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 תקציר מנהלים

בוחנת את פעולתן של נציבויות לתלונות ילדים ברחבי העולם ואת הספרות המחקרית הסקירה הנוכחית 

ילדים, את העוסקת בנציבויות אלו. הסקירה כוללת את הרקע ההיסטורי והחוקי להקמת נציבויות לתלונות 

ת, יוהנציבושל כל אחת ממבנה האוכלוסיית היעד ון ואת תחומי פעילותאת  ן,העקרונות העומדים בבסיס

 .כמקרי מבחןלעומק נציבויות ייחקרו כמה במוקד הסקירה . ןוחקירתהתלונות ומתמקדת במנגנוני הגשת 

 ,אתרי אינטרנט ודוקטורט,, עבודות תזה מאמרים מכתבי עת אקדמיים שפיטיםעל הסקירה מבוססת 

בארץ ובעולם,  נציבויות לתלונות ילדיםלאור מיעוט הכתיבה על  .הכשרהו מסמכי מדיניותופעילות דוחות 

 . ונותן תמונה רחבה ומעמיקה על הנושא ,המסמך שלהלן חלוצי בתחום

 

 עיקרי הממצאים:

  כיום באופנים  פועלות, ו20-של המאה ה 80-הנציבויות לתלונות ילדים החלו להתפתח בשנות

 מדינות ברחבי העולם.  45-מביותר שונים 

 הצורך במנגנוני הגנה על עומד  בסיסןבחלק מהתנועה לזכויות אדם, ו ןנציבויות לתלונות ילדים ה

 באמנה לזכויות הילד.  כפי שמופיע ,זכויותה

  נציבות לתלונות ילדים לקיים חובה לובמדינות שונות חוקקו חוקים שונים הנוגעים לזכויות הילד

 .עליהןכמכשיר להגנה 

  יצירת מסגרת ובהם עקרונות משותפים, כמה  פילפועלות נציבויות לתלונות ילדים ברחבי העולם

 לם זכויות כלודיולק נה, מנדט להגבמידת האפשרית לפעילות הנציבות, הגנה חקיקתית וקח

נגישות לכל  – והחשוב מכל ,אפשרות לפעולה עצמאית ,הילדים שבאחריות המדינה, מימון הוגן

 . הילדים

  חקירתן, קידום להגשת תלונות ום לקיום מנגנוניהמרכזיים של הנציבויות הם תחומי הפעילות

, נציבויות שונות כמו כן .קבלת החלטות וקביעת מדיניותבתהליכי  קידום השתתפות ילדיםוחקיקה 

 ,הפצת ידע בנוגע לילדים ומצבםומחקר לקידום  ,זכויות הילדליישום מלא של האמנה ל פועלות גם

ילדים; למען קידום שימוש יעיל במשאבים ל ,שיפור עמדות הציבור כלפי ילדים וזכויותיהםל

 הגנה משפטית לילדים.לו הליכים משפטייםתמיכה בתהליכי גישור ול

  כלל אוכלוסיית הילדים במדינה. עם זאת, ישנן נציבויות היא מרבית הנציבויות באוכלוסיית היעד

 ביתית בלבד.-נציבויות שמתמקדות בילדים בהשמה חוץושמתמקדות בילדים מטופלי רווחה 

  הגנה נזקקים לאלו ההבנה כי ילדים בזכות ביתית הוקמו -השמה חוץבנציבויות המיועדות לילדים

ביתית הם -ההשמה החוץילדי  .ילדיםהלעומת שאר  על זכויותיהם שונה ומשמעותית יותר

סובלים  הםפעמים רבות , פחותה הוריהם להגן על זכויותיהםיכולתם של אוכלוסייה מוחלשת, 

אחריות  יחודי,י. על כן, בשל מצבם הקושי לפקח על שלומם בשל מאפייני ההשמה וישנו מפגיעות

  .גוברת ולשמירת זכויותיהםהמדינה לשלומם 

  מוסד לתלונות ילדים: מוסד עצמאי מרכזיים לנציבויות לתלונות ילדיםישנם שלושה מודלים ,

ילדים ללא מנדט המבוסס  ותלונות זכויותלמשרד והמשולב במוסד רחב היקף לזכויות אדם 

 בחקיקה. 
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 נציבויות בעלות עשרות וישנן  אחדהמעסיקות עובד ת יונציבוישנן שונות זו מזו בהרכבן. ת יוהנציבו

 ציאליים, פסיכולוגים ואנשי חינוך. ות כוללות בדרך כלל עורכי דין, עובדים סועובדים. הנציבוי

  לקיום  הי קיימנמשאבים כספיים מספיקים ובהוא אחד המפתחות לפעילות עצמאית של הנציבויות

