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  מנהלים תמצית

), National Human Rights Institutions – NHRIs(מזא"מ,  מוסדות זכויות אדם מדינתיים

 בדגש על דיני זכויות האדם הבינלאומיים, ינתם,במדוההגנה עליהן אדם העל קידום זכויות  האמונים

עקרונות "הם  זא"ממשל  איכותםלבחינת הבסיסית . אמת המידה מדינות 120-מ יותרקיימים כיום ב

, הקובעים שעל מזא"מ ליהנות מהסמכה בתחילת שנות התשעים במסגרת בינלאומית אומצוש" פריז

ורשת בתחום זכויות האדם, מסמכויות ממשיות לקידום זכויות האדם ולהגנה עליהן, חוקית מפ

 מעבר לכך .מעצמאות מוסדית ותקציבית וממבנה המשקף את הפלורליזם החברתי במדינתם

ודו של מזא"מ, מיסלא רק על התנאים הפורמאליים לממנה ניתן ללמוד  פרקטיקה עשירה התגבשה

תנאים  .למימוש דיני זכויות האדם הבינלאומיים שלהם תואפקטיביהפעולה הדרכי  אלא גם על

  של מזא"מ.) "אקרדיטציה"(פורמאלית הכרה בינלאומית מצטברים אלה נדרשים ל

 ירושליםאוניברסיטה העברית בב מינרבה לזכויות האדם מסכם פרויקט מחקר של מרכז זהדוח 

את המצב בישראל  ובוחן דמיה וחברה אזרחית,וועצות נרחבת עם גורמי ממשלה, אקישנערך תוך ה

"מ ישראלי זאמיצירתו של  םודילקעל דרכי פעולה מליץ , ומים הבינלאומייםמול הסטנדרט אל

 .כראפקטיבי ומו

 זכויות האדם מיתחואופן חלקי או אגבי בבהפועלים חשובים ממשלתיים  ישראל ישנם מספר גופיםב

מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור, נציבות שוויון וביניהם  המשפט),-(מעבר למערכת בתי

 אולם .וגבלות והרשות לקידום מעמד האישהדה, נציבות שוויון זכויות אנשים עם מובעהזדמנויות ב

להכרה  הרשמיותדרישות הבינלאומיות אופן מלא בבכשלעצמו נו עומד הללו אי הגופיםאף אחד מן 

ובין מבחינת , שלהם והמבנה הפלורליסטי, העצמאותדט, המנ אפקטיבי, בין אם מבחינת זא"מכמ

של האו"ם בתחום זכויות הפיקוח על חסך זה עמדו פעמים רבות גופי . בפועלשלהם דרכי הפעולה 

ישראל בכי על מנת ש ברי, מרחבי העולם מזא"משל ההכרה תהליכי תנאי ועל רקע בחינה של האדם. 

משמעותיים, מוסדיים ומשפטיים בשינויים יש צורך  ,ולחשיבות תפקידו מזא"מ הראוי לשמויהיה 

 . אחרות בדרכיםאו שינויי חקיקה שיתבצעו באמצעות 

  אנו ממליצים על שורה של צעדים חלופיים ומשלימים להשגת מטרה זו. 

קידום זכויות האדם ולהגנה ייעודי ואפקטיבי ל חדש, מוסד ממלכתייש להקים בישראל , ראשית

מוסד ייעודי , על פי אחד המודלים הרבים האפשריים לשם כך. עליהם, העומד בכל עקרונות פריז

לקידום זכויות האדם וההגנה עליהן הוא הדרך הטובה ביותר לשפר את מעמדן של זכויות האדם 

ית כמוקד לעשיה בתחום בישראל בן מבחינה חיצונית אל מול הקהילה הבינלאומית והן מבחינה פנימ

  זכויות האדם.

בפעולות תחיקתיות ואחרות שיבססו ויעגנו את  יוקם מזא"מ חדש, מומלץ לנקוט ככל שלא ,שנית

מבקר המדינה רואה את אמנם, . מזא"מ מוכר ואפקטיביכ ונציב תלונות הציבור מבקר המדינהוסד מ

מהווים הבעל מאפיינים מוסדיים בגוף ההגנה על זכויות האדם כחלק מתפקידו כבר כעת, ואכן מדובר 

אולם מוסד . העצמאות המוסדית והתקציביתשל , בעיקר בהיבט ליצירת מוסד זכויות אדםבסיס טוב 

 ;תנאי בסיסי להכרה כמזא"מזכויות האדם, שהיא  זה נעדר הסמכה חוקית מפורשת לעסוק בתחום

הוא ו ;של פלורליזם מוסדיברורים נעדר מאפיינים הוא  ;אינו עוסק בתחום קידום זכויות האדםהוא 
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על ידי  גשרפערים אלו ניתן לעל האדם הבינלאומיים.  אינו מטמיע בכל דרכי עבודתו את דיני זכויות

ובאמצעות פעולות המצויות כבר עתה בסמכות מבקר המדינה,  חוק מבקר המדינהתיקונים פשוטים ל

האדם בכל פעולות משרד המבקר ונציבות תלונות הציבור; קביעת הנחיות להטמעת דיני זכויות כגון 

תקשורת שוטפת עם גופים  ם;רפרנטים משפטיים המומחים לדיני זכויות האדם הבינלאומיימינוי 

בת בהן, ויהאמנות שישראל מחהמומחים ליישום בינלאומיים בכל תחומי זכויות האדם, כגון ועדות 

של מזא"מ (הגוף האחראי על אקרדיטציה של  ולמיתהעוהברית  ם,זכויות האדם של האו" מועצת

לשם התייעצות בתחומי זכויות האדם; ועיסוק  הקמת ועדה ציבורית בעלת אופי פלורליסטימזא"מ); 

   בקידום זכויות האדם בישראל באופן ישיר או עקיף. 

המוסדות  , מבלי לגרוע מהמלצות אלה, יש לנקוט בפעולות ארגוניות ותקציביות לחיזוק יתרשלישית

שצוינו לעיל העוסקים בחתכים מיוחדים של זכויות האדם, במקביל לעבודת מזא"מ חדש ו/או 

התאמת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לתפקיד זה. כמו כן, על מנת לתמוך בעבודת ל

, בראשות ח"כ משנה לזכויות אדם-הגופים השונים ובמרכזם מזא"מ, יש להקים בכנסת ועדת

  זיציה, אליה ידווח המזא"מ באופן שוטף.מהאופו
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Executive Summary 

National human rights institutions (NHRI), the national institutions vested with 

the mandate to promote and protect human rights, have been established so far in 

120 states worldwide. The Paris Principles that were adopted by the international 

community more than 25 years ago are the accepted standard to assess and 

evaluate the performance of NHRIs. According to the Principles an NHRI should 

be granted a broad mandate to promote and protect human rights as set forth in a 

constitutional or legislative text; should be institutionally and financially 

independent; and should mirror the pluralistic composition of the society they 

operate in. Additionally, in the past couple of decades the practice and operation 

of NHRIs and of the international organizations that coordinate their cooperation 

has yielded rich and fruitful practical knowledge regarding the NHRIs’ role in the 

promotion and protection of international human rights law beyond formal 

conditions. The Paris Principles together with their practical application create the 

conditions required for the international accreditation of an NHRI.  

This report concludes a Minerva Center for Human Rights project aimed at 

examining the institutions operating in the field of human rights in Israel and their 

compliance with the international standards. The report recommends operational 

measures aimed at the establishment of an accredited and effective NHRI in Israel. 

The project has been conducted in consultation with government officials, 

academics and civil society representatives. 

Israel has a number of national institutions working, directly or indirectly, in the 

field of human rights, namely: the State Comptroller and Ombudsman, the Equal 

Employment Opportunities Commissioner, The Commission for Equal Rights of 

Persons with Disabilities, and the Authority for the Advancement of the Status of 

Women. The research conducted concludes that none of these bodies fully 

conforms to the international standard required for the accreditation as an NHRI. 

In order to establish an adequate and effective NHRI in Israel acknowledged and 

accredited by the international community, it is necessary to undertake significant 

legal and institutional changes. 
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We recommend a series of complementary and alternative measures to achieve 

this goal:  

First, Israel ought to establish a new national institution dedicated to the 

promotion and protection of human rights. The institution should comply with the 

Paris Principles in one of the many models available to that end. 

Second, in case a new institution will not be established, we recommend to 

undertake legislative and other measures in order to entrench and strengthen the 

State Comptroller and Ombudsman as an effective NHRI. The fact that the current 

State Comptroller has acknowledged that the promotion of human rights is under 

his responsibility, coupled with the institutional and financial independence the 

body already enjoys form a good starting point. However, the institution lacks an 

explicit mandate to engage in human rights issues; it does not promote human 

rights and does not exhibit basic characteristics of pluralism; and it does not apply 

international human rights law in its modes of operation. A few simple law 

amendments coupled with some administrative actions that are in the competence 

of the State comptroller may fill these gaps, such as: setting rules for the application 

of International human rights law in the work of the State Comptroller and 

Ombudsman; appointing international human rights law experts to the relevant 

divisions; establishing avenues for communication with international human 

rights bodies – UN monitoring bodies, OHCHR and the Global Alliance of National 

Human Rights Institutions (GANHRI); founding a public pluralistic committee for 

consultation regarding human rights issues; and engaging in promotion of human 

rights directly and indirectly.    

Third, it is necessary to strengthen the aforementioned institutions working on 

specific areas of human rights, alongside the establishment of a new institutions 

or the transformation of the State Comptroller into an official NHRI. In addition, 

a parliamentary human rights committee should be established in order to assist 

and support the work of the human rights institutions and mainly the NHRI. The 

head of the committee should be an MK from the opposition and the institutions 

would report to it routinely.  
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  מבוא .1

, להלן: National Human Rights Institutions – NHRIמוסדות זכויות אדם מדינתיים ( .1

האמונים על קידום זכויות האדם וההגנה עליהן במדינתם, "), הם גופים מדינתיים מזא"מ"

 הראשונים הוקמו מזא"מה. דיני זכויות האדם הבינלאומייםמימוש והטמעה של בדגש על 

תהליך ניתן להבחין בעשורים האחרונים בבעשורים שאחרי מלחמת העולם השנייה, אולם 

היו  1990-הערכות מדברות על כך שב 1של מוסדות מסוג זה. תםהתרחבות משמעותי בתפוצ

בהן מרבית   2מדינות ברחבי העולם, 120-יותר מב הם קיימיםכיום אילו מזא"מ ו 20-כ

כגון: בריטניה, קנדה, ניו זילנד (, רוב מדינות המשפט המקובל OECD-מדינות ה

, וכן )כולל מדינות הגוש הקומוניסטי לשעבר(, חלק ניכר ממדינות אירופה )ואוסטרליה

  3.הדרומית והצפונית מדינות אפריקאיות וכמחצית ממדינות יבשת אמריקה

שנת . בבישראל הקמת מזא"מלאפשרות ה נבחנהבסוף שנות התשעים של המאה הקודמת  .2

על ידי משרד בירושלים מרכז מינרבה לזכויות אדם באוניברסיטה העברית התבקש  1999

בישראל.  מזא"מהמשפטים לערוך מחקר השוואתי מקיף ולגבש הצעה למודל מתאים עבור 

משפטנים בכירים ממשרד המשפטים, שחבריה היו ועדת היגוי הוקמה עבור הפרויקט 

 ,זכויות אדם ומומחים חיצוניים בעלי רקע עשיר במנהל ציבורינציגים של מספר ארגוני 

תהליך הוגש מחקר השוואתי אשר ה. בסיומו של דאז ובראשה עמד מנכ"ל משרד המשפטים

   4הציע מודל להקמת נציבות זכויות אדם בישראל.

 האמור לפרויקטאך  5,מודל הנציבות המוצע מעולם לא התקדם מעבר לשלב של הצעת חוק .3

החוק היה תפקיד לא מבוטל בקידומה של הקמת נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה, אשר 

זכויות האדם כלל האמון על הקידום של  מוסדמכל מקום,  6200.6שנת בלהקמתה עבר 

  .לא הוקם עד לעת הזו בישראל וההגנה עליהן

                                                        

 .כן  ברצוני להודות לפרופ' תומר ברודי על ההנחייה בכתיבת הדו"ח. פרופ' יובל שני אף הוא סייע והעיר הערות חשובות
אודה לעו"ד דני עברון על הניצוח על עבודת מרכז מינרבה שאיפשרה את עצם קיום הפרויקט ואת עריכת המחקר וכתיבת 

בשלבים שונים יעל ויזל, ילנה קרושין ואמיתי אדרי, תודתי נתונה אף להם. לבסוף, אודה בעריכת המחקר סייעו הדו"ח. 
אשר עמדותיהם התוו את הכיוון בו המחקר נע, ולמוזמנים השונים שהופיעו בפני הוועדה. בפרט  ת ההיגויעדולחברי 

  ריק ולערן טמיר.-ברנדס לגבי אדמון-גלעד, לתמר הוטבסקי-ברצוני להודות להילה טנא
1 7 (2014)–6 USTICEJHAINS OF C, ARDENASCONIA S.  
2 628, 629 (2017) AWL .NTI J. .MA, 111 What Works in Human Rights Institutions?Katerina Linos & Tom Pegram, .  
3 GANHRI, Chart of the Status of National Institutions Accredited by the Global Alliance of National Human 

Rights Institutions (21 February 2018), available at: 
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.p

df דיטציה")(להלן: "טבלת האקר.  
 האוניברסיטה אדם, לזכויות מינרבה (מרכז מוצע ומודל השוואתי מחקר בישראל אדם זכויות נציבות בנזימן רחל  4

  ).2001בירושלים, העברית 
הסדרים "מרחב ציבורי ומדיניות ציבורית: המקרה של נציבות זכויות האדם בישראל" מידני נורית השמשוני יפה ואסף  5

עד ליום זה חברי כנסת מהאופוזיציה  ).2010(הני זובידה ודוד מקלברג עורכים,  183דמוקרטיים במרחב הציבורי החדש 
יקט, ראו למשל הצעת חוק מגישים מעת לעת הצעות חוק להקמת נציבות זכויות אדם המתבססות על המלצות אותו פרוי

 .2509/20, פ/2016-נציבות זכויות האדם, התשע"ו
  .203שם, בעמ'  6

 



 

2 
 

דם, שעוגנו ההכרה בפער שנוצר בין הנורמות המהותיות של זכויות א ,בשנים שחלפו מאז .4

באמנות בינלאומיות ובחוקות מודרניות, לבין המציאות, שבה חלק גדול מנורמות אלו אינו 

באופן מיטבי, אפילו בדמוקרטיות ליברליות, הלכה והתרחבה. ההבנה כי  וממומש נשמר

עשויה להיות נדבך חשוב וההגנה עליהן קידום זכויות האדם מפורש למנדט הקמת גוף בעל 

אף היא השתרשה בקהילה  דינה לשפר את מצב זכויות האדם בשטחהבמאמציה של מ

של מדינות העולם השונות  הה זו באה לידי ביטוי הן בפרקטיק. הבנהבינלאומית בשנים אלו

בהקמת ללא סייג אשר תומכים  ,האדם הבינלאומייםוהן בהתנהלותם של גופי זכויות 

 .ובפעולתם מזא"מ

ידי הקהילה הבינלאומית ובראשה האו"ם באה לידי ביטוי -ההכרה בחשיבות של מזא"מ על .5

עת העצרת הכללית של האו"ם סמכה את ידיה על מסמך אשר נוסח  90-בתחילת שנות ה

תווה עקרונות בנוגע לסטטוס ודרכי הפעולה של מוסדות מה 1991-בכינוס של נציגי מזא"מ ב

הבסיסית ה מכונה "עקרונות פריז" ומהווה אמת המידה . מסמך זלזכויות אדם מדינתיים

קובעים שעל מזא"מ ליהנות עקרונות פריז  7.איכותם של מזא"מלבחינת כיום המקובלת 

מהסמכה חוקית מפורשת בתחום זכויות האדם, מסמכויות ממשיות לקידום זכויות האדם 

ליזם החברתי ולהגנה עליהן, מעצמאות מוסדית ותקציבית וממבנה המשקף את הפלור

במדינתם. מעבר לכך התגבשה פרקטיקה עשירה ממנה ניתן ללמוד לא רק על התנאים 

הפורמאליים למיסודו של מזא"מ, אלא גם על דרכי הפעולה האפקטיביות שלהם למימוש 

תנאים מצטברים אלה נדרשים להכרה בינלאומית  אומיים.דיני זכויות האדם הבינל

   א"מ.פורמאלית ("אקרדיטציה") של מז

 לכך ניתן למצואביטוי ההכרה בחשיבות מוסדות אלו רק מתגברת. בשנים האחרונות  .6

האמונים על יישום עקרונות אמנות זכויות האדם  ,מסוג זה תבהתייחסות מפורשת למוסדו

ל חלטות שכמו גם בה  8ברמה המדינתית, באמנות בינלאומיות מהעת האחרונה, השונות

ערות חוזרות ונשנות מצד הכן בו 10מועצת זכויות האדם,של ו 9העצרת הכללית של האו"ם

) על העדרו של Treaty Monitoring Bodiesאמנות (ה המומחים האמונות על יישוםועדות 

  .או על ליקויים בתפקודו של מוסד קיים ,מתאים ביחס למדינות בהן מוסד זה חסר מזא"מ

                                                        

 A/RES/48/134, annex, Principles relating to, צורפו כנספח להחלטת העצרת הכללית של האו"ם "עקרונות פריז" 7
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r134the status of national institutions (Dec. 20, 1993), avialable at:  .

 .2.2' פרק , רוט על עקרונות פריז בהמשך המסמךפיר
לאמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות וכן ראו את החלק הרביעי של הפרוטקול האופציונלי  33ראו סעיף  8

ושיים או משפילים, אשר אומץ בהחלטת העצרת הכללית של לאמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנ

 . one.pdf-http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat, 18.12.2002מיום  A/RES/57/199האו"ם מס' 
. החלטות קודמות A/RES/72/186, 2017ידי העצרת הכללית של האו"ם בדצמבר -החלטה אחרונה בעניין זה התקבלה על 9

  (ההחלטות מוזכרות בפסקאות הראשונות של ההחלטה האחרונה). 2010בעניין התקבלו בכל שנה מאז 
 A/HRC/RES/33/15, National institutions for the promotion and 2016ראו למשל החלטה בעניין מאוקטובר   10

protection of human rights (Oct. 7, 2016).  
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של  קודםבסבב המזא"מ  למצוא הערות על העדרו של ניתן ,כל האמור במדינת ישראלב .7

אלו, אשר הועלו הערות  2018.12ובסבב האחרון מינואר  2013,11מדצמבר  ,UPR-מנגנון ה

זכו לתמיכה חלקית של מדינת אף  רובן ככולן ביוזמתן של מדינות ידידותיות לישראל,

בנוסף, חלק  13.)מ(לרבות תמיכה בהמלצה לשקול הקמת מזא" ותדוחישראל בתגובתה ל

של האמנות עליהן ישראל חתומה, אף הן העירו על העדרו של מזא"מ  פיקוחהועדות ומ

  14בישראל.

יזם מרכז מינרבה לזכויות  ,בישראל בעיית העדר מזא"מלבמטרה לבחון את המענה המיטבי  .8

אפשרויות האשר מטרתו לבחון את  רימחק האדם באוניברסיטה העברית בירושלים פרויקט

 נרחב במימון יקטתקיים כחלק מפרוה המחקרישראל. ב מזא"מ ה או מיסוד שללהקמ

 European Instrument for Democracy and Human-האיחוד האירופי (באמצעות ה

Rights – EIDHRבשיתוף משרד בין ארגוני חברה אזרחית וגופי ממשל יםגשר ), שייצר ,

וההגנה עליהן,  בכל האמור בקידום זכויות האדם בישראל המשפטים, משרד החוץ ועוד,

 EIDHRבמסגרת פרויקט   15.להטמעה של התחייבויות בינלאומיות ולמימושן בישראל

כנה לסבבי כחלק מתהליך הה, בין היתר, ארגוני חברה אזרחית וגורמי ממשל יםנפגש

בהמשך למפגשים אלו וכדי לבחון את שאלת   16של גופי האמנות הבינלאומיים.פיקוח ה

חברה האשר כללה נציגים מארגוני  ת היגויהקמתו של מזא"מ בישראל, הוקמה ועד

אשר דנה במצב הקיים ובאפשרויות השונות בדבר הקמתו  ,אזרחית, נציגי ממשל וחוקריםה

אמונים העדה נציגים מהגופים וליך אף הופיעו בפני הושל מזא"מ בישראל. כחלק מהתה

ונציב תלונות  במידה זו או אחרת על הגנה על זכויות אדם בישראל: מוסד מבקר המדינה

, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר הציבור

לעקרונות פריז והאפשרות לקיום ואת עמדותיהם ביחס  עדה את עבודתםוהציגו בפני הו

  . מזא"מ

 הישימים יםהמודל םמהאשר בחן בינלאומי לאחר ישיבות אלו נערך מחקר השוואתי  .9

 ,המצב הקיים, ולאור הנעשה בעולם נוכחבישראל ל לקידום מזא"מביותר  יםוהאפקטיבי

                                                        

11 , at para (2013) A/HRC/25/15UN Doc. , : IsraelReport of the Working Group on the Universal Periodic Review
136.25-26.  

12 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Israel, UN Doc. A/HRC/38/15 (2018), at 
para. 118.36-46.  

 Addendum to Report of the Working Group onוהקבלה החלקית של ההערות ראו ותלתגובתה של ישראל לדו"ח 13
the Universal Periodic Review, UN Doc. A/HRC/25/15/Add. 1 (2014), at para 9; Addendum to Report of the 

Working Group on the Universal Periodic Review, UN Doc. A/HRC/38/15/Add. 1 (2018), at para 10, 12 . 
, לצורותיה למסקנות ועדת האו"ם על יישום האמנה בדבר ביעור האפליה נגד נשים 21-20ראו, ס'   14

CEDAW/C/ISR/CO/6, 17 November 2017 'למסקנות ועדת האו"ם האמונה על יישום האמנה נגד  10-11, כן ראו ס

למסקנות  19, וכן ראו ס' CAT/C/ISR/CO/5, 3 June 2016עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, 
של ועדת האו"ם האמונה על יישומו של הפרוטוקול האופציונאלי לאמנה בדבר זכויות הילד, בדבר מכירת ילדים, זנות 

  .CRC /C/OPSC/ISR/CO/1, 13 July 2015 ,ילדים ופורנוגרפיית ילדים
"בין ז'נווה לירושלים:  שלומי בלבן ותומר ברודיראו  2014-2011לתיאור סבב קודם של הפרוייקט שהתקיים בשנים  15

לאומיות -חברה אזרחית בדיווח לוועדות האו"ם כאמצעי להטמעת זכויות האדם בין-יחסי ממשל

 Ayelet Levin, The Reporting Cycle to the United Nations Human Rights ראו, כן )2017( 11 ,9 י חוקים בישראל"
Treaty Bodies: Creating a Dialogue between the State and Civil Society - The Israeli Case Study, 48 Georg. 

Washingt. Int. Law Rev. 315–376 )2015.(  
41-, בעמ' 15, ראו בלבן וברודי, לעיל ה"ש מדינות רבות תחת חסותו של המזא"מיצויין כי מפגשים מסוג זה מתנהלים ב 16

43.  
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איננו מציע מודל אחד  . יאמר כבר עתה, כי מסמך זההבינלאומיים בסטנדרטיםאשר יעמוד 

אשר אימוצו יענה על כל הדרישות והשאיפות, אלא מציע מספר נתיבים והמלצות שונות 

ויקרב את ישראל אל וההגנה עליהן זכויות האדם בישראל  בקידוםאשר אימוצן יכול לסייע 

  .הגבוה ביותר של מזא"מ הסטנדרט הבינלאומי

 והגופים העקרונות , ואתמזא"מג מה הם נצי השני להלןמבנה המסמך הוא כדלהלן: בחלק  . 10

, נבחן את המצב בישראל השלישי. בחלק למיסודם ולפעילותםרלוונטיים ה הבינלאומיים

 בדרישות, נדון רביעידם. לאחר מכן, בחלק העוסקים בזכויות אהביחס למוסדות מדינתיים 

קטיבי להכרה במזא"מ העומדים באופן אפ הגוף המוסמך מדיוני כעולה ותהבינלאומי

 Sub-Committee on Accreditation( אקרדיטציהל שנההמ-ועדת - בתנאי עקרונות פריז

- SCA (גלובאליתשל הברית ה ) למזא"מGlobal Alliance of National Human Rights 

Institutions - GANHRI(המלצותליוקדשו לדיון בפערים ו החמישי והשישי ים. החלק 

 .לפעולות תחיקתיות ואחרות לקידום קיומו של מזא"מ אפקטיבי בישראל

  

  

  המסגרת הנורמטיבית הבינלאומית של מוסדות מדינתיים לזכויות אדם .2

  דינתיים?מ זכויות אדםמוסדות מהם  .2.1

הסמכות לקדם זכויות אדם לו נתונה  אשרהוא מוסד  מזא"מעל פי ההגדרה המקובלת,  . 11

במסמך רשמי של האו"ם המתאר מוסדות מסוג זה,  17.אותומדינה שהקימה ולהגן עליהן ב

ולהגן  אדםהזכויות את לקדם בעלי מנדט חוקתי או חוקי  יםמדינתי פיםהם מוגדרים כגו

אך (בדרך כלל כגוף ממשלתי . הם מוקמים יחלק מהמערך המדינתהם  מזא"מככלל, . עליהן

 ןממומ תקציבםו ,שילוב של השניים)ממשלתי ממונה, או -במודלים שונים מדובר בגוף לא

  18על ידי המדינה.

. בעשורים האחרונים חל עשורים שלאחר מלחמת העולם השנייההחלו להיווסד ב מזא"מ . 12

כיום  , קיימיםכאמור במבוא 19גופים מסוג זה.הוקמו גידול משמעותי במספר המדינות בהן 

                                                        

 Nationalלאורך המסמך נתייחס אל מוסדות 'מדינתיים' ולא 'לאומיים', שכן המילה  .7ז, לעיל ה"ש פריראו עקרונות  17

מוסד  –מתייחסת בפועל למדינה ולא ללאום. נמנענו גם משימוש בחלופה נוספת  National Human Rights Institution-ב
מאחר שעשוי להשתמע מכך שעל המוסד להיות מופעל על ידי המדינה, כאשר בפועל קיימים מודלים של  –"ממלכתי" 

  המהווים חלק מהחברה האזרחית, ועל כן אינם ממלכתיים במובן זה.  מזא"מ
ATIONS NNITED UFFICE OF THE O המסמך של האו"ם הוא מעין ספר הדרכה בנושא מוסדות מדינתיים לזכויות אדם 18

HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, 4 NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS - HISTORY, PRINCIPLES, ROLES 

AND RESPONSIBILITIES 13 (2010). ("להלן: "ספר ההדרכה של האו"ם), ראו גםRyan Goodman & Thomas Pegram, 
Introduction: Human Rights, State Compliance, and Social Change, in HUMAN RIGHTS, STATE COMPLIANCE, AND 

SOCIAL CHANGE: ASSESSING NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS 1, 1 (Ryan Goodman & Thomas Pegram eds., 
  אופרטיבית. -תיאורית, לא בהגדרה משפטית-. המדובר בכל מקרה בהגדרה כללית(2012

19 Cardens 36-34 , בעמ'1, לעיל ה"ש ;National Incorporation of Global Woo Koo & Francisco O. Ramirez, -Jeong
Human Rights: Worldwide Expansion of National Human Rights Institutions, 1966-2004, 87 SOC. FORCES 1321 
(2009); Thomas Pegram, Diffusion Across Political Systems: The Global Spread of National Human Rights 

Institutions, 32 HUM. RIGHTS Q. 729 (2010).  
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בדמוקרטיות  20.בשותובעשרות רבות של מדינות בכל הי OECD-במרבית מדינות ה מזא"מ

על מנת לרכז ולחזק את התייחסות המדינה, על מזא"מ הוקמו מבוססות ליברליות 

זרועותיה השונות, לסוגיות של זכויות אדם, לעתים כחלק מתהליך של התרחבות 

מדינות רמת המדינה. בבהבינלאומית רמה שהתפתחו בוהשתרשות ההגנה על זכויות אדם 

הוא לעתים היה חלק מתהליכי דמוקרטיזציה רחבים יותר ו המזא"מתהליך הקמת  אחרות

יהא אשר יהא ההקשר  נוסד כחלק מהסדרי שלום או הפסקת אש בתום סכסוכים אלימים.

כיום מוסדות אלו פועלים מת, מדינה מסויביל להקמתו של המוסד בההיסטורי אשר הו

  נות.ת שוובמגוון רחב של מדינות ובתרבויות פוליטי

הגיוון הרב איננו רק בנסיבות ההיסטוריות שהובילו להקמת המוסד בכל מדינה, אלא גם  . 13

ולהגן זכויות האדם  אתובסמכויות הנתונות למוסד על מנת לקדם , במנדט במבנה המוסדי

דוחות על  כתיבת כוללהפעולות שמזא"מ שונים מוסמכים לנקוט בהן במדינה. מגוון עליהן 

העלאת מודעות הציבור לזכויות לחינוך וזום פרויקטים ליימדינה, מצב זכויות האדם ב

המחוקקת על התאמה של מדיניות וחקיקה לנורמות לרשות ץ לרשות המבצעת וואדם, ייע

 ,לזכויות האדם האו"םבינלאומיים כמו ועדות שיתופי פעולה עם גופים  של זכויות אדם,

תלונות פרטניות על מקרים של  תעי, שמעם מזא"מ אחרים ועם ארגוני חברה אזרחית

  . הפרות זכויות אדם ועוד

סמכויות אלו נועדו לממש את החובה לכבד זכויות אדם, חובה המוטלת בראש ובראשונה  . 14

בנוסף למחויבות לכיבוד זכויות אדם מטילות אמנות בינלאומיות  21מדינה.על כל מדינה ו

ההגנה על זכויות חת לזכויות אדם חובה על המדינות לנקוט אמצעים מתאימים להבט

היא אחת מן  מזא"מגברה התפיסה שהקמתם של  , כאמור,בעשורים האחרונים  22אלה.

