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 8 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

הוועדה לקידום מעמד הילד היא ועדת חובה בעיריות וועדת רשות במועצות מקומיות ובמועצות 

הוועדה היא פורום משותף לאנשי מקצוע רלוונטיים ולנציגי גופים שונים, ונועדה לשמש זירה אזוריות. 

חום ברשות. תפקידה לדאוג לקידום מרכזית לדיון בנושאים שונים, בשיתוף כל הגורמים הפעילים בת

מאפשרת את מימושו  , הוועדהכןכמו נוער בעיר, להגן עליהם ולהבטיח את זכויותיהם. -מעמד ילדים ובני

 העירונית. הנוער בהחלטות הנוגעות לחייהם ברמ-של עקרון השתתפותם של ילדים ובני

ולקראת דיון הוועדה לזכויות הילד  ,לבקשת יו"ר הוועדה לזכויות הילד של הכנסת, חה"כ זבולון אורלב

עדות לקידום מעמד הילד ועל הושנאספו  או להלן נתונים ומידעובי ,לציון יום השלטון המקומי בכנסת

ומתייחסים  1221 ינוארפעילותן. הנתונים מתבססים על שאלון שהועבר לעיריות בחודש על בעיריות ו

 .1222לפעילותן בשנת 

 :שלהלןמרכזיים מן המסמך עולים הממצאים ה

 ב ,רישומי הוועדה לזכויות הילד של הכנסת ובדיקה שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסתפי -על-

 עיריות דיווחו כי אין בהן ועדה.  ששהעיריות בישראל פועלת ועדה לקידום מעמד הילד.  55-מ 55

  הגורמים שנקבעו  כלבחלק גדול מן העיריות שהשיבו על פנייתנו הרכב הוועדה חסר ולא חברים בה

הוועדה נמוכה מן  דיונילפי חוק, לרבות נציגי נוער ונציגי הורים. כמו כן, לעתים קרובות תדירות 

כלל. אחד  מתכנסותשהוקמו אינן  פי-על-ויש ועדות שאף ,ארבע פגישות בשנה –הקבוע בחוק 

ואין לה יכולת כי הוועדה נעדרת סמכויות  ,בחלק גדול מן העיריות ,ההסברים לכך הוא התחושה

להוציא לפועל את היוזמות העולות במסגרתה מכיוון שאין לה תחומי אחריות מוגדרים ושליטה 

 בתקציב. 

 בהן ועדה פעילה לקידום מעמד הילד העידו כי לוועדה השפעה על המתרחש יש עם זאת, עיריות ש

נוער -ל ילדים ובניהוועדה לקידום מעמדם שתרומתה של את נוער. -בעיר בכל הנוגע לילדים ולבני

בנושאים . הוועדה שותפה בתכנון מדיניות בממוצע 5מתוך  3.2המשיבים בציון העריכו בעיר 

נוער, -תוכניות ופעילויות לילדים ובנישל נוער בעיר, עוסקת בייזום ובקידום -ילדים ובניהקשורים ב

תני שירותים ויכולה על פעילותם של נו משפרת את התיאום בין גורמים ברשות, מהווה גורם מפקח

לסייע במתן מענה בתחומים שונים, למשל ילדים ונוער בסיכון, בעיות אלימות, סמים ואלכוהול, 

 נשירה, קידום פעילותן של תנועות נוער ועוד.

 מצא כי לוועדות נ ,1222שפורסם בדצמבר על השלטון המקומי, דוח ביקורת של מבקר המדינה ב

נוער בתחומן. -היתה תרומה ממשית להגנה על ילדים ובניקו לא לקידום מעמד הילד בעיריות שנבד

לדיונים בנושא הגנה על קטינים ולמעקב אחר  במההמבקר דרש מן העיריות להשתמש בוועדה כ

את ייעודה כגורם עירוני מרכזי לשמירה על  כדי שהוועדה תמלא – כךנזקקים למי שאופן הטיפול ב

