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 בירור תלונות על ידי נציבות פניות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית
 

 כללי .1

 שלנוסדה בחקיקה על מנת לאפשר בירור תלונות  נציבות פניות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית .1.1

המהוות חלופה ביתית  ,ילדים שאינם גדלים בבית המשפחה, אלא מתגוררים במסגרות חוץ ביתיות

שנועדה לספק להם את כל צרכיהם בכל שעות היממה, לרבות במשפחות אומנה, מעון משפחתי או 

 השגותיהם.וזקוקים לכתובת לבדיקת  בפנימייה

היומיום של הילד בחלופה  הנוגעות לחיי תהנציבות מהווה כתובת לפנייה בכל שאלה על בירור זכויו .1.1

 .וכן להגשת תלונותהביתית 

שבכל  הנציבות פועלת בהתאם לאמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, אשר בבסיסה ההכרה בכך .1.1

ועל אחת כמה וכמה אלה שאינם יכולים לגדול בקרב משפחתם הטבעית,  הפעולות הנוגעות לילדים

 .זכויותיו יישמרו וקולו יישמעמכריע, תהא טובת הילד שיקול 

 

 מטרת הנוהל .2

קביעת דרכי עבודה בכל הנוגע לקבלת תלונה, בירורה ומעקב אחרי ביצוע המלצות הנציבות, תוך  .1.1

הסדרת תפקידם של כלל הגורמים הרלוונטיים בתהליך ובהתאם לאמור בתקנות אומנה לילדים 

 .1019-תשע"טהביתית(, -)מנגנון תלונה לילדים במסגרת השמה חוץ

 

 הגדרות .3

נציבות פניות ילדים ונוער  –" נציבות פניות ילדים ונוער" או "מנגנון לבירור תלונות" או "הנציבות" .1.1

 .1016-לחוק האומנה לילדים, התשע"ו 56בהשמה חוץ ביתית, אשר הוקמה לפי סעיף 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. –" המשרד" .1.1

חלופת בית בעבור ילד שנתקבלה החלטה כדין להשמתו במסגרת  –" ביתית-חוץמסגרת השמה " .1.1

 .שנועדה לספק לו את כל צרכיו בכל שעות היממה, לרבות משפחת אומנה, מעון משפחתי או פנימייה

 כל אחד מאלה: –" ילד" .1.3

 .שנים 18מי שטרם מלאו לו  .1.3.1

( לחוק 1)ג151 בסעיףשנים והוא לומד במוסד חינוכי כהגדרתו  10מי שטרם מלאו לו  .1.3.1

 .שעות לפחות 10כנית לימודים בהיקף של הביטוח הלאומי, בת

שנים והוא שוהה באומנה לאחר אשפוז או  11ילד עם מוגבלות או מי שטרם מלאו לו  .1.3.1

 .כתחליף לאשפוז או זקוק לטיפול תרופתי מיוחד או למעקב רפואי מיוחד

 

 עקרונות .4

ולברר את התלונה תוך כדי שמירה על זכותו של הפונה לפנות תפקיד מנגנון בירור התלונות לפעול  .3.1

זהותו של הפונה יכולה להישאר , על כן. ש מפגיעה עקב הגשת התלונהבאופן חופשי ומוצנע ובלא חש
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במידה והוא מעוניין  ,בתהליך בירור התלונהמפני הנבדקים והגורמים אליהם פונה הנציבות חסויה 

נציבות בתהליך הבירור מחויבים לשיתוף פעולה מלא גם במקרה בו כל הגורמים אליהם תפנה ה. בכך

 . בפניהם ותזהות הפונה או זהות מושא התלונה חסוי

, הנציבות תיוועץ עם הילד עצמו או המתלונן בשם הילד, ככל שמתאפשר ובהתאם לאופי התלונה .3.1

 . אודות דרכי הבירור המתאימות ביותר

 

 דרכי עבודה .5

 

 קבלת תלונה .5.1

ילדים  על ידי ילדים ובני נוער בהשמה חוץ ביתית וכן על ידיתלונות יכולות להתקבל  .5.1.1

 .אחרים, ידיד של הקטין, אפוטרופוסים לדין או עו"ד שמינה בית משפט לקטין

, הודעה כתובה לטלפון, שיחת טלפון - התלונות יכולות להתקבל בנציבות במגוון דרכים .5.1.1

. למשרדי הנציבותפיזית הגעה פנייה באמצעות הרשתות חברתיות או על ידי , דואר, מייל

 הפנייה.במידה והפנייה תתקבל בעל פה ולא בכתב, הנציבות תדאג לתיעוד 

התלונה, הנציבות הילד שבעניינו הוגשה במידה והתלונה התקבלה על ידי גורם שאינו  .5.1.1