בינלאומיות ה נותאמחלק מהכאמור, . ות אלומטרהשגת  קידוםהדרכים האפקטיביות ל

מעירות על  אמנותיישום הועדות ומוסדות מסוג זה, הקמת התייחסות מפורשת ל כוללות

תפקיד  זא"מלממחקרים אמפיריים מגלים ש 23.מתאימים זא"משל מתפקודם או העדרם 

מוכח הן בהפנמת דיני זכויות האדם הבינלאומיים במדינה, תוך רגישות לתנאים המיוחדים 

 24השפעה על התפתחות משפט זכויות האדם הבינלאומי.החלים בה, והן ב

משקפת את ההכרה בפער שנוצר בין הנורמות המהותיות  מזא"מהתמיכה הגוברת בהקמת  . 15

שהמנדט מדינתי הקמת גוף  .מציאותרמת ההגנה על זכויות האדם בלבין  של זכויות אדם

את עמידתה של המדינה לשפר  המפורש שלו הוא קידום זכויות האדם וההגנה עליהן נועדה

 .בפועל את מצב זכויות האדם בשטחהבנורמות של זכויות אדם ולשפר 

. ניתן למצוא שני מודלים גופים המשמשים כמזא"מכאמור לעיל, ישנו מגוון רחב של  . 16

, ואילו המודל השני )Commission( מרכזיים למוסדות אלו. מודל אחד הוא מודל הנציבות

                                                        

  .3טבלת האקרדיטציה, לעיל ה"ש  ראו 20
  .5, בעמ' 18ספר ההדרכה של האו"ם, לעיל ה"ש  21
  ).2006( 214-212לאומי בין מלחמה לשלום המשפט הביננפתלי ויובל שני -ארנה בן 22
  . 14-9ה"ש ראו לעיל  23
 ,The Role of National Human Rights Rachel Murray; כן ראו 2, בעמ' 18, לעיל ה"ש Goodman & Pegram ראו 24

Institutions, in INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW: SIX DECADES AFTER THE UDHR AND BEYOND 305 (Mashood A. 
Baderin & Manisuli Ssenyonjo eds., 2010).  
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לרוב מתאפיין בהיותו . מודל הנציבות )Ombuds Institution( ודסהאומבהוא מודל מוסד 

ואשר  בעל מנדט מפורש לעסוק בזכויות אדם,ף, המורכב ממספר נציגים (נציבים), גו

בסמכותו, לרוב, לחקור את מצב זכויות האדם באופן כללי, לייעץ בנוגע לזכויות אדם, לקדם 

בנושא ולעתים אף לשמוע תלונות פיים ספציאת המודעות לזכויות אדם, לערוך מחקרים 

מודל האומבודס מתאפיין בגוף שבראשו לעומת זאת, . לגבי הפרת זכויות אדם פרטניות

רשויות עומד אדם אחד, אשר לו הסמכות לשמוע תלונות פרטיות של האזרחים כלפי 

זכויות  אומבודסבמדינה. על בסיס מוסד האומבודס הקלאסי התפתח מודל של  השלטון

אשר לרוב יש לו סמכויות רחבות יותר כ ,, אשר לו מנדט מפורש לעסוק בזכויות אדםאדם

. מודל מוסד האומבודס לזכויות אדם התחיל תהסמכות לשמוע תלונות פרטניועצם מ

בספרד ופורטוגל, והיום הוא נפוץ במדינות אמריקה הלטינית ובמזרח אירופה. מודל 

  25יה, אך הוא נפוץ כיום באזורים רבים.הנציבות, התחיל את דרכו בקנדה ובאוסטרל

התפוצה של מזא"מ התרחבה באופן מאז שנות התשעים של המאה העשרים, כאמור,  . 17

אחד האירועים  שלהם. ותמשמעותי, כאשר מדינות שונות בחרו מודלים שונים או וריאצי

בו  1991-פריז בבתהליך התפשטותם של מוסדות אלו, הוא כינוס שהתקיים המשמעותיים ב

 . לתיאור עקרונות אלו נפנה עתה.מזא"מנוסחו עקרונות לפעולתם של 

  )1991עקרונות פריז בדבר מעמדם של מוסדות מדינתיים לזכויות אדם ( .2.2

אדם שנערך כנס בינלאומי של נציגי מוסדות מדינתיים לזכויות התקיים בפריז  1991בשנת  . 18

 –. קווים מנחים אלה זא"ממ לפעילותם שלוים מנחים וגובשו ק בחסות האו"ם. בכנס

(הגוף שקדם ידי נציבות האו"ם לזכויות אדם -אומצו על – "עקרונות פריז"בשם הידועים 

ידי העצרת הכללית של האו"ם -עלו 1992בשנת למועצת האו"ם לזכויות האדם בת זמננו) 

  1993.26שנת ב

את אבן היסוד של המסגרת הנורמטיבית מאה -למעלה מרבעמהווים העקרונות אשר אומצו  . 19

שהם מתווים מספר עקרונות הגם הבינלאומית להקמת מזא"מ ולהערכת איכות פועלם. 

                                                        

25  saCarden ראוכן,  ;9, בעמ' 1, לעיל ה"ש OVERNANCE AND THE GOOD G ,MBUDSMANOHE T, EIFR C.INDA L
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SYSTEM 85 (2004); Katerina Linos & Tom Pegram, Architects of Their own 
Making: National Human Rights Institutions and the United Nations, 38 HUM. RIGHTS Q. 1109, 1114 (2016); Linos 

and Pegram מקורות אלו מונים את שני המודלים המתוארים. בתוך מודל הנציבות ניתן לכלול 636, בעמ' 2, לעיל ה"ש .
גם מוסדות אשר הדגש שלהם הוא יותר על מחקר (מכונים) וגם כאלה אשר הדגש שלהם הוא יותר על ייעוץ (ועדות). 

אדם מונה ארבעה סוגי  הגרמני לזכויות המכוןמסמך של מסמכים אחרים מציעים טיפולוגיות אחרות ומפורטות יותר: 

פי הניתוח של המסמך מוסדות מסוג ועדה -). עלInstituteמוסדות לזכויות אדם: נציבויות, ועדות, אומבודסמן ומכונים (
לרוב עסוקים יותר בייעוץ בנוגע לסוגיות של זכויות אדם; מוסדות מסוג מכון לרוב יתמקדו במחקר, חינוך והעלאת 

מסוג אומבודסמן מתמקדים בהגנה על פרטים והתמודדות עם תלונות קונקרטיות ואילו  סדותומודעות לזכויות אדם; מ
עוסקות במגוון רחב של נושאים החל מחקירת פגיעה בזכויות אדם, דרך חינוך והעלאת מודעות ועד  לרובנציבויות 

 VALENTIN AICHELE, NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS: AN INTRODUCTION ראושיפוטיים. השתתפות בהליכים 

hamburg/632041056.pdf-http://www.gbv.de/dms/sub(2010),  16-15 ; ,ראוכן HE T, OHJOLAINENPLINA E-NNAA
EVOLUTION OF NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS: THE ROLE OF THE UNITED NATIONS 16–20 (2006)  .  

שישה מודלים: נציבות, אומבודסמן, גוף היברידי האמון על זכויות אדם כחלק ממנדט רחב יותר, גופים אחרת לחלוקה 
זכויות אדם שונים, ניתן למצוא בספר ההדרכה של האו"ם,  מייעצים, מרכזים ומכונים ומודל של מוסדות רבים לתחומי

  .15-19, בעמ' 18לעיל ה"ש 
26  L HUMAN RIGHTS RINCIPLES ON NATIONAPARIS PCOMMENTARY ON THE  A, URRAYMACHEL R &ECO BE DAUTHIER G

INSTITUTIONS 3-4 (2014). 7לעיל ה"ש ראו נוסח המלא של עקרונות פריז ל.  

 



 

7 
 

מאפשרים גמישות רבה בעיצוב המוסד המדינתי ואינם יסוד קשיחים, עקרונות פריז 

כאמת המידה עקרונות אלו התקבלו  ,םברבות השני  27.מסויםמודל אימוץ מחייבים 

להערכת מוסדות מדינתיים לזכויות אדם בעולם וכסטנדרט בינלאומי בסיסי המאפשר לכל 

עקרונות פריז מתווים את התפקיד מדינה להקים ולפתח מוסד המתאים לצרכיה ולתנאיה. 

כויות סמ) 1(כוללים שלושה חלקים:  עקרונותוהמנדט, הרכב, ודרכי פעולה של מזא"מ. ה

נדון באלה  .דרכי פעולה) 3(-פלורליזם, וללעצמאות ו וערובות מוסדי מבנה) 2(ותפקידים, 

 אחד לאחד להלן.

  סמכויות ותפקידים  .2.2.1

הסמכות לקדם זכויות באופן מפורש צריכה להיות מוקנית  מזא"מפי עקרונות פריז, ל-על . 20

אדם ולהגן עליהן. על המוסד להיות בעל מנדט פעולה רחב ככל הניתן, המעוגן בחוקה או 

ראשית, בחקיקה ראשית. בין יתר תפקידיו צריכים להיות כלולים התפקידים הבאים: 

הדוחות על  הסמכות להגיש דוחות והמלצות לממשלה, לפרלמנט וליתר רשויות המדינה.

דרכים בהפרות זכויות אדם,  , ובמקרים בהם זוהובמצב שמירת זכויות האדם במדינהלדון 

. הגשת המלצות אלו אפשר שתיעשה בעקבות פניה של בהן יש להתמודד עמן ולהפסיקן

לקדם על הגוף רשויות השלטון או ביוזמת המוסד, כחלק מהפעלת סמכויותיו. שנית, 

מנהליות במדינה עם הנורמות הבינלאומית הרמוניזציה של החקיקה המקומית והתקנות ה

לפעול להטמעתן של נורמות בינלאומיות אלו במשפט המדינתי על הגוף  .של זכויות אדם

לעמוד בקשר עם מוסדות האו"ם,  המזא"מעל . שלישית, ולעודד התחייבות לאמנות נוספות

לבסוף, על הגוף . והאמנות, מוסדות אזוריים וגופים מקבילים במדינות אחרותיישום ועדות 

העלאת המודעות לחשיבותן ולמיגור ההפליה, וללפעול לקידום השמירה על זכויות האדם, 

  28.באמצעות חינוך, מחקר והפצת מידע

הסמכויות המרכזיות של המוסד: קידום זכויות האדם תחומי י נניתן להבחין בין ש . 21

)promotion) והגנה עליהן (protection דם כוללת את אותם זכויות הא קידום). סמכות

חברה אשר בה זכויות האדם יכובדו ויובנו בצורה נרחבת, כגון:  צורתפקידים אשר יסייעו לי

על  ההגנהסמכות  29חינוך, הכשרה, ייעוץ, פעילות ציבורית ושיתוף פעולה בינלאומי ומקומי.

קבלת ולקדם  כוללת את התפקידים אשר נועדו למנוע הפרות זכויות אדםזכויות האדם 

, כגון: חקירה ובחינה של מצב זכויות האדם הכללי במקרים של הפרות םמלא ומתאיסעד 

במדינה ושל הפרות קונקרטיות, פיקוח על מצב זכויות האדם ודיווח על ממצאי פעולות 

                                                        

. למרות שהעקרונות מאפשרים גמישות רבה בעיצוב 15, בעמ' 18; ספר ההדרכה של האו"ם, לעיל ה"ש 6-5שם, בעמ'  27
המוסד מודל הנציבות הוא שעמד ברקע קביעתם של העקרונות, דבר שבא לידי ביטוי, למשל, בהעדר החובה לסמכות 

ינה חברים, אך א-לשמיעת תלונות פרטניות או בדרישה לפלורליזם, דרישה אשר ניתן להבינה כאשר מדובר על נציבות רבת

, לעיל ה"ש Linos & Pegram ,Architects of Their own Makingעולה בקנה אחד עם מוסד שבראשו עומד אדם יחיד, ראו 

, לעיל Reif, The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System; 1114, בעמ' 25

 ,Linda C. Reif, Transplantation and Adaptation The Evolution of Human Rights Ombudsman; 96, בעמ' 25בה"ש 
21 BOSTON COLL. THIRD WORLD LAW J. 269–310, 291 (2011) ;Linda C. Reif, The Shifting Boundaries of NHRI 

Definition in the International System, 52–73, 54 (Ryan Goodman & Thomas Pegram eds., 2012).  
   .4, עמ' 4ן, לעיל ה"ש בנזימ; 7עקרונות פריז, לעיל ה"ש  28
29  , G.O 1.2 (Geneva, March 2017)Committee on Accreditation-General Observations of the Sub, GANHRI 

  (להלן: מסמך ההערות הכלליות).
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מדינה  עקרונות פריז אינם מחייבים מנגנון של בחינת תלונות קונקרטיות, אולם  30אלו.

(לצד  מנגנון כזה יכול לסייע להגנה על זכויות האדםו "מ לשם כך,יכולה לבחור להסמיך מזא

       31מערכת בתי המשפט).

  וערובות לעצמאות ופלורליזםמוסדי מבנה  .2.2.2

עקרונות פריז הוא מבנה המוסד. תחת כותרת זו העקרונות עוסקים התחום השני בו  . 22

ת זו נקבעת מתייחסים לשתי סוגיות מרכזיות: עצמאות המוסד והפלורליזם שלו. עצמאו

פי מספר פרמטרים: עצמאות תקציבית, אוטונומיה ביצועית והליכי המינוי של חברי -על

  המוסד.  

תשתית אירגונית בעל להיות  ךצרי שמזא"מ: עקרונות פריז קובעים עצמאות תקציבית . 23

תלות בשליטתם -המותאמת לפעילותו, ובפרט תקציב נאות שיאפשר התנהלות עצמאית ואי

ורמים פוליטיים. רק באופן זה יוכל הגוף לאחוז בעמדות עצמאיות הנחוצות הפיננסית של ג

ראשית, ההחלטה  –לשם מילוי תפקידו. הדרישה לעצמאות תקציבית מורכבת משני חלקים 

על התקציב צריכה להתבצע כך שתישמר חסינות מפני השפעה פוליטית, ושנית, על התקציב 

   32קצועית.להיות כזה שמאפשר פעילות ברמה גבוהה ומ

להיות חופשי לקבוע לעצמו את נהליו ואת דרכי עבודתו,  המזא"מ: על אוטונומיה ביצועית . 24

   33במסגרת המנדט הרחב שהוגדר לו בחוקה או בחוק.

ולספק  המזא"מלעובדי  ביתרמ: על הליך המינוי להבטיח עצמאות פוליטית הליכי מינוי . 25

 המזא"מלפי עקרונות פריז משך הכהונה של חברי  34להם הגנה מפני פיטורים שרירותיים.

  35הארכה.-צריך להיקבע בדבר חקיקה רשמי, כאשר תקופה זו יכולה להיות ברת

ות בו חייב לכלול את כל הערובות והחבר תהליך הרכבת המוסד ומינוי החברים: פלורליזם . 26

(ארגוני חברה  הנדרשות לכך שיתקיים ייצוג פלורליסטי של כל ה'כוחות החברתיים' במדינה

דין, רופאים עיתונאים וכדומה; -אזרחית, איגודי עובדים, איגודים מקצועיים של עורכי

נציגי תנועות רוחניות או דתיות; אוניברסיטאות ומומחים מוסמכים; הגוף המחוקק; 

). ייצוג זה יכול להתקיים באמצעות הרכב המאפשר שיתוף ץמשרדי ממשלה (בתפקיד מייעו

  עם הגורמים הללו או על ידי ייצוג ישיר שלהם. פעולה אפקטיבי

                                                        

  .1.2, הערה 29; מסמך ההערות הכלליות, לעיל ה"ש 7עקרונות פריז, לעיל ה"ש  30
רה בכלליות וסמכויות לבחינת תלונות , מעלה כי ישנו קשר בין סמכויות חקי2, לעיל ה"ש Linos & Pegramמחקרם של  31

אפקטיביות של מזא"מ. המחקר כולל מידע כמותני אשר מלמד על קשר מסוים בין הדברים ובוחן גם  פרטניות בפרט לבין
מספר מקרים באופן איכותני. לטענתם, האפקטיביות המוגברת של מוסד זכויות האדם הפרואני בהשוואה למוסד 

צער, מושפע מסמכויות בחינת התלונות הפרטניות שיש למוסד הפרואני ולא לצ'יליאני, ראו הצ'ילאני השכן, נובע, ולמ
  .650-663בעמ' 

. נוסף על האוטנומיה הביצועית חשובה 52, בעמ' 4; בנזימן, לעיל ה"ש 1.10, סעיף 29מסמך ההערות הכלליות, לעיל ה"ש  32
יה המשפטית של המוסד כדי שיוכל להיות חופשי ככל הניתן מהשפעה פוליטית. בין המדדים הרלוונטיים האוטונומ

לבחינת המעמד המשפטי נמנים הכשירות שלו לתבוע ולהיתבע, חירותו להתקשר בחוזים, היותו בעל הזכויות והחובות 
 .50, בעמ' 4של אדם פרטי, ראו בנזימן, לעיל ה"ש 

 Layered -nt Actors in the Multi, NHRIs and The State: New and IndependeMeuwissenKatrien ראו להרחבה  33
Human Rights System?, 15 HR L REV. 441, 480 (2015).  

  .2.2-ו 2.1, בסעיפים 29 מסמך ההערות הכלליות, לעיל ה"ש 34
  .7עקרונות פריז, לעיל ה"ש  35
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  דרכי פעולה .2.2.3

. על מזא"מ המזא"מהוא דרכי הפעולה של  מגדיריםהתחום השלישי אותו עקרונות פריז  . 27

עליו ולהיות מסוגל לברר עניינים המובאים בפניו על ידי הממשלה או מיוזמתו באופן חופשי, 

המסייע לו בביצוע פעולותיו. עליו לפעול  להיות בעל סמכות לשמוע כל אדם ולקבל כל מידע

לשמור על קשרים טובים עם מערכות השלטון הנוספות הפועלות  ,ביחס לדעת הקהל במדינה

ממשלתיים. דרכי הפעולה -בתחומי זכויות האדם ולעבוד בשיתוף פעולה עם ארגונים לא

את ביצוע  לאפשר ןקשורות קשר הדוק עם הסמכויות של המוסד אשר פורטו לעיל, ומטרת

  המנדט של המוסד באופן מיטבי.

בנוסף לשלושה תחומים אלו, עקרונות פריז מפרטים מספר עקרונות אשר צריכים להתקיים  . 28

שיפוטית לשמיעת תלונות ועתירות במקרים פרטניים. -סמכות מעין אשר קיבלובמוסדות 

בעל סמכויות מסוג זה, פי עקרונות פריז אין כל חובה שמוסד מדינתי יהיה -כאמור לעיל, על

 אולם אם הן הוענקו לו, עליו לעמוד בעקרונות המוגדרים לצורך כך.

  

 של מוסדות מדינתיים לזכויות אדם גלובאליתהברית ה --הבינלאומית  סדיתהמטריה המו .2.3

- GANHRI  

 International Coordinating-(ה מזא"מהוקמה ועדת התיאום הבינלאומית של  1993-ב . 29

Committee - ICC( של מוסדות מדינתיים לזכויות  גלובאליתברית הכיום נקראת ה, אשר

 (להלן "הברית Global Alliance for National Human Rights Institutions –אדם 

מזא"מ מורכבת מנציגים של  גלובאליתהברית ה" או "ברית המוסדות"). גלובאליתה

הפועל כעמותה רשומה בשווייץ, ממשלתי -לאי בינלאומ ארגוןוהיא  ממדינות מכל העולם

הברית  .שזכו להכרה בעמידתם המלאה או החלקית בעקרונות פריז מזא"מובה חברים 

לבין עצמם ובינם לבין מוסדות האו"ם בינם לקדם את שיתוף הפעולה בין מזא"מ  נועדה

 גלובאליתהברית המארגנת  ,האמנות. בנוסף יישוםובפרט מועצת זכויות האדם וגופי 

תכניות הכשרה לעובדי מזא"מ, מעניקה סיוע לממשלות המעוניינות בהקמת מזא"מ 

זאת בתמיכה מלאה של משרד  36ומסייעת למוסדות בסיכון מצד גורמים פוליטיים במדינה.

, GANHRI) המשמש כמזכירות של OHCHRציב העליון לזכויות האדם של האו"ם (הנ

 37ושל גופים אזוריים.

מעניקה  גלובאליתעם גופי או"ם שונים. חברות בברית הפועלת בתיאום  גלובאליתהברית ה . 30

בנוסף הברית  38בברית עצמה, מעמד בפני מועצת זכויות האדם של האו"ם. מלבד זכויות

                                                        

סיוע זה הוא בעיקרו סיוע הצהרתי, ראו, למשל, את מכתב התמיכה של העומדת בראש הברית הגלובאלית בראש  36
מוסד זכויות האדם הגיאורגי: 

-B619-4183-3A10-https://nhri.ohchr.org/EN/News/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={4DB2ADDA
42BB59244FA6}&ID=344&ContentTypeID=0x0104006A3D2D731523E24B9C932DE5D6E5EDFF  

באתר האו"ם  ראו, כן 10-8, בעמ' 18ספר ההדרכה של האו"ם, להלן ה"ש  ראובאלית והאו"ם על הקשר בין הברית הגלו 37
www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx/https:/   

 .42זאת, כתלות בתהליך האקרדיטציה שהמוסד המדינתי עובר ראו להלן טקסט שליד ה"ש  38
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ומשתפת פעולה גם עם תכנית הפיתוח של האו"ם  OHCHRום עם בתיאכאמור פעולת 

)UNDP לקידום הקמה של מזא"מ עצמאיים וחזקים לאור יחד ). שלושת הגופים פועלים

הם כלי אפקטיבי להבטחת  מזא"מכי עקרונות פריז, ולחזק מוסדות קיימים, מתוך ההבנה 

 עמידה בנורמות של זכויות אדם ברחבי העולם. 

ישנן רשתות אזוריות של מזא"מ. כיום ישנן ארבע רשתות  גלובאליתנוסף על הברית ה . 31

ה אמריקבאירופה, אפריקה,  גלובאליתשפועלות תחת המטריה של הברית האזוריות 

ידום וחיזוק מוסדות זכויות אדם פעילות ביותר בק הרשתות 39ואסיה. הצפונית והדרומית

באזורים בהן הן פעולות. הן מארגנות מפגשים לשיתוף מידע, סדנאות ותכניות הכשרה 

 פיכתםלצוותים מהמוסדות המדינתיים, כמו גם מסייעות בהקמה של מוסדות חדשים או ה

חלק בהקשר זה ישראל נחשבת  40של מוסדות קיימים למוסדות העומדים בעקרונות פריז.

 Asia-Pacific-פסיפי -פורום אסיהאזור האסייתי והגוף האזורי הרלוונטי לישראל הוא מה

APF-Forum41בעל כלים לסייע בפיתוח מוסדות אפקטיביים. ,, אשר נחשב לגוף חזק 

הוא הענקת אקרדיטציה למוסדות  גלובאליתאחד מתפקידיה המרכזיים של הברית ה . 32

על תהליך האקרדיטציה אחראית ות פריז. עקרונלמוסד הההתאמה של מדינתיים על בסיס 

 )GANHRI )Sub-Committee on Accreditation – SCAשל  לאקרדיטציהמשנה ה-ועדת

ת רמת העמידה של המוסדות בוחנת א אשר ")המשנה לאקרדיטציה-ועדת(להלן: "

  בהתאם: מדרגת אותםו ,המדינתיים בעקרונות פריז

בעקרונות פריז ומעניק  מלאהמלמד על עמידה  לאקרדיטציההמשנה -ועדתשל  A דירוג . 33

, וכן אפשרות האזוריות הרשתותלמוסד זכות השתתפות והצבעה בדיוני הברית ובדיוני 

אמנות ומנגנונים  יישוםלהשתתף בדיונים של מועצת זכויות האדם באו"ם ובדיונים של גופי 

   42נוספים של האו"ם.

בדיוני  משקיףזה מעניק מעמד של דירוג בעקרונות פריז.  חלקיתמשמעו עמידה  Bדירוג  . 34

 אינםיכולים להצביע בנוגע לנושאים העולים לדיון ו אינםזה  דירוגהברית. מוסדות בעלי 

וכן אינם יכולים להשתתף בדיונים של גופי  ,יכולים לקבל תפקיד רשמי בניהול הברית

  . במעמד של מזא"מ האו"ם השונים

                                                        

,  www.ennhri.org(ENNHRI) ( twork of National Human Rights InstitutionsEuropean Ne(-באירופה פועלת ה 39

, ) www.nanhri.orgNetwork of African National Human Rights Institutions (NANHRI)(-באפריקה פועלת ה

,  www.asiapacificforum.net( Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF)(-פועל הבאסיה 

  .Network of National Institutions in the Americas -ובאמריקות פועלת ה
40 ardenasC 47-46, בעמ' 1, לעיל ה"ש.  
41  National Human Rights Institutions in the Asia Pacific Region Catherine Renshaw & Kieren Fitzpatrick, 

Change, in HUMAN RIGHTS, STATE COMPLIANCE, AND SOCIAL CHANGE: ASSESSING NATIONAL HUMAN RIGHTS 

INSTITUTIONS 150 (Ryan Goodman & Thomas Pegram eds., 2012)  
42  Aichele כן ראו אתר הברית ; 45-44בעמ' , 18; ספר ההדרכה של האו"ם, לעיל ה"ש 13-12, בעמ' 25, לעיל ה"ש

   https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Pages/default.aspx אליתגלובה
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בעקרונות פריז כלל והוא נעדר זכויות  אינו עומדד על כך שהמוסד מלמ C דירוגלבסוף,  . 35

כמו כן, ישנן מדינות, כמו מדינת ישראל, שאינן מדורגות,  השתתפות בברית המוסדות.

  מאחר וטרם ביקשו להיבחן בתהליך האקרדיטציה.

ברית המוסדות,  עברו תהליך אקרדיטציה על ידי מזא"מ 120, 2018 פברואר נכון לחודש . 36

, Bמוסדות במעמד  לושה, שלושים ושAמוסדות נמצאים במעמד  בעהשר שבעים ושכא

אינו מהווה דירוג לרמת המזא"מ חשוב לציין שדירוג  C.43ואילו עשרה מוסדות במעמד 

זכויות האדם במדינה מבחינה מהותית, אלא רק למידת העמידה של המוסד המדינתי 

 44.מבחינה עניינית והן מבחינה סימבולית, דבר החשוב כשלעצמו, הן בעקרונות פריז

  אקרדיטציההמשנה ל-: עקרונות פריז הלכה למעשה בעבודת ועדתאקרדיטציה ואפקטיביות .2.4

מאפשר גיוון בדרכי היישום של העקרונות ה עקרונות פריז מנוסחים לעתים באופן עמום . 37

אחר דורש פרשנות והכרעה בדבר רמת העמידה של מוסד זה או  אךבמדינות שונות, 

מסמך הערות חיברה  גלובאליתהברית השל  המשנה לאקרדיטציה-ועדת . בשל כךבעקרונות

הליך מה המוסדות נבחנים ב פי-כלליות אשר מפרש את עקרונות פריז ומנהיר על

  45האקרדיטציה.

כלל המוסדות את עקרונות מחילה על  של הברית הגלובאלית אקרדיטציהל המשנה-ועדת . 38

, בהתאם להחלטות המצטברות של ות הכלליותמפורשים במסמך ההערז כפי שהם פרי

בהיבטים מוסדיים ומבניים של  ,כמתואר לעיל ,. עקרונות פריז מתמקדיםהמשנה-ועדת

 ים עלי ניירהכתוב עקרונותלא רק את המזא"מ, אולם תהליך האקרדיטציה לוקח בחשבון 

אף שקיים מגוון בין המוסדות על  46הפרקטיקה של המוסדות העומדים לבחינה.את אלא גם 

תהליך מנסה להיות אחיד עד כמה שאפשר. כאמור, הבחינה איננה של מצב ההשונים, 

 פורמאליתרמת העמידה של המוסד בעקרונות פריז מבחינה של זכויות האדם במדינה, אלא 

מסמך  פעילות אפקטיבית של המוסד. מאפשריםומהותית, מתוך תפיסה כי עקרונות פריז 

ת הכלליות מונה אחת עשרה דרישות מהותיות הנובעות מעקרונות פריז ועוד עשר ההערו

הדרישות המהותית מספקות  הפרקטיקות המקדמות עמידה בעקרונות פריז. אחת עשר

שיקוף של הסטנדרט הבינלאומי למזא"מ ומלמדות על בסיס טוב לקיומו של מוסד 

  הדרישות הן:  האחת עשר 47אפקטיבי.

 .וק או בחוקהבח המזא"ממיסוד  .1

עליהן, המעוגן בחקיקה והנפרש  נהם זכויות אדם ולהגודיפשר לקמנדט רחב ככל הא .2

 פים הרלוונטיים להפרות זכויות אדם.ועל כלל הג

                                                        

, גלובאליתהנתונים לקוחים מתוך אתר הברית ה 43
tation/Pages/default.aspxhttp://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccredi לפירוט של כלל המדינות והמוסדות .

 .3 , לעיל ה"שטבלת האקרדיטציהראו את 
44 inos & PegramL 641, בעמ' 2, לעיל ה"ש.  
  .29מסמך ההערות הכלליות, לעיל ה"ש  45
46 Committee on Accreditation 9 (6 march 2017)-GANHRI, Rules of Procedure for the GANHRI Sub. 
UMAN HATIONAL NFFECTIVENESS OF ESSESSING THE A, OLICYPIGHTS RUMAN HOUNCIL ON CNTERNATIONAL Iראו   47

RIGHTS INSTITUTIONS (2005) ;Linos and Pegram 640-644, בעמ' 2, לעיל ה"ש. 
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 .שלהן במשפט המדינה ההטמעהעידוד אישור אמנות זכויות אדם ו .3

הגשה של דוחות לגופי עם מערכת זכויות האדם הבינלאומית, כגון: קציה אאינטר .4

 .דוחות המדינה) לצדשל האמנות ( יישוםה

 למשלבעלות מנדט ספציפי ( נציבויות , כמושיתוף פעולה עם גופי זכויות אדם אחרים .5

 דומה., ארגוני חברה אזרחית וכנציבות זכויות הילד)

ופיקוח על  זכויות האדם ההגנה עלשיפור רשויות ציבוריות ללהמלצות העברת  .6

 יישומן של המלצות אלו.

 הבטחת הפלורליזם של המוסד. .7

 הליך מינוי שקוף ומשתף המעוגן בחקיקה. .8

הגבלת ההשתתפות של נציגים פוליטיים (מהרשות המבצעת או המחוקקת) לתפקיד  .9

 .המזא"מבמסגרת  מייעץ בלבד ללא אפשרות לקבלת החלטות

הבטחת תקצוב מספק למוסד, וניהולו באופן אשר יבטיח את העצמאות המוסד  . 10

 ביצועית. ואוטונומיה

פרסום דוחות שנתיים וייחודיים לציבור, אשר ישקפו את מצב זכויות האדם במדינה  . 11

  ויאפשרו למוסד להמליץ המלצות לשיפור המצב.

פי -על למזא"מ ותנתונהדרישות אלו צריכות לבוא לידי ביטוי בסמכויות ודרכי הפעולה  . 39

 אינםקיומם של הסדרים מבניים כאלה ואחרים  .החוקים המסדירים את פעולתם

מראים  מחקרים שוניםעם זאת,  מבטיחים כי המוסד שהוקם הוא מוסד אפקטיבי בפועל.