 ה עליהם ולהבטחת זכותם להתפתח בתנאים נאותים.נוער, להגנ-זכויותיהם של ילדים ובני

  הבסיס החוקי לפעילות הוועדה לקידום מעמד הילד  .5

נוער בפרט. חלק מן -הרשויות המקומיות הן גורם מרכזי במתן שירותים לציבור בכלל ולילדים ובני

יכון, ניתנים לפי נוער בס-בהם שירותי חינוך לגילאי חינוך חובה ושירותי רווחה לילדים ובניוהשירותים, 

, אינם פורמלי חינוך בלתי למשל, שירותים אחריםחוק ובמימון חלקי של משרדי הממשלה השונים. 

אם בכלל. שיתוף הפעולה בין  ,ומשרדי הממשלה משתתפים בתפעולם ובמימונם במידה זעומה ,מוסדרים

מערכות בין אף ו יתנוער ברשות המקומ-בנילגורמים שונים המעניקים שירותים לילדים ומערכות ו

 הנוער ברשות,-רכים של הילדים ובניחיוני למיפוי הצ בהם הורים וילדים,, וגורמים אלה לציבור הרחבו
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 מרכז המחקר והמידע

מתן לנוער בסיכון ו-איתור ילדים ובנילתוך איגום משאבים,  על של פעילויות עבורםותכנון והוצאה לפל

כן, שיתוף פעולה זה חלקי -פי-על-אף לה. צהבמשפחה או מחו ,בעיות המסכנות אותםעל מענה טיפולי 

ידי משרד הרווחה ומבקר המדינה ועסקו -בדרך כלל, כפי שעולה למשל מדוחות שפורסמו לאחרונה על

     1באיתור קטינים נפגעי התעללות והזנחה וטיפול בהם ברמת הרשות המקומית.

 יםוהמערכות העוסקלהגברת שיתוף הפעולה בין הגורמים המקומית הנהלת הרשות  שלאחד הכלים 

בעיריות  חובההיא ועדת . הוועדה הוועדה לקידום מעמד הילד אוהבתחומה נוער -בטיפול בילדים ובבני

דת העיריות משנת תיקון לפקומכוח  קיימת. הוועדה אזוריותבמועצות מקומיות ובמועצות  רשותוועדת 

כנן פעילות לקידום מעמד הילד המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולת" ,לפיוש)להלן: החוק(  1222

אפליה, -הנוער, להגן עליהם ולהבטיח את זכויותיהם, לרבות מימוש עקרונות של טובת הילד, אי-ובני

נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה -הזכות להתפתחות בתנאים נאותים וזכותם של ילדים ובני

 ."םלענייניהנאותה בקבלת החלטות הנוגעות 

זירה לשמש נועדה והיא  ,ולנציגי גופים שוניםנטיים וומשותף לאנשי מקצוע רל עדה היא פורוםוהו

, לרבות נציגי הורים ונציגי שיתוף כל הגורמים הפעילים בתחום ברשותב ,נושאים שוניםב לדיוןמרכזית 

קידום מעמד הילד, באמצעות קיום בחשובים : להעניק תהודה ציבורית לנושאים בין תפקידיה. נוער-בני

לגבש הצעות  ;ד הילדליזום פעולות לקידום מעמ ;נים בנושאים אלה תוך זימון אנשי מקצוע ומומחיםדיו

 .כניותואת הת ליישםאפשר באמצעותם שלקידום הנושאים ולהמליץ על מוסדות  כניות פעולהוות

ופים עליה להיעזר בגהיא מגבשת כניות שווכדי להוציא לפועל את הת ,לוועדה אין סמכויות סטטוטוריות

  2.שלה כמו מועצת הרשות וועדת הכספים , סטטוטוריים

היות המסדירים את זכותו של הילד להשמיע את דעתו ול גורמיםבין ההוועדה לקידום מעמד הילד היא 

ברמת הרשות המקומית. בהקשר זה זו היחיד המאפשר זכות  הגוףוהיא  ,תהליכים הנוגעים לושותף ל

 3:הילד אומית לזכויותל-אמנה הביןב 21סעיף נצטט את 

מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות 

 ;בכל עניין הנוגע לו, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד

רין או למטרה זו תינתן לילד הזדמנות להישמע בכל הליך שיפוטי או מינהלי הנוגע לו במיש

  בעקיפין, באמצעות נציג או גוף מתאים...