 תקציב. בקביעת הות יעצמאו ידי הממשלהב. מרבית הנציבויות ממומנות שלהןמנדט ה

  פועלות בשיתוף פעולה הן עם גורמים ממשלתיים והן עם ארגונים לא נציבויות לתלונות ילדים

  ה של כל נציבות.ממשלתיים. לשני סוגי שיתופי הפעולה משמעות רבה לקידום פעילות

 טיפול יעיל ומועיל כולל. הוא טיפול בתלונות ילדים התפקיד המרכזי של נציבויות לתלונות ילדים 

 הליך טיפול ברור, זריז ומעמיק. קיומו של פנייה והדרכי  בהכרח נגישות של

  הגעה פיזיתבמייל, באפליקציות שונות ובאינטרנט, ה יאתרבטלפון, אפשרית בנציבויות להפנייה 

 . למקום

  למען מבוגרים יכולים להגיש תלונות גם , הוא הילדים תלונותהאף שקהל היעד המרכזי להגשת

 ילדים. 

  אתרי בפעילותן מפרסמות את ש תלונה, הנציבויות ישהציבור יהיה מודע לאפשרות להגכדי

לבתי ספר פיזית הגעה ובעיתוני נוער, ובאמצעות  סרטוניםב, חברתית מדיהבאינטרנט, 

 .מסגרות השמהלו

 ה חקיר ,ובמקרה הצורך ,בירורופתיחת תלונה  ,הליך הטיפול בתלונה כולל בדרך כלל פנייה

 וכתיבת המלצות.

  מבוגרים בעבור ילדים. הפניות עוסקות בשירותי מבצעים מרבית הפניות את בפועל, נראה כי

או חקירה של הנציבות דורש  וחינוך, רווחה ובריאות. חלק ניכר מהפניות לנציבויות השונות אינ

 .לתחומי פעולתה של הנציבות םמתאיאינו 

  עוסקות האישיות, מרבית הנציבויות מבצעות גם חקירות עצמאיות התלונות החקירת מלבד

 ביתית.-ארגונים שונים, כגון מוסדות השמה חוץבבשמירה על זכויות הילדים במסגרות ו

 ילדים ובכלל זה מיעוטים, מעל הנציבויות להיות נגישות ומונגשות לילדים מאוכלוסיות מיוחדות ו

ביתית, ילדים ממיעוט אתני או תרבותי וילדים להט"בים. -עם מוגבלויות, ילדים בהשמה חוץ

 ןלהנגשת ובאתרי הנציבויותבספרות הסקירה העלתה כי קיימת מעט מאוד התייחסות 

 לאוכלוסיות שונות, ובעיקר לילדים בעלי מוגבלויות. 

  כי . נציבויות שונות פיתחו מערעובדיהןלהכשיר את נדרשות לפעול בצורה מקצועית הנציבויות כדי

 םהשתתפותאת , לעודד עם הילדים ולהקשיב להםלדבר שבה יש הכשרה העוסקים בדרך 

 .יהםולטפל בתלונותקבלת החלטות קביעת מדיניות בתהליכי 

 את מוסד הנציבות לתלונות ילדים. תופסים ילדים ומבוגרים אופן שבו קיים מעט מחקר העוסק ב

הנציבויות נגישות מאמין שלא תמיד אך מן המחקר הקיים עולה כי הציבור מכיר בחשיבות המוסד 

 יעילות. או 

 :הקייםהידע מגבלות 

  פרסומים אקדמיים בנושא תפקודם של מוסדות עצמאיים לזכויות ילדים. קיימים מעט 
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  על מצב הילדים  ןהשפעתת ואת תפקוד הנציבויוספרות ביקורתית מקיפה הבוחנת את חסרה

 . בשל חסרים אלושונותהמדינות הבין וחסרה ספרות ביקורתית המשווה  ,במדינה לאורך זמן

 מסקנות אובייקטיביות. קשה להגיע לכדי 

 ןתפקודאת והנציבויות את תפקיד תופסים ילדים אופן שבו קיים חוסר במחקר העוסק ב. 

  ,המקורות הרלוונטיים במדינות מרבית משום שישנו קושי לסקור מדינות שאינן דוברות אנגלית

 )אתרי האינטרנט והדוחות( אינם באנגלית.אלו 

  מן הסקירה עולה כי מרבית הנציבויות בעולם אינן מתמקדות באופן בלעדי בילדים ונוער בהשמה

 ביתית, ועל כן חסר ידע ממוקד בנושא זה.-חוץ

 :מדיניותלוהמלצות לפרקטיקה ה

  מן הסקירה עולה חשיבותה של עצמאות הנציבויות לתלונות ילדים. על הממשלות להבטיח כי

על חקיקה נאותה, הכוללת תהליכי מינוי פתוחים ושקופים וערבויות להקצאת יבוססו המוסדות 

 משאבים מתקציב המדינה. 

