כגו המייצג והנבחר של הנוער ברשות .ראש הרשות מחויב לאמ&
את המועצה ולשתפה בכל החלטה הנוגעת לנוער בעירו .למרות החשיבות הברורה
שבפורו מעי זה ,היכול לאפשר לילדי ולבני נוער להשפיע בעיר על החלטות הנוגעות
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לחייה ,לא ברור בכמה רשויות מועצות אלה אכ פועלות ,א בכלל .לעומת זאת ברור
שג כא לעובדי הסוציאליי ברשויות המקומיות תפקיד חשוב.
ב ˙ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï·‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓהכוללת ,בי השאר ,תנועות נוער ,ארגוני נוער ,חוגי,
מועדוני ומתנ"סי ,טמו פוטנציאל גדול למימוש הזכות להשתתפות בצורה רחבה
ומשמעותית .כא מקומ של העובדי הסוציאליי הקהילתיי ושל אלה העובדי
במערכות חינו וקהילה בלתי פורמליות לסייע בקידו ההשתתפות של הילדי .ג
תנועות הנוער ,המהוות התארגנויות לא פורמליות של ילדי ונוער ,מגלמות בתוכ
פוטנציאל גדול להשתתפות פוליטית אמיתית של ילדי .הניסיו הישראלי מלמד שלאור
שני רבות היו תנועות הנוער המקור להעצמת ילדי להשתתפות פוליטית .ש ה פיתחו
את היכולות השונות של אזרחות פוליטית ,כמו ניסוח מטרות פעולה כקבוצה ,לקיחת
אחריות ,יציאה להפגנות וכדומה .ע זאת ,חשוב לציי ג שפעילות של תנועות הנוער
בישראל ירדה בשני האחרונות )ב!אריה ובויאר ,(2002 ,ומכא שעולה הצור לסייע
לה להתרומ מחדש.
ג  ˙Ò Î‰היא זירה חשובה שבה ילדי יכולי להשתת  .בהקשר זה ,על העובדי
הסוציאליי בארגוני השוני לשינוי חברתי לחרות על דגל את שיתו הילדי בעיצוב
המדיניות .לילדי ניתנת הזדמנות להשתת בדיוני שוני בוועדות הכנסת השונות.
לאחרונה א התאפשר לילדי להשתת בוועדה ממשלתית בראשותה של השופטת
סביונה רוטלוי לבחינת עקרונות היסוד בתחו הילד והמשפט ויישומ בחקיקה .הילדי
שותפו בתהלי גיבוש המלצות החקיקה ,ובכלל זה ניתנה לה האפשרות ליזו הצעות
ולקחת חלק בעיצוב ובהחלטה על המלצות החקיקה שהוועדה תגיש .יש בכנסת ועדות
שונות ,המזמינות דר קבע את נציגי מועצת התלמידי הארצית לישיבותיה ,למשל
הוועדה לקידו מעמד הילד וועדת החינו .מנהג זה חדש למדי ,א אי ספק שהוא
מבור ,ומ הראוי שיאמצו אותו ג ועדות אחרות של הכנסת )ב!אריה ובויאר.(2002 ,
ע זאת ,יש להדגיש שאי חובה חוקית להזמי בני נוער לישיבות ועדות הכנסת השונות
או לאפשר את השתתפות בה .יש מקו לחייב את הזמנת לכל ועדה ולכל דיו
העוסקי בענייני הקשורי לחייה של ילדי.
רעיו אחר שמומש חלקית בישראל הוא פרלמנט ילדי או כנסת צעירה .גו שכזה יכול
להיות אמצעי לשיתו מסודר ושיטתי של ילדי בתחו החקיקה וקביעת המדיניות בכנסת
בנושאי הקשורי לחייה .פרלמנט ילדי הוא פורו דיוני משות לבני נוער ולחברי
הכנסת ,ומטרתו לקרב ולקשר את הילדי לכנסת ולעבודתה ,ובתו כ להכשיר אות לחיי
אזרחות פעילי בהווה ובעתיד .מיז מעי זה הוק לאחרונה בידי המרכז לטכנולוגיה
חינוכית וסנונית בסיוע קר יושב ראש הכנסת .מדובר באתר כנסת צעירה המספק לבני
הנוער בישראל )וג בחו"ל( במה להעלות את דעותיה ,להתדיי בנושאי שעל סדר היו
בכנסת ,להסכי ,להתווכח ובעיקר לחשוב ).(http://www.youngknesset.org.il
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מנגנו אחר הנוגע לרמת העל הוא  ÔÓÒ„Â·ÓÂ‡‰או ,בשמו העברי ,נציב קבילות הילדי,
המהווה אמצעי יעיל לקידו זכויות הילד ,ובכלל זה הרחבת השתתפות של ילדי
בהחלטות הקשורות לחייה .האומבודסמ הוא למעשה בעל תפקיד או ארגו המקבל את
פניותיה של קבוצת אוכלוסייה מוגדרת ופועל בשמה ,כדי לקד את זכויותיה כיחידי
וכקבוצה )סולומו .(Flekkoy, 1991 ;2006 ,האומבודסמ מסייע לילדי לממש את
זכויותיה ולהרחיב את השתתפות ,בי היתר ,באמצעות שכנוע אנשי מקצוע ,לא רק
לשמוע את דעתו של הילד ,אלא ג לקחת אותה בחשבו ברצינות בעת קבלת ההחלטות
בעניינו )עוד על תפקידו של האומבודסמ ראו סולומו .(2006 ,הארגו הוולונטרי היחיד,
המקיי את רוב תפקידיו ומאפייניו של אומבודסמ לילדי בישראל ,הוא המועצה
הלאומית לשלו הילד ,ואת הובלת מרכיבי האומבודסמ עושי עובדי סוציאליי.
חשוב לקד גופי כאלה בארגוני שבה ילדי חיי ונמצאי )ראו למשל המלצת של
פלד!אמיר ובנבנישתי ,2006 ,שהרחיבו על חשיבות הקמת אומבודסמ לילדי בהשמה
חו& ביתית(.
עיגו זכות של הילדי להשתתפות בעיצוב מדיניות חברתית בחקיקה הוא תנאי חשוב
להבטחת השתתפות עקבית והולמת .הגיעה העת שג מדינת ישראל תחרות על דגלה את
עקרו השתתפות של ילדי בעיצוב שירותי ותוכניות הנוגעי אליה ,ותשקיע את
המאמצי הדרושי ליישו עיקרו זה .מאמר זה מבקש להדגיש את החשיבות שיש
בהכשרת של עובדי סוציאליי לתפקיד זה ,שהוא חלק טבעי משליחות החברתית,
המקצועית והמוסרית.
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