יד ועפו יהונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק של חה"כ דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סו 1222במאי 

אגבאריה ולפיה תוטל חובה להקמת ועדה לקידום מעמד הילד גם במועצות מקומיות. הצעת החוק לא 

 4נדונה.

                                                 

דוחות על הביקורת בתוך:  ,ים חסרי ישע בתחומןטיפול הרשויות המקומיות בהגנה על קטינים ועל זקנראו מבקר המדינה,  1
וכן משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות,  ;1222, דצמבר 1222בשלטון המקומי לשנת 

במצבי  איתור קטינים הנמצאיםהמשרד לקליטת עלייה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה והמשרד לביטחון פנים, 
 .1222פברואר  ,משרדית-: דוח הוועדה הביןשת ביטחון להגנה בקהילהר סכנה והתוויית

, באתר 1222עדכון אחרון יוני  ,מהדורת אינטרנט –המדריך לנבחר ברשות המקומית , ימשרד הפנים, האגף למינהל מוניציפל 2
 . 1222ביוני,  15-, כניסה בwww,pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים: 

 כויות הילד.אמנת האו"ם בדבר ז 3
 .(218/28)פ/ 1222–הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות )ועדה לקידום מעמד הילד(, התשס"ט 4

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=604&id=96&frompage=275&contentid=12065&parentcid=12065&bctype=2&startpage=10&direction=1&sw=1280&hw=954&cn=טיפול%20הרשויות%20המקומיות%20בהגנה%20על%20קטינים%20ועל%20זקנים%20חסרי%20ישע%20בתחומןf
http://saar/sites/Hakika/DocLib1/%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa%2018/01333609.doc
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 ברשויות המקומיות ועדות לקידום מעמד הילדהופעילות  .2

ועדות לקידום מעמד הילד הפועלות  12על מידע מרכז המחקר והמידע של הכנסת קיבל מן העיריות 

ועדות לקידום מעמד הילד. השוואה בין הרשימות  42. בוועדה לזכויות הילד בכנסת רשומות בתחומן

 –עיריות  שש. יריותע 51מתוך  ,ועדות לקידום מעמד הילד בעיריות 11פועלות  בסה"כמלמדת כי 

הודיעו כי לא פועלת בעיר ועדה לקידום מעמד  –צפת ועילית -עילית, טמרה, נצרת-ביתר אשדוד, אופקים,

  הילד.

נמצא כי  1222בשנת  של הכנסת ידי מרכז המחקר והמידע-בבדיקה שנערכה בנושא זה עללשם השוואה, 

  5ועדות לקידום מעמד הילד. 54פעלו  1222ת בשנ רשויות מקומיות. 12-ב פעלהועדה לקידום מעמד הילד 

ועדה לקידום במגזר הערבי. מהן היהודי וארבע ( במגזר 23%-)כמהן  52ועדות,  55יום פועלות ככאמור, 

 ששמת במגזר הערבי. מן העיריו 32%-בכו היהודימן העיריות במגזר  58%-פועלת בכ מעמד הילד

הן במגזר היהודי ואחת במגזר  חמש ,ום מעמד הילדהעיריות שמסרו כי לא פועלת בעיר ועדה לקיד

  הערבי. 