על פי הנסיבות וצרכיו של  שבמוקד התלונה, ככל שמתאפשר ילדתחתור לשיח ישיר עם ה

 .ילדה

בתהליך בירור התלונה  ותחסוי ישארוי וזהותו של הילד שבמוקד התלונה זהותו של הפונה .5.1.3

 .בכך הם מעונייניםבמידה ו

אין להפריע לילד או למי מטעמו להגיש תלונה, לגרום לו לבטל תלונה שהוגשה או לערוך כל  .5.1.5

 .ותו תישאר חסויהבירור לגבי זהותו של הפונה במידה וביקש שזה

, גם אם אלה אף גורם אינו רשאי לתשאל או לחקור ילד אודות תוכן שיחותיו עם הנציבות .5.1.6

לא נעשו כחלק מהגשת תלונה אלא במסגרת הגעת הנציבות למסגרת בה מצוי הילד או בכל 

 .הזדמנות אחרת

 הפניית תלונה לבירור גורם מטפל רלוונטי שאינו בנציבות .5.1

מצויה תחת סמכות הנציבות על פי החוק או התקנות, במידה ויש במקרה שתלונה אינה  .5.1.1

מנגנון  ,פניות הציבור)גורמים כגון:  גורם מטפל רלוונטי, התלונה או המתלונן יופנו אליו

 המינהל לחינוך התיישבותי ,האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים ,תלונות חסות הנוער

 .במשרד החינוך(

על פי חובת או עבירה בקטינים ידווחו לעו"ס חוק הנוער  תלונות אודות פגיעה, התעללות .5.1.1

 .לחוק העונשין ד168 הדיווח שבסעיף

, הנ"ל עדכון אודות מועדי הטיפול בתלונה ותוצאותיוהגורמים מ בקשהנציבות רשאית ל .5.1.1

 .בהתאם להוראות החוק

 בירור תלונה לגבי קטינים בפנימיות .5.1
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נציבות פניות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית תלונה יכולה שתתברר בפעולות ישירות של  .5.1.1

אל מול המסגרת החוץ ביתית בה נמצא נשוא הפנייה, באמצעות המחלקה הרלוונטית 

 .לשירותים חברתיים או באמצעות הפיקוח המחוזי

על פי שיקול דעתה המקצועי או מי שתראה לנציבות ו להיעשות בכל דרךבירור התלונה יכול  .5.1.1

בתקנות אומנה לילדים  7בחוק מבקר המדינה ובהתאם לסעיף  31בהתאם לסעיף  מטעמה

 :בין היתר )מנגנון תלונה לילדים במסגרת השמה חוץ ביתית(.

 .סיור במסגרת הרלוונטית בהודעה מראש או ללא הודעה מוקדמת .5.1.1.1

 .אנשי צוותושיחות וראיונות פרונטליים או טלפוניים עם מנהל/ת המסגרת  .5.1.1.1

 .באותה מסגרת חניכים טלפוניים עםאו  שיחות וראיונות פרונטליים .5.1.1.1

 המשרד. במחוז ובמטהגורמי פיקוח  שיחות עם  .5.1.1.3

משרד, במסגרת המחוזות בבקשת חומרים כתובים ודו"חות מכל גורם במטה או  .5.1.1.5

יש לו הנציבות אשר לדעת כל גורם אחר מעצמה, במחלקות לשירותים חברתיים או 

 .לבירור התלונה ידיעה שיש בה כדי לתרום

 .רלוונטי אחרכל אמצעי  .5.1.1.6

במידה ונדרשת התייחסות נוספת מהמסגרת עקב ממצאים שעלו במהלך הבירור, הנציבות  .5.1.1

 .רשאית לסכם את ממצאיה בדו"ח ביניים ולבקש את תגובת מנהל/ת המסגרת

 בירור תלונה לגבי קטינים באומנה .5.3

או מי על פי שיקול דעתה המקצועי שתראה לנציבות ו להיעשות בכל דרךבירור התלונה יכול  .5.3.1

