
 תלונות בירור : מנגנון 56חוק האומנה , סעיף 

 

 יום-היום לחיי הנוגע בכל באומנה המושמים ילדים של תלונות לבירור מנגנון יקים השר(  א.     )56

 מסגרת באותה לשהותם הנוגע בכל אחרת ביתית-חוץ השמה במסגרת ולילדים באומנה שלהם

 (.תלונות בירור מנגנון – זה בחוק)

 

 לקבלת אחראי שיהיה( א) קטן בסעיף כאמור ילדים תלונות על ממונה ימנה השר(  ב)           

 עובד יהיה התלונות על הממונה(; התלונות על הממונה – זה בחוק) זה פרק לפי ולבירורן התלונות

 .ברשומות תפורסם מינויו על והודעה המדינה

 

 :להלן מהמנויים אחד כל התלונות על כממונה לכהן כשיר(   ג)           

 

(, טיפול ודרכי ענישה שפיטה) הנוער בחוק כהגדרתו נוער כשופט שכיהן בדימוס שופט(   1)

 ;1971-א"התשל

 

 ;הילד של בפסיכיאטריה מומחה רופא(   2)

 

 ;סוציאלית בעבודה לפחות שני תואר בעל סוציאלי עובד(   3)

 

 ;בפסיכולוגיה לפחות שני תואר בעל פסיכולוג(   4)

 

 משמעת עבירת או אחרת פלילית בעבירה או, קטין נגד אלימות או מין בעבירת הורשע שלא ובלבד

 והוא, התלונות על כממונה לשמש השר לדעת ראוי הוא אין, נסיבותיהן או חומרתן, מהותן שמפאת

-ט"התשי(, מינויים) המדינה שירות חוק לפי זה לעניין שנקבעו ככל נוספים כשירות בתנאי עומד

 לפחות שנים שבע של מקצועי ניסיון בעל גם הוא –( 4) עד( 2) בפסקאות המנויים ולעניין, 1959

 .ילדים עם בעבודה

 

 במסגרת או באומנה המושמים לילדים שמאפשר באופן יוקם תלונות לבירור המנגנון(  ד)           

 חשש ובלא, ובחופשיות ומוצנע עצמאי באופן תלונותיהם את להגיש אחרת ביתית-חוץ השמה

 הנדרשות התאמות יכלול והוא, לילדים נגיש יהיה התלונה מנגנון; התלונה הגשת עקב מפגיעה

 – מוגבלות עם ילד ולעניין, בגרותו ובמידת הילד בגיל, לילד המובנת בשפה בהתחשב תלונה להגשת

 .במוגבלותו בהתחשב גם

 



 דין עורך או לדין אפוטרופוס ידי על וכן, שלו קרוב ידיד או הילד ידי על שתוגש יכול תלונה(  ה)           

 .לקטין משפט בית שמינה

 

 להגיש ממנו ימנע לא, זה סימן לפי תלונה להגיש מטעמו למי או לילד אדם יפריע לא(   ו)           

 או שכנוע באמצעות לרבות, שהוא אמצעי בכל, כאמור שהוגשה תלונה לבטל לו יגרום ולא, תלונה

 .תמורה מתן

 

, המדינה מבקר לחוק 43-ו 41 בסעיפים הציבור תלונות לנציב הנתונות הסמכויות(   1(   )ז)           

 על לשמירה הנדרשות ובהתאמות המחויבים בשינויים, נתונו יהיו[, משולב נוסח] 1958-ח"התשי

 לעניין יחולו חוק לאותו 45 סעיף והוראות, התלונות על לממונה, בו פגיעה ומניעת הילד פרטיות

 ;החלטותיו

 

 או אומנה רישוי על לממונה, המשרד של הכללי למנהל להמליץ רשאי התלונות על הממונה(   2)

 המסגרת למנהל – אומנה שאינה ביתית-חוץ השמה במסגרת ילד ולעניין, האומנה על הארצי למפקח

 בילד פגיעה למניעת הנדרשים אמצעים, מילון נגד מתאימים אמצעים לנקוט, המסגרות על ולמפקח

 ;לנקיטתם ומועדים, התלונה מבירור שעלו הליקויים לתיקון אמצעים או, אחרים בילדים או

 

 .הדין של מרותו זולת זה סימן לפי תפקידו מילוי בענייני מרות התלונות על הממונה על אין(   3)

 

 תיקון אחר מעקב לשם למפקח יימסר והעתקן, למתלונן יימסרו התלונה בירור תוצאות(  ח)           

 .הליקויים

 

 מנגנון לעניין הוראות יקבע, הכנסת של והבריאות הרווחה העבודה ועדת באישור, השר(  ט)           

 שבהן ההתאמות את וכן, בירורן הליך, אלה דרכים לגבי ילדים ויידוע התלונות הגשת דרכי, התלונה

 .אומנה שאינה ביתית-חוץ השמה במסגרת השוהים ילדים לגבי גם המנגנון יפעל

 

, לשנה אחת, הכנסת של והבריאות הרווחה העבודה לוועדת ידווח התלונות על הממונה(   י)           

 ומשפחות הוריהם, הילדים פרטיות על השומר באופן, בירורן הליך ותוצאות שהתקבלו התלונות על

 .זיהוים את ומונע, האומנה