ידי ועדה קרואה -עירייה המנוהלת על ןועדה לקידום מעמד הילד בעירייה ה ה שלהקמת-לאיהסיבות 

מודעות של העירייה -איוכן ועדה בתהליכי הקמה  ,שאינה מאפשרת הקמת הוועדה לקידום מעמד הילד

 עדה זו. להקים וולצורך  הומוסדותיה לחוב

לצורך הכנת מסמך זה פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת לעיריות וביקש מהן למלא שאלון על 

הרכב הוועדה, מועד על שאלות סגורות היו שאלון ב פעילות הוועדה לקידום מעמד הילד ברשות.

בקידום אותם נושאים.  והתפקידים שמילאה םהקמתה, מספר הישיבות שקיימה, נושאים שעסקה בה

המשיבים גם בעיות המקשות על תפקודה. בעניין הישגי הוועדה ו שאלון שאלות פתוחותעוד נכללו ב

השיבו עיריות  25 נוער בעיר.-להעריך את תרומתה של הוועדה לקידום מעמדם של ילדים ובניהתבקשו 

למשיבים זמן מספיק למענה  ההוקצש פי-על-אף ,בזמן שהוקצב להכנת המסמךבמלואו שאלון על ה

של המועטה עשוי להעיד גם הוא על פעילותן  משיביםת. מיעוט הוונשלחו אליהם מספר רב של תזכור

 6הוועדות.

 להלן יוצג פירוט עבודת הוועדות כפי שעלה מתשובות העיריות על השאלונים שנשלחו.

  הרכב הוועדה .2.5

חום הילד לגורמים הפעילים בתהאפשר פורום משותף רחב ככל לשמש כאמור, מהות הוועדה היא 

חוק הרכב בנקבע  והנוער: חברי מועצה, אנשי מקצוע, נציגי האוכלוסייה הרלוונטית ועוד. בהתאם לכך

או  הוועדה, ולפיו החברים בה יהיו שלושה עד חמישה חברי מועצה, מנהל אגף החינוך, מנהל אגף הרווחה

מורים )הסתדרות המורים, הספר ברשות, נציגי ארגוני -המחלקה לשירותים חברתיים, אחד ממנהלי בתי

יסודיים וארגון מורי אגודת ישראל, אם פועל ברשות מוסד חינוכי שמוריו חברים -ארגון המורים העל

, מפקד תחנת המשטרה תנועות הנוער(נציג מועצת התלמידים ויו"ר בארגון(, נציגי תלמידים ונוער )

                                                 

בדצמבר  22מדינה, -, כתבה איילת ברקהמקומיותועדות לקידום מעמד הילד ברשויות מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  5
 .   1222ביוני  12, כתבה אתי וייסבלאי, בעיריותועדות לקידום מעמד הילד מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  .1222

-סבא, כרמיאל, מגדל-יה, יבנה, לוד, כפריהשרון, הרצל-שמואל, דימונה, הוד-העיריות שהשיבו על השאלון הן אריאל, גבעת 6
 גן.-העין ורמת-אדומים, סח'נין, עכו, ראש-עמק, מעלהה
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יינו קידום ענייני ילדים ונוער וחברים נציג ארגון התנדבותי שענ ,מקומית, יו"ר ועד ההורים המקומיה

 כפי שתקבע המועצה.   ,נוספים

הוועדות פועלות בהרכב מלא וחברים בהן נציגים מכל הגופים המנויים רוב מן המידע שנאסף עולה כי 

במקצת  ,לפי חוק. עם זאת הוועדה בהרכבחובה לכלול אותם  ןשאי ,ף נציגי גופים נוספיםבחוק וא

בהם נציגי מועצת התלמידים ובוועדה נציגי חלק גדול מן הגופים המנויים בחוק,  הוועדות לא חברים

התלמידים ותנועות הנוער מן הוועדה חמור במיוחד שכן עדרם של נציגי מועצת יותנועות הנוער. ה

הנוער לממש את זכות השמיעה -בנית הדרכים היחידות של השתתפות בוועדה היא אחהכאמור, 

 לאומית לזכויות הילד.-ןמנה הביהמוקנית להם לפי הא

 מועד הקמת הוועדה ותדירות הדיונים בה .2.2

בחלק גדול מן העיריות שהשיבו על עדה לקידום מעמד הילד היא ועדת חובה בעירייה. והו 1222אז שנת מ