שניתן למצוא קשר בין קיומם של עקרונות אלו לבין אפקטיביות של המוסדות השונים. לא 

כגון ישות אלו יהיה אפקטיבי, שכן ישנם גורמים משפיעים נוספים, כל מוסד העומד בדר

', אולם דבמדינה וכזכויות האדם , תרבות זא"מהמפועל  הב ת והציבוריתהפוליטי הסביבה

חוקר אחד  48רתו של מוסד אפקטיבי.ידרישות אלו מהוות נקודת פתיחה משמעותית ליצ

ת פריז הוא אפקטיבי, אולם נדירים שות עקרונויאמנם לא כל מוסד העומד בדרמציין כי 

על עיצוב אחד המחקרים   49.הם המוסדות האפקטיביים שאינם עומדים בעקרונות אלו

כי ישנה הסכמה בין ראשי מזא"מ ומומחים בתחום בנוגע למספר  מצאמוסדות אפקטיביים 

אפקטיביים. שלושת המאפיינים עליהם ישנה  מזא"ממאפיינים מוסדיים חיוניים לעיצוב 

ברשימה לעיל: מנדט רחב לעיסוק בזכויות  1-4הסכמה רחבה ביותר מקבילים לדרישות 

                                                        

48  Pohjolainen ראו; כן 11-10, בעמ' 25, לעיל ה"ש Structure,  ingEvaluating NHRIs: ConsiderJulie Mertus, "
Mandate, and Impact" in HUMAN RIGHTS, STATE COMPLIANCE, AND SOCIAL CHANGE: ASSESSING NATIONAL HUMAN 

RIGHTS INSTITUTIONS 74 (Ryan Goodman & Thomas Pegram eds., 2012)  דנה ביתרונות ובחסרונות של השימוש)
-) עד כמה המוסד ממש את המנדט שלו ו1בעקרונות פריז כאמת מידה להערכת מזא"מ, וכן בדרכים אחרות להערכה: (

  .)) מידת ההשפעה של המוסד על המצב במדינה2(
ית, נגישות לציבור ובפרט קארבר מונה שנים עשר מאפיינים אשר משפיעים על אפקטיביות של מזא"מ: לגטימציה ציבור 49

לקבוצות מוחלשות ומודרות, בעלי תרבות ארגונית פתוחה ומזמינה ביקורת ושיתוף פעולה, צוות איכותי וישר, צוות מגוון, 
התייעצות עם חברה אזרחית, מנדט רחב, תחום שיפוט נרחב, סמכות לנטר עמידה בהמלצות, תפיסה שיטתית של תחום 

ים מספקים, קשרים בינלאומיים אפקטיביים. במקרה שלמוסד יש גם סמכות בחינת תלונות זכיות האדם, משאבים כלכלי

 INTERNATIONAL COUNCIL ON ראופרטניות נמצא כי מהירות הטיפול משפיעה באופן ברור על אפקטיביות המוסד, 

HUMAN RIGHTS POLICY,  8-9, בעמ' 47לעיל ה"ש . 
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 constitutional orק (), מעמד מעוגן בחוקה או חוBroad rights mandateאדם (

legislative status דיני זכויות האדם הבינלאומיים ( עם) והרמוניזציהHarmonization 

international human rights law with.(50   

מההערות הכלליות של לשם הנוחות ולקראת המשך הדיון נקבץ את אחת עשרה הדרישות  . 40

-3( קידום זכויות אדם), 2( מנדט), 1( מעמדלמספר קטגוריות: המשנה לאקרדיטציה -ועדת

) 8-9( והרכב מינוי), 7(פלורליזם ), 2-, וחלק מ11-ו 6( הגנה על זכויות אדם), 2-, וחלק מ5

מתייחס לעיגון מעמדו של המוסד בחוקה או חקיקה  מעמד). 11-10( עצמאות תקציביתו

פי מסמך -על של המוסד. והסמכות מתייחס להיקף המנדט  מנדט. בפירוט מספק ראשית

הגנה עליהן; להכלליות המנדט צריך לכלול במפורש סמכות לקידום זכויות אדם ו ההערות

על המנדט להיות רחב ככל האפשר, ולכל הפחות להתפרש באופן רחב ככל האפשר; וסמכות 

ירה של כלל הגופים אשר המוסד צריכה להתפרש על המגזר הציבורי והפרטי, ולאפשר חק

   .כולל גופי ביטחון ,עלולים לפגוע בזכויות אדם

באות לידי ביטוי פי שהן כ על רקע עקרונות פריז והדרישות המרכזיות הנובעות מהם . 41

, נפנה כעת לדון המשנה לאקרדיטציה של הברית הגלובאלית-בהערות הכלליות של ועדת

. הדיון יתמקד בקטגוריות ולהגנה עליהם אדםהזכויות  לקידוםבמוסדות הקיימים בישראל 

, ולא יעסוק בגופים חשובים אחרים הנוגעים לעניין, כגון משרדי הממשלה על שפורטו לעיל

אגפיהם השונים, ומערכת בתי המשפט, שכולם רלוונטיים בכל מקרה לקידום זכויות האדם 

 .ולהגנה עליהן

  

  ביחס למזא"מ המצב הקיים בישראל כיום .3

  אדם בישראלזכויות  .3.1

. ת העצמאותבהכרז מעוגנתזכויות אדם של לעקרונות ישראל מדינת מחויבות של הכידוע,  . 42

על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור  תכי מדינת ישראל "תהא מושתתמוצהר הכרזה ב

ויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל וחזונם של נביאי ישראל; תקיים ש

ות דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומ

 51ות."נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדהקדושים של כל הדתות; ותהיה 

המחויבות לזכויות אדם  ,כבר משנותיה הראשונות של המדינה ולאור ההכרזה על הקמתה . 43

, על אף שחובה משפטית נרחבת לכבד זכויות אדם עוגנה לא נותרה במישור ההצהרתי בלבד

                                                        

50  VE NATIONAL HUMAN DESIGNING EFFECTI :D FUNCTIONNTERROGATING FORM ANI, EGRAMPOM T &INOS LATERINA K
RIGHTS INSTITUTIONS 14–16 (2015).  

   http://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/IndDeclaration.aspxמגילת העצמאות, אתר הכנסת,  51
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בשורה של פסקי דין הכיר בית   52.בחוקי היסוד רק בשנות התשעים של המאה העשרים

  53של זכויות האדם בשיטת המשפט הישראלית. המיוחדבמעמדן העליון המשפט 

יסוד: -חוק( המהותיים עם חקיקת חוקי היסוד ,בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים . 44

ההגנה המשפטית על זכויות האדם  ), קיבלהיסוד: חופש העיסוק-כבוד האדם וחירותו וחוק

חוקי, -וקתי עלחיזוק משמעותי. חוקי יסוד אלה מעניקים לזכויות המוכרות בהם מעמד ח

כך שגם הכנסת עצמה מחויבת לכבד אותן בחוקיה. התוצאה היא לא רק שניתנת סמכות 

לבתי המשפט לפסול חקיקה ראשית של הכנסת, המתנגשת בזכויות יסוד המעוגנות בחוקי 

ואת הכנסת והממשלה  פעולותאת  ןכוויהאמורים להיסוד, אלא שחוקי היסוד אף 

הבטחת ההגנה ל תוך סיוע ,ומהווים אמת מידה משפטית לחקיקה ולמדיניותהחלטותיהן, 

 על זכויות היסוד המעוגנות בהם.

ת של זכויות האדם בישראל ע במעמדןהתפתחות משמעותית נוספת באותן שנים חלה  . 45

הבינלאומיות, וביניהן את האמנה אמנות זכויות האדם מ חלק ניכרישראל  אשררה מדינת

) והאמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ICCPRדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות (ב

), אשר מונות את מרבית זכויות האדם המקובלות כיום בקהילה ICESCRותרבותיות (

   54הבינלאומית.

בינלאומית ועליהן לבוא  מבחינה משפטית ת שאושררו מחייבות את מדינת ישראלוהאמנ . 46

מבטא את המחויבות של מדינת ישראל לזכויות האדם  אשרורן. לידי ביטוי בדין הפנימי

חקיקה בהיעדר וערכיה של המדינה. בהינתן שיטת המשפט הדואליסטית בישראל,  ואת

משפט מחלק לכאורה האמנות עצמן אינן  ,לתוך הדין הישראלי ותאת האמנ תהקולט

בתי המשפט יפרשו את הדין  ,עם זאת  55המדינה ואינן אכיפות לכשעצמן בבתי המשפט.

באופן שאינו סותר את ההתחייבויות הבינלאומיות שמדינת ישראל קיבלה על עצמה, ככל 

 56שהחוק הישראלי אינו סותר את ההתחייבויות הבינלאומיות באופן מפורש.

                                                        

  ).2016( 27-22 דיני זכויות האדם בישראל; ברק מדינה 15, בעמ' 4בנזימן, לעיל ה"ש,  52
נוסף על כך, שורה של חוקים  ).2010(כרך א, מהדורה שניה מורחבת,  171-166 המשפט המנהלי מדינה, שם; יצחק זמיר 53

, חוק 1951 –ה, תשי"א האישעל זכויות מסוימות, כגון: חוק שיווי זכויות  ביססו הגנה שנתקבלו בכנסת במהלך השנים
 1988 –, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1981–תשמ"א , חוק הגנת הפרטיות, ה1979 –האזנת סתר, תשל"ט 

  ועוד.
ישראל אישררה שבע מתוך תשעת אמנות זכויות האדם המרכזיות: אמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות,  54

); אמנה CESCR( 205, 31); אמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, כ"א ICCPR( 269, 31כ"א 

); אמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי CERD( 574, 25בדבר ביעורן של כל צורות האפליה הגזעית, כ"א 

); CEDAW( 179, 31); אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה, כ"א CAT( 249, 31אנושיים או משפילים, כ"א 

). מלבד CRPD( 63); אמנה בדבר זכויותהם של אנשים עם מוגבלויות, כ"א CRC( 221, 31האמנה בדבר זכויות הילד, כ"א 
והאמנה בדבר זכויותהם של אנשים עם  1979האמנה בדבר ביעור האפליה הגזעית שאושררה ונכנסה לתוקף בשנת 

ף בישראל , יתר האמנות שמדינת ישראל אשררה, אושררו ונכנסו לתוק2012מוגבלויות שאושררה ונכנסה לתוקף בשנת 
משפט  "זכויות אדם" ברק-דפנה ריצ'מונד ראו. להרחבה על האמנות זכויות האדם 1992לפברואר  1991בין אוקטובר 

   ).2015 מהדורה שלישית,  (רובי סיבל ויעל רונן עורכים, 287 בינלאומי
משפט ; כן ראו תומר ברודי "מעמדו של המשפט הבינלאומי במשפט המדינתי" 15-14, בעמ' 4בנזימן, לעיל ה"ש   55

 .)2015 מהדורה שלישית, (רובי סיבל ויעל רונן עורכים, 67-70 65 בינלאומי
 ), 9931( 576פרשנות חקיקה כרך ב  פרשנות במשפטברודי, שם; אהרון ברק  56
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משפט הבינלאומי בכלליות לוהמחויבות של מדינת ישראל  אמנות ולאוראשרור הלאחר  . 47

-ןמשפט ביל מחלקההבמשרד המשפטים הוקמה  2000בשנת  ם בפרט,דיני זכויות האדול

אשר תחום עיסוקה הוא המשפט הבינלאומי ובכלל זה גם דיני זכויות  לאומי (כשמה כיום)

ות דוחאחד מתפקידיה של מחלקה זו הוא הגשת   57האדם והקשר עם ארגונים בינ"ל.

על העמידה של ישראל בסעיפי האמנה ומצב אמנות זכויות האדם של  יישוםהעדות ולו

המומחים האמונות היישום של האמנה במדינה. תהליך ההערכה שמתנהל אל מול ועדות 

מהווה הזדמנות לבחינה  יישוםהשסיומו בהערות והמלצות מצד ועדות  על יישום האמנות

לאומי -המחלקה למשפט בין של מצב זכויות האדם במדינת ישראל. אולם מלבד עבודתה של

אין מוסד במדינת ישראל האמון על ים במשרד החוץ, יבמשרד המשפטים והאגפים הרלוונט

של הבינלאומיות ות בחינה של מצב זכויות האדם בישראל באופן פורמלי אל מול המחויב

 58המדינה בתחום זכויות האדם, ואשר אמון על הטמעה של נורמות של זכויות אדם במדינה.

ם כל החשיבות שיש לחוקי היסוד החדשים, אין סף על כך, בהתייחס למשפט המדינתי ענו . 48

מלאה הדומה למגילות הקיימות ברוב רובן של המדינות אדם הם יוצרים מגילת זכויות 

הדמוקרטיות האחרות. על אף נטייתם של בתי המשפט לתת פרשנות רחבה לזכויות המנויות 

כל הזכויות ד האדם, חוקי היסוד אינם מכסים את בחוקי היסוד, במיוחד לזכות לכבו

הם אינם מתייחסים כלל לזכויות כלכליות וחברתיות, כגון הזכות האזרחיות והפוליטיות, ו

   59לחינוך, הזכות לדיור והזכות לרווחה.

מעבר לכך, אכיפה של הגנה על זכויות אדם בישראל יכולה להתבצע בעיקר באמצעות בתי  . 49

בהליכים בגין עילות תביעה ספציפיות ובין אם ים משפטיים בהליכהמשפט, בין אם 

היסוד. אולם הליכים משפטיים  יבגין פגיעה בזכויות יסוד המעוגנות בחוקמשפטיים 

רבים אשר דורשים בדרך כלל השקעה גדולה מאד של משאבים שאינם עומדים לרשותם של 

התמשכותם בתי המשפט והעומס על מערכת  ,מהפרות של זכויות אדם. בנוסף לכך נפגעים

ללא רלוונטית לאדם במקרים רבים דרך פעולה זו של ההליכים המשפטיים בישראל, הופכת 

זכויות הפרות מ ותהעיקרי ותבמקרים רבים הנפגע ן. קבוצות חלשות, שהאשר זכותו נפגעה

בלחצים הכלכליים, הנפשיים והחברתיים של הליכים בהכרח יכולים לשאת  ןאדם, אינ

משפטיים יקרים וממושכים. העיקרון של שוויון בפני החוק נשאר לפיכך לעיתים קרובות 

 60עיקרון תיאורטי שאיננו מיושם בפועל.

                                                        

  לאומי במשרד המשפטים: -לאתר המחלקה למשפט בין 57

http://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/InternationalLaw/Pages/default.aspx בלבן וברודי, ראו , כן
  . 11, עמ' 15לעיל ה"ש 

יבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות אחראית על יישום האמנה בדבר זכויות אנשים עם כפי שיפורט בהמשך נצ 58
  .2012מוגבליות מכוח החלטת ממשלה משנת 

. השאלה האם בית טרם התבררה יוער כי שאלת היחס בין הזכויות החוקתיות למשפט זכויות האדם הבינלאומיכן  59
ניתנה עליה תשובה  טרםזכויות האדם הבינלאומי היא שאלה ש המשפט יפרש את הזכויות החוקתיות לאור משפט

מחקר לאומי והמשפט החוקתי בישראל" -ברנדס "משפט זכויות האדם הבין-תמר הוסטובסקיראו בעניין זה מפורשת. 
 )2018( 925לא  משפט

עינת אלבין "מבוא: על נגישות למשפט ונגישות לצדק" , כן ראו 20-17, בעמ' 4לדיון נרחב יותר ראו בנזימן, לעיל ה"ש  60
  ).2016( 5ח  חוקים
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בין המחויבויות הנובעות מאמנות זכויות האדם הבינלאומיות והקשר עם הגופים  . 50

דינות במ בוהבינלאומיים לבין אכיפת זכויות על ידי בתי המשפט ישנו מרחב פעולה גדול 

. מגוון הפעולות אשר ימים את פעולותיולהמזא"מ וגופים אחרים התומכים ומש פועלרבות 

רצוי שיתקיימו במרחב זה הינן מגוונת וכוללות פעולות של חינוך לזכויות אדם וקידום 

, פעולות להטמעה ויישום של מחויבות בינלאומיות במשפט מדינהמעמדן של זכויות האדם ב

והתאמתו לנורמות של זכויות אדם,  מדינהבחינה של המצב המשפטי בלהמדינה, פעולות 

ובחינה של תלונות פרטניות על פגיעה בזכויות  מדינהפעולות חקירה של מצב זכויות האדם ב

 ידי ארגוני חברה-כיום על חלק מן הפעולות הללו מתבצעבמדינת ישראל אדם ועוד. 

ידי גופים -על ו חלק אחר מתבצעחלק אחר כלל לא מתבצע ואילואקדמיה,   61אזרחית,

משרד  , ובעיקרבתחום זכויות האדם אך מוגבלת מדינתיים אשר להם סמכות מסוימת

נציבות תלונות הציבור, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נציבות שוויון מבקר המדינה ו

של . יחד עם זאת, על אף קיומם ם מעמד האישהזכויות לאנשים עם מוגבלות והרשות לקידו

(במובן  , ובפרט מוסד שאיננו תחת סמכות הממשלהגופים אלו אין היום בישראל מוסד

בתחום נרחב ופורמלי מפורש, מנדט בישראל ואשר לו  זא"מאשר הוקם כמ ,)הפורמלי

 זכויות האדם. 

 וההגנה עליהן בהעדר מוסד ישראלי האמון על קידום זכויות האדם בישראל ,מטבע הדברים . 51

מוכר על ידי הקהילה הבינלאומית כמוסד זכויות האדם בישראל. האין במדינת ישראל גוף 

 גלובאליתאקרדיטציה של הברית הל המשנה-ידי ועדת-על המוכרגוף אין למדינת ישראל 

ה בבקשה להכרה מסוג זה. יוזכר כי פנ י מעולם לאכמזא"מ ולמעשה אף מוסד ישראל

לא רק במוסדות  הופעה הינם בעלי זכות גלובאליתבברית ה Aמוסדות אשר להם מעמד 

, ישנה הכרה כך. יתרה מ, למשלאלא גם אל מול מועצת זכויות האדם גלובאליתהברית ה

ך לא רק על מצב זכויות האדם בתו פוטנציאליתהולכת וגוברת כי למזא"מ ישנה השפעה 

, על כל המשתמע מכך, גם לגבי המדינה, אלא גם על מערכת זכויות האדם הבינלאומית

בהמשך פרק זה נסקור את המוסדות המדינתיים   62.מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל

המרכזיים (הלא שיפוטיים) העוסקים בנושאי זכויות אדם בישראל, תוך התייחסות לפערים 

  ן הדרישות הבינלאומיות לקיומו של מזא"מ אפקטיבי.שבין המבנה והפעולות שלהם לבי

  זכויות האדם בישראלמדינתיים העוסקים במוסדות  .3.2

ידי -ידי מזא"מ כן מתבצעות בישראל על-לשם הבנה אלו פעולות אשר לרוב מתבצעות על . 52

גופים מדינתיים נבחן את המצב המשפטי הקיים בנוגע לשלוש הנציבויות הפועלות כיום 

עוסקות בתחומי זכויות האדם: מוסד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור, הבישראל 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. כן נתאר ומוגבלות, נציבות שוויון זכויות אנשים עם 

להשלמת התמונה נציג בקצרה את הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה ו

את ועדות הכנסת העוסקות בזכויות אדם. המסמך יתמקד בקטגוריות שפורטו לעיל גם 

                                                        

) 2017( 2017תמונת מצב  –זכויות האדם בישראל ראו למשל האגודה לזכויות האזרח בישראל  61

content/uploads/2017/12/tmunat2017.pdf-https://www.acri.org.il/he/wp האגודה לזכויות האזרח בישראל ;

  .post/111-https://www.acri.org.il/single) 2018( 2018תמונת מצב  –זכויות האדם בישראל 
62 Murray 24, לעיל ה"ש.  
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-ל ועדתש הכלליות הדרישות המופיעות במסמך ההערותעקרונות פריז ובהתבסס על 

. נציג את המצב המשפטי הקיים ביחס לגופים של הברית הגלובאלית אקרדיטציהל המשנה

  . ודרכי פעולתן אלו לאור הדרישות ונבחן את סמכויות הגופים, עצמאותן, דרכי המינוי שלהן

  ונציבות תלונות הציבור מבקר המדינה .3.2.1

  רקע ומצב משפטי .3.2.1.1

, אולם בשנים ה הכרה בו ככזהוטרם התבקש לא הוקם כמזא"ממוסד מבקר המדינה  . 53

האחרונות עוסק המבקר בזכויות אדם בנסיבות שונות, ואף מבטא עמדה על פיה זכויות 

מאמר אקדמי על ידי פורסם קורת. לאחרונה אף יהאדם הם חלק בלתי נפרד מסמכויות הב

ראויים וצריכים ן שמשרד המבקר ונציב תלונות הציבור בו נטעבכירים במשרד המבקר, 

, ישנם בהמשךאכן, כפי שיוצג  63ה"מוסד הלאומי להגנה על זכויות אדם" בישראל.ת להיו

בעל סמכות כללית, הוסב להתמחות בנושאי  תקדימים מוצלחים למצב בו גוף אומבודס

זכויות אדם, תוך עמידה בתנאים הפורמליים והמהותיים הנובעים מעקרונות פריז. על כן 

יש לבחון אפשרות זו לעומקה, ראשית על ידי סקירת המאפיינים הרלבנטיים של מבקר 

 המדינה ונציב תלונות הציבור.

. בעשור הראשון 1949בשנת  ,דינת ישראלשל מ הוקם בראשית ימיהמוסד מבקר המדינה  . 54

את פעולת מבקר המדינה תוקן מספר פעמים ובחוק מבקר המדינה,  שהסדירלמדינה החוק 

חוק זה מבסס מערכת  64שולבו החוק המקורי עם התיקונים עד אותה העת. 1958-התשי"ח

דות מפעלים או מוס ,שלהמשרדי הממ על חלהת המדינה רוביק 65ביקורת מקיפה ויסודית.

הרשויות המקומיות, כל גוף אשר מחזיק או מנהל את רכוש המדינה (שלא  של המדינה,

מאוחר יותר התווספו גם חברות  .בחוזה) וכן כל גוף שהממשלה משתתפת בהנהלתו

, כל גוף אשר נתמך במישרין או בעקיפין על ידי הממשלה או אחד כמו כן 66ממשלתיות.

ועדה לביקורת המדינה החליטו על והמבקר או ה מגופיה יכול להיחשב כגוף מבוקר באם

רשימת הגופים  68.מכונים "גופים מבוקרים" קרבמהעומדים לביקורת הכלל הגופים  67כך.

גופים המבוקרים בהווה או שהיו מבוקרים בעבר, וכוללת  1000-המבוקרים כוללת למעלה מ

.גופים מגוונים כגון אוניברסיטאות, ועדות תכנון, בתי חולים ציבו  בכך  69ריים ועוד

ביקורת על תחומי פעילות מגוונים המשפיעים על חיי של  מאדיריעה מקיפה  תאפשרתמ

המפורטות בחוק , עילות הביקורת . נוסף על כךומרובות בדרכים שונות המדינה אזרחי

כי על  קובעהחוק  70.ובפרוטרוט הבוחנת את התנהלות הגוף לעומק ביקורת קיוםמאפשרות 

                                                        

עיונים בביקורת דרך קצרה והכרחית",  –אלי מרזל, מתן גוטמן ואלון רודס, "ממבקר המדינה לנציב זכויות האדם  63
 דיון על כך בהמשך.ראו ). המאמר אינו דן בשאלת עמידת מבקר המדינה בעקרונות פריז, 2018( 49 63המדינה 

  )2005( 5 יסוד: מבקר המדינה-חוקבן פורת  64
 . 6שם, עמ'  65
 .174, ס"ח 2001-), התשס"א33מבקר המדינה (תיקון מס'  חוק 66
  .ל חוק מבקר המדינה 9ס'  67
  שם. 68
רשימת גופים מבוקרים באתר מוסד מבקר המדינה: ראו  69

Mevukarim.aspxhttp://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/Gufim.  
 (א) לחוק מבקר המדינה פורט את הדברים שהמבקר יכול לבדוק.10ס' 70
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לבחון במסגרת תפקידו את ההתנהלות הכלכלית של הגופים המבוקרים, וכן האם המבקר 

 71האם הגופים נהגו "בחסכון וביעילות ובטוהר המידות", ,ההתנהלות היא בהתאם לחוק

   72כל "עניין אחר שיראה בו צורך". וכן בסמכותו לבחון

, בסגנון ציבורסמכות לבחינת תלונות פרטניות מהמבקר המדינה עוגנה בחוק  1971בשנת  . 55

למעשה, הפרקטיקה של בחינת תלונות פרטניות מהציבור  73.מוסד האומבודס הסקנדינבי

חוק עיגן לתיקון הידי מוסד מבקר המדינה החלה עוד בשנותיו הראשונות של המוסד ו-על

. כך, נקבע בחוק כי מבקר המדינה יהיה נציב תלונות הציבור יםחוקספר המציאות זאת ב

-ב 74מוסד ביקורת המדינה ונציבות תלונות הציבור. –אחריותו יחסו שני מוסדות וכי תחת 

פרק זה: "חוק -(להלן בתת מבקר המדינה :יסוד-מציאות משפטית זו אף עוגנה בחוק 1988

, אשר קובע כי ביקורת המדינה נתונה בידי מבקר המדינה, כי המבקר יבחן את היסוד")

סכון של הגופים ייהול התקין, היעילות והחחוקיות הפעולות, טוהר המידות, הנ"

וכי מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור  75המבוקרים, וכל ענין אחר שיראה בו צורך"

ראוי לציין כי מודל משולב זה של בקורת  76זה יכהן כ"נציב תלונות הציבור". ובתפקידו

  ונציבות תלונות הינו ייחודי למדינת ישראל.

המחייבות את הגופים המבוקרים להגיש לו מסמכים, חקירה  מבקר המדינה סמכויותל . 56

מוקנות  ,כמו כן 77ים על פי דרישתו וכן דין וחשבון על הוצאות והכנסות הגוף.רידיעות וחומ

כפיפות -ועדת חקירה בכל האמור בהעדת עדים ואיולמבקר המדינה סמכויות הנתונות ל

 78לסדרי דין.

חוק מבקר המדינה קובע כי כל אדם רשאי להגיש , הציבורבנוגע לתפקידי נציבות תלונות  . 57

וכן על נושאי  אחד הגופים המבוקריםהתלונה יכולה להיות מופנית כלפי  79תלונה לנציב.

נושא התלונה יכול שיהיה מעשה הפוגע במתלונן במישרין או מונע  80משרה בגופים אלו.

יכולה תלונתו לעסוק  ,אם המתלונן הוא חבר כנסת ,שרין; אוממנו טובת הנאה אישית במי

גם במעשה הפוגע בזולת. המעשים האמורים לא חייבים להיות "בניגוד לחוק או ללא סמכות 

חוקית", אלא גם כאלו המנוגדים למנהל תקין, נוקשים יתר על המידה או שיש בהם אי צדק 

  81בולט.

                                                        

  ) לחוק מבקר המדינה.2(א)( 10ס'  71
  .)3(א)( 10ס' שם,  72
חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ;403, ה"ח 1969-), תשכ"ט5דברי ההסבר להצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ראו 73
 .112, ס"ח 1971-), תשל"א5
 .6, 64בן פורת, לעיל ה"ש  74
 ק היסוד.(ב) לחו2ס'  75
ידי המוסד עצמו ראו -לחוק היסוד. לפירוט על התפקידים והסמכויות של מבקר המדינה כפי שהם מתוארים על 4ס'  76

 .www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/MevakerTafkid.aspx "התפקידים והסמכויות של מבקר המדינה"
  לחוק מבקר המדינה. 11לחוק היסוד; ס'  3ס'  77
 .26שם, ס'  78
 .1968 –לחוק מבקר המדינה, תשכ"ח  33ס'  79
יצויין כי בנוגע לגופים אשר הוחלט כי הם גופים מבוקרים, יש צורך גם בהחלטה כי הפרק השביעי לחוק העוסק בבירור  80

ול עליהם. כן יצוין, כי לא ניתן להגיש תלונות לנציב תלונות הציבור כלפי ארגון עובדים על אף שאלו חי הציבורתלונות 
 קר המדינה.לחוק מב 36ס'  ראו, נכללים בגופים המבוקרים

 .37שם, ס'  81
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 דוחבכל שנה  יו"ר ועדת ביקורת המדינהמבקר המדינה נדרש להגיש לראש הממשלה ול . 58

 82הליקויים. הכולל סיכום של כל פעולות הביקורת, פירוט הממצאים והמלצות לתיקון

סקירה כללית של  המכילנוסף  דוחעליו להניח על שולחן הכנסת כנציב תלונות הציבור ו

ביקורות בכובעו כמבקר עליו לסכם בנוסף, פעולותיו ותיאור של טיפול במבחר תלונות. 

ות מיוחדים קודם דוחרשאי להגיש הוא נציב ביקורת מיוחד ובכובעו כ דוחייעודיות ב

ותגיש את  דוחבהשנתי ככל שיראה בכך צורך. ועדת ביקורת המדינה תדון  דוחלהגשת ה

  83סיכומיה והצעותיה.

לענייני מיוחד לתלונות הנוגעות  דגשנציבות תלונות הציבור לא נתנה  ,במשך עשורים רבים . 59

מבקר . עם זאת, לה, אף אם בפועל היא עסקה בסוגיות הנוגעות בזכויות אזכויות אדם

נציב תלונות הציבור הנוכחי רואה את הנציבות כאמונה על נושא זה בפרט, וכך הוא המדינה ו

 :2015נציבות תלונות הציבור לשנת  דוחכותב בהקדמה ל

נה עליהן הפך לחלק בלתי נפרד מכל נושא כיבוד זכויות האדם והאזרח, קידומן וההג

פעילות שלטונית במשטר דמוקרטי. נוכח חשיבותו ומרכזיותו של נושא זכויות האדם 

כמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  בתקופת כהונתיוהאזרח בחיינו, החלטתי כי 

.ת הציבור דגש בקידומו של נושא זישים מוסד מבקר המדינה ונציב תלונו  84ה

  במקור). (ההדגשה אינה

, תלונות קודמותבאריכות, יחסית לשנים  יםמפרטהאחרונים הנציבות  ותדוח ,לכך בהתאם . 60

אשר עסקו בענייני זכויות אדם כגון: פגיעה בחופש העיסוק, הגנת הפרטיות, זכויות אנשים 

קיים  2015נציבות תלונות הציבור לשנת  דוחעם מוגבלות, זכויות חברתיות ועוד. כמו כן, ב

בת ישראל. אולם ינלאומיות לזכויות אדם, בהן מחויאזכור בדברי הפתיחה למספר אמנות ב

  יישום של החובות המנויות באמנות אלה.אין התייחסות לעצמו  דוחב

אדם, נשיא בית המשפט העליון הזכויות בין מוסד מבקר המדינה לשבכל האמור ביחס  . 61

הן בתפקידיו הכלליים  -רופ' אהרון ברק, אמר כי "ראוי הוא... כי מבקר המדינה לשעבר, פ

מבקר  85יראה זאת כאחד מתפקידיו להיות נציב זכויות האדם". -והן כנציב תלונות הציבור 

אכן רואה את ההגנה על זכויות (ראו ההדגשה במובאה המצוטטת לעיל) המדינה הנוכחי 

ר זאת הוא מקדם תפיסה על פיה בחינת הגופים האדם כחלק מהותי מתפקידו ולאו

 את הסמכות החוקית 86המבוקרים צריכה להיות גם לאור דיני זכויות האדם במובנם הרחב.