בתקנות אומנה לילדים  7ובהתאם לסעיף  לחוק מבקר המדינה 31יף בהתאם לסע מטעמה

 :כדוגמת .)מנגנון תלונה לילדים במסגרת השמה חוץ ביתית(

התלונה, ביקור בבית המשפחה האומנת או שיחה עם   שבמוקדפגישה עם הילד  .5.3.1.1

האומנים, צוות בית הספר בו לומד הילד, מפקחות האומנה במטה או במחוז, מנחת 

 .האומנה או כל גורם אחר

, בקשת חומרים כתובים ודו"חות מעמותת האומנה האחראית על השמתו של הילד .5.3.1.1

או מכל ותים חברתיים, משרד, מהמחלקות לשירההמחוזי או במטה  מגורמי הפיקוח

 .יש לו ידיעה שיש בה כדי לתרום לבירור התלונה הנציבותגורם אחר אשר לדעת 

 .כל אמצעי רלוונטי אחר .5.3.1.1

 קבלת התייחסות מהגורמים הנוגעים לתלונה .5.5

בכל שלב במהלך בירור התלונה רשאית הנציבות לבקש התייחסות הנדרשת לבירור התלונה  .5.5.1

 .ת יכול לתרום לבירור התלונהמכל גורם רלוונטי שלדעת הנציבו

משרד, תשלח עם העתקים למנהל המחוז הההתייחסות מגורמים שהינם תחת פיקוח  .5.5.1

 .הרלוונטי, הממונה המחוזי הרלוונטי והרפרנט הרלוונטי במטה המשרד

 .הנציבות רשאית לדרוש את ההתייחסות תוך זמן שיקבע על ידי הנציב/ה או מי מטעמו .5.5.1
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משרד, הבמידה ובמהלך בירור התלונה עולות שאלות שלא נמצאה להן תשובה בנהלי  .5.5.3

הנציבות תפנה לגורם המתאים במטה המשרד לקבלת הבהרה בנוגע למדיניות המשרד 

 .באשר לסוגיה הרלוונטית

 סיכום בירור התלונה .5.6

עם סיום הבירור, הנציבות תוציא דו"ח המפרט את התלונה המקורית, הצעדים שנעשו  .5.6.1

לבירורה, תמצית תגובת הגורמים שנדרשו לכך, סיכום והתרשמות של הנציבות וכן ממצאי 

הנציבות לעניין התלונה. הדו"ח ישלח עם העתק למנהל המחוז הרלוונטי, לממונה המחוזי 

 .והרפרנט הרלוונטי במטה

הנציבות , בעתיד שינויים שיקדם באופן הבירורמצא כי הדבר דרוש לסיום ייבמקרים בהם  .5.6.1

 מנהל התאגיד המפעיל את המסגרתהחוץ ביתית,  המסגרת מנהל בהשתתפות פגישהתזמן 

 .ופיקוח המשרד וזאת בטרם הוצאת הדו"ח הסופי

במקרים בהם הבירור העלה כי קיים ליקוי, הנציבות רשאית לתת המלצות לתיקון  .5.6.1

הליקויים וקביעת מועד לתיקונם. המעקב אחרי יישום ההמלצות יעשה על ידי הפיקוח 

המחוזי במינהל הרלוונטי או על ידי הממונה על מי שבעניינו ניתנו המלצות, זאת בהתאם 

 .לחוק האומנה לילדים

ביתית(, -תקנות אומנה לילדים )מנגנון תלונה לילדים במסגרת השמה חוץבהתאם לאמור ב .5.6.3

, רשאית הנציבות לדרוש מהמפקח הנוגע לעניין, דיווח על תיקון הליקויים 1019-תשע"טה

 .ויישום ההמלצות

 סנכרון עם עבודת הגורמים המקצועיים במטה המשרד .5.7

יעברו לאגף מדיניות ובקרה, ללא תלונות שיש בהן בכדי להשליך על אופן הפיקוח והבקרה  .5.7.1

, מתוך מטרה להטמיע את המסקנות מהן בכלי הפיקוח פרטים מזהים של הקטין המתלונן

 .והבקרה העומדים לרשות מפקחי המשרד

פניות הנוגעות לסוגיות מקצועיות, כגון: תזונה, בינוי, חירום, מקצועות הרפואה ועוד,  .5.7.1

לשם מעקב אחר יישום ההמלצות שניתנו על יועברו בהעתק למרכזי התחום הרלוונטיים, 

 .ידי הנציבות, בנוסף למעקב הכללי שיתבצע על ידי המפקח/ת על המסגרת

אל קובעי בכתב ו/או בפגישות עבודה, עברו ואחת לשנה או במקרים דחופים על פי הצורך, י .5.7.1

ם , פעריהמדיניות באגפי המטה הרלוונטיים תובנות וסוגיות רוחביות העולות מהתלונות

בהנחיות ובמדיניות הקיימים ונושאים שיש להסדיר, זאת בנוסף לדיווח השנתי לכנסת אליו 

 .מחויבת הנציבות על פי חוק

 

                                  

 ד"ר אביגדור קפלן                                                                                                       

 מנהל כללי                                                                                                       

 

 