הוועדה לקידום מעמד הילד, כמו ועדות אחרות של  ממועד זה או בסמוך לכך.פועלת היא  פנייתנו

ההנהלה הנבחרת של העירייה, עם החלפת ידי מועצת העירייה. לאחר בחירות, -עלהמועצה, מוקמת 

 הוקמה ועדה לאחר רציפות עבודתה. בחלק מהעיריות עלוהדבר מקשה  ,נבחרת מחדש גם הוועדה

. בעירייה אחת הוקמה ועדה בסמוך 1222או בראשית שנת  1228בסוף שנת  הבחירות לרשויות המקומיות

 . 1221בראשית שנת  ,לפנייתנו

יתכנסו לפחות  –כאמור  ,נמנית עמן הוועדה לקידום מעמד הילדש – ועדות חובה בעיריות ,לפי החוק

מן המידע שנאסף עולה כי רק במקרים מועטים תדירות הפגישות של הוועדה  7אחת לשלושה חודשים.

 ,שה פעם אחת בלבד. כמובןאו נפג 1222הגדול הוועדה לא נפגשה כלל בשנת  םבחלק ;היא בהתאם לחוק

 יכולה למלא את תפקידה. מקיימת פגישות אינה  אינהועדה ש

 נושאים שבתחום טיפולההתפקידי הוועדה ו  .2.6

 בהםו, לקידום מעמד הילד וועדהשל המשרד הפנים מציין רשימה של יעדים, משימות ותחומי פעולה 

 8:התחומים האלה

 ם בין כל הגורמים העוסקים בילדים ונוער הפועלים קידום שיתוף הפעולה, התיאום ואיגום המשאבי

 ביישוב.

 ניתוחו ופרסומו  ,ארגון המידע ;יישובאיסוף שיטתי של מידע ונתונים על ילדים ונוער בתחומי ה

 שנה.בכל באופן מרוכז, 

 .תכנון לטווח ארוך וקידום מדיניות של הרשות המקומית בתחום הילד והנוער 

 נוער בעבודת הרשות המקומית ושיתופם במערכת קבלת ההחלטות.בחינת דרכים לשיתוף ילדים ו 

 .ייעוץ לראש העיר בכל הקשור לילדים ונוער 

 .בחינת החקיקה העירונית והשלכותיה על ילדים ונוער 

                                                 

עדכון אחרון  ,מהדורת אינטרנט, 1228נובמבר , המדריך לנבחר ברשות המקומית, ימשרד הפנים, האגף למינהל מוניציפל 7
 .1222ינואר 

   שם. 8

http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/MadrichLanivhar/401.pdf
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 נוער.-בחינת הנגישות והבטיחות של מתקנים עירוניים לשימושם של ילדים ובני 

 לילדים ונוער. בחינת השירותים העירוניים והיקפיהם בכל הקשור 

 תחומיים בסוגיות הקשורות בשלומם-מקצועיים ובין-קיום מפגשים, ימי עיון, סדנאות וכנסים בין, 

 זכויותיהם של ילדים.ברווחתם וב

 יישובילדים ומשפחתונים פרטיים לגיל הרך הפועלים ב-מעקב אחר גני . 

מתוך רשימת נושאים קבועה.  ,ובשאלון שנשלח לעיריות ביקשנו מן המשיבים לציין באילו נושאים עסק

 תשובות מעידות כי הוועדות פעלו במגוון רחב של נושאים.ה

 2955תחומי העיסוק של ועדות לקידום מעמד הילד בעיריות, 
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מדיניות בתחום הילדים ובני הנוער ותכנון