לבחינה האם פעולת הגופים הכללית ניתן לעגן בסמכות  ישראלהקיים בלכך בדין 

הביקורת של וכן בעילות  87פי חוקי היסוד,-פי חוק ובכלל זה פעולה על-המבוקרים היא על

 לנציב תלונותטוהר המידות ובסמכות לבחון "כל עניין שיראה בו צורך". ביחס לתלונות 

של כל פעולה  בחינהאת סמכות הנציב לערוך ניתן לעגן מבחינת התקינות המנהלית, , הציבור

                                                        

 .(א)15ס' -) ו2(-) ו1( 9ס' שם,  82
  .46-ו 20שם, ס'  83
 ).2016( 2 42דוח שנתי מס' נציב תלונות הציבור  84
  )2017( 84 81מבחר כתבים ג: עיונים חוקתיים  "מבקר המדינה וזכויות האדם בישראל"אהרון ברק  85
עיונים דוד נהיר, "שאלות ותשובות עם מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא",  86

   )2018( 15-19, 5 63בביקורת המדינה 
  .78-77, בעמ' 64בן פורת, לעיל ה"ש  ראו 87
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לא רק בתלונות על מעשה בניגוד לחוק, אלא גם לאור עילת  זכויות האדם לאור דיני ציבורית

, העשויה לכלול גם פגיעה בזכויות אדם בכלל וכאלה צדק בולט" המופיעה בחוק"אי 

  88.המעוגנות בדין הבינלאומי לה מחויבת מדינת ישראל בפרט

על רקע זה, להלן נדון במספר מאפיינים של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,  . 62

 מזא"מ.לאפשרות ההכרה בו כהרלבנטיים 

 מבקר המדינה כמזא"מ .3.2.1.2

יסוד ומפורט בחקיקה -של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מעוגן בחוק מעמדו . 63

על אף לעסוק בתחום זכויות האדם, זאת מפורש  מנדטראשית. עם זאת, המוסד נעדר 

של המוסד כך שיכלול את תחום זכויות הקיים הפרשנות המרחיבה של המנדט אפשרות 

בישראל, המבקר רשאי לעסוק בתחומים אלה  רוצה לומר, במונחי המשפט המנהלי .האדם

קורת, אולם יישראליים והבינלאומיים כאמות מידה לבהואף ליטול את דיני זכויות האדם 

   89ייב מכוח המנדט המפורש שלו, כנדרש על פי עקרונות פריז.תחאין זה מ

 הסמכויות הנתונות למבקר לערוך ביקורות על גופים מבוקרים "על כל עניין שיראה בו . 64

. הגנה על זכויות אדםלמעשה  מאפשרותצדק בולט -צורך" ולבחון תלונות פרטניות בגין אי

, אשר הוא הן כמבקר המדינה והן כנציב תלונות הציבורות דוחהמבקר, כאמור, מפרסם 

 בפועל תרקוניתן למצוא מספר תחומי בי יכול לבחון בהם עניינים הנוגעים לזכויות אדם.

קים של זכויות אדם. כך, לדוגמא, במסגרת הדוחות השנתיים אשר כוללים היבטים מובה

ביקורת על מניעת הפליה בשירותים  2016בדוח לשנת המבקר  פרסם ,מבקר המדינהשל 

במסגרת הביקורת על משרד  2015ומוצרים כחלק מהביקורת על משרד המשפטים, ובשנת 

לל ממצאים רבים המבקר במניעת אלימות בספורט בדוח אשר כועסק התרבות והספורט 

עם זאת, מבקר   90על התמודדות לקויה עם קריאות גזעניות והסתה במגרשי הספורט.

מסודר על מצב זכויות האדם במדינה ואינו מתמקד בהיבטים אלו  דוחמפרסם  אינוהמדינה 

  .מובנה ומובהקבעבודת הביקורת באופן 

ואינו מתפרש על  מבקר המדינה מוגבל לגופים מבוקרים בלבד שלהמנדט היקף כי  ,יוער . 65

 יםכספי ציבור בצורה זו או אחרת יכול יםשמקבל מרבית הגופיםאמנם  .גופים פרטיים

רשימת הגופים לכך תחת שבט הביקורת של מבקר המדינה, ובהתאם  ניםלהיות נתו

רשויות המבקר יכול לבקר . בנוסף, מוגבלת לגופים ממשלתיים בלבד האינהמבוקרים 

ם גופים פרטייפעילותם והתנהלותם של על מסוימת שליטה  בעלי רגולטוריות או גופי אכיפה

                                                        

 .68-63, בעמ' 63מרזל, גוטמן ורודס לעיל ה"ש  ראולהשוואה  88
אה בהגנה על זכויות האדם חלק מרכזי מתפקידו לא קיימת מניעה שלא יעסוק בנושא בהתאם, אם מבקר עתידי לא יר 89

  כלל.
) ובפעולות הממשלה לקידום 2016בנוסף פורסמו דוחות מיוחדים אשר עסקו בחינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות ( 90

תחום הביקורת. הדוח אשר עוסק דוחות אלו אף התייחסו אל אמנות זכויות האדם הרלוונטיות ל )2014ביטחון תזונתי (
בחינוך ליים משותפים מתייחס בקצרה לאמנה בדבר ביעור כל צורותיה של אפליה גזעית, ואילו הדוח בדבר ביטחון תזונתי 

חינוך מתייחס לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות אף יותר בהרחבה, ראו מבקר המדינה 
פעולות הממשלה לקידום הביטחון ); מבקר המדינה 2016( 33 דוח ביקורת מיוחד –ת גזענות לחיים משותפים ולמניע

 ).2014( 17-18 דוח ביקורת מיוחד –התזונתי 
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כות לבקר גופים פרטיים באופן סמ, למבקר אין על כל פנים המשפיעים על זכויות אדם.

   91עולה בקנה אחד עם הדרישות של עקרונות פריז. נהאי ר,לפחות על הניי, אשרישיר. עובדה 

פעולות אקטיביות להטמעה, חינוך, שיתוף פעולה  – זכויות אדם בקידוםבכל האמור  . 66

לא זו בלבד  –בינלאומי וכדומה, ביחס לזכויות אדם בכלל וזכויות אדם בינלאומיות בפרט 

לקידום זכויות אדם, החוקים המסדירים את פעולת המבקר אינם כוללים כל התייחסות ש

שיתוף פעולה של אלא שהמבקר כמעט ולא מבצע פעולות קידום בפועל. כך, לא קיים 

וארגוני חברה  מקומיים םעם גופי , ולאגופי זכויות האדם הבינלאומייםעם  לא המבקר

העוסקים בזכויות אדם. מלבד פרסום דוחות הביקורת ודוחות נציבות תלונות  אזרחית

נו נוקט פעילות חינוכית או אחרת יאכמעט והציבור (והפרסום של דבר פרסומם), המבקר 

  92ום זכויות האדם בחברה.המשפיעה על קיד

למבקר אין סמכות מפורשת לייעץ לכנסת על חקיקה, אולם, כאמור, המבקר אחראי בפני  . 67

ועדה וה םביחסיו עבא לידי ביטוי במיוחד  זהקשר . עם הכנסתרציף קיים קשר ומהכנסת 

 לביקורת המדינה. 

מבקר המדינה מקיים קשרים הדוקים עם מוסדות בקורת ואומבודס מקבילים במדינות  . 68

שונות, כמו גם עם ארגונים בינלאומיים המאגדים תחתיהם נציגים ממוסדות אלו ממדינות 

) והארגון הבינלאומי של מוסדות בקורת IOIשונות, כמו ארגון האומבודסמנים הבינלאומי (

, המוסד איננו נמצא בקשר עם גופים של האו"םכאמור, אולם,   INTOSAI.(93עליונים (

או עם גופים המאגדים מזא"מ כמו הברית  בפרט לא כאלה העוסקים בזכויות אדם

 , שהוזכרו לעיל.APF-או ה גלובאליתה

יסוד קובע שהנציב הלחוק  6סעיף  המבקר מעוגנת בחוק יסוד: מבקר המדינה. עצמאות . 69

לחוק היסוד קובע כי  10ס' וי לחלוטין בממשלה. אחראי כלפי הכנסת בלבד, ובלתי תל

"תקציב משרד מבקר המדינה ייקבע לפי הצעת מבקר המדינה בידי ועדת הכספים של 

סדרי העדיפויות ומושאי הביקורת נקבעים  94הכנסת, ויפורסם ביחד עם תקציב המדינה".

לול רחב במסגרת תכנית העבודה השנתית של ביקורת המדינה, אשר נבנית בהתחשב במכ

דינם של עובדי מוסד מבקר  95של שיקולים בהתאם לקווי פעולה ומדיניות שקובע המבקר.

המדינה הוא כעובדי מדינה מלבד לעניין קבלת הוראות ופיטורים. בנושאים אלו עובדי 

  96המוסד נתונים למרותו של המבקר בלבד.

                                                        

למסמך ההערות הכלליות אשר עוסק במנדט של המוסד קובע כי המנדט צריך להתפרש על מעשים ומחדלים של  1.2ס'  91
 המגזר הציבורי והפרטי. 

נמסר כי ישנם שיתופי פעולה בין נציבות ההיגוי  תבהופעת נציגי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בפני ועד 92
  מודעות לנציבות תלונות הציבור. תלונות הציבור לבתי ספר להעלאת

לאומיים, -ראו באתר מבקר המדינה, קשרים בין 93

http://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/international.aspx  
 .לחוק אשר קדם לחוק היסוד 24כך גם נקבע בסעיף  94
  .www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/WorkProcesses.aspx"תהליכי העבודה של ביקורת המדינה"  95
 .מבקר המדינה לחוק 22סעיף  96
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כהונתו  97,חשאיותבבחירות בהחלטת רוב חברי הכנסת ידי הכנסת -המבקר נעשה על מינוי . 70

מטעמי בריאות בהחלטת רוב חברי הכנסת,  וניתן להעבירו מתפקידו 98,מוגבלת לשבע שנים

עצמאותו . הסדרים אלו מבטיחים את חברי כנסת 80ובשל התנהגות שאינה הולמת ברוב של 

ולל התייעצות עם גופים אינו כהוא  .ר בחקיקהדתהליך המינוי של המבקר מוסשל המבקר. 

בהליך המינוי של המבקר ושל  פלורליזםחברתיים או חובה אחרת המבטיחה ייצוג של 

 99העובדים במוסד.

כי  בכירים במשרד המבקרנים עובמאמר מהעת האחרונה ט ,כפי שהוזכר בפתיח לחלק זה . 71

בישראל.  זא"ממבקר המדינה משמש כנציב זכויות האדם של מדינת ישראל ומהווה מ

לשיטתם על מבקר המדינה לאמץ את "המודל המשתמע הדקלרטיבי" בנוגע ליחס שבין 

פי מודל זה מוסד ביקורת -סמכות הביקורת הקלאסית והסמכות להגן על זכויות אדם. על

קידום של בהוא מוסד זכויות אדם, גם בהעדר סמכות מפורשת בחוק או חוקה לעסוק 

שהמוסד או העומד בראשו הצהירו על כך שעיסוק זה הוא  , ככלובהגנה עליהן זכויות אדם

נטען כי בהכריז מבקר המדינה על  100מתפקידם על בסיס פרשנות של המנדט שהוענק להם.

כך שההגנה והקידום של זכויות האדם בישראל הם מתפקידיו המרכזיים של מוסד מבקר 

ני שמדובר בצעד לשיטתם יש לאמץ מודל זה מפ 101.מזא"מהמדינה, הוא למעשה מהווה 

ראוי, לשם קידום הגנה על זכויות האדם בישראל ולמילוי החוסר המוסדי הקיים בתחום 

זה במדינת ישראל (עליו עמדנו מוקדם יותר), הנמצא בסמכותו של מבקר המדינה לאור 

היסוד, לשיטתם, יתכן והדבר אף מתחייב, -פרשנות החוקים המסמיכים. למעשה לאור חוקי

גוד לחוק, אשר נכללת תחת תחומי הביקורת של המבקר, כוללת אף פעולות שכן פעולה בני

  102היסוד, ובפרט פגיעה בזכויות יסוד.-כנגד חוקי

נראה, אם כן, שמוסד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור עשוי, על פניו, לעמוד בחלקים  . 72

המדינה  , מבקרמשמעותיים מעקרונות פריז, בעיקר בהיבטים המוסדיים שלהם. עם זאת

, נעדר סמכות לקידום זכויות אדם ובפועל ט מפורש לעסוק בתחום זכויות האדםנעדר מנד

כמו כן, דומה כי המוסד איננו עומד בדרישת . , כאמוראלהעוסק בפעולות  כמעט ואיננו

הפלורליזם המופיעה בעקרונות פריז. לאור חסכים אלו, נראה כי אף אם מבקר המדינה 

ום זכויות האדם כאחד מתפקידיו, בהתאם ל"מודל המשתמע יצהיר על העיסוק בתח

בהמשך לא יהיה בכך כדי לבסס את מבקר המדינה כמזא"מ מוכר ואפקטיבי.  הדקלרטיבי",

המסמך נבחן מה משמעותם של חסכים אלו בתהליך ההכרה במוסד כמזא"מ, על בסיס 

                                                        

. במקרה של שני מועמדים או יותר המועמד שיקבל את תמיכתם של רוב חברי הכנסת, קרי לחוק מבקר המדינה 1ס'  97
חברי הכנסת עורכים סיבוב הצבעה שני בין הוא הנבחר. באם לא קיבל אף מועמד את תמיכת רוב  ,קולות 60-למעלה מ

וכה לתמיכת רוב חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה שני המועמדים שקיבלו את מרבית הקולות. בסיבוב זה המועמד שז
  .נבחר. במקרה ויש מועמד אחד בלבד הוא נבחר אם מספר הקולות בעדו גדול ממספר הקולות נגדו

  .יסודהלחוק  )ב(7ס'  98
פי מה שנמסר לנו ממשרד מבקר המדינה חובות הייצוג ההולם החלות על השירות הציבורי בישראל חלות גם על -על 99

  .1959-א חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט15ס'  ראור המדינה, מוסד מבק
  .9-8, בעמ' 63מרזל, גוטמן ורודס, לעיל ה"ש  100
פי עקרונות פריז. בעוד ישנן -יש להבחין בין מודלים לקיומו של אומבודסמן לזכויות אדם לבין קיומו של מזא"מ על 101

ופן ישיר, עם חקיקה מפורשת דרכים רבות באמצעותן אומבודסמן יכול לעסוק בתחום זכויות אדם, באופן עקיף או בא
   פי עקרונות פריז נדרש למנדט מפורש לקדם ולהגן על זכויות אדם.-לאור פרשנות החוק וכו', מוסד זכויות אדם על

  .68-63שם, בעמ'  102
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וכעת  ,בי העולםות ועדת המשנה לאקרדיטציה והחלטותיה ביחס למוסדות שונים מרחדוח

גופים מדינתיים בישראל בעלי מנדט ספציפי הנוגע גם הוא לנושאי זכויות לתיאור עבור נ

  האדם.

  נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה .3.2.2

א לחוק שוויון 18הזדמנויות בעבודה מכוח סעיף הוקמה נציבות שוויון  2008בשנת  . 73

לא הוקמה  שוויון הזדמנויות"). הנציבות(להלן: "חוק  1988-הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

להקמת נציבות זכויות אדם  היוזמהנגזר במידת מה ה ההקמה שלתהליך , על אף שכמזא"מ

רחב לעיסוק בזכויות  כפי שנראה, הנציבות איננה גוף בעל מנדט  1999.103שהחלה בשנת 

אפייניו ואת אדם, אולם היא גוף בעל מנדט ספציפי הנוגע לזכויות אדם וניתן לבחון את מ

 ., אשר יכולים לסייע בעיצוב מוסדות אפקטיבייםהתאמתם לעקרונות פריז

משרד הועברה ל היא 2016בשנת הוקמה כיחידה במשרד התמ"ת כשמו אז, אולם הנציבות  . 74

. לשוויון  תארצי ההנציבות מורכבת מנציב  104העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 ותנציב ותמדועת מחוזיות אשר בראשן שלוש לשכו ההזדמנויות בעבודה ומתחתי

  105.ותאזורי

בעבודה תפקידה של הנציבות הוא לקדם את ההכרה בזכויות לפי חקיקת השוויון  . 75

הנציבות ממונה על אכיפתם האזרחית של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ושאר  106בישראל.

פי חוק הן: טיפול, בירור והחלטה -הסמכויות המוקנות לנציבות על 107"חקיקת השוויון".

בתלונות עובדים בענייני הפליה, המצאת צווים המחייבים מעסיקים למסור נתונים, הגשת 

תביעות בבית הדין לעבודה בשם המתלוננים או בשם הנציבות עצמה, הגשת בקשות לצווים 

, הגנה על זכויות האדםיעות לנציבות בסמכויות אלו מסי  108כלליים לבית הדין לעבודה.

תחומי שוויון אחרים,  ., אך בתחום זה בלבדלפחות בכל האמור בשוויון הזדמנויות בעבודה

יצוין כמו למשל, מניעת אפליה בשירותים ומוצרים, אינה חוסה תחת אחריות הנציבות. כן, 

הבינלאומיים  זכויות האדםלדיני אין התייחסות הנציבות שמכוחם פועלת  בחוקים כי

  .בתחום השוויון

                                                        

עבודה, עשור להקמתה: מבט מבפנים"  –יאיר, חנה קופפר וג'נט שלום "נציבות שוויון הזדמנויות עבודה -ציונה קניג 103
  .203, בעמ' 5יפה ומידני, לעיל ה"ש -), השמשוני2018( 179, 177טו  ומשפטחברה 

יחד עם כל  2016נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הועברה ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה בהחלטת ממשלה מיולי  104
העברת תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד " 34-הממשלה ה של 1754 ההחלט ראותחום התעסוקה, 

  ).31.7.2016" (הרווחה והשירותים החברתיים ושינוי שם משרד
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1754.aspx. 

 ב לחוק שוויון הזדמנויות.18ס'  105
, 1996-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשנ"וח והתוספת לחוק שוויון הזדמנויות. חקיקת השוויון כוללת את 18ס'  106

וכן סעיפים  1998-חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"חוהחלקים הרלווטניים מה 1954-התשי"ד, חוק עבודת נשים
, 1949-חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"טחוק , 1951-דה ומנוחה, התשי"אומחוקים נוספים כמו חוק שעות עב

-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט, 1951-חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א, 1959-חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט
חוק החברות , 1997-חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז, 1959

  ופקודת העיריות.  1975-הממשלתיות, התשל"ה
 )2015( 6-5 2015דו"ח שנתי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה  107
 ח לחוק שוויון הזדמנויות.18וס'  6שם, עמ'  108
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טיפוח תודעה ציבורית  על ידיהשוויון  קידוםלאשר נועדו לנציבות תפקידים  ,בנוסף . 76

באמצעות חינוך, הדרכה והסברה; עידוד תכניות ופעילויות לקידום שוויון ההזדמנויות 

בעבודה; שיתוף פעולה עם אנשים או גופים אחרים, לרבות מעסיקים ועובדים; ועריכת 

   109חקר ואיסוף מידע.מ

כל אדם רשאי להגיש תלונה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה על הפרת הוראה מחקיקת  . 77

ראה כאמור ואין הדבר מתברר ואם נמצא כי נושא התלונה עולה כדי הפרה של ה .השוויון

יכול לקיים  ירובערכאה שיפוטית הנציב האזורי יחליט כיצד לנהוג בתלונה. הנציב האז

וכן  ,בירור אם יש מקום להגשת תביעה אזרחית ולהגיש תביעה אזרחית במקרה הצורך

  110 מבית המשפט לתת צו למעסיק המורה לו לנקוט פעולות מסוימות. לבקש

של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כגוף האחראי על שוויון הזדמנויות בעבודה  מעמדה . 78

ולתחום בות מצומצם לתחום מוגדר של זכויות אדם הנצי מנדטמעוגן בחקיקה ראשית. 

לא לקידום זכויות שוויון הזדמנויות בעבודה, ואיננה עולה כדי מנדט רחב  –מוגדר של שוויון 

. האדם וההגנה עליהן ואף לא לקידום והגנה על היבטים נוספים של שוויון ומניעת אפליה

השוויון וטיפוח תודעה ציבורית, תחום  קידוםנוסף על כך, על אף שהנציבות אחראית על 

אמנות ולגופים לחינוך הציבור, עריכת מחקר ואיסוף מידע, היא נעדרת כל סמכות ביחס 

  בינלאומיים. 

 הפלורליזם המשקפת אתליד נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה פועלת ועדה מייעצת,  . 79

רגוני עובדים הוועדה המייעצת מורכבת מנציגי ארגוני מעסיקים, א  111החברתי בישראל.

וארגונים חברתיים וכן ממומחים בתחומי הפעילות של הנציבות, נציגי משרדי ממשלה 

שה. ירלוונטיים ונציג נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות ונציג הרשות לקידום מעמד הא

על הרכב הוועדה לתת, במידת האפשר, ביטוי הולם לייצוגם של נשים, של האוכלוסייה 

הנוצרית, הדרוזית והצ'רקסית, של יוצאי אתיופיה ושל אנשים עם  מוסלמית,-הערבית

   מוגבלות.

ידי הממשלה בהמלצת השר האחראי (כיום שר -על ממונהנציב שוויון הזדמנויות בעבודה  . 80

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים) ולאחר התייעצות עם שר המשפטים לתקופת 

   112קופת כהונה נוספת.כהונה של ארבע שנים וניתן לשוב ולמנותו לת

כפיפותה של  113"ישות עצמאית עם זיקה למשרד מסוים". –הנציבות היא "יצור כלאיים"  . 81

אם  114הנציבות לשר העבודה והרווחה, מכפיפה אותה ממילא גם ליועץ המשפטי לממשלה.

סמכותה של הנציבות להגיש תביעות מטעם עצמה, ולא רק בשם המתלונן, מגבירה את  כי

                                                        

  שם. 109
   .יג18ס' שם,  110
 .ז 18ס' שם,  111
  ג.18שם, ס'  112
 –) 2.10.2005( 16-מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הכנסת ה 494פרוטוקול מס'   113

www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/avoda/2005-10-02-01.rtf. 
המכון הישראלי טליה שטיינר "האתגרים בפעילותה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה: המלצות לשדרוג"   114

 .www.idi.org.il/articles/2737-)10.1.2016( לדמוקרטיה
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הממונה על פעילות הנציבות, מנהל אותה, מתווה את הוא הארצי  הנציב עצמאותה.

עדה לייעץ ומייעצת נהעדה ו, כאשר הומדיניותה ומפקח על פעולתה ורמתה המקצועית

בחוק התקציב בתכנית נפרדת  נקבעות תקציב הנציב  115בביצוע תפקידים אלה. הציבנל

על אודות התקציב בסעיף תקציב. אין בחוק התייחסות למעורבות של הנציבות בהחלטה 

  116או בשלבים הקודמים לה.

להגיש תביעות  מוסמכתהיא גיסא,  עמדה המשפטי של הנציבות אינו חד משמעי: מחדמ . 82

הנציבות למעשה כפופה  ,גיסא מאידך .לבתי המשפט בבית הדין לעבודה ולהגיש בקשות

ליועץ המשפטי לממשלה. נוסף על כך, כאשר הנציבות מקבלת פניות בהם המעסיק הוא 

עם זאת, משנת   117משרדי.-ביןפנימי במסגרת בירור לפעול הנציבות על  ,משרד ממשלתי

נקבע נוהל במשרד המשפטים המתיר לנציבות לתבוע את המדינה כאשר היא תובעת  2015

 מעמדה המורכב של הנציבות בא לידי ביטוי 118ולמעשה משמשת כבאת כוחו.בשם הפונה 

התקבלה עמדת היועץ בו, מחד שעמד בפני בית המשפט האזורי לעבודה אחר במקרה 

, ומאידך הנציבות התבקשה עמדה אחתתוצג בתיק כהמשפטי לממשלה כי עמדת המדינה 

מצב משפטי  119.על הפרק ידי השופטת להציע את "עמדתה המשפטית" בסוגיה שעמדה-על

זה יוצר מציאות בה עצמאות הנציבות מוגבלת, שכן סמכויות האכיפה שלה כלפי המדינה 

 כמו 120חלקיות והיא אף מוגבלת בהצגת עמדתה המשפטית כאשר המדינה היא צד לדיון.

הנציב ממונה על ידי הממשלה ותקציב הנציבות לעניין עצמאות הנציבות חשוב לציין כי כן, 

 על ידי הממשלה כחלק מתקציב המדינה, אף אם בסעיף נפרד. נקבע 

לא עולה  , על פניו,נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, מנדט מצומצם אשרנראה אם כן של . 83

דה הנציבות איננה גוף מדינתי עצמאי כי אם יחינוסף על כך, בקנה אחד עם עקרונות פריז. 

מבחינה  וליועץ המשפטי לממשלה בהליכי המינויו הכפופה לממשלה מבחינה תקציבית

כמו כן, הנציבות נעדרת סמכויות ביחס למערכת זכויות האדם הבינלאומית.  121.מקצועית

אינן מתפרשות אמנם . אלו מפורשותזכויות אדם עם זאת, לנציבות סמכויות הגנה וקידום 

בתחום עליו היא אפקטיבית  פעילות לאפשרהן נועדו ם זכויות האדם, אך על כלל תחו

בנוסף, דרישת הפלורליזם מתקיימת באמצעות אמונה, קרי, שוויון ההזדמנויות בעבודה. 

 ככללועדה המייעצת לנציבות, הסדר שניתן להעתיק גם למזא"מ הישראלי לכשיקום. וה

) האמון על קידום Equality bodyהנציבות מתפקדת יותר כגוף שוויון ( ניתן לומר כי

                                                        

 ז(ד) לחוק.18-ד(א) ו18ס'  115
 ג(ג).18שם, ס'  116
אמות מידה לבחירת תיקים נציבות שוויוון הזדמנויות בעבודה  117

economy.gov.il/Employment/Shivyon/Documents/CriteriaToChooseCases.pdf, יאיר, קופפר ושלום, לעיל -קניג ראו
 .181-182, בעמ' 103ה"ש 

 .197, בעמ' 103יאיר, קופפר ושלום, לעיל ה"ש -קניג 118
(החלטה  מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד) נ'אילנה ברימה  9835/09קג (ת"א)  ראו 119

אדם שנער "בכמה קולות מדברת המדינה? על מתן מעמד לרשות חולקת  ראולהחלטה. כן  14-ו 11) פסקה 18.7.2013מיום 
 .195-196, 103יאיר, קופפר ושלום, לעיל ה"ש -; קניג)2016( 361לח  עיוני משפטבהליכים משפטיים" 

 .201-198, בעמ' 103יאיר, קופפר ושלום, לעיל ה"ש -וראו סיכומן של קניג 120
יפה ומידני, עצם העובדה כי הנציבות הוקמה כ"זרוע ממשלית בתוך משרד התמ"ת" סייעה להצעת -פי השמשוני-על 121

יפה ומידני, -השמשוני ראוההקמה של הנציבות לזכות לתמיכת המחוקקים ולכך שהצעת החוק אושרה בסופו של דבר, 
  .204, בעמ' 5לעיל ה"ש 
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באופן  אפליה ופחות כמזא"מ האמון על קידום זכויות האדם וההגנה עליהן השוויון ומניעת

     122.רחב

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .3.2.3

פרק זה: "הנציבות") הוקמה בשנת -נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות (להלן בתת . 84

. (להלן: "חוק השוויון") 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חמכוח  2000

גם נציבות זו לא הוקמה כמזא"מ, אלא כגוף אשר נועד לעסוק בתחום ספציפי של זכויות 

 תההזדמנויואנשים עם מוגבלות. אולם כמו במקרה של נציבות שוויון  שוויון זכויות –אדם 

בעבודה, גם במקרה זה כדאי לבחון את החוקים המסדירים את פעולת הנציבות לאור 

יימים עומדים בעקרונות ולבחון כיצד ניתן לבסס את עקרונות פריז וללמוד אילו הסדרים ק

  אפקטיביות המוסד.

על כבודו וחירותו של אדם עם  להגנהנועד ליצור מסגרת חוקית ומקיפה השוויון  חוק . 85

מוגבלות, עיגון זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, ומתן מענה 

הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות 

, אשר פועלת נציבותהוק מעגן את הקמתה של ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו. פרק ו' לח

מוגבלות ולקידום  עםכיחידה במשרד המשפטים במטרה למנוע את אפלייתם של אנשים 

   123השתלבותם בחברה הישראלית.

אושררה על ידי מדינת  אנשים עם מוגבלויות יהם שלהאמנה הבינלאומית בדבר זכויות . 86

שתתפות החברתית הם השוויון והקידוסטנדרט ל. האמנה קובעת 2012ישראל בספטמבר 

ממשלתי -לאמנה קובע כי על המדינה לייעד גורם פנים )1(33של אנשים עם מוגבלות. סעיף 

כי על המדינה לקיים מנגנון  ) קובע2(33. סעיף עניינים הקשורים לאמנהלריכוז ותיאום 

שני  ממשלההעצמאי לקדם את האמנה להגן עליה ולפקח על יישומה. על פי החלטת 

התפקידים הוטלו על הנציבות כך שעל הנציבות לשמש גורם מרכז ומנגנון תיאום בנוגע 

    124.ל כמסגרת לקידום האמנה, הגנה עליה ופיקוח על יישומהופעללאמנה וכן 

אמנת האו"ם  הן על חוק השוויון וקידום מטרותיו והן על יישום , אם כן,הנציבות אמונה . 87

. יחד עם זאת חשוב להדגיש ופיקוחה על יישומה ותיואנשים עם מוגבל יהם שלבדבר זכויות

שבכל האמור על יישום האמנה הסמכות המוקנית לנציבות השוויון מקורה בהחלטת 

  ממשלה ולא בחוק השוויון.

