
 

 על המרכז לזכויות הילד והמשפחה 
 
 

הקימה מכללת "שערי משפט" את המרכז לזכויות הילד והמשפחה  4002בשלהי שנת 
כמרכז אקדמי ייחודי למחקר ומידע בנושא זכויות הילד והמשפחה. המרכז מהווה מרכז 
מחקר, מידע, כנסים וימי עיון, ובית יוצר לרעיונות חדשים ולדיון בדילמות שעל סדר 

ום בסוגיות שונות, משפטיות וחברתיות, הקשורות ביחסי הגומלין שבין זכויות הי
ילדים, הורים ומשפחה. המרכז מקדם בדרכים שונות דיון ציבורי, משפטי וחברתי 
 בסוגיות הנוגעות לזכויות הילד ולענייני משפחה. בין דרכים אלה: כנסים, ימי עיון

דים נפגעי עברה )בשיתוף המועצה לשלום ניהול קליניקה לליווי יל, הנערכים במכללה
בשיתוף גופים  –, מחקר, העלאת הצעות חוק, פרסומים אקדמיים ועוד, הכול הילד(

כנסת, חוקרים ממדעי -ומרצים מתחומים שונים, כגון אישי ציבור, שופטים, חברי
 החברה, ועוד.

ור פעילויות המרכז מיועדות לא רק למשפטנים ולשופטים, אלא גם לאנשי ציב
מקצוע שונים הבאים במגע עם הילד והמשפחה, כגון רופאים, עובדים -ולבעלי

 סוציאליים, פסיכולוגים ועוד.
 המרכז מהווה נדבך נוסף בשרשרת פעילויות שהמכללה מקדמת במישורים שונים.

 .www.mishpat.ac.ilכתובת האינטרנט של המרכז:  
 

 המשפחהחוקת המרכז לזכויות הילד ו

הילד הוא אדם, ועליו לזכות בזכויות אדם בזכות ולא בחסד, הכול בהתאם  .1
, שמדינת ישראל 1191להתפתחותו וברוח אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד משנת 

 חתמה עליה ואשררה אותה.

יש להקפיד על מתן כבוד לילד ועל שיתופו לפי גילו ולפי כשריו המתפתחים, בכל  .4
משפחתי הנוגע לו. הדבר מתבטא הן בזכות השימוע והטיעון עניין חברתי, ציבורי ו

ובמתן משקל ראוי לדעותיו של הילד בהליכים משפטיים הנוגעים לסכסוכים 
במשפחה, והן בהתייחסות החברתית הנאותה לצרכיו, כולל התאמת שירותים 

הילד  הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחוםומתקנים לצורכי הילד, ברוח דו"ח 
 )ועדת כבוד השופטת סביונה רוטלוי(. בחקיקה ויישומם והמשפט

גיה חברתית, זכויות הילד וטובתו צריכות להיות השיקול הראשון במעלה בכל סו .3
ציבורית ומשפטית הקשורה לילד ולמשפחתו. עם זאת, יש לבחון את זכויות הילד 
גם לאור השתייכותו המשפחתית, התרבותית והקהילתית. זכויות הילד נמצאות 
במרכז. אולם, יש להביא בחשבון גם את זכויות ההורים, זכויות חברים אחרים בתא 



 

היחידה המרכזית, הבסיסית והחשובה  המשפחתי וגם את זכויות המשפחה, שהיא
 ביותר בחברה, כגוף נפרד ועצמאי. 

יש לשאוף להכריע בסכסוכים בין ילדים לבין הורים במישורים השונים בדרכים  .2
אלטרנטיביות, כגון טיפול או גישור, מתוך הנחה, כי דרכים אלה ייטיבו יותר עם 

ליליות בעבירות במסגרת הילד והמשפחה. כמו כן יש לשאוף להעביר התדיינויות פ
 המשפחה לבית המשפט לענייני משפחה.

 

 ועדת ההיגוי של המרכז לזכויות הילד והמשפחה

 פריגת, מכללת "שערי משפט".-ד"ר איילת בלכר 
 ."ד"ר אביעד הכהן, דיקן מכללת "שערי משפט 
  ,יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. לשעברעו"ד שמואל מורן 
  ,פקידת סעד ראשית לחוק הנוער במשרד הרווחה. לשעברהגב' מרים פבר 
  'אשלים" מנהלת תוכניות בתחום פיתוח משאבי אנוש בעמותתלשעבר דפנה פרומר, הגב".      
 .ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד 
 .)פרופ' אליאב שוחטמן, מכללת "שערי משפט" )לשעבר דיקן 
 נהלת עמותת "שערי משפט".השופט )בדימוס( יעקב שמעוני, חבר ה 
 המנהלים המשותפים של המרכז לזכויות הילד והמשפחה: ד"ר רונה שוז 

, והמנהל הקודם ד"ר בנימין שמואלי, מכללת "שערי פריגת-איילת בלכרוד"ר 
 משפט".

 
 יבואו על התודה והברכה:

 
( , נשיא המכללה, יהודה )הודישלמה יהודהפרופ' "ר אביעד הכהן, דיקאן המכללה, ד

, על שותפות אמיצה לרעיונות וסיוע פעיל בהגשמתם ועל , מנכ"ל המכללהליברמן
 .תמיכה בהוצאתו לאור של כתב העת

 , על עבודה מאומצת ומועילה.מרכז המערכת, עדן כהן
 .לדורותיהם חברי מערכת כתב העת

 
 העורכים