לטווח ארוך

ילדים ובני נוער בסיכון

תרבות, ספורט, פנאי וחינוך בלתי פורמאלי

זכויות וחובות של ילדים ובני נוער

הגיל הרך

ילדים עם צרכים מיוחדים

איסוף נתונים

קליטת עלייה

העצמת בני נוער ועידודם לעשייה למען

הקהילה ולמעורבות ציבורית

בטיחות ילדים

 

-בהתנהגויות סיכון בקרב ילדים ובניעוסקות  עיריותוועדות בחלק גדול מן ה ,כפי שעולה מן התרשים

הנוער ברשות המקומית ובתכנון וייזום -במדיניות בתחום הילדים ובנינוער בסיכון, -נוער, בילדים ובני

ועדות עוסקות הובלבד אחדות בעיריות . עם זאת, פעילויות תרבות, ספורט, פנאי וחינוך בלתי פורמלישל 

ילדים ושיפור נגישותם לשירותים לגיל הרך, פיתוח שירותים בנושאים חשובים אחרים שהוזכרו לעיל: 

 , בטיחות ילדים ברשות ועוד. המתגוררים ברשותנוער -, איסוף נתונים על ילדים ובנימוגבלויותעם 

לפרט, לגבי אותם נושאים שבהם עסקה הוועדה, באילו דרכים פעלה התבקשו נוסף על כך, המשיבים 

את תפקידי הוועדה לבחור נדרשו המשיבים והיתה שאלה סגורה,  והוועדה לקידום הנושא. גם שאלה ז

כניות ופעילויות, תיאום בין גורמים שונים ברשות, פיקוח ותשל אפשרויות: ייזום וקידום ה כמ מתוך

בייזום  ב המשיבים מסרו כי הוועדות עסקוופניות ציבור, תקצוב ודיון ציבורי. רעל ובקרה, מענה 

 ציבורי. קיום דיוןבפיקוח ובקרה ובתיאום בין גורמים שונים ברשות, בכניות ופעילויות, ותשל קידום בו

פניות הציבור או פועלת לתקצוב פעילויות על מספקת מענה בשום עירייה ועדה ה אין  ,פי התשובות-על

  כניות שונות ברשות. וות
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נוער -ותרומתה לקידום זכויותיהם של ילדים ובני הערכת תפקודה של הוועדה .6

 בעירייה

נשי מקצוע ולנציגי אוכלוסיות פורום משותף לנבחרי ציבור, לא היא וועדה לזכויות הילדהמאחר ש

להיות פעילה מאוד בתחום הילדים והנוער ברשות ולהגיע להישגים בפתרון בעיות בכוחה רלוונטיות, 

כניות ותשל בתיאום בין הגורמים, בהעלאת נושאים למודעות ציבורית ובקידום וייזום הקשורות 

 לשמשיכולה הוועדה  ,כןכמו ורם אחד. נדרשת בהם מעורבות של יותר מגשנוער -בנילהמיועדות לילדים ו

ולאפשר להם להיות מעורבים בקביעת המדיניות  ,נוער המתגוררים ברשות-לבניבמה לנציגי הורים ו

  ענייניהם.בובקבלת החלטות 

עד  2נוער בעיר בסולם של -להעריך את תרומת הוועדה לקידום מעמדם של ילדים ובניהתבקשו הוועדות 

הוועדות רוב  .3.2היה הציון הממוצע שניתן לתרומת הוועדה ו( ביותר גבוהה – 5 ,הוא הנמוך ביותר 2) 5

לתרומת ניתן , סבא ואריאל-שתי עיריות בלבד, כפרב. זההעריכו את תרומתן כממוצעת או פחות מ

הוועדה הציון הגבוה ביותר האפשרי. יש לציין כי בעיריות אלה הוועדה התכנסה במועדים הקבועים 

 חוק.שנמנו בכל החברים  וכללנהרכב הוועדה בוירות רבה יותר, בתדבחוק או 

בתחומים  היו הישגים לקידום מעמד הילד הפועלת ביישוב ציינו כי לוועדה ו על השאלוןשהשיב עיריות