הנציבות נועדה לקדם את עקרונות היסוד של חוק השוויון, קידום שוויון ומניעת הפליה של  . 88

שתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות אנשים עם מוגבלות ועידוד השתלבותם וה

                                                        

. יוער, כי גם Equinet :www.equineteurope.org –אתר הארגון האירופי לגופי שוויון  ראולהרחבה על גופי השוויון  122
ר דירקטיביה של האיחוד האירופי בנושא, ניתן להצביע על מספר בהשוואה לגופי שוויון אחרים באירופה, הפועלים לאו

פערים בפעולת הנציבות, ובפרט הגבלת המנדט בתחום השוויון לשוויון הזדמנויות בעבודה בלבד והיות הנציבות יחידה 
   .114שטיינר, לעיל ה"ש  ראובתוך משרד ממשלטי ולא גוף עצמאי, 

 -אתר משרד המשפטים, "אודות הנציבות"  123
www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/odot/Pages/OdotHanetzivut.aspx.  

 .32-, הממשלה ה5100החלטת ממשלה  124
 



 

27 
 

. תפקידיה כוללים סמכויות בתחומי התעסוקה והנגישות, וביניהם תפקידי   125בחברה

נגישות המחייבים נקיטת -כגון הוצאת צווי מנהלייםאכיפה, פיקוח, תביעה ותפקידים 

 127ביצוע חקירות על הפרות צווים אלו או על הפליית אדם עם מוגבלות 126פעולות להנגשה,

   128והגשת תביעות פליליות ואזרחיות בנושאים אלו.

נועדה לייעץ לנציב בעניינים הנוגעים לתפקידי ליד הנציבות פועלת ועדה מייעצת, אשר  . 89

ותיהם הוועדה המייעצת מורכבת מנציגי החברה האזרחית העוסקים בקידום זכוי הנציבות.

, של אנשים עם מוגבלויות, מומחים בתחומי הפעילות של הנציבות, משפטנים ונציגי ציבור

. על פי הקבוע בחוק על רוב חברי ידי שר העבודה והרווחה ושר המשפטים-על והרכבה נקבע

   129 מוגבלות. עםעדה להיות ווה

ות פעולת אינו מוגדר במפורש בחוק, אולם בפועל הנציב של הנציבות מעמדה המשפטי . 90

לנציבות ישנן  130.בעלת תקציב, משרדים וכוח אדם נפרדים כיחידה בתוך משרד המשפטים

, בתנאי שהעובד הסכים סמכויות תביעה ואכיפה שונות בתחומי התעסוקה הנגישות והפליה

  .לכך

ידי הממשלה, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ועם שרת -הנציב נעשה על מינוי . 91

, .  131המשפטים הנציב הוא הממונה על ביצוע תפקידי   132וכהונתו מוגבלת לשש שנים

  134הנציבות נקבע כחלק מתקציב המדינה, בסעיף תקציב נפרד.תקציב  133ת.הנציבו

האחראי על מניעת אפליה כלפי כגוף  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותשל  מעמדה . 92

 בדומהאנשים בעלי מוגבלות וקידום השתלבותם בחברה מעוגן בחקיקה ראשית. אולם 

בתחום מוגדר של  רק ונוגע םמצומצלנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה המנדט של הנציבות 

על פיקוח האנשים עם מוגבלות. תחת כנפי נציבות זו נמצאת גם האחריות על  –זכויות אדם 

בתחום מצומצם זה לנציבות אנשים עם מוגבלויות.  של םיהזכויותהאמנה בדבר יישום 

מוגבלות, כגון: אכיפה כלפי מעסיקים מפלים והבטחת עם על זכויות אנשים  הגנהתפקידי 

   135.ופרסום מידע לציבור כגון אחריות על הטמעת האמנה, קידוםנגישות, וכן תפקידי 

                                                        

 לחוק השוויון. 21ס'  125
 מג.19שם, ס'  126
 מח. 19שם, ס'  127
 נג.19מט וס' 19שם, ס'  128
 לחוק השוויון. 26ס'  129
 -אתר משרד המשפטים, "אודות הנציבות"  130
pxhttp://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/About/Pages/OdotHanetzivut.as,  

) 2017( 28כן ראו משרד המשפטים, דוח ראשוני אודות יישום האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ס' 
alLaw/Docs/CRPDGOI.pdfhttp://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/Internation .  

יוער כי, כאמור לעיל, במקרה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה החוק מציין במפורש כי "השר יקים במשרדו את 
  הנציבות".

  א. כיום סמכות שר העבודה והרווחה בחוק ניתנו לשר הרווחה והשירותים החברתיים.22שם, ס'  131
, "רשימת המשרות הבכירות בשירות המדינה עליהן יחול ההסדר בדבר קביעת תקופת 31-של הממשלה ה 4470החלטה  132

 ).08.02.2009כהונה ומשך תקופת הכהונה או הפז"מ שנקבעה לגבי כל משרה" (
  (ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 22ס'  133
 .25שם, ס'  134
ול באופן כללי לקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות ולקידום העקרונות של חוק החוק מסמיך את הנציבות לפע 135

שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, אולם אין פירוט של סמכויות קידום מפורטות, כגון: פיתוח תודעה ציבורית ועריכת 
  שתי סמכויות אשר החוק מקנה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. –מחקר ואיסוף מידע 
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מעמדה בדומה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה גם הנציבות,  עצמאותבכל האמור ב . 93

המשפטי של הנציבות אינו חד משמעי. מחד הנציבות מוסמכת להגיש תביעות ובקשות 

במקרים של הפרת זכויות של עובד עם  ,אף באופן עצמאי, למשל שונות בבתי המשפט

היועץ המשפטי לממשלה. מוגבלות בתעסוקה הנציבות היא באת כוחו ואינה כפופה לעמדת 

לשרת באופן חוקי ועקרוני מאידך, הנציבות היא גוף הפועל בתוך משרד המשפטים הכפוף 

כמו גם במקרה זה,  .בהיבטים אחרים של עבודתה המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה

הנציב ממונה על ידי הממשלה ותקציב כאמור, בנוגע לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, 

 .)בסעיף נפרד(אך נקבע על ידי הממשלה כחלק מתקציב המדינה הנציבות 

לא בדומה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה גם נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות  . 94

עולה  ואינומצומצם לתחום זכויות אנשים עם מוגבלות,  השלמזא"מ. המנדט הוקמה כ

ה של הנציבות מוגבלת עצמאותית העובדה כי מבחינה חוקבקנה אחד עם עקרונות פריז. 

אינה עולה בקנה אחד עם  , על פניו,גם היאניהולית, תקציבית, ואף מקצועית  מבחינה

 .מעצמאות רבה בהתנהלותה היומיומית תנהני, אף אם בפועל הנציבות עקרונות פריז

סמכויות בתחום המוגבל בו הנציבות עוסקת יש לה סמכויות משמעותיות, אשר כוללות אף 

אכיפה. בנוסף, הנציבות אמונה גם על יישום האמנה הבינלאומית הרלוונטית לפעולתה. 

עדה המייעצת מממשת את דרישת ועובדה המחזקת את עבודת הנציבות. לצד זאת, הו

  שיתוף עם ארגונים הרלוונטיים לעבודתה.  ליזם ומבטיחה כי הנציבות תפעל תוךהפלור

  הרשות לקידום מעמד האישה  .3.2.4

על פי חוק הרשות לקידום מעמד האישה,  1998הוקמה ביולי  ההאישמעמד קידום רשות לה . 95

(להלן: "חוק הרשות ו/או החוק). מטרת הקמת הרשות על פי החוק היא  1998 -התשנ"ח 

לקדם את השוויון בין נשים וגברים בישראל, להביא לתיאום בין הגופים המטפלים במעמד 

הבטיח כי בהליכי ל, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה, בישראל, לקדם את החינוך ההאיש

החקיקה ייבחנו השלכות החקיקה המוצעת על השוויון בין נשים לגברים, לקדם פעילות 

למניעת אלימות נגד נשים ולהעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת 

   136מטרות אלה.

הועברה למשרד לשוויון  2015ובשנת  משרד ראש הממשלהה בכיחיד הוקמה הרשות . 96

תקציבה נקבע בחוק התקציב, כתת סעיף נפרד במסגרת תקציב משרד ראש   137.חברתי

בנוסף ראש  .על ידי הממשלה בהמלצת ראש הממשלהמנהלת הרשות ממונה  138הממשלה.

                                                        

  לחוק הרשות. 5-ו 4ס'  136
"העברת שטחי פעולה וסמכויות למשרד לאזרחים ותיקים ולשרה  34-של הממשלה ה 36. החלטה מס' 2 ס'שם,   137

פי החלטה -על. tary/GovDecisions/2015/Pages/dec36.aspxhttp://www.pmo.gov.il/Secre) 26.5.2015לאזרחים ותיקים" (
זו כל הסמכויות הנתונות לראש הממשלה בחוק הועברו לשרה לאזרחים ותיקים. מאוחר יותר שונה שם המשרד למשרד 

"שינוי שם המשרד לאזרחים ותיקים ל'משרד לשוויון חברתי'"  34-של הממשלה ה 335לשוויון חברתי, החלטה מס' 
)4.8.2015  ( 

  (ב) לחוק הרשות.22ס'  138
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בידי  מבוצעיםתפקידי הרשות   139רשות. נהלתיממייעצת ומתוכה עדה וממנה הממשלה 

  140הרשות ובוועדה המייעצת. נהלתיבמ מסתייעתמנהלת הרשות אשר 

לעודד, לתאם ולקדם את פעולות משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים על הרשות  . 97

כן, עליה כמו קידום השוויון בין גברים ונשים ומניעת אלימות נגד נשים.  בנושאי אחרים

ה, לייעץ למשרדי הממשלה בנושא לקיים מעקב ובקרה לגבי פעילות משרדי הממשל

אכיפתם של חוקים, לעקוב אחר מילוי המלצותיו של מבקר המדינה, לפעול להעמקת 

המודעות הציבורית, לרבות באמצעות מערכות החינוך והתקשורת, לפעול לקידום הצעות 

חקיקה ולהגיש חוות דעת מגדריות על הצעות חוק וחקיקת משנה, לרכז מידע ונתונים 

מחקרים, ליזום, לתכנן ולקדם הקמת מסגרות פעולה ושירותים, לפעול ליישומה של וליזום 

, להכין עבור המדינה דיווחים 1979האמנה לביעור כל צורות האפליה נגד נשים משנת 

תקופתיים שעל המדינה לפרסם בהתאם לאמנה ודיווחים נוספים כפי שיוטלו עליה על ידי 

  ופים בינלאומיים ועם גופים במדינות חוץ. הממשלה, וליזום ולקיים קשרים עם ג

לחוק  6החוק אינו מעניק לרשות סמכות לטפל בתלונות הנוגעות לאפליה נגד נשים. סעיף  . 98

הרשות קובע כי הרשות רשאית להעביר לטיפול נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר 

תה ראויות המדינה תלונות שהגיעו אליה על מעשים הקשורים בתחום פעולותיה ואשר לדע

להתברר על ידי הנציבות הנ"ל. ההעברה מותנית בהסכמתה של המתלוננת. חוק הרשות 

קובע, כי בכל מקרה בו הועברה תלונה מהרשות לנציב תלונות הציבור, יודיע עליה נציב 

תלונות הציבור לוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, וכן יודיע לה ולרשות את תוצאות 

נקבע בחוק, כי נציב התלונות ימסור לכנסת דין וחשבון שנתי על כל  בירורה. מעבר לכך

   141התלונות שנמסרו לו שעניינן אפליה של נשים ויפרט את מסקנותיו לגביהן.

של הרשות לקידום מעמד האישה מעוגן בחקיקה ראשית. הרשות איננה גוף עצמאי  מעמדה . 99

של הרשות מצומצם  המנדטאלא יחידה במשרד ממשלתי, הכפופה לשר הממונה. כמו כן, 

ונוגע רק בקידום השוויון בין גברים ונשים בישראל ולא בכלל תחום זכויות האדם. חשוב 

בפן  להגן על זכויות האדםוכוללים הן תפקידים אשר יכולים לציין עם זאת כי תפקידי 

המצומצם הזה, כגון: קיום מעקב ובקרה על פעילות משרדי ממשלה, הכנת דיווחים 

משמעותיים,  קידוםם, מעקב אחר מילוי המלצות מבקר המדינה, והן תפקידי תקופתיי

כגון: חוות דעת מגדריות על חקיקה, לפעול ליישום האמנה לביעור כל צורות ההפליה נגד 

נשים, לפעול להעמקת מודעות ציבורית וליזום ולקיים קשרים עם גופים בינלאומיים. על 

ות פרטניות, דומה כי רשימת התפקידים של הרשות אף שאין לרשות סמכות בחינה של תלונ

ת מהיא הרשימה הנרחבת ביותר מבין הגופים שנסקרו עד כה, וזו הקרובה ביותר לרשי

דומה כי בחודשים האחרונים הרשות  התפקידים והסמכויות המנויה בעקרונות פריז.

                                                        

 .17-ו 9(ב), 3שם, ס'  139
  (א).3שם, ס'  140
מוזכרת אפשרות העברת תלונות מהרשות לקידום מעמד האישה לנציבות  2015בדו"ח נציבות תלונות הציבור לשנת  141

הולם לשני המינים. תלונות הציבור. בדו"ח מתוארת פניה אחת בעניין תלונה של עובדת משרד הביטחון בעניין מתן ייצוג 
לא הועברו תלונות מהרשות לנציבות  2016ידי נציבות תלונות הציבור ונמצאה לא מוצדקת. בשנת -התלונה נבדקה על

תלונות הציבור. בשני הדוחות הנציבות קוראת לרשות להמשיך ולהשתמש באפשרות הגשת תלונות לנציבות בנושאים 
  הנוגעים לתחומי הפעילות של הרשות.
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, כך נמצאת בתהליך התחדשות ורענון לאחר תקופה ארוכה בה היא לא תפקדה בפועל

לאחרונה עלו מספר קמפיינים של הרשות: לעודד התמודדות של נשים בבחירות למשל, 

  142ועוד. טיפול באלימות במשפחהפרסם אפשרויות להמקומיות, ל

  ועדות הכנסת העוסקות בזכויות אדם .3.2.5

בכנסת ישראל אין ועדה אשר נושאים ספציפיים רבים. ל הנושקזכויות אדם הן נושא רחב  .100

בכלל זכויות האדם. העיסוק בזכויות אדם יכול להתפרש על ועדות  רשמפועוסקת באופן 

 של זכויות האדם שונות, כגון: ועדת חוקה, חוק ומשפט אשר עוסקת בהיבטים חוקתיים

ועדת הפנים והגנת הסביבה, אשר עוסקת, בין  ;היסוד-ובה בזמנו גובשו ונוסחו מחדש חוקי

ועדה והו ברור;עים על זכויות אדם באופן היתר, בהיבטים של אזרחות ותושבות אשר משפי

, אשר מטבע הדברים עוסקת בזכות לשוויון, לכל ילקידום מעמד האישה ולשוויון מגדר

 הפחות מן ההיבט המגדרי.

טים של זכויות יבועדות הקבועות ישנן ועדות מיוחדות אשר יכולות לגעת בהונוסף על ה .101

לזכויות הילד, אשר מטבע הדברים עוסקת בזכויות אדם. אדם, כך כיום ישנה ועדה מיוחדת 

נוגעת  ,ועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקןוניתן לומר שגם ה

 . , אם כי בחתך מסויםבהיבטים של זכויות אדם

ועדה לענייני ביקורת המדינה, אשר בראשה עומד ח"כ ואלו ישנה ה לוועדותבנוסף  .102

ועדה יכולה לעקוב אחר ומבקר המדינה את דוחותיו, והמציג י ועדה זו . בפנמהאופוזיציה

תיקון הליקויים המפורטים בדוחות המבקר. עם זאת, כפי שלמבקר המדינה אין מנדט 

בהיבטים של זכויות דווקא מפורש לעסוק בזכויות אדם, כך גם ועדה זו איננה ממוקדת 

ר לדוחות מבקר המדינה בנוגע , אך עוסקת בשאלות כאלה מעת לעת (למשל, בקשאדם

 .לטיפול במהגרים האפריקאים השוהים בישראל)

  סיכום ביניים .3.2.6

בפרק זה בחנו ארבעה גופים הפועלים בשדה זכויות האדם בישראל: מוסד מבקר המדינה  .103

ונציבות תלונות הציבור, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נציבות שוויון זכויות אנשים עם 

בנוסף, סקרנו בקצרה את הזוויות הרלבנטיות של לקידום מעמד האישה. מוגבלות והרשות 

 עבודת ועדות הכנסת השונות הקיימות כיום.

ובעל מעמד  מבין המוסדות שנסקרו, מוסד מבקר המדינה הוא המוסד העצמאי ביותר .104

מתוקף  ,באופן חלקיהמעוגן בחוקי יסוד. בפועל המוסד כיום עוסק בהגנה על זכויות אדם 

מבקר עם זאת, ו כנציב תלונות הציבור ולעתים כחלק מתהליכי הביקורת שלו. תפקיד

הקוראים אף המדינה הנוכחי רואה את ההגנה על זכויות האדם כחלק מהעיסוק שלו, ויש 

הוא במשתמע, ו בישראל הוא נציב זכויות האדם ,על שני כובעיו ,להכריז על כך שהמבקר

נעדר מנדט מפורש לעסוק בזכויות אדם,  רדע. עם זאת המוסד נמזא"מ בישראלמהווה ה

                                                        

נכתב כי תקציבה של הרשות גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות  CEDAW-וח האחרון של מדינת ישראל לבדיו 142
. ניתן לראות 2017מליון שקלים חדשים בשנת  17-לכ 2016-ו 2015מליון שקלים חדשים בכל אחת מהשנים  1.5-מכ

יוב של הרשות שהחל לפעול בחודשים ביטוי לעליה הזאת בהיקף הפעילות של הרשות בסרטונים בתקשורת ובערוץ היוט
 .https://www.youtube.com/channel/UCak1Oe5aGxYmzgcQZG0tNtAהאחרונים: 
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 וכן איננו, קידום רבותהגנה או פעולות בפועל מבצע  וניוא סמכויות לקידום זכויות האדם

 , או עם ארגוני חברה אזרחית בישראלעם גופי זכויות האדם הבינלאומיים יםקשרמקיים 

    .על בסיס קבוע

יש סמכויות ותפקידים מפורשים  ספציפי מוגדרמנדט הפועלות מכוח לשתי הנציבויות  .105

שנועדו להגן על זכויות האדם ולקדם אותן, אולם רק במסגרת המנדט המצומצם שניתן 

בהשוואה למוסד להם בחוק: שוויון הזדמנויות בעבודה ושוויון זכויות אנשים עם מוגבלות. 

 מאלית ותקציבית,בחינה פורמ פחות עצמאיותהרבה  המסוימות הנציבויות ,מבקר המדינה

ליועץ המשפטי  כפופותאף הן ו תקציבה בקביעתומינוי הנציב הליך כפופות לממשלה בהן 

ועל  . הרשות לקידום מעמד האישה פועלת תחת משרד ממשלתימבחינה מקצועית לממשלה

רשימת התפקידים שלה נרחבת למרות ש, כן עצמאותה ויכולתה לפעול כמזא"מ מוגבלת

 143.ה סמכויות אכיפה, אם כי אין ליחסית

 חתלהבטייחודי למבקר המדינה אין כל מנגנון הרי ש, פלורליזםלסוגיית הבכל האמור  .106

קבלת ב, לא בהצעתם ולא לתפקיד ולתפקידים בכירים לא בבחירת המועמדים - פלורליזם

והרשות לקידום למעמד ימות המסובמסגרת הנציבויות  . לעומת זאת,בעלי תפקידים במוסד

טיח ייצוג לקבוצות באמורה לשקף את המגוון החברתי ולההת ומייעצ ותת ועדופועלהאישה 

 ה שונות. יאוכלוסי

במדינת ישראל ומעקב על יישום הבינלאומיות ביחס להטמעת אמנות זכויות האדם  .107

ישנו הבדל בין הגופים. נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות והרשות לקידום האמנות, 

רשות ישום האמנה הרלוונטית לכל מוסד. לסמכות לעניין י ותבעל הןשתימעמד האישה 

פי חוק ואילו נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות -לקידום מעמד האישה סמכות זו על

ציבות שוויון לה. לעומת זאת, הן מבקר המדינה והן נקיבלה סמכות זו בהחלטת ממש

כלשהי לעניין האמנות הבינלאומית  ורשתהסמכה ברורה ומפ יבעל םהזדמנויות בעבודה אינ

  ., וגם עבודת המוסד אינה משקפת התייחסות מובנית לחובות אלהעליהן ישראל חתומה

הפועלים מדינתיים חשובים ופים גמספר המציאות המתוארת מעלה כי בישראל קיימים  .108

מרבית את ולו מקיים אחד הלומר כי ישנו מוסד  לא ניתןאולם זכויות האדם.  מיבתחו

 פי עקרונות פריז-על ממזא"מ יםהנדרשהאפקטיביות פעולות תנאים המוסדיים ואת הה

. ככל שמוסד מבקר המדינה יקבל על עצמו והפרקטיקה הבינלאומית שהתפתחה על פיהן

ידי המבקר -ידי פרופ' אהרון ברק, על-אחריות על תחום זכויות האדם, כפי שהוצע על

מזא"מ מוכר ות יכירים של המוסד, הדבר מקרב אותו להידי כמה מעובדיו הב-הנוכחי ועל

ואיזה דירוג המוסד  האם מוסד זה עומד בעקרונות פריז,. אולם עולה השאלה ואפקטיבי

 .גלובאליתידי הברית ה-יקבל במקרה ויפנה בבקשה לעבור הליך אקרדיטציה על

ם עומדים בפרק הבא נבחן כיצד ועדת המשנה לאקרדיטציה מתייחסת למוסדות אשר אינ .109

בעקרונות פריז באופן מלא. נבדוק את ההתייחסויות של ועדת המשנה לחסכים ופערים 

                                                        

כדי לחזק את מעמדן של יש לציין כי שתי הנציבויות בעלות סמכויות אכיפה אפקטיביות יחסית, אולם אין בכך   143
פי עקרונות פריז והמקובל בעולם ביחס למזא"מ סמכויות אכיפה אינן חלק בלתי נפרד -הנציבויות כמזא"מ, שכן על

מעבודת המזא"מ. משמעות הדבר היא, בין היתר, שעבודת הנציבויות חשובה ואינה ניתנת להחלפה באמצעות הקמת 
 רך בגוף עצמאי ובלתי תלוי אשר נועד לקדם את זכויות האדם ולהגן עליהן.מזא"מ, אלא שאין הנציבויות עונות על הצו
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המתגלים בהסדרתם ופעולתם של מוסדות המבקשים הכרה מהברית הגלובלית לבין 

עקרונות פריז. נתמקד בפערים שעלו מהדיון לעיל: היעדר מנדט מפורש המעוגן בחקיקה 

ביצוע פעולות קידום בפועל, היעדר -יות קידום ואילעסוק בזכויות אדם, היעדר סמכו

מנגנונים להבטחת פלורליזם. כמו כן, ננסה לבחון מה הוא הסטנדרט הבינלאומי ביחס 

למספר מוסדות שמקיימים היבטים שונים של מזא"מ, והאם מספר מוסדות יכולים להוות 

בעקרונות פריז  מזא"מ במשותף. ולבסוף נבחן מקרים בהם מוסד קיים הוסב כך שיעמוד

  ויקבל אקרדיטציה מועדת המשנה.

  

דרישות הבינלאומיות: ביחס להתייחסות ועדת המשנה לאקרדיטציה לפערים במאפייני מזא"מ  .4

  מבט השוואתי

  כללי .4.1

בעיצוב והגמישות  קיימים במגוון צורות ומבנים מוסדיים, כאמור. הפתיחות מזא"מ .110

לצרכים  המוסד המדינתי שלהםמאפשרת למדינות השונות להתאים את  מזא"מ

דרטים נסטב עמידהת תוך ות המשפט המקומיומערכ, לרבות מאפיינים המקומייםלו

מוסד מודל הנציבות ומודל המודלים המובילים כיום בעולם הם שני  הבינלאומיים.

או המוסד של  בכינויו עם זאת, עקרונות פריז אינם מתמקדים. לעיל, כמתואר האומבודס

את הצלחתו של  לאפשרשונים אשר אמורים ומהותיים אלא בהיבטים מוסדיים בסיווגו 

   .מזא"מ בקידום זכויות האדם במדינה ובהגנה עליהן

לקדם זכויות אדם ולהגן ברור  מנדטצריכים להיות בעלי  מזא"מ ,פי עקרונות פריז-על .111

במסמך חוקתי או חוקי  ניםלהיות מעוג כיםצריוהמנדט שלו מעמדו של המוסד עליהן. 

 ,, מוסדות אומבודס קלאסייםאשר על כןככל האפשר.  הרחב סמכותעניק מה באופן מפורש

אינם עומדים בעקרונות  ,זכויות האדם מית סמכות מפורשת לעסוק בתחוילהם לא מוקנ

הקלאסי תהיה אפשרות האומבודס שלמוסדות ממודל  על מנתפריז. כך, ריף טוענת ש

עליהם  ,גלובאליתברית ההמשנה לאקרדיטציה של ה-לפי החלטה של ועדת Bאו  Aלמעמד 

יחד עם זאת,  144להם מנדט מפורש לקדם זכויות אדם ולהגן עליהן. שיינתןלהשתנות כך 

אקרדיטציה מעלה שיש וריאציה בין המוסדות השונים המשנה ל-ות ועדתדוחסקירה של 

בחקיקה משמעו בהכרח סירוב  חסךכויות שניתנים לכל מוסד, ושלא כל וסוג המנדט והסמ

 המשנה-וועדתששר זה יוזכר, כפי שצוין לעיל, . בהקגלובאליתאו שלילה של מעמד בברית ה

לוקחת בחשבון את המצב המשפטי הפורמלי בלבד, אלא גם את הפעילות של המוסד  איננה

או  Aכי ההכרעה האם מוסד יקבל מעמד למעשה, סקירה של הדוחות מעלה  ., בפועלבשטח

B  התייחסות להיענות של בעיקר בזו או אחרת, אלא אחת, איננה תלויה בעמידה בדרישה

. ריף מציינת כי ישנה שלהןוליישום  המוסד למכלול הדרישות הנובעות מעקרונות פריז

                                                        

144  IOITH 11HE T in, Human Rights and Ombudsman Institutions as GANHRI Accredited NHRIsLinda C. Reif, 
WORLD CONFERENCE 93 97 (2016).אקרדיטציה על מוסד אחר מאותה מדינה כבר עבר תהליךאם מציינת ש, ריף . בנוסף-

  .דיון להלן ראוהדבר ימנע ממוסד חדש לקבל מעמד,  גלובאליתידי הברית ה
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לא . Aאו   Bאקרדיטציה מחליטה להעניק למוסד מעמדל המשנה-עמימות כיצד ועדת

לוגיה ברורה אשר מבהירה אילו או כמה ליקויים בעמידתו של מוסד וקיימת מתוד

 A.145וכמה יספיקו להשאיר את המוסד במעמד  Bבעקרונות פריז יטו את הכף כלפי דירוג 

אולם ברור שנדרשת עמידה בתנאים פורמאליים מינימאליים, המהווים "רצפה", כאשר 

ת של מקומו של המוסד במערכות המשפטיות עצמה תלויה בבחינה מהותיהאקרדיטציה 

 והחברתיות של המדינה, תוך בדיקה יסודית של פעולות המוסד.

לפסיקה למעשה המשנה לאקרדיטציה, הדומה -בפרק זה נתמקד בפרקטיקה של ועדת .112

מצטברת, לגבי מספר סוגיות עקרוניות הרלבנטיות לפערים הקיימים להערכתנו בין המבנה 

המוסדות הישראליים שתוארו בפרק הקודם, לבין עקרונות פריז  המוסדי והפעולות של

תחילה נבחן מה המשמעות של היעדרו של מנדט מפורש לעסוק בזכויות להכרה במזא"מ. 

המשנה לאקרדיטציה מתייחסת לחסכים באחת -אדם. לאחר מכן נבחן כיצד ועדת

דם. בהמשך נבחן את קידום זכויות אדם והגנה על זכויות א -מסמכויות הליבה של מזא"מ 

המשמעויות של חסך בדרישת הפלורליזם בעקרונות פריז, ולבסוף נדון במשמעות קיומם 

של מספר מוסדות העוסקים בזכויות אדם במדינה לתהליך האקרדיטציה ובשאלת הסבת 

  מוסד קיים למזא"מ.

 מנדט וסמכויות .4.2

  זכויות אדםבלעסוק מפורש  מנדטהיעדר  .4.2.1

מזא"מ, המחזיק במנדט ברור ומפורש לפעול כמדינתי בישראל  כפי שתואר לעיל, אין מוסד .113

בות תלונות למרות העצמאות המוסדית והסמכויות הגורפות של מבקר המדינה ונצי

ימת של נציבויות אחרות. נשאלת אם כן השאלה, עד כמה חשובה הציבור, וההסמכה המסו

מידה חשובה לקיומו של הסמכה מפורשת כזו לצרכי אקרדיטציה, המהווה כאמור אמת 

 מזא"מ אפקטיבי.

סטטוטורי מפורש מנדט על אף שלא היה לו  )לקיתח(שקיבל אקרדיטציה  המוסד היחיד .114

). מוסד The Austrian Ombudsman Boardבתחום זכויות האדם הוא המוסד האוסטרי (

 2011משנת  דוח. ב2011, כאשר מעמד זה נשמר בשנת 2000משנת  Bהינו בעל מעמד זה 

לשבח את העובדה שהמוסד מפרש את סמכותו בצורה רחבה אשר  הציינ המשנה-ועדת

לשלילה את העדר הסמכות  ציינהכוללת היבטים נרחבים של תחום זכויות האדם, אולם 

עם מוסדות זכויות  שיתוף הפעולההעדר עירה על העדה ו, הובנוסף 146המפורשת בחקיקה.