 :םמגווני

  חינוך מיוחד, עזרה בלתלמידים  יםמענההרחבת עיריית אריאל דיווחה על הישגי הוועדה בתחום

תמיכה ו בחינות הבגרות העלאת הישגיללא אלימות, איגום משאבים בנושא  ביישום תוכנית עיר

 .פרויקטים ותוכניות עירוניות בשעות הפנאי ייזוםב

 ניכים בתנועות התגייסות עירונית להגדלת מספר החסבא מנתה בין הישגי הוועדה -עיריית כפר

 הקמת אתר עירייה וכן, הגדלת מעורבות ההורים בעבודת הקמפיין עירוני בנושא קיוםוהנוער 

 עירוני המיועד להורים. אינטרנט 

  ,קידום נושאים לעיריית לוד מסרה כי הוועדה תרמה לשיתוף גורמים עירוניים רבים בחשיבה

פיתוח קשרים בין שירותי הרווחה לוכן  ,איגום משאבים לצורך כךלהקשורים לילדים בסיכון ו

 לשירותי החינוך. 

 התמודדות עם שתיית אלכוהול בקרב בניבמיוחד את הישגי הוועדה באדומים ציינה -עיריית מעלה-

 .נוער

 נושאים הקשורים למעמד בדיון לקיום העברת מידע עדכני ולגן ציינה כי הוועדה תרמה -עיריית רמת

 בקרב גורמים שונים בעירייה.טיפול בילד ומשפחתו להילד ו

השירותים נושאים ספציפיים בתחום  םלשם קידובוועדה אפשר להשתמש מדיווחי העיריות עולה כי 

 נוער ברשות או למתן מענה על בעיות הדורשות שיתוף פעולה של כמה גורמים. -לילדים ובני

אין לה מקורות  .ומטרותיה כלליות תחוק, היא חסרת סמכויוהעם זאת, הוועדה, בהגדרתה לפי 

העיריות, מונע ממנה לקיים  מסרוזה,  דברשל גורם מייעץ בלבד. מעמדה הוא ם מוגדרים ויתקציבי

דה איננו מאפשר לה כי ריבוי החברים בווע נטען ,כןכמו  והנוער. יםילות משמעותית בתחום הילדפע

פעילויות וכי קיימת תחלופה ארגון קידום נושאים ולשם ה הלפעול כקבוצת עבודה הנפגשת בתדירות גבו

מעקב לובבעיות הנדרשת לטיפול נוכחות  –ם גבוהה של נציגים וקושי לשמור על נוכחות של חברים קבועי
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ועדות אחרות וחפיפה בין עבודת הוועדה לקידום מעמד הילד לשיש צוין  עודאחר נושאים לאורך זמן. 

 ברשות כגון ועדת חינוך ורווחה. 

 בנושאבדוח  עדות לקידום מעמד הילדועסק בפעילות הובהקשר זה ראוי להוסיף כי מבקר המדינה 

אף כי  . המבקר ציין כיהמקומיות בהגנה על קטינים ועל זקנים חסרי ישע בתחומן טיפול הרשויות

הן לא תרמו להגנה  ,פועלות ועדות לקידום מעמד הילד –מלאכי ורמלה -חולון, קריית – בעיריות שנבדקו

בנושא הגנה על  לדיונים במהבוועדה כנוער בתחומן. המבקר דרש מן העיריות להשתמש -על ילדים ובני

כדי שהוועדה תמלא את ייעודה כגורם עירוני  ,כךנזקקים לש מיינים ולמעקב אחר אופן הטיפול בקט

נוער, להגנה עליהם ולהבטחת זכותם להתפתח בתנאים -מרכזי לשמירה על זכויותיהם של ילדים ובני

  9נאותים.

 

 

 

 

 

                                                 

דוחות על הביקורת בתוך:  ,טיפול הרשויות המקומיות בהגנה על קטינים ועל זקנים חסרי ישע בתחומןמבקר המדינה,  9
 .1222, דצמבר 1222בשלטון המקומי לשנת 
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