, עם זאת, חשוב לציין  147הליכי המינוי של ראשי המוסד.בעייתיות באדם אחרים ועל 

 גלובאליתאת הלך הרוחות בברית הבהכרח שמדובר בהחלטות ישנות שאינן משקפות 

                                                        

 אצל המחבר.אימייל ריף, התכתבות לינדה  145
146 Committee on Accreditation (SCA) -ICC/GANHRI, Report and Recommendations of the Session of the Sub

11 (Geneva, May 23 – 27, 2011) :2011"דו"ח אקרדיטציה מאי  (להלן.("  
  שם. 147
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בשנים האחרונות לא התקבלו החלטות אשר מעניקות מעמד למוסד  המשנה כיום.-ובוועדת

   מנדט מפורש בחוק לעסוק בתחום זכויות האדם. החסר 

 לו מנדט לא היהששיש לו מעמד (אם כי חלקי) על אף היחיד  מוסדהמוסד האוסטרי הוא ה .115

המדינות שהגישו מועמדות לתהליך אקרדיטציה  120מבין  148.מפורש לעסוק בזכויות אדם

בצורה זו אדם מוסדות נוספים להם אין כל מנדט פורמלי לעסוק בזכויות  שנם רק שלושהי

 שלושתברבדוס. ריקו ו רטו, פומוסדות האומבודס של אנטיגואה וברבודה – או אחרת

בלבד (שכמוהו  Cבעלי מעמד  ,הם מוסדות אומבודס מהמודל הקלאסיהמוסדות הללו 

   149.כהעדר הכרה בכלל)

מנדט מצומצם גם מוסדות להם ל מנדט לעסוק בזכויות אדם, הנעדרים כלמוסדות בנוסף  .116

ד חלקי מו במע, לרוב לא יזכו במעמד או יזכשוויון גזענות או לעסוק רק בהיבט מסוים, כגון

, בעיקר בשל העובדה שהמנדט Bהשוויון השבדי הוא בעל מעמד  בלבד. כך, למשל, אומבודס

אמנם בשבדיה קיים מוסד אומבודסמן פרלמנטרי בעל  150בלבד.שלו מוגבל לעיסוק בשוויון 

סמכויות נרחבות יותר, אך זה לא הגיש מועמדות לאקרדיטציה, וכפי שנדון מאוחר יותר 

  151.גלובאליתברית הפני בכמזא"מ גיש מועמדות לאקרדיטציה ממוסד אחד  לרוב רק

לעסוק בתחום זכויות מנדט מפורש המעוגן בחוק או חוקה החסר נראה אם כן, כי מוסד  .117

האדם אינו נחשב כמזא"מ, ולפחות כך הם פני הדברים מבחינת האקרדיטציה וההכרה 

הבינלאומית במוסד כמזא"מ. הסמכה מפורשת לעיסוק בתחום זכויות האדם מהווה מעין 

. הגלובאליתברית הידי -מלי לכך שמוסד יוכר כמזא"מ ויקבל אקרדיטציה עליתנאי מינ

מעות הדבר היא שאף אם מבקר המדינה יכריז כי הוא נציב זכויות בהקשר הישראלי מש

האדם בפועל, בהעדר תיקון חקיקה המעגן מנדט זה במפורש, מוסד מבקר המדינה לא יוכר 

  כמזא"מ מבחינה בינלאומית. 

 קידום זכויות אדםמוגדרות להיעדר סמכויות  .4.2.2

פי עקרונות פריז, שכן נדרשות -בפני עצמו איננו מספיק על לעסוק בזכויות אדם מנדט מפורש .118

דום יסמכויות להגנה על זכויות אדם וסמכויות לקידום זכויות אדם. היעדר סמכות לק

זכויות אדם, גם כאשר ישנה סמכות הגנה על זכויות אדם, יכולה לכשעצמה לפגוע בבקשת 

להם מנדט  קפריסין ובולגריה,של  בודסהאוממוסדות  כך, למשל,. האקרדיטציה של המוסד

המשנה -תות ועדדוחפי -על 152בלבד. Bמעמד בעלי מפורש לעסוק בתחום זכויות האדם, הם 

אקרדיטציה שני הגופים לוקים בחסר מבחינת סמכות קידום זכויות האדם שלהם, על אף ל

ום ששני הגופים נוקטים בפעולות קידום מסוימות בפועל. למוסד הבולגרי אין סמכויות קיד

                                                        

יוער כי מאז שהמוסד האוסטרי עבר תהליך אקרדיטציה החקיקה בעניינו תוקנה וכיום ישנה סמכות מפורשת לעסוק  148

  . Bכן הוא עדיין בעל מעמד -אקרדיטציה מאז התיקון ועל-בתחום זכויות האדם. עם זאת, המוסד לא עבר תהליך של רה
  .11, בעמ' 3טבלת האקרדיטציה, לעיל ה"ש  149
  .9, בעמ' 146, לעיל ה"ש 2011דו"ח אקרדיטציה מאי  150
, אך נראה Cט מצומצם הוא הועדה הפדרלית השוויצרית נגד גזענות. מוסד זה הוא בעל מעמד דמוסד נוסף בעל מנ 151

אשם היות הגוף שהדבר מושפע לא רק מהמנדט המצומצם (מאבק בגזענות), אלא גם מהיבטים מבניים נוספים, ובר
 למעשה גוף ממשלתי.

 .10, בעמ' 3ראו טבלת האקרדיטציה, לעיל ה"ש  152
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ועדה והכלל, ואילו למוסד הקפריסאי יש סמכויות קידום מצומצמות בלבד. נוסף על כך, 

סמכות  – עקרונות פריזנוספות של כל אחד מהמוסדות אינו עומד בדרישות עירה על כך שה

, , תהליך מינויבינלאומייםקשר עם חברה אזרחית וגופי זכויות אדם ביחס למגזר הפרטי, 

של בולגריה, תהליך מינוי, עצמאות תקציבית וביצועית ופלורליזם בחירה ותקצוב במקרה 

על כן קשה לבודד את נושא היעדר סמכות הקידום כעניין מכריע,  153במקרה של קפריסין.

שיש  –המשנה שיש לנושא זה משקל (מעבר לעניין המהותי הברור -ות ועדתדוחאך ניכר מ

  ללא קשר לאקרדיטציה עצמה).צורך בגוף העוסק בקידום זכויות אדם בכל מדינה, 

בים על היעדרן של עירה למוסדות רה המשנה לאקרדיטציה-ועדתועל אף ש, עם זאת .119

 154.רק בשל כך Aמעמד  זכהילא המוסד , אין משמעות הדבר כי מפורשות סמכויות קידום

ט מנדעל אף שנעדרו  Aזכו למעמד ליטא של  זא"מוהן המ של פולין המזא"מהן לדוגמא, 

ליטא הוקם בחוקה כאחראי על בחינת  המזא"מ של 155מפורש לעסוק בקידום זכויות אדם.

. החוק ומהוכד תלונות של אזרחים כנגד ניצול כוח לרעה מצד המדינה, פקידי ממשל

, כלל לא כלל סמכות הגנה על זכויות אדם 1994המקורי המסדיר את פעולת המוסד משנת 

עיגן את סמכות ההגנה על זכויות האדם באופן חוקק חוק חדש אשר  1998שנת אך ב

. עם זאת, החוק לא כלל סמכויות לקידום זכויות אדם: קשר עם ארגונים   156מפורש

תהליך  המזא"מעבר  2017. בשנת מהבינלאומיים, חינוך, חוות דעת על חקיקה וכדו

 ההמשנ-ועדת דוח. בAוקיבל מעמד  גלובאליתהמשנה של הברית ה-בפני ועדתאקרדיטציה 

לו סמכויות  אף שאין-ועדה מכירה בפעילות הקידום הנרחבת שהמוסד מקיים עלונכתב כי ה

לקדם תיקון של החקיקה המסדירה את פעולתו  במזא"מפצירה עדה הוהו 157מפורשות לכך.

כדי שסמכות הקידום תעוגן באופן מפורש. בנוסף צוין הקשר המשמעותי של המוסד עם 

קריאה לחזק ולמסד קשר זה.  ונכללהיות האדם בליטא יתר הגופים העוסקים בתחום זכו

ליטא נעדר סמכויות קידום באופן מפורש, העובדה של  שהמזא"מנראה אם כן, שעל אף 

ועדה לא מצאה ליקויים רבים ולות מסוג זה בפועל, יחד עם העובדה שהונוקט בפע הואש

 2018יצוין, כי בינואר . Aהובילה לכך שהמוסד קיבל מעמד  ,נוספים מבחינת עקרונות פריז

  158סמכויות קידום באופן מפורש. למזא"מ של ליטאהתקבל תיקון חקיקה אשר העניק 

                                                        

Committee on -ion of the SubICC/GANHRI, Report and Recommendations of the Sessבנוגע לבולגריה ראו  153
Accreditation (SCA) 7 (Geneva, Oct. 25 - 28 2011)  לקפריסין ראו 2011(להלן: "דו"ח אקרדיטציה אוקטובר ;("

ICC/GANHRI, Report and Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation (SCA) 7 
(Geneva, Nov. 16-20, 2015)  2015(להלן: "דו"ח אקרדיטציה נוב.("  

מבין המוסדות שועדת האקרדיטציה העירה להם על היעדר סמכות קידום מפורשת או על קיומה של סמכות קידום  154

(אוקראינה, אלבניה, אקוודור, בוסניה, הונגריה, ליטא, פולין, פרו  Aמדינת בעלות מעמד  9, 2013מוגבלת מאז אוקטובר 

(מונטנגרו וקפריסין) ואחת נמצאת בתהליך בחינה מחודש (ארגנטינה). יוער כי  Bמדינות בעלות מעמד  2וקוסטה ריקה), 

ועדה הכירה בכך שהמוסד מקיים בפועל פעילות לקידום זכויות אדם. כמו כן, בחלק וה Aברוב המקרים בהם הוענק מעמד 
המוסד לקדם זכויות אדם. כך במקרה של בוסניה, מן המקרים עמדו על הפרק תיקוני חקיקה אשר יעגנו את סמכות 

  הונגריה וליטא, כאשר בשתי המדינות האחרות החוק אף תוקן בהתאם.
  .8, בעמ' 3ראו טבלת האקרדיטציה, לעיל ה"ש  155
156 Republic of Lithuania, Law on The Seimas Ombudsmen, 1998  
157 Committee on Accreditation (SCA) 10 -GANHRI, Report and Recommendations of the Session of the Sub

(Geneva, March 13-17, 2017)  2017(להלן: "דו"ח אקרדיטציה מרץ.("  
158  -the-establishing-ombudsmen-seimas-the-on-law-the-to-endmentsam-the-http://www.lrski.lt/en/563

national-human-rights-institution-have-come-into-force.html  
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תיק יותר, אף הוא נעדר סמכות קידום מפורשת, אך הינו מוסד בעל ו, הויןפולשל  המזא"מ .120

 2007אקרדיטציה משנים המשנה ל-מוקדמים של ועדת ותדוח .גלובאליתבברית ה Aמעמד 

שנת מ דוחה 159על כך שהמוסד נעדר סמכות מפורשת לקידום זכויות אדם. העירו 2012-ו

מציין לחיוב את הפעולות שנעשות בתחום על אף העדר זה. עם זאת, עיון בחוק הפולני  2012

מעלה כי למוסד קיימות סמכויות קידום מסוימות, כגון: סיפוק חוות דעת לרשויות על 

ישנן סמכויות קידום ני זכויות אדם, הצעות ויוזמות לתיקון חקיקה ובנוגע לשוויון אף עניי

כותבים המתארים את פעילות המוסד, אף מציינים קמפיינים חינוכיים  160.מפורטות יותר

שהמוסד יזם, ומציינים כי פעולות הקידום והחינוך של המוסד הינן בעלות בולטות חברתית 

המוסד עת הסתיים המשטר הקומוניסטי והיה צורך בביסוס  עוד מימיו הראשונים של

אקרדיטציה ל המשנה-האחרון של ועדת דוחב  161תרבות פוליטית ומשפטית דמוקרטית.

, אכן יש הכרה בקיומן של סמכויות קידום מסוימות בחקיקה המסדירה את 2017משנת 

הנדרשות  פעילות המוסד, אך מצוין כי מנדט זה לא מכסה את כלל פעולות הקידום

 תורמות ליצירתזכיר כי סמכויות קידום כוללות את הסמכויות אשר ה דוחה 162.מזא"מ

ציין לחיוב  דוחחברה בה זכויות אדם מובנות ומכובדות באופן נרחב. עוד חשוב לציין כי ה

   163המצב הפוליטי המאתגר הקיים במדינה. עעל רק זא"מאת פעילות המ

אקרדיטציה מעירה באופן מיוחד ל המשנה-ועדתבכל האמור בפעולות קידום ספציפיות,  .121

שיתוף ל בסמכותסמכות לקדם את היישום של אמנות בינלאומיות, וליקויים ב לגבי חסכים

שיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בסמכות לפעולה עם גופי זכויות האדם הבינלאומיים ו

ועדה קוראת למוסדות המדינתיים וה 164.הערות הכלליות בהתאם למסמךמדינה, באחרים 

מועצת ות לדוחלהיות בקשר עם מערכת זכויות האדם, בין היתר, באמצעים הבאים: הגשת 

האמנות הבינלאומיות, יוזמה, סיוע פיקוח על יישום ה ועדותוול האו"םזכויות האדם של 

מעקב אחר ו, כגון דווחים מיוחדים, במדינה והשתתפות בביקורים של נציגי האו"ם

עם זאת, חסכים וליקויים אלו לא ישפיעו  ההתייחסות להמלצות הגופים הבינלאומיים.

-תשוועדעל הדירוג של המוסד לכשעצמם, אלא ישקלו במסגרת מכלול השיקולים במישרין 

  165המשנה שוקלת.

                                                        

159 Committee on Accreditation (SCA) -ICC/GANHRI, Report and Recommendations of the Session of the Sub
6 (Geneva, Oct. 22 – 26 2007); ICC/GANHRI, Report and Recommendations of the Session of the Sub-

Committee on Accreditation (SCA) 22 (Geneva, Nov. 19 – 23 2012)  2012(להלן: "דו"ח אקרדיטציה נובמבר("  
160 , articles 16, 17bAct on the Commissioner for Human Rights  
161 , : As Good As it Gets? RI in PolandNHKozłowska, -Grabias & Katarzyna Sękowska-Aleksandra Gliszczyńska

in NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS IN EUROPE: COMPARATIVE, EUROPEAN AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES 
1–23, 18 (Katrien Meuwissen & Jan Wouters eds., 2012), https://ssrn.com/abstract=2113597.  

162 Committee on Accreditation (SCA) 27 -mmendations of the Session of the SubGANHRI, Report and Reco
(Geneva, Nov. 13 - 17 2017)  2017(להלן: "דו"ח האקרדיטציה נובמבר.("  

  שם 163
פי מסמך ההערות הכלליות לשם עמידה בעקרונות פריז. סעיפים -לרשימת הדרישות ההכרחיות על 2.4פרק ראו לעיל  164

  מתייחסים לתפקידים המתוארים פה.ברשימה  3-5
ום של אמנות בינלאומית, סקירה של על אף ההערות החוזרות ונשנות על החשיבות של סמכות לעודד אישרור וייש 165

מעלים כי מרבית המדינות שהעירו להן על כך זכו  2017ועד נובמבר  2013אקרדיטציה מנובמבר ל המשנה-דו"חות ועדת

, אולם דומה שלא העדר סמכות לעניין האמנות Bלמרות חסרון זה. רק מונטנגרו וסלובקיה הן בעלות מעמד  Aבמעמד 

 GANHRI, Report ראובנוגע למונטנגרו  .הנוספים ף לדירוג זה, אלא צבר החסרונות והליקוייםהבינלאומיות הטה את הכ
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ם יכולות להשפיע על נראה אם כן, כי היעדרן של סמכויות מוגדרות לקידום זכויות האד .122

המשנה לאקרדיטציה, כאמור, בוחנת -האקרדיטציה של מוסד וההכרה בו כמזא"מ. ועדת

לא רק את הסמכות המעוגנת בחקיקה אלא גם את פעולות המוסד בפועל. מוסד אשר מקיים 

סמכויות קידום, אולם עצם קיומן  לעיגון פעולות של קידום יתבקש לקדם תיקון חקיקה

ידי המוסד תורם לבקשת האקרדיטציה שלו. בסיכומו של דבר, -דום עלשל פעולות קי

של  ביצוען .כשעצמןל Aדירוג  מונעים אינםחסכים וליקויים בסמכויות הקידום המפורשות 

חסכים מצטרפים הכאשר ממתן את הביקורת על המוסד, אולם בפועל קידום פעולות 

וסד, הסיכוי שהמוסד יקבל דירוג או בתקצוב של המ לליקויים נוספים, למשל בפלורליזם

A .קטן 

  היעדר סמכות הגנה על זכויות אדם .4.2.3

היא תופעה נדירה יותר  לנקוט בפעולות המגנות על זכויות אדםסמכות  מצב בו למזא"מ אין .123

 ,. אחת הסיבות לכך היא שהגנה על זכויות אדםזכויות אדם מאשר היעדר סמכות קידום

במגוון יכולה להתבצע המשנה לאקרדיטציה -של ועדתההערות הכלליות  ךפי מסמ-על

, חקירה ודיווח על פגיעה בזכויות אדם במדינה ועל מצב זכויות האדם פיקוחידי -עלדרכים: 

. סמכות זו יכולה להתממש גם באמצעות מנגנון בחינת תלונות   166במדינה באופן כללי

פי עקרונות פריז והפרשנות המקובלת -על מחויב אינו, כאמור לעיל, מנגנון כזהפרטניות, אך 

על מצב זכויות  -באופן עצמאי ורציני  –לאור זאת, מספיק שמוסד יחקור וידווח  167.םשלה

האדם במדינה והדבר יכול להיחשב כפעולה שנועדה להגן על זכויות האדם. לעומת זאת, 

מים רבות אינם סמכויות הקידום הן עמומות יותר וכוללות עיסוק בתחומים אשר פע

. הדבר נכון בייחוד במקרים בהם מדובר במוסד מסוג המזא"מנתפסים כליבת העשייה של 

כן -עלו ,תלונות פרטניותשל  הבבחינהתפתח מהמודל הקלאסי אשר עסק רק שאומבודס, 

הרגיל של  נו נמצא בסל התפקידיםאינ בפעילות ציבורית, חינוכית או בינלאומיתהעיסוק 

העירה על  המשנה לאקרדיטציה-ועדתזאת, ניתן למצוא מספר מוסדות שו. יחד עם המוסד

מוסדות אלו הם לרוב מוסדות שלהם. על זכויות האדם ההגנה  ים או ליקויים במנדטסכח

  מסוג ועדה או מכון, אשר מכוונים יותר למחקר, ייעוץ וקידום זכויות אדם. 

ניתן למצוא במקרה של  דוגמה להתייחסות לפערים בסמכויות הגנה על זכויות אדם .124

 Deutsches Institut für -של גרמניה (המכון הגרמני לזכויות אדם  המזא"מ

Menschenrechteהמוסד הגרמני נוסד  168.המזא"מ הבינלאומימוסד ייחודי בנוף  ), שהינו

                                                        

and Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation (SCA) 17-20 (Geneva, May 9 – 
 ICC/GANHRI, Report and ראו"), בנוגע לסלובקיה 2016(להלן: "דו"ח האקרדיטציה מאי  (2016 ,13

Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation (SCA) 8-11 (Geneva, March 17 – 21, 
  ").2014(להלן: "דו"ח האקרדיטציה מרץ  (2014

  .1.2, הערה 29מסמך ההערות הכלליות, לעיל ה"ש  166
   שם. 167
 The Danishהמכון הדני לזכויות אדם ( –דוגמא נוספת למזא"מ בעל סמכות הגנה מוגבלת הוא המזא"מ של דנמרק  168

Institute for Human Rights שהוא בעיקר מכון מחקר בעל סמכויות הגנה מעטות בהשוואה למזא"מ אחרים. המכון ,(
בה  2018לישיבה השניה בשנת  2017אקרידטציה, כאשר הכרעה בעניינו נדחתה מנובמבר -עבר לאחרונה תהליך של רה

שנות רחבה יותר לסמכות , בין היתר, בעקבות מענה לההערות שהמכון קיבל בנוגע לצורך ביישום פרAהוחלט לאשר מעמד 
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בהחלטה של הפרלמנט הגרמני ולא בחקיקה ראשית ועם סמכויות הגנה יחסית  2001בשנת 

מעטות. המוסד התמקד במחקר בנוגע לזכויות אדם וייעוץ למגוון גופים: גופים ציבוריים, 

 המשנה-ועדת 2008בשנת פרלמנטים, עסקים, ארגוני חברה אזרחית ואפילו בתי משפט. 

העירה על הפערים של המוסד ביחס לעקרונות פריז,  יתגלובאלשל הברית האקרדיטציה ל

, אך ובפרט על מנדט ההגנה המצומצם ועל העדר עיגון למוסד בחוקה או בחקיקה ראשית

חוקק חוק של הפרלמנט הגרמני אשר עיגן  2015בשנת  A.169השאירה את המוסד עם דירוג 

רדיטציה. כך, אקל המשנה-את מעמדו של המוסד והסדיר את מרבית ההערות של ועדת

על מצב זכויות האדם בגרמניה, אשר נועד  דוחהמוסד מפרסם  2016משנת החל למשל, 

, 2015אקרדיטציה משנת -לסייע בהגנה על זכויות האדם במדינה. עם זאת, בתהליך הרה

נדט יטציה העירה למוסד על היותו של מאקרדל המשנה-החוק החדש, ועדתאימוץ לאחר 

היר ויחזק את בוקראה למוסד ליזום תיקון לחוק שיוגבל למדי, ההגנה על זכויות האדם מ

  170מנדט ההגנה שלו.

קידום זכויות אדם וההגנה  –גם יחד  הפעילויותאקרדיטציה רואה את שתי ל המשנה-ועדת .125

של המוסד הסטטוטורי ודורשת שהמנדט  מתפקידו של מזא"מביותר כחלק מהותי  -עליהן 

סוגי  ,מסמך ההערות הכלליותמעם זאת, כפי שעולה . שתיהןסמכויות ברורות לגבי יעניק 

כל סמכות שונים במהותם, ודומה כי באופן עקרוני ניתן לפצל בין  שמממשיםהתפקידים 

שתי הסמכויות. נשאלת השאלה האם ניתן שגוף אחד יהיה אמון על ההגנה על זכויות האדם 

שרת לשאלה נוספת והיא שאלה זו מתק ?ואילו גוף אחר יעסוק בקידום זכויות אדם

 .אלה ותבשאל נדוןבהמשך . אפשרות קיומם של מספר מזא"מ למדינה אחת

  

  פלורליזםהיעדר  .4.3

בעקרונות פריז היא שמזא"מ יהיה מוסד פלורליסטי המשקף את כזכור, אחת הדרישות  .126

הכוחות החברתיים הפועלים בחברה. מלבד העובדה כי מימוש של פלורליזם יבטיח מידה 

ייצוגיות, דרישת הפלורליזם מסייעת להבטיח את האפקטיביות והעצמאות של  מסוימת של

המוסד, משום שהיא מבטיחה שנציגים של קבוצות שונות בחברה ושל החברה האזרחית 

בפרט יהיו מעורבים בפעולת המוסד בצורה זו או אחרת. כך ישנה מחד גיסא בקרה מסוימת 

סייע בפעילות ולה בין המוסד לחברה שישיתוף פע של החברה על המוסד, ומאידך גיסא

  171אפקטיבית ומחוברת למציאות.

פי עקרונות פריז ישנן שתי דרכים עקרוניות באמצעותן ניתן לממש את דרישת -על .127

הפלורליזם: שיתוף פעולה וייצוג. מודל של נציבות המורכבת ממספר נציגים מקבוצות 

אולם, כאמור, העקרונות  אוכלוסייה שונות הוא המודל הקלאסי שממש דרישה זו.

                                                        

 GANHRI, Report and Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation ראוההגנה שלו, 
(SCA) 8-9 (Geneva, Oct. 15-19, 2018)  

169 (SCA) Committee on Accreditation -ICC/GANHRI, Report and Recommendations of the Session of the Sub
6-7 (Geneva, Nov. 3-6, 2008)  

170 Committee on Accreditation (SCA) 16 -GANHRI, Report and Recommendations of the Session of the Sub
(Geneva, Nov. 16 – 20, 2015)  2015(להלן: "דו"ח האקרדיטציה נובמבר.(" 

  .67-66, בעמ' 26דה בקו ומארי, לעיל ה"ש  171
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לקיים  בהן ניתן מאפשרים גמישות, ובהתאם מסמך ההערות הכלליות מונה ארבע דרכים

) פלורליזם בהליך 2) הגוף המנהל את המוסד כולל נציגים ממגזרים שונים, (1דרישה זו: (

או התייעצות אפשרות להציע מועמדים מתן  , למשל,המינוי של הגוף המנהל באמצעות

) מיסוד תהליכים שיבטיחו שיתוף פעולה עם ארגונים ומגזרים שונים, כגון: ועדה 3בהליך, (

) צוות עובדים פלורליסטי המייצג מגוון אוכלוסיות, 4(-מייעצת, פורומים ציבוריים וכדומה ו

. דרכים אלו אינן רשימה זו איננה רשימה סגורה ו  172כולל בתפקידים בכירים במוסד

 173מוציאות זו את זו וניתן לשלב ביניהן ואף למסד תהליכים אחרים המבטיחים פלורליזם.

על חסכים וליקויים במילוי דרישת הפלורליזם תדירות המשנה לאקרדיטציה מעירה -ועדת  .128

במזא"מ בתהליך אקרדיטציה. ועדת המשנה מדגישה את החשיבות של מוסד פלורליסטי 

עדה וזכויות האדם וביצירת מוסד נגיש לכלל אזרחי המדינה. בהתאם הובקידום  ומגוון

מעירה על פערים בייצוג נשים ומיעוטים בגופי ניהול של מזא"מ ובצוותי העובדים. בנובמבר 

כזכור) על כך שאין  ,Aלמשל, ועדת המשנה העירה למזא"מ של פולין (בעל דירוג  ,2017

עדה הכירה בכך שבפועל יש בצוות וורליסטי. הוהוראה בחוק המחייבת כי המוסד יהיה פל

מוגבלויות ואנשים ממגוון קבוצות אתניות ודתיות, אך עודדה  עם העובדים נשים, אנשים

 174את המוסד לקדם תיקון לחוק אשר יחייב כי המוסד יהיה בעל צוות עובדים פלורליסטי.

שלא התקיים  טיפלורליסהמשנה העירה גם במקרים בהם החוק כלל חובה לייצוג -ועדת

כמו בנוגע לקידום זכויות אדם, גם בכל האמור בפלורליזם היעדרם של מנגנונים  175בפועל.

המבטיחים כי דרישת הפלורליזם תתקיים אינה פוגעת באקרדיטציה של המוסד כשלעצמה. 

וכאשר החסכים  ,עם זאת, ועדת המשנה דורשת כי פערים בחוק או בפרקטיקה יתוקנו

 176אחרים הדבר אף יפגע באקרדיטציה של המוסד. מצטרפים לליקויים

המשנה -לאחר מספר הערות מועדת , שכןהמזא"מ של דרום קוריאה מהווה מקרה מעניין .129

בנוגע לפלורליזם התקבל תיקון חקיקה אשר משפר את העמידה של המוסד בדרישת 

ידי -ידי הפרלמנט, חלק על-הפלורליזם. החוק החדש קובע כי חלק מחברי הנציבות ימונו על

ידי נשיא בית המשפט העליון. לשם מימוש דרישת הפלורליזם נקבע כי -הנשיא וחלק על

גוון קבוצות חברתיות וישמעו את ממנים יקבלו המלצות על מועמדים ממפים המהגו

עמדותיהם ביחס למועמדים. זאת, כדי לוודא שחברי הנציבות ייצגו את הקבוצות 

כמו כן, נקבע כי חברי הנציבות מכל  החברתיות במדינה הפועלות לקידום זכויות האדם.

  177מכלל חברי הנציבות. 60%מגדר לא יעלו על 

  לזכויות אדם תודמוס ריבוי .4.4

                                                        

  ..71, סעיף 29מסמך ההערות הכלליות, לעיל ה"ש  172
 .68, בעמ' 26דה בקו ומארי, לעיל ה"ש  173
  .28, בעמ' 162, לעיל ה"ש 2017דו"ח האקרדיטציה נובמבר  174
  .12, בעמ 170, לעיל ה"ש 2015דו"ח האקרדיטציה נובמבר  175
ועדה העירה על פלורליזם (כמאפיין ומעלה כי ה 2017ועד נובמבר  2013המשנה מנובמבר סקירה של הדו"חות של ועדת  176

 7ואילו  Bפעמים מעמד  A ,6פעמים המוסד הנבחן קיבל מעמד  12פעמים, מתוכן  25עצמאי ולא כחלק ממאפיין אחר) 
הליכי חקיקה שהחלו כבר. פעמים ההחלטה נדחתה לישיבה במועד מאוחר יותר, על מנת לתת למוסד להשלים נתונים או 

יוער עם זאת, שהערות אלו הן באופן ישיר על דרישת הפלורליזם ולא הערות שנוגעות לשיתוף של ארגונים שונים בהליך 
  המינוי שאף הן הערות שנועדו להגביר את הפלורליזם של המוסד, כפי שהוסבר לעיל.

177 https://www.humanrights.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=0020030010025, §NHRCK Act,    
 



 

40 
 

ת, ישנן מספר הערות פרוצדורליו 2013בנוסח הקודם של מסמך ההערות הכלליות ממאי  .130

ומדגישה כי   178עוסקת באפשרות קיומו של יותר ממזא"מ אחד במדינה,החת ביניהן א

אחד בעל סמכויות נרחבות  מזא"מאקרדיטציה מעודדת קיומו של ל המשנה-ועדת

ירים בהם יש יותר ממוסד אחד ויותר ממוסד אחד מבקש ומבוססות. במקרים נד

אקרדיטציה ההערה מדגישה כי רק מוסד אחד יהיה בעל זכויות דיבור, זכויות הצבעה 

, אם יבחר לכך. התנאים הטכניים לאישורו גלובאליתברית הוזכויות השתתפות בניהול ה

המדינה והסכם כתוב בין של יותר ממוסד אחד הם אישור בכתב מטעם הממשלה של 

כשמה אז). מכיוון  ICC-(ה גלובאליתהמוסדות בנוגע לזכויות הדיבור וההצבעה בברית ה

מעניק גם זכות השתתפות בדיונים של מועצת זכויות האדם  גלובאליתשמעמד בברית ה

 אלו.במוסדות  יותזכול בנוגעשל האו"ם, המוסדות צריכים להכריע  ותאמנניטור הובגופי 

הערה מהותית זו בדבר העדפה למזא"מ אחד לכל מדינה, ריף מציינת כי זה כמעט לאור 

בלתי אפשרי ליותר ממוסד אחד למדינה לקבל אקרדיטציה, וכי ישנם מוסדות אשר אינם 

  179לאקרדיטציה. בבקשה יכולים לקבל אקרדיטציה מפני שמוסדות אחרים כבר פנו

ן, ובין היתר, פורסם נוסח חדש של ענויעברו ר גלובאליתמסמכי הברית ה 2017במהלך  .131

פורסם במקביל  180.האמורותמסמך ההערות הכלליות, הפעם ללא ההערות הפרוצדורליות 

 המשנה-) של ועדתRules of Procedureצדורה (ומסמך נפרד המפרט את כללי הפר

במסמך זה מפורטות הדרישות הטכניות במקרה שיותר מגוף אחד רוצה  181אקרדיטציה.ל

הסכם כתוב בין המוסדות), אולם עם הסכמת הממשלה ובך אקרדיטציה (לעבור תהלי

האמירה העקרונית בדבר העדפת מוסד אחד נעדרת מן המסמך. בנוסף גם בחוקת הברית 

ישנה התייחסות רק לשאלת זכויות הדיבור וההצבעה  2017המעודכנת למרץ  גלובאליתה

  182.של ריבוי מוסדות תקרוניהע לשאלהבמקרה של יותר ממוסד אחד, אך אין התייחסות 

כמעט ולא חשוב לציין כי עת הזו, אולם קשה להכריע מהי ההעדפה באלו מסמכים על בסיס  .132

אולם , מזא"מחדת יש שלושה ומ אחד. לממלכה המאקיימות מדינות להן יותר ממזא"

, בריטניהשל נפרדות נציבויות ב חלוקה טריטוריאלית מכיוון שמדוברעיקר במדובר ב

, אולם מדובר כל אחת שוויץ יש שני מוסדותלריה וגבנוסף לבול 183אירלנד.צפון סקוטלנד ו

חברות  יםחברה A(בהתאמה), ולא במוסדות בעלי דירוג  Cודירוג  Bבשני מוסדות עם דירוג 

משמעות שכן, קיימת  נהיש לשאלת היחס לשני מוסדות  184.גלובאליתבברית ה המלא

ת ומשמש בפועל כמזא"מ ואף עומד בעקרונומדינות בהן יש יותר ממוסד אחד אשר יתכן 

המוסד השני  גלובאליתידי הברית ה-פריז, אך בהינתן שכבר יש למדינה מזא"מ המוכר על

 משמעותי במיוחד. הדבר הפורמלי נהנה משיתוף הפעולה הבינלאומיאיננו איננו חבר בה ו

                                                        

 Protection of International Coordinating Committee of National Institutions For the Promotion and ראו 178
Human Rights, General Obervations, Article 6.6 (may 2013)  

 .96, בעמ' 144ריף, לעיל ה"ש  179
  .29, לעיל ה"ש מסמך ההערות הכלליות 180
181 GANHRI, Rules of Procedure 46, לעיל ה"ש.  
182 GANHRI, Statute (7 march 2017). 
יוער כי למעשה בסקוטלנד פועלים שני מוסדות, שכן גם נציבות השוויון וזכויות האדם של בריטניה וגם נציבות זכויות  183

 האדם של סקוטלנד פועלות בשטח של סקוטלנד. 
  .3, לעיל ה"ש בלת האקרדיטציהראו ט 184
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מן אומבודס. כך, למשל, Aאיננו בעל מעמד  אשר עבר תהליך אקרדיטציהוסד כאשר המ

בלבד, בשל המנדט המצומצם שלו, אולם האומבודסמן  Bן השבדי הוא בעל מעמד והשווי

הפרלמנטרי של שבדיה לא הגיש בקשה לאקרדיטציה כלל, אף כי יתכן והוא עומד בעקרונות 

  185פריז.

עומדת גם  גלובאליתשל מספר מוסדות בברית הבדבר מעמדם פורמלית מלבד השאלה ה .133

האם ישנה עדיפות לקיומו של מוסד אחד האחראי על כל תחום זכויות  –השאלה המהותית 

  האדם, או לקיומם של מספר מוסדות בעלי מנדט ספציפי.

  ספר מוסדות בעלי מנדט ספציפימ .4.4.1

 האמונים) ואחרים אומבודסמןמוסדות , מוסדות (נציבויותמספר  יםישנן מדינות בהן קיימ .134

קדים של זכויות אדם, כגון: זכויות ילדים, אפליה מגדרית, זכויות מיעוטים ועל נושאים ממ

אחד מרכזי ובמספר מדינות  מזא"מבחלק מן המדינות מדובר במוסדות נוספים על . מהוכדו

 מזא"מנו כמו כן, ישנן מדינות בהן יש 186קיימים רק מוסדות העוסקים בתחומים ספציפיים.

שונות, אולם לא נתייחס  פדרליות-ות תתשנם מוסדות ברמפדרלי ובנוסף ישלטון הה תמבר

  . , מכיוון שאינו רלבנטי למדינת ישראללמצב עניינים זה במסמך הנוכחי

בהקמתם של מספר מוסדות מתבסס בעיקר על מקצועיות בתחום המרכזי התומך הרציונל  .135

בנוסף ניתן לומר כי מוסדות ייעודיים . מוסדה ואחריות אותהספציפי אשר נמצא תחת 

ויהוו מוקדי הזדהות  לצרכים ספציפיים של קהילות פגיעות במיוחדמוגברת היענות  יאפשרו

יפול לא יקבלו ט קבוצות מוחלשותחשש שישנו  מוסד ייעודישל  והעדרלקבוצות מוחלשות. ב

קיומו של  תטעמים כבדי משקל להעדפ, ישנם מנגד 187.מספק במצב של מחסור במשאבים

מוסד אחד יכול  אשר לו המנדט לקידום והגנה של כלל זכויות האדם.מרכזי מוסד אחד 

, ולמנוע סרבול בית של תחום זכויות האדם במדינהבמסגרת הנורמטיודא אחידות ול

משפטי. בנוסף, מוסד אחד יכול לשפר את האפקטיביות והיעילות של העבודה ארגונני ו

חום זכויות האדם, וכן לשפר את המוניטין של התחום מתוך הנחה שלמוסד אחד מרכזי בת

וכך לקדם את זכויות  קל יותר לפתח פרופיל ציבורי דומיננטי מול החברה ומול הרשויות

עמדה זו מקבלת משנה תוקף לאור הזיקה הגדלה   188.האדם ולהגן עליהן באופן מיטבי

                                                        

עומד בעקרונות פריז בעוד מרכז זכויות שלא עבר תהליך אקרדיטציה  של סלובקיההאומבודסמן ובאופן דומה יתכן  185

בלבד. גם ליוון וצרפת יש ועדה או נציבות זכויות אדם  Bהוא בעל מעמד דיטציה אשר עבר תהליך אקר של סלובקיההאדם 
אשר עברו תהליך אקרדיטציה ומוסד אומבודס בעל מנדט להגנה על זכויות אדם שלא עבר תהליך זה, אך לאור העובדה 

פחותה לשאלת ההכרה  למדינה יש מוסד בעל חברות מלאה בברית הגלובאלית, ויש חשיבות, Aכי מדובר במוסדות במעמד 

  .96, בעמ' 144, לעיל ה"ש Reif ,Human Rights and Ombudsman Institutionsבמוסד נוסף, 
186  ,IGHTSRUMAN H in,  The Shifting Boundaries of NHRI Definition in the International SystemLinda C. Reif, 

STATE COMPLIANCE, AND SOCIAL CHANGE: ASSESSING NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS 52–73 (Ryan Goodman 
& Thomas Pegram eds., 2012); Linda C. Reif, The Future of Thematic Children’s Rights Institutions in a National 
Human Rights Institutions World: The Paris Principles and the UN Committee on the Rights of the Child, 37 

HOUST. J. INT. LAW (2015).  
187   –One NHRI or Many? How Many Institutions Does It Take to Protect Human Rights? Richard Carver, 

Lessons from the European Experience, 3 J. HUM. RIGHTS PRACT. 1 (2011).  
  .20-12שם, בעמ'  ראולהרחבה  188
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ית במשפט הבינלאומי לפיה טולאור התפיסה הדומיננוההולכת בין זכויות האדם השונות, 

  189., תלויות וקשורות זו בזוזכויות האדם הינן בלתי ניתנות לחלוקה

מדינה ויש להתאים  יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מהנסיבות המשפטיות והחברתיות בכל .136

את המסגרת המוסדית למצב הקיים, כדי ליצור מערכת אשר תגן ותקדם זכויות אדם 

  רה האפקטיבית ביותר. בצו

. אחד המגמה במדינות רבות היא לאחד מוסדות שונים לכדי מוסד זכויות אדםבפרקטיקה,  .137

בבריטניה נחקק חוק השוויון אשר איחד שלוש נציבויות שונות אשר  2006-בלדוגמא, כך, 

עסקו באפליה על בסיס מין, באפליה על בסיס גזע ומוצא אתני ובאפליה של אנשים עם 

 Equality and Humanנציבות השוויון וזכויות האדם ( -ות לכדי נציבות אחת מוגבל

Rights Commission. לנציבות מנדט רחב יותר החוק במסגרת המחודשת העניק   190)

 אומבודסמןארבעה מוסדות  2008בשנת אוחדו באופן דומה, בשבדיה  אדם.בתחום זכויות ה

מוגבלות ונגד אפליה בשל  אנשים עםייעודיים (לשוויון הזדמנויות, נגד אפליה אתנית, ל

מחזיק  ). מוסד זה Equality Ombudsmanלשוויון ( אומבודסמן –ה מינית) לגוף אחד ינטי

דבר  ,, שכן אין לו מנדט רחב בתחום זכויות האדם והוא ממונה על ידי הממשלהBדירוג ב

-חוק מגם בהונגריה התקיים תהליך איחוד של מוסדות, כאשר  191.הפוגע בעצמאות המוסד

איחד שלושה מוסדות קודמים (נציב פרלמנטרי לזכויות אזרחיות, נציב פרלמנטרי  2011

הנציב לזכויות  -אתניים ולאומיים ונציב לדורות הבאים) למוסד אחד  םמיעוטילזכויות 

 A.192המדורג כמזא"מ במעמד  ,)Commissioner for Fundamental Rightsבסיסיות (

בקרואטיה, על אף שנבחנה האפשרות של איחוד מוסדות, הריבוי נותר על כנו. מוסד זכויות 

של קרואטיה. מוסד זה  ןהאומבודסמהוא  כמזא"מ Aלדירוג  הזכאשר גם אדם המרכזי ה

אמון הן על שמיעת תלונות פרטניות והן על קידום זכויות האדם ושיתוף פעולה עם גופים 

ומנגנונים בינלאומיים בתחום זכויות האדם. נוסף על מוסד זה קיימים בקרואטיה מוסדות 

   193ייעודים לשוויון מגדרי, לאנשים עם מוגבלות ולילדים. אומבודסמן

  מוסדות משלימים .4.4.2

שאלה אחרת היא האם מספר מוסדות יכולים להגיש בקשה לאקרדיטציה יחד, כאשר כל  .138

גוף אחד  מצב בוגוף יהיה אמון על חלקים אחרים מהדרישות של עקרונות פריז. למשל, 

 המשנה-ות ועדתדוחמיהיה אמון על הגנה על זכויות אדם ואילו גוף שני אמון על קידומן. 

לשאלה זו. משמעית -חדבנושא קשה למצוא תשובה האקדמית אקרדיטציה ומהספרות ל

ות לא ניתן למצוא מקרה בו גוף אשר אינו עומד בדרישות עקרונות פריז מפנה לגוף דוחב

                                                        

 Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference on Human Rights ראו 189
in Vienna on 25 June 1993, para. 5 

190   The Commission for Equality and Human Rights: A New Institution for New and cinneide, ’Colm O
Uncertain Times, 36 IND. LAW J. 141–162 (2007) 6, בעמ' 187 ; קארבר, לעיל ה"ש.  

  .146, לעיל ה"ש 2011דו"ח אקרדיטציה מאי   191
192  , AJBH -BOUT THE OFFICE AOffice of The Commissioner for Fundamental Rights, 

https://www.ajbh.hu/es/web/ajbh-en/about-the-office (last visited Dec 12, 2017) בעמ' 187; קארבר, לעיל ה"ש ,
7.  

  שם. 193
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קרוב להסדר זה אחר אשר משלים אותו בהיבטים בהם הוא לוקה בחסר. המקרה אשר הכי 

ד האומבודס מוס אשר למעשה מורכב משלושה מוסדות נפרדים: לנדפינשל  המזא"מהוא 

שלושת המוסדות חוסים תחת רי, מרכז זכויות האדם ומשלחת זכויות האדם. אלמנטרהפ

. מוסד שונים אחריותך לכל מוסד יש סמכויות ותחומי , אמנהליתמבחינה מוסד האומבודס 

חוקיות פעולתן של רשויות השלטון, כאשר יש לו מנדט מפורש בחינת האומבודס אחראי על 

ם וזכויות וחירויות בסיסיות. מרכז דעל יישומן של זכויות אגם לפקח של פינלנד בחוקה 

חינוך, הכשרה ומחקר,  פעולות ידי-זכויות האדם אחראי על קידום זכויות האדם במדינה על

ות לקידום זכויות אדם ושיתופי פעולה חיבור דוחות על מצב זכויות האדם במדינה, יוזמ

למעשה מעין ועדה מייעצת אשר מאשרת את  משמשת. משלחת זכויות האדם בינלאומיים

תכנית העבודה של מרכז זכויות האדם ועוסקת בנושאי זכויות אדם בעלי השלכות רוחב על 

ופים החברה בפינלנד, וכן מהווה פלטפורמה לשיתוף פעולה בין מוסד זכויות האדם והג

כך המשלחת מממשת את דרישת . תלתחום, כגון ארגוני חברה אזרחי נטייםבהרל

באופן גס  .הפלורליזם ושיתוף הפעולה עם ארגוני זכויות אדם אחרים פריז באופן מובנה

ניתן לומר כי האומבודסמן אחראי על ההגנה על זכויות האדם, ואילו המרכז והמשלחת 

  זכויות האדם במדינה. קידוםהיבטים שונים של אחראים על 

, Aלמוסד מעמד  העניקוה את המבנה המורכב המתוארקיבלה אקרדיטציה ל המשנה-ועדת .139

ישנה הערה הדוחקת במוסד הפיני לנקוט צעדים אשר  דוחשל האך כבר בפסקת הפתיחה 

האחריות של כל גוף ביחס לקידום  אתיבהירו באופן מיטבי את התפקידים של כל מוסד ו

אל המוסד מבחין בין המוסדות השונים ומתייחס  אינו דוחה 194ויות אדם.או הגנה של זכ

כמכלול אחד, אולם עיון באתר המוסדות מעלה כי המוסדות, לכל הפחות, מנסים להציג את 

מסגרת רק ביניהם עצמם כגופים אשר לכל אחד עצמאות מוחלטת, ואשר חולקים 

 .משותפת אדמיניסטרטיבית

לאור האמור, נראה כי הפרקטיקה המקובלת בעולם היא כי לכל מדינה יהיה מוסד זכויות  .140

ם מרכזי אחד אשר יהיה המזא"מ של אותה מדינה. גם במדינות בהן יש מוסדות ייעודיים אד

מדובר במוסדות הנוספים ומשלימים את פעולת המזא"מ ואינם תחליפיים לו. משמעות 

הדבר, היא כי על המוסד המרכזי לעמוד בעקרונות פריז ללא תלות במעמדם של המוסדות 

רק מוסד אחד מכל  גלובאליתזוק מהעובדה שבברית ההייעודיים. פרקטיקה זו מקבלת חי

  מדינה יכול להיות בעל זכויות דיבור והצבעה. 

  למזא"מקיים מוסד  הסבה של .4.5

שיפוטיים -כמתואר בפרק הקודם, ישראל איננה נעדרת מוסדות וגופים מדינתיים לא .141

י העוסקים בתחומי זכויות האדם, הן בהיבט ההגנה והן בהיבט הקידום. בשאלת ריבו

המוסדות עסקנו לעיל. שאלה נוספת חשובה בהקשר ההכרה הבינלאומית והאפקטיביות 

המקומית נוגעת לבעיות העולות מהסבה של גוף או גופים קיימים, שאינם מהווים מזא"מ, 

למסגרת מוסדית ואפקטיבית של מזא"מ המוכר באופן בינלאומי. גם כאן יש מקום לפנות 

                                                        

194 Committee on Accreditation (SCA) -ICC/GANHRI, Report and Recommendations of the Session of the Sub
7-9 (Geneva, October 27 – 31, 2014). 
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המשנה -המצטבר של ועדת ןמהניסיון ללמוד להיבטים השוואתיים לגביהם נית

 .גלובאליתלאקרדיטציה של הברית ה

הוא דוגמא למוסד אשר עבר כברת דרך בתחום ההגנה שתואר זה עתה  נדמ של פינלהמזא"  .142

-, דרך תיקון החוקה ב1919-על זכויות אדם. ממוסד אומבודסמן קלאסי בתחילת דרכו ב

זכויות וחירויות, ועד הקמת המוסד המשולש שתואר בפסקאות על שהעניק לו מנדט  1995

סד היחיד אשר הוא לא המו מוסד זה. , שעיגן סמכויות קידום באופן מפורשהקודמות

תוקנה החוקה ונוסד מחדש מוסד אומבודס בעל  2008-. בצרפת בהשתנה ברבות השנים

בתחום זכויות האדם. מוסד זה אמנם לא ביקש לקבל אקרדיטציה מכיוון סמכויות 

פיה מוסדות -מזא"מ, אולם הוא מלמד על המגמה עליש מוסד אחר המשמש כשלצרפת 

מוסד  2007-לעסוק בזכויות אדם. באופן דומה באומבודס קלאסיים מקבלים מנדט גם 

.מפורש בל מנדט יהאומבודס הנורבגי ק מוסד  גם במקרה זה  195לעסוק בזכויות אדם

, אולם אין ספק שעבודת מוסד האומבודס מוסד אחר קייםהאומבודס איננו המזא"מ, שכן 

  .תומכת מאד בהכרה של המזא"מ

 מיתחוהמנדט שלהם הורחב כדי לכלול את ש -ונורבגיה צרפת –הללו המוסדות לעומת שני  .143

בסמואה מוסד האומבודסמן עבר רפורמה זכויות האדם, אך הם לא הפכו להיות מזא"מ, 

, החוק ייסד 1988-. חוק האומבודסמן המקורי נחקק בעל מנת להפוך אותו למזא"מיסודית 

מוסד אומבודס קלאסי בעל סמכויות לבחינה של המנהל. המוסד שהוקם לא היה עצמאי 

-חוק האומבודסמן תוקן בסיועו של ה 2013-ת בתחום זכויות האדם. ביוונעדר סמכולגמרי 

Asia-Pacific Forum (APF)כולל פרק שלם  , הרשת האזורית של מזא"מ. החוק החדש

מלבד הוספת נושא זכויות האדם   196העוסק בזכויות אדם ומבהיר את סמכויות המוסד.

לתחומי הבחינה והבקרה של המוסד, החוק גם מקנה באופן מפורש סמכויות לקידום זכויות 

אדם, כגון קידום מודעות ציבורית, ייעוץ בנוגע להתאמה לדיני זכויות האדם הבינלאומיים, 

ף פעולה עם ארגוני חברה אזרחית ותיוש התייעצותלה בתחום זכויות האדם, ייעוץ לממש

. לאחר השלמת הרפורמה המוסד הגיש בקשה לאקרדיטציה דומהועם גופים בינלאומיים וכ

  A.197זכה למעמד אכן הוא  2016מאי בו

, כי הסבה של מוסד למזא"מ היא תופעה קיימת, אשר בהינתן עמידה בעקרונות נראה אם כן .144

. לאקרדיטציההמשנה -ידי ועדת-על גלובאליתבברית ה Aיכולה לאפשר קבלת מעמד  פריז

סמואה מלמדים על שני מסלולים שונים להפיכת מוסד של והמוסד  של פינלנדהמוסד 

בפינלנד בתחילה העניקו למוסד למזא"מ העומד בדרישות עקרונות פריז.  קייםאומבודס 

לאחר מכן הוסיפו לצד המוסד הקיים (אך תחתיו ועל זכויות אדם האומבודס סמכויות הגנה 

בעיקר על סמכויות קידום זכויות האדם. בסמואה  גופים נוספים האמונים מבחינה מנהלית)

קלאסי למוסד בעל מנדט מפורש לעסוק  אומבודסממוסד  ההמוסד עבר טרנספורמצי

                                                        

195  OSTON B, 21 Transplantation and Adaptation The Evolution of Human Rights OmbudsmanLinda C. Reif, 
COLL. THIRD WORLD LAW J. 269–310, 227 (2011).  

196 2013man (Komesina o Sulufaiga) Act Ombudsamoan S ;The UN Guiding Principles on Linda C Reif, 
Business and Human Rights and Networked Governance: Improving the Role of Human Rights Ombudsman 

Institutions as National Remedies, 17 HUM. RIGHTS LAW REV. 603 627 (2017),   
  .20, בעמ' 165, לעיל ה"ש 2016דו"ח האקרדיטציה מאי  197
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בתחום זכויות האדם ובעל סמכויות ספציפיות לקידום זכויות אדם ולהגן עליהן, ובכך 

-למעשה להיות מזא"מ אפקטיבי שזכה להכרה בינלאומית. שתי הדרכים, כאמור, הוכרו על

המשנה כמספקות לצורך עמידה בעקרונות פריז ומאפשרות הקמת מזא"מ -ידי ועדת

 אפקטיבי ומוכר. 

על  ,גלובאליתשל הברית ה אקרדיטציהל המשנה-ועדת ותדוחעל  סיכום פרק זה, מעברל .145

מסקנות חד  מספררקע הגיוון הקיים בין המוסדות הקיימים במדינות השונות, מעלה 

 היא כי מזא"מ נדרש להיות בעל מנדטביותר ברורה המשמעיות. דומה כי המסקנה 

חקיקה בן בחוקה או המעוג והגנה עליהן, אדםהלעסוק בקידום זכויות מפורש  סטטוטורי

 ןאייש מרחב תמרון מסוים בסמכויות הספציפיות שמוקנות למוסד, אולם ראשית. אמנם 

כי המעמד שלו כמוסד העוסק בזכויות אדם צריך להיות מעוגן בצורה מפורשת. נוסף  ספק

עקרונות הנובעות מת ושיראל מול הדעל כך, ברור כי הצטברות של חסרונות או ליקויים 

אקרדיטציה המשנה ל-יש כי ועדתגה מעמד חלקי בלבד. כמו כן, חשוב להדפריז משמע

, קידומן וההגנה המוסד ביחס לזכויות אדם פועל שלב ההעשיי – בודקת גם את הפרקטיקה

. כך עולה, כי אף אם מוסדות מסוימים נעדרים סמכות מפורשת לעסוק באחד עליהן

פיקוח על יישום אמנות בינלאומיות, העיסוק ונות פריז, למשל, רהתפקידים המופיעים בעק

, ואילו העדר עשיה בתחומים למרות חסרון זה Aג וריבפועל באותו תפקיד מסייע בקבלת ד

  . , ומן הסתם מעיד על אפקטיביות נמוכהבאפשרות ההכרה  אלה פוגע

בנוסף, מצאנו כי מנדט מצומצם לתחום ספציפי של זכויות אדם לרוב יפגע בסיכוי לקבל  .146

בתהליך האקרדיטציה. יוזכר, כי עיגון של מנדט רחב לעיסוק בזכויות אדם נמצא  Aעמד מ

במחקרים האמפיריים שבדקו את  כמאפיין משמעותי בהבטחת האפקטיביות של מזא"מ

 .הנושא

, משמעי-, המצב היום איננו חדהעוסקים בתחומי זכויות האדם מוסדות לריבויבנוגע  .147

של אותה  כמזא"מהמדינות ישנו מוסד אחד המוכר  . למרביתמסוימתומאפשר גמישות 

. מוסדות אשר יש להם מנדט לתחום מצומצם בלבד, למשל גלובאליתידי הברית ה-מדינה על

יכולים לקבל מעמד מלא. יתכן והם אף מונעים ממוסד אחר  אינם מוסד העוסק רק בשוויון,

מוסדות, אשר כל אחד  בעל מנדט רחב יותר מאותה מדינה לקבל מעמד. האפשרות כי מספר

אחד לא נבחנה עד מוסד כ, יוכרו יחד מזא"ממהם אמון על סמכויות ותפקידים אחרים של 

מנהלית הפועלים תחת מסגרת  גופים מורכב ממספרהמזא"מ המוכר של פינלנד, הכה. 

 .לעילאחת, הוא הקרוב ביותר למצב זה, כמתואר 

 

  פערים ומסקנות .5

הן נובעת מחויבות זו . של תושביה ואזרחיהזכויות האדם  להגן על מדינת ישראל מחויבת .148

ידי ישראל -מאשרור אמנות זכויות האדם עלמערכיה של מדינת ישראל מאז הקמתה והן 

בשנות התשעים. מחויבות זו לזכויות אדם צריכה לבוא לידי ביטוי לא רק כלפי חוץ במסגרת 

ודעת הקהל הבינלאומית, אלא גם  ות, מדינות אחרהתנהלות המדינה מול גופי האו"ם

 ובעיקר כלפי תושבי ואזרחי המדינה. 
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 ביססו הן בשיח המשפטי והן בשיח הציבורי בישראל את מעמדן שלחוקי היסוד חקיקת  .149

חוקי היסוד חיזקו את ההגנה המשפטית על זכויות האדם, זכויות יסוד המוקנות לכל. בפרט 

ות ובפסקי הדין של בתי המשפט. עם זאת, זכויות דבר הבא לידי ביטוי בהתדיינויות משפטי

אשר אמורים חברתיים ומוסריים עקרונות גם עקרונות משפטיים גרידא כי אם  ןהאדם אינ

לסייע לאדם לחיות חיים מלאים ומספקים. משכך מקומן של זכויות האדם ושל שיח זכויות 

 חבים יותר. חברתיים רהאדם איננו רק בין כותלי בית המשפט כי אם בהקשרים 

אמור להיות שחקן משמעותי בהרחבת השפעתן של זכויות האדם על חייהם של מזא"מ  .150

-תושבי ואזרחי המדינה. על מנת לעשות זאת המוסד צריך לעסוק בקידום זכויות האדם על

שיעלו  כך , שיפור החקיקה והמדיניות במדינהידי חינוך, העלאת מודעות הציבור לזכויותיו

של  ובחינה רהיידי חק-נורמות של זכויות אדם, ובהגנה על זכויות אדם עלבקנה אחד עם 

ידי המלצה -של הפרות זכויות אדם מערכתיות ופרטניות ועלו מצב זכויות האדם במדינה

 כיצד לתקן את הפגמים והליקויים. 

ולהגן  זכויות האדם במדינהאת אין מוסד אשר הוקם במטרה לקדם  במדינת ישראל כיום .151

אשר עיקר תפקידו הוא העיסוק בזכויות בחוק או חוקה . לא קיים מוסד בעל הסמכה עליהן

אדם. חוקי היסוד מאפשרים לבתי המשפט להגן על חלק מזכויות האדם באמצעות הליכים 

משפטיים; מוסד מבקר המדינה, כמתואר לעיל, מגן על זכויות אדם כנציב תלונות הציבור 

ת המערכתית שלו; נציבויות השוויון סגרת הביקורזכויות אדם במ ולעתים עוסק בתחומי

מקדמות ומגנות על זכויות אדם באופן נקודתי במסגרת המנדט שלהן. הרשות לקידום 

מצב השוויון המגדרי במדינה. בפרט את הזכות לשוויון ואת מעמד האישה אמורה לקדם 

ו עומד כשלעצמהגוף קיים בישראל לא  ,ונשנה י שגופי האו"ם מעירים באופן חוזראולם, כפ

רשמיות להכרה כמזא"מ אפקטיבי, בין אם מבחינת מיות הובאופן מלא בדרישות הבינלא

 המנדט, העצמאות, והמבנה הפלורליסטי ובין אם מבחינת דרכי הפעולה בפועל. 

 מבקר המדינה .5.1

קרונות עומד בחלק מן הדרישות של עעולה כי מוסד מבקר המדינה  ,עד כה ערכנומהדיון ש .152

 תקציבית ומשפטית החסין באופן יחסיא גוף בעל עצמאות . מוסד מבקר המדינה הופריז

מים פוליטיים. כמו כן, למוסד יש סמכויות לביקורת ולשמיעת תלונות רהשפעה של גומפני 

פרטניות אשר באמצעות פרשנות מרחיבה מאפשרות בפועל להגן על זכויות אדם. שימת דגש 

לחזק את ההגנה על  עתידההליכי הביקורת והן בתלונות הפרטניות על זכויות אדם הן ב

זכויות האדם בישראל באופן משמעותי. בנוסף, המלצות של מבקר המדינה בתחום זכויות 

לשפר את ההגנה על זכויות להציע כיצד לא רק להצביע על הפערים, אלא גם  עשויותהאדם 

. רתימת היוקרה והמעמד של יקויים, באמצעות חקיקה, מדיניות או תיקון לעתידבאדם 

יכולה לשפר באופן משמעותי את ההגנה אף היא מוסד מבקר המדינה לתחום זכויות האדם 

 על זכויות האדם במדינה.

עמדה זו אשר פורטה קבלת רואה עצמו כנציב זכויות האדם. אכן הנוכחי המדינה מבקר  .153

מעובדיו הבכירים של המוסד, יכולה להיות צעד כמה ידי -ובוססה במאמר שחובר על



 

47 
 

עם זאת, העובדה שמוסד מבקר המדינה יצהיר  198.משמעותי בקידום זכויות האדם בישראל

על העיסוק בתחום זכויות האדם כאחד מתפקידיו, בהתאם ל"מודל המשתמע 

איננה מהווה כדי השלמה של כלל הפערים הקיימים הדקלרטיבי", כפי שמוצע במאמר 

. למעשה, כפי שעולה מהדיון ביישום בישראלמוכר ואפקטיבי  מזא"מביחס לקיומו של 

ידי ועדת המשנה לאקרדיטציה, מוסד מבקר המדינה אינו עומד -עקרונות פריז בפועל על

 הבינלאומיים לפעולת מזא"מ מוכר ואפקטיבי.  םסטנדרטילפחות בחלק מה

. העדר זה, , כאמורמנדט מפורש לעסוק בתחום זכויות האדםהמדינה נעדר ראשית, מבקר  .154

אמנם לא מונע ממבקר המדינה לעסוק בתחום זה בפועל, אך מהווה פגם בשני היבטים 

נוגע לעמידה בדרישות עקרונות פריז והסטנדרטים הראשון  ההיבט ים:משלימ

לא ניתן לקבל  ,בפועל ישום שלהםנות פריז והיפי עקרו-, עלעילהבינלאומיים. כפי שראינו ל

 נובע מכךההיבט השני   199אקרדיטציה מלאה ללא מנדט מפורש לעסוק בזכויות אדם.

בזכויות אדם מצד מבקר המדינה תלוי ברצונו של העומד בראש המוסד. הנוכחי העיסוק ש

מבקר המדינה הנוכחי רואה את עצמו כאחראי על תחום זכויות האדם, אולם העובדה 

שעיסוק זה מושפע מזהות העומד בראש המוסד מלמדת על כך שלא מדובר במצב אשר 

הגנה בידי עלול שלא לראות . מבקר מדינה עתלאורך זמן זכויות האדםהעיסוק ביבטיח את 

על זכויות האדם רכיב עיקרי מתפקידו ולא יראה את מוסד מבקר המדינה כמוסד לזכויות 

ללא עיגון מפורש נובע מכך שעיגון של הסמכות דרוש אדם. אכן, דומה כי אחד מן הטעמים ל

  אין ערובה לכך שעיסוק זה ישמר לאורך זמן. של מנדט לעסוק בזכויות אדם

וכמעט ואינו  בפעולות קידום זכויות אדם חסר הסמכה לעסוקוסד מבקר המדינה שנית, מ .155

קמפיינים לחינוך הציבור ולהעלאת יוזם . מוסד מבקר המדינה איננו עוסק בכך בפועל

; אשר אינם בהכרח עוסקים בזכויות אדם ותדוחמודעות לזכויות אדם, מלבד סביב פרסום 

ואיננו נמצא בקשר  הבינלאומיותות זכויות האדם הוא איננו עוסק ביישום והטמעה של אמנ

המוסד איננו נמצא בקשר רציף עם החברה  ,עם גופי זכויות האדם הבינלאומיים; בנוסף

האזרחית ועם הארגונים הפעילים בתחום זכויות האדם בישראל. הפער בתחום הקידום 

קידום זכויות  חומיוק לעסוק בתכה בחמסזו בלבד שהמוסד נעדר ה. לא עמוק ומהותיהוא 

, וספק אם יש לו את המומחיות והמסגרות , הוא גם כמעט ואיננו עוסק בכך בפועלאדם

המשנה מעירה רבות על פערים בחקיקה -ועדת ,כפי שראינו .הארגוניות הנחוצות לשם כך

המסמיכה ביחס לסמכויות קידום, אף כאשר נעשית עבודת קידום בפועל. במקרה ולא 

בפועל, ברי כי ועדת המשנה לאקרדיטציה לא תראה את המוסד  מתקיימת עבודת קידום

  כממלא את התפקידים הנדרשים ממזא"מ מוכר ואפקטיבי. 

באופן קונקרטי מוסד מבקר המדינה לא מבצע כמעט פעולות ליישום והטמעה של דיני  .156

זכויות האדם הבינלאומיים, לא משתף פעולה עם גופי זכויות אדם בינלאומיים ולא מקיים 

קשרים עם ארגונים אחרים שפועלים בתחום זכויות האדם בישראל מהמדינה או מהחברה 

                                                        

  .63מרזל, גוטמן ורודס, לעיל ה"ש  198
מרזל, גוטמן ורודס טוענים כי מוסד מבקר המדינה עומד ברכיבים מרכזיים מעקרונות פריז. טענה זו נטענת בעלמא  199

בקר המדינה עומד ללא דיון במאפייני מוסד מבקר המדינה אל מול עקרונות פריז. לאור הדיון לעיל, נראה כי אמנם מ
 ראובחלק מן העקרונות אולם ישנם חוסרים משמעותיים ולא ברורה משמעות האמירה אודות עמידה ברכיבים מרכזיים, 

  .73שם, בעמ' 
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ות האקרדיטציה, דוחכויות אדם תופסים בולטות רבה בהאזרחית. היבטים אלו של קידום ז

 .כפי שתואר לעיל

ישנן  המופיעה בעקרונות פריז.כמו כן, מוסד מבקר המדינה איננו עומד בדרישת הפלורליזם  .157

מספר דרכים לממש את דרישת הפלורליזם: במינוי נציגים, בהיוועצות בהליך המינוי, 

לבד מחובות ייצוג ון ופלורליזם בצוות המוסד.  גיו אבווידובהיוועצות בהליך העבודה או 

הולם החלות בשירות המדינה באופן כללי, מבקר המדינה איננו מחויב בפלורליזם 

ובהיוועצות עם גופים וארגונים המשקפים את הקבוצות השונות באוכלוסייה. גם במקרה 

הפלורליזם  זה הדרישה היא כי הפלורליזם יעוגן בחקיקה וכי המוסד ימלא אחר דרישות

בפועל. יוזכר, כי בחקיקה המסמיכה כל אחת מנציבויות השוויון דווקא מעוגן מנגנון 

פי -המבטיח עמידה בדרישת הפלורליזם באמצעות הקמת ועדה מייעצת לצד כל נציבות. על

 החוק ועדה זו צריכה להיות מורכבת מנציגי קבוצות האוכלוסייה השונות. 

 נציבויות השוויון .5.2

ביחס לנציבויות השוויון הספציפיות, מוסדות אלו אינם מוסדות זכויות אדם בכל האמור  .158

מוסדות מדינתיים, אלא מוסדות תמטיים אשר אמונים על תחום ספציפי של זכויות אדם. 

אינם עומדים בדרישה הבסיסית תמטיים אינם נחשבים מוסדות זכויות אדם מדינתיים, ו

עם . ולהגן עליהן במדינהאת כלל זכויות האדם  של עקרונות פריז להיות מוסד שנועד לקדם

זאת חיזוק של מוסדות אלו אף הוא חשוב לשיפור הקידום וההגנה על זכויות האדם בישראל 

בתחומים  וחיזוק העמידה של ישראל במחויבות שלה לזכויות האדם של תושביה ואזרחיה

 . בהן נציבויות אלו פועלות

. בעבודה בעבודה אמונה על הפיקוח והיישום של חקיקת השוויוןנציבות שוויון הזדמנויות  .159

אחד מחוקי השוויון המרכזיים בספר החוקים בישראל, המנדט המצומצם הזה משאיר את 

, ללא גוף אשר יבטיח את יישומו 2000-חוק איסור אפליה בשירותים ומוצרים, תשס"א

בחסר וזכויותיהם של אנשים מבקר המדינה יישום החוק לוקה  דוח. כפי שעולה מומימושו

  200פי החוק אינן זוכות להגנה מספיקה.-על

ידי הממשלה -שתי הנציבויות פעולות תחת מסגרת של משרד ממשלתי ותקציבן נקבע על .160

ולא באופן עצמאי (אף אם מדובר בסעיף תקציב נפרד). כמו כן, כפי שתואר לעיל, הנציבויות 

המשפטי לממשלה. שתי עובדות אלו מגבילות את עצמאותן כפופות מבחינה מקצועית ליועץ 

 . באופן משמעותי של הנציבויות

נציבות שוויון זכויות בכל האמור ביחס בין דיני זכויות האדם הבינלאומיים והנציבויות,  .161

אנשים עם מוגבלות אחראית על יישום והטמעה של האמנה בדבר שוויון זכויות לאנשים עם 

נציבות שוויון הזדמנויות   201.ולא מכוח החוק ת ממשלה בענייןמוגבלויות מכוח החלט

ורים לתחומי בעבודה איננה אמונה על יישום והטמעה של אמנות העוסקות בנושאים הקש

                                                        

 )2015( 545 א66דוח שנתי מבקר המדינה  200
 להרחבה בעניין זה ראו נייר עמדה של המרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית,  201
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האחריות של הנציבות, עם זאת, ברי כי בפועל היא פועלת בתחום אשר קשור בקשר ישיר 

 אל חתומה עליהן.לדיני זכויות האדם הבינלאומיים המעוגנים באמנות שישר

 ועדה פרלמנטרית לזכויות אדם .5.3

עקרונות פריז קובעים דת הכנסת. אדם בעבוהזכויות גע בהתייחסות לנושא פער אחרון נו .162

במדינות רבות שיתוף לפעול בשיתוף פעולה אפקטיבי גם עם פרלמנט המדינה.  מזא"משעל 

ישנו גיוון בין דרכי פעולה זה מתקיים באמצעות ועדה פרלמנטרית לענייני זכויות אדם. 

הפעולה והסמכויות של ועדות אלה: החל בכתיבת חוות דעת על הצעות חוק, דרך יוזמות 

וקמפיינים חינוכיים בציבור מטעם הפרלמנט ועד קשר עם מוסד זכויות האדם במדינה. 

בישראל לא קיימת ועדה אשר עוסקת בזכויות אדם באופן מפורש ואשר בוחנת השפעה של 

ת על זכויות אדם. כאמור לעיל, הדיונים בזכויות אדם, ככל שהם מתקיימים, עבודת הכנס

 מתרחשים במסגרת הנושאים הספציפיים שנדונים בוועדות. 

  

  המלצות .6

יקט רכו במסגרת פרוובהתבסס על הישיבות ומפגשי ההיוועצות שנע ,לאור הפערים שזוהו .163

אנו ממליצים העברית בירושלים,  באוניברסיטההמחקר של מרכז מינרבה לזכויות האדם 

אשר יהיה אמון על קידום  זא"מלעצב מיסייעו על שורה של צעדים חלופיים ומשלימים אשר 

זכויות האדם בישראל וההגנה עליהן באופן רשמי, ואשר יעלה בקנה אחד עם הדרישות 

 :הסטנדרט הבינלאומיהנובעות מעקרונות פריז, ו

  הקמת מוסד ממלכתי חדש, ייעודי ואפקטיבי לקידום זכויות האדם ולהגנה עליהן .6.1

על מנת לקדם את זכויות האדם בישראל ואת ההגנה עליהן באופן מיטבי החלופה  .164

ייעודי  ,עצמאי ,חדשממלכתי מוסד היא הקמת והטובה ביותר הטבעית , הראשונה

משמעה בראש ובראשונה הקמה של  אפשרות זו .ישראל זא"מ שלשיהיה המ ואפקטיבי

בתחום זכויות האדם בישראל; גוף אשר יהיה אמון  בעל הסמכות והמומחיות גוף אשר יהיה

  .ההגנה עליהןזכויות האדם בישראל וקידום על 

חלופה זו מזכירה את ההצעה אשר הובאה בסופו של המחקר שנערך במרכז מינרבה לפני  .165

עשרה שנים. במחקר זה הוצע להקים בישראל נציבות זכויות אדם אשר למעלה מחמש 

מנדט רחב לעיסוק בזכויות אדם בהסתמך על החקיקה הישראלית ועל האמנות  תתהיה בעל

  202מה.והבינלאומיות עליהן ישראל חת

 פלורליזםנוגע למנדט וסמכות, עצמאות והקמה של מוסד חדש דורשת קבלת החלטות ב .166

את  עקרונות פריז ומסמך ההערות הכלליות מתווים. עם זאת, המוסדולדרכי הפעולה של 

הכיוון הכללי. כפי שהוזכר לעיל, היצמדות לעקרונות פריז מהווה נקודת פתיחה חשובה 

ביצירת מוסד אפקטיבי אשר ישפיע לחיוב על מצב זכויות האדם במדינה. דומה כי רשימת 

לת תפקידים רבים החיוניים לקידום התפקידים אשר פורטו בהצעה של מרכז מינרבה כול

                                                        

  .57, עמ' 4בנזימן, לעיל ה"ש  202
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זכויות האדם במדינה וביניהם: חינוך והסברה לקידום ההכרה בזכויות אדם, העלאת 

 ,אייםמודעות הציבור, חוות דעת לגבי חקיקה ומדיניות, קיום חקירות ובירורים עצמ

  203התערבות בהליכים משפטיים.ו פרסום המלצות וקווים מנחים

בסטנדרטים הבינלאומיים יאפשר למוסד, לאחר תהליך הקמה של מוסד חדש העומד  .167

וכן לקחת חלק בדיונים של  גלובאליתהאקרדיטציה, לקחת חלק ולהצביע בדיוני הברית ה

מועצת זכויות האדם. בנוסף הדבר עולה בקנה אחד עם ההסכמה החלקית של ישראל עם 

  הקודם.  UPR-הערות מסבב ה

ות זכויות האדם הבינלאומיות, על הקשר עם בנוסף, המוסד יהיה אחראי על יישום אמנ .168

ארגוני זכויות האדם הבינלאומיים ועל הקשר עם גופי זכויות אדם אחרים הפועלים בארץ. 

של החברה  םבמרכז מינרבה נערכים מפגשי EIDHR-לשם המחשה, במסדרת פרויקט ה

של האמנות  יישוםהעדות והאזרחית עם נציגי הממשלה בנוגע לדוחות שהמדינה מגישה לו

מפגשים מסוג עריכת המקום המתאים ביותר להוא , עצמאי ומקצועי מזא"מ 204השונות.

 זה. 

חלופה זו תעמיד את ישראל בשורה אחת עם מרבית מדינות העולם אשר מכירות בתפקיד  .169

ובתרומה של מזא"מ  המשמעותי של המדינה בהגנה על זכויות האדם של תושביה ואזרחיה

ייעודי לקידום זכויות האדם וההגנה עליהן ועצמאי  ,חדשת מוסד . הקמלמימוש תפקיד זה

. מוסד זה יענה על הצורך הן מבחינה בישראל הוא הדרך הטובה ביותר להשיג מטרה זו

והן מבחינה פנימית  והקהילה הבינלאומית בכללותה חיצונית אל גופים בינלאומיים שונים

יר עם ארגוני זכויות אדם בחברה כמוקד לעשייה בתחום זכויות האדם הנמצא בקשר יש

   האזרחית.

  כמזא"מ מוכר ואפקטיביבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מעיגון של מוסד  .6.2

ככל שלא יוקם מזא"מ חדש, מומלץ לנקוט בפעולות תחיקתיות ואחרות שיבססו ויעגנו את  .170

מבקר מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כמזא"מ מוכר ואפקטיבי. אמנם, כאמור, 

המדינה רואה את ההגנה על זכויות האדם כחלק מתפקידו כבר כעת, ואכן מדובר בגוף בעל 

מאפיינים מוסדיים המהווים בסיס טוב ליצירת מוסד זכויות אדם, בעיקר בהיבט העצמאות 

מוסד זה נעדר הסמכה חוקית פרק הקודם, , כמפורט בהמוסדית והתקציבית. אולם

נעדר הסמכה מפורשת לעסוק בתחום זכויות האדם, שהיא תנאי בסיסי להכרה כמזא"מ; 

; נעדר מאפיינים ברורים של ואינו עוסק בכך בפועל בתחום קידום זכויות האדםלעסוק 

 פלורליזם מוסדי; ואינו מטמיע בכל דרכי עבודתו את דיני זכויות האדם הבינלאומיים.

רים אלו ניתן לגשר באמצעות תיקונים ממוקדים לחוק מבקר המדינה ופעולות על פע .171

 כבר עתה בסמכותו של מבקר המדינה:מנהליות המצויות 

ואינה  פעילות בפועל אינה מבטיחה כי ההגנה על זכויות האדם תישמר לאורך זמן .171.1

יש  ,הכלול בעקרונות פריז. בהתאם יםהבינלאומי יםעולה בקנה אחד עם הסטנדרט

                                                        

 .64-58שם, בעמ'  203
 .15לתיאור הפרויקט בפירוט ראו בלבן וברודי, לעיל ה"ש  204
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ם את קדכך שיוענק למבקר המדינה מנדט מפורש לאו את חוק היסוד לתקן את החוק 

 . ולהגן עליהן זכויות האדם

רש ופי עקרונות פריז יש צורך בעיגון של סמכויות קידום באופן מפ-כאמור, על .171.2

יש ערך גם  המשנה לאקרדיטציה-ועדתבחקיקה. יחד עם זאת, כפי שראינו מבחינת 

לפעולות קידום בפועל. בהתאם, ברי כי באם יקודם תיקון חקיקה עליו להעניק למוסד 

מבקר המדינה גם סמכויות לקידום זכויות האדם בישראל. עם זאת, בהעדר תיקון 

יש למסד כבר בעת הזו פעולות לקידום זכויות אדם במסגרת הסמכויות חקיקה, 

הסמכות לקידום זכויות אדם  ,של עקרונות פריזהפרשנות  פי-על. הכלליות של המוסד

כוללת פעולות חינוך, הכשרה, ייעוץ, פעילות ציבורית ושיתוף פעולה בינלאומי ומקומי. 

על מוסד מבקר המדינה לבחון אלו מפעולות אלו ניתנות לביצוע במסגרת הסמכויות 

לצד זאת, נבקש להציע מספר צעדים אשר יכולים לשפר  .כבר עתה של המוסדהכלליות 

 .עולות לקידום זכויות האדם במדינהביצוען של פ

 זכויות האדם בכל פעולות משרד מבקריקבעו הנחיות להטמעת דיני מוצע כי  .171.3

במקביל מוצע כי המשרד ימנה רפרנטים משפטיים  המדינה ונציבות תלונות הציבור.

הטמעה של דיני זכויות האדם בפעולות  .הבינלאומייםהמומחים לדיני זכויות האדם 

ולהבטיח כי  יכולה לשפר את ההגנה על זכויות האדםמבקר המדינה באופן אפקטיבי 

תייחסות לאמנות זכויות האדם ה .ישראל תעמוד בהתחייבויותיה הבינלאומיות בעניין

זכויות להמודעות בהעלאת תסייע ות נציב תלונות הציבור דוחות הביקורת ובדוחב

אף לסייע בהגנה על זכויות  ותקונקרטיות לשיפור הליקויים יכולהאדם, והמלצות 

האדם בעתיד. באופן זה מבקר המדינה יכול לקדם את ההטמעה והיישום של אמנות 

 זכויות האדם ואת ההגנה על זכויות האדם של תושבי ואזרחי ישראל.

דות ביקורת ואומבודס מקיים קשרים בינלאומיים עם מוס מבקר המדינה מוסד .171.4

אנו ממליצים כי מוסד מבקר המדינה מרחבי העולם ועם ארגוני גג של מוסדות אלו. 

של מוסדות  מדינתיים וארגוני גגיפעל לקדם את קשריו גם עם מוסדות זכויות אדם 

. לשני הארגונים APF-עם הו גלובאליתברית הקשר עם ה רייווצבפרט מומלץ כי . אלו

כמו כן,  .בסיוע למוסדות לבסס את מעמדם כמוסדות מדינתיים לזכויות אדםניסיון רב 

, כגון פינלנד, זא"מ של מדינתםשל מוסדות אומבודס אשר נהיו למ מניסיונםניתן ללמוד 

  או סמואה.

נוסף על קשר עם ארגונים של מוסדות זכויות אדם, ישנה חשיבות במיסוד הקשר עם  .171.5

גופים אלו יכולים . UNDP-ו OHCHR-ות האדם, ה: מועצת זכויגופי האו"ם השונים

אחד מתפקידיו המרכזיים של . בנוסף, זא"מס מוסד מבקר המדינה כמולסייע בביס

. UPR-מנות של האו"ם והשתתפות בהליך האהיישום הוא הקשר עם ועדות  מזא"מ

מוסד מבקר המדינה יכול להיות סוכן משמעותי בדיווח על מצב זכויות האדם במדינה 

מקביל לדיווח הממשלתי). בנוסף, מוסד מבקר המדינה כגוף מדינתי לא ממשלתי יכול (ב

לעודד שיח בין החברה האזרחית לגופי הממשלה סביב הדיווחים לאו"ם. בצורה זו, 

הליכי הדיווח לאו"ם אינם נותרים חלק מתהליך אשר מתרחש ברמה הבינלאומית 
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ודיון על מצב זכויות האדם במדינה  ומחוץ לגבולות המדינה, אלא מהווים מוקד לשיח

  ניתן לעשות על מנת לשפר את המצב ולקדם את זכויות האדם במדינה.הועל 

אמור להיות מרכז של עיסוק בתחום זכויות  מזא"מבהמשך לנקודה האחרונה,  .171.6

האדם במדינה. בהתאם עליו להיות בקשר עם ארגונים אחרים העוסקים בתחום זכויות 

השונים העוסקים  שיתוף בין הגופיםגופים מדינתיים וארגוני חברה אזרחית.  – האדם

יצירת לביסוס תפיסה אחידה של זכויות אדם במדינה, יסייע לבתחום זכויות האדם 

 שיתוף פעולה בקידום מטרות בתחום זכויות האדם. יאפשר מערכת מושגים משותפת ו

של מבקר המדינה או בתיאום עם שיתוף פעולה מסוג זה יכול להיעשות תחת חסותו  .171.7

גם את כפי שנטען בפנינו, העובדה כי מוסד מבקר המדינה מבקר  גוף חיצוני כלשהו.

את נציבויות השוויון,  טמדינתיים אשר עוסקים בתחום זכויות האדם, ובפרהגופים ה

עלולה להקשות על יצירת פורום משותף לארגונים השונים תחת חסותו של מוסד מבקר 

פורום משותף לגופי זכויות האדם במדינה, אשר יכלול וקם מוצע כי יבהתאם,  המדינה.

נציגים של מוסד מבקר המדינה (כמוסד זכויות אדם), הנציבויות השונות, גופי חברה 

גוף חיצוני למוסד מבקר המדינה, כגון: מרכז מחקר, יכול  אזרחית וחוקרים בתחום.

ום עם מוסד מבקר המדינה כמוסד זכויות לארח או לרכז את הקמתו של פורום זה בתיא

קר המדינה מוצע כי הקמת פורום כזה תוסדר במעין מסמך הבנות בין מוסד מבהאדם. 

 . לגוף אשר ירכז את הפורום

אפשרות חלופית אשר יכולה לענות לפחות על חלק מהדרישה לשיתוף פעולה עם  .171.8

סד מבקר המדינה יד מו-ועדה מייעצת עלהקמת ארגוני זכויות אדם יכול להיות 

הקיימות  לוועדותבדומה  המורכבת מנציגי חברה אזרחית מכלל קבוצות האוכלוסייה,

. חלופה זו גם תענה על דרישת הפלורליזם שאיננה מתמלאת באופן לצד נציבויות השוויון

חלופה זו מזכירה את משלחת זכויות  מספק ביחס למוסד מבקר המדינה במצב הנוכחי.

, אשר מורכבת מנציגים שונים ומממשת הן את מ של פינלנדהקיימת במזא"האדם 

נוספים שעוסקים בתחום זכויות  םדרישת הפלורליזם והן את דרישת הקשר עם ארגוני

 האדם מתוקף חברותם במשלחת.

הפסקאות האחרונות כללו המלצות אופרטיביות אשר נועדו לעבות את פעולות הקידום של  .172

. כפי שנטען לעיל הפער בנוגע לסמכויות קידום מזא"ממוסד מבקר המדינה הנדרשות מ

ברמה החקיקתית וברמה  –ידי מוסד מבקר המדינה הוא פער כפול -זכויות האדם על

יש להתקדם בשני  כמזא"מוסד מבקר המדינה הביצועית. על מנת לקדם את הכרתו של מ

בוחנת הן את ההסמכה בחוק והן  המשנה לאקרדיטציה-ועדת, שראינו לעיל הרבדים. כפי

המשנה -ועדתפי -על מזא"מאת הפעולות בפועל. פעולות קידום הן חלק בלתי נפרד מעבודת 

-עלאמנם  .א"מכמז, ללא ביצוע פעולות קידום המוסד איננו פועל באופן מלא לאקרדיטציה

 המשנה לאקרדיטציה-ועדתפי עקרונות פריז נדרשת הסמכה בחוק לבצע פעולות קידום, 

תעיר למוסד אשר פועל לקידום זכויות אדם אף ללא מנדט מעוגן לכך בחוק, אך תכיר בעצם 

  כפי שראינו לעיל. ,Aהפעילות ובהעדר ליקויים נוספים עשויה אף להעניק מעמד 

יש להתחיל לבצע פעולות לקידום זכויות האדם, אף  מזא"מהיות בהתאם, דומה שכדי ל .173

עם זאת, כפי שהמנדט להגנה על זכויות אדם נדרש לעיגון  בהעדר יוזמה לתיקון החקיקה.
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שיפעל בישראל  יסוד, כך גם מנדט הקידום. בטווח הארוך על מנת-מפורש בחקיקה או בחוק

  ם וההגנה בחקיקה באופן מפורש.יש לעגן את סמכויות הקידו זא"מ מוכר ואפקטיבימ

  פעולות לחיזוק יתר המוסדות העוסקים בזכויות אדם .6.3

מבלי לגרוע מההמלצות לעיל, יש לנקוט בפעולות ארגוניות ותקציביות ביחס לחיזוק יתר  .174

המוסדות העוסקים בזכויות אדם בישראל. זאת, במקביל להקמתו של מזא"מ חדש או 

ת יונציבוכפי שראינו, ללהתאמת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לתפקיד. 

מוגבלות  עם זכויות אנשים –של זכויות אדם ספציפי תחום יש מנדט מצומצם להקיימות 

מקצועית עצמאות הות התקציבית והאכמו כן, ראינו כי העצמבעבודה. הזדמנויות ושוויון 

בחסר וכי קיימים פערים מסוימים ביחס לאמנות זכויות האדם. לאור  ותשל הנציבויות לוק

 :פערים אלו מוצעות מספר המלצות

מנויות בעבודה גם על חוק איסור אפליה דנציבות שוויון הזט מוצע כי יורחב מנד .174.1

כאמור לעיל, כיום אין גוף בעל סמכויות אכיפה,  .2000-בשירותים ומוצרים, תשס"א

הרחבת מנדט נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כך  זה.חוק יישום ופיקוח ביחס ל

ק יבטיחו הגנה לא רפי חוק זה -שיכלול סמכויות אכיפה, יישום ופיקוח גם על

, אלא גם יבססו את ויישום טוב יותר של החוק משמעותיות יותר על הזכות לשוויון

מעמדה של הנציבות כגוף המגן על הזכות לשוויון בישראל. למעשה, מוצע כי הנציבות 

  205שוויון הזדמנויות בעבודה.נציבות תהיה נציבות שוויון כללית ולא רק 

ר נקבע במסגרת תקציב הממשלה בסעיף נפרד. שתי הנציבויות בעלות תקציב אש .174.2

ועדת הכנסת או  ועדת ביקורת המדינהידי -מוצע, כי תקציב הנציבויות יאושר על

. כמו כן, בדומה לתקציב משרד מבקר המדינה ,המלצה נפרדת להלן) או(רלזכויות אדם 

לנציבויות כך מוצע כי תוסדר מערכת היחסים המקצועית בין היועץ המשפטי לממשלה 

שיתאפשר לנציבויות לגבש את עמדת המשפטית ללא תלות בעמדת היועץ המשפטי, ואף 

להגישה לבית המשפט במקרה הצורך. אנו ערים לכך שהעובדה שגוף של המדינה מגבש 

עמדה משפטית במנותק מעמדת היועץ המשפטי לממשלה איננה חפה מבעיות, אולם כדי 

ואת האפקטיביות שלהן, יש לאפשר להן לפעול גם להבטיח את עצמאות הנציבויות 

 באופן עצמאי מבחינה מקצועית.

 זכויות של נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות אחראית על האמנה בדבר .174.3

בהחלטת ממשלה ואיננו נובע אנשים עם מוגבלויות, כמתואר לעיל. עם זאת, תפקיד זה 

נציבות שוויון זכויות אנשים עם לעגן את תפקידה של מוצע מעוגן בדבר חקיקה. 

 מוגבלות כגוף האחראי על יישום האמנה בחקיקה.

                                                        

ידי -הצעה זו למעשה מקרבת את נציבות שויון הזדמנויות בעבודה לגופי שוויון הנפוצים במדינות אירופה ונדרשים על 205

, הדירקטיבה של האיחוד האירופי נגד אפליה על בסיס גזע  /http://www.equineteurope.orgהאיחוד האירופי, ראו 

 Directive 2000/43/EC against discrimination onא אתני מחייבת הקמת גוף שוויון להיאבק באפליה, ראו ומוצ
grounds of race and ethnic origin כן ראו ;Bruno De Witte, New Institutions for Promoting Equality in Europe: 

Legal Transfers, National Bricolage and European Governance, 60 AM. J. COMP. LAW 49 (2012).  
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יישום להיות אחראית על הזדמנויות בעבודה הנציבות שוויון את  להסמיךמוצע כן,  .174.4

ההיבטים הרלוונטיים מהאמנה לביעור האפליה נגד נשים לצורותיה ומהאמנה בדבר 

וביסוס  ות פועלת בתחומים רלוונטייםהנציב ביעורן של כל צורות האפליה הגזעית.

בות על אדנים נוספים. כמו כן, הנציבות יאחריות ביחס לאמנות תבסס את פעולות הנצ

תפעל לקדם את המודעות לזכויות הכלולות באמנה מתוקף תפקידה כאחראית על יישום 

  האמנה. 

  הקמת ועדת זכויות אדם פרלמנטארית .6.4

הנוספים הגופים  לחיזוק מוכר ואפקטיבי וההמלצותלצד ההמלצות לביסוס של מזא"מ  .175

בבקרה על  הרשות המחוקקתשל  זכויות האדם יש לבסס גם את מקומה בתחוםהפועלים 

שר מוצע כי תוקם ועדה פרלמנטרית לענייני זכויות אדם, אמצב זכויות האדם בישראל. 

ר בין הכנסת טים של זכויות אדם מעבודת הכנסת ותהיה אחראית על הקשביתרכז אליה ה

: נציבות לבין מוסד זכויות האדם המדינתי וגופי זכויות אדם אחרים הפועלים במדינה

הזדמנויות בעבודה, נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות והרשות לקידום מעמד  שוויון

 האישה.

לסייע במילוי החוסר בהתייחסות לנושא זכויות  נועדה תריאפרלמנטועדת זכויות אדם  .176

בעבודת הכנסת. ועדה זו יכולה להיות ועדה מקשרת בין מוסד זכויות האדם המדינתי  האדם

ועדה לענייני ביקורת המדינה מקשרת בין ודת הכנסת, בדומה לדרך בה הובישראל לבין עב

צריך בראש ועדה זו  ., והמזא"מ ידווח לוועדה זו באופן שוטףמדינההכנסת למוסד מבקר ה

סד עוד ומביקורת המדינה. באמצעות ועדה זו יעדת ודומה לו, בהמהאופוזיצי"כ לעמוד ח

עדה והואפיק ביקורת על מצב זכויות האדם במדינה בפיקוח חברי הכנסת, נבחרי הציבור. 

תחווה דעתה על הצעות חוק המעלות נושאים הקשורים להגנה על ולקידום זכויות האדם 

  בישראל, ותקיים דיונים בסוגיות אלו.
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העברית בירושלים. במסגרת הפרויקט נערכו פגישות והיוועצות עם נציגי חברה אזרחית, 

ממשל ואקדמיה במטרה לבחון כיצד ניתן לקדם הקמתו של מזא"מ מוכר ואפקטיבי 

יחס לקידום זכויות האדם וההגנה בישראל. מסמך זה מציג את המצב הקיים בישראל ב

יהן, את הסטנדרטים הבינלאומיים המסדירים את פעולתם של מזא"מ ואת היישום על

של מוסדות אלו.  גלובאליתהמשנה לאקרדיטציה של הברית ה-ידי ועדת-שלהם בפועל על

לאור הדברים שעלו בפגישות ובדיונים ובהתבסס על המחקר שהוצג לעיל, המלצנו על שורה 

ם בישראל ולשפר את צעדים חלופיים ומשלימים אשר נועדו לקדם את זכויות האדשל 

 ילטעמנו, לצד האפשרות להקמת מזא"מ חדש העומד בסטנדרט הבינלאומההגנה עליהן. 

ידי -הקבוע בעקרונות פריז עומדת האפשרות לעגן את מוסד מבקר המדינה כמזא"מ על

ביצוע של מספר פעולות הנמצאות כבר שורה של תיקונים פשוטים לחוק מבקר המדינה ו

אנו תקווה כי המלצות אלו יסייעו לקדם את עתה בסמכותו הכללית של מבקר המדינה. 

אפקטיבי  זכויות האדם בישראל ואת ההגנה עליהן, ויהוו תשתית להקמתו של מזא"מ

  .ידי הקהילה הבינלאומית-הראוי לשמו ולחשיבות תפקידו ומוכר על