  עורכי דין,  העסיקטובה ביותר, על הנציבות ללספק את מגוון השירותים של הנציבות בצורה הכדי

, מנהלי מדיה רופאים, אנשי פרסוםהעסקת גם פסיכולוגים וצוות מחקר. או  עובדים סוציאליים

 .תורמת ביותר לפעילות הנציבותואנשי תקשורת  חברתית

  קידום לטיפול בתלונות ולת צוות הנציבות לעבודה עם ילדים ובני נוער, א רילהכשחשוב מאוד

 . קבלת החלטות וקביעת מדיניותילדים בתהליכי  השתתפות

  לא ממשלתיים ועם נציבויות שונות יכול לתרום לפעילות ופיתוח קשרים עם גורמים ממשלתיים

 התפתחותה. להנציבות ו

  בתהליכי קבלת החלטות על הנציבות לפעול לקידום תרבות של השתתפות ילדים בתהליכי

 .יהםזכויותקידום לו וקביעת מדיניות

 ילדים  לרבות לכלל הילדים, נגישותלהבטיח כדי אקטיבית -ה פרועל הנציבות לנקוט בגיש

נציבויות לתלונות ילדים צריכות לפתח השייכים לאוכלוסיות מוחלשות וקבוצות מיעוט. 

להצליח כדי שלה  ייחודיתהדרה ולהבין את הדינמיקה הכל לזהות שיסייעו להן אסטרטגיות 

 ות השוליים.להגיע לקבוצ

  מן הסקירה עולה כי רוב ניכר מהתלונות המוגשות לנציבויות תלונות ילדים ברחבי העולם מוגשות

ידי הילדים עצמם. על הנציבות לפרסם את עצמה בדרכים שונות, להנגיש בידי מבוגרים ולא ב

  .לעשות זאתעצמם ולגרום להם לחוש בטוחים בש תלונה יאת האפשרות להגלילדים 

  ת.לטיפול בתלונו הנציבות לפעול ליצירת הליך יעיל, קצר, פשוט ונגישעל 

 תלונה ההגשת ועצם  ניות וחקיקהימד קבלת החלטות, קביעת מדיניות השתתפות בתהליכיה

גם עלולים להיות הם , אך לילד החושף את עצמו ואת סיפורו מיםייכולים להיות אירועים מעצ

לילדים ליווי ותמיכה גם לאחר סיום  העניקל מערערים וקשים. על כן, חשוב אירועים

  התהליך.
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, בעקבות חוק 2017 אוקטוברב(. Attar-Schwartz, 2017; 2018שוורץ, -פינצ'ובר ועטריותר לפגיעה )

נפתחה בישראל נציבות לבירור תלונות של ילדים ובני נוער המושמים , 2016-תשע"והאומנה לילדים 

גוף עצמאי ובלתי תלוי, היא בישראל נציבות תלונות ילדים . (2018נמץ, י)שטי ביתית-במסגרות חוץ

, בלא יום שלהם-חיי היוםלהתלונן באופן עצמאי, פרטי וחופשי על  פנימייהבאו  המאפשר לילדים באומנה

להתלונן לאפשר לילדים נועדה הנציבות ש אףעם זאת,  כל חשש מפגיעה בעקבות הגשת התלונה.

, אפוטרופוס לדין ים, ידידאלא גם ילדים אחרים רשאים להגישה במוקד התלונהשהילדים לא רק עצמם, ב

על מנגנון בירור התלונות להיות נגיש לילדים ולכלול . או עורך דין שמינה בית המשפט בהליך שיפוטי אחר

במקרים של , והילד תנדרשות להגשת תלונה בהתחשב בשפה, בגיל ובמידת בגרוההתאמות את כל ה

הנציבות  לשמש אתסקירה זו נועדה  גם בהתחשב במוגבלותם. –ילדים, בני נוער וצעירים עם מוגבלות 

היא פועלת. על כן,  ובשלספק רקע רחב להקשר העולמי של נציבויות לתלונות ילדים כדי בישראל, 

על תחומי פעילותה הייחודיים, כפי הן על אופייה של הנציבות בישראל והן הסקירה שמה דגש מיוחד 

 עולם. ברחבי השהם באים לידי ביטוי בנציבויות 

הספרות המחקרית והמנהלית העוסקת בנושא את ו תוהתאורטיתבחן את הגישות הסקירה  

 Children’s Ombudsperson) הסקירה את מנגנון נציבות תלונות ילדיםתבחן ראשית, רחבי העולם. ב

/ Ombudsman / Commissar )תם,נייאת דרכי פילדים והאוכלוסיות שלל לו את נגישות ,במגוון מדינות 

עמדותיהם של אנשי טיפול, ושרה בנושא מערכי ההכיסקרו י תלונות בפועל. כמו כן,הקשורים לונתונים 

נציב ם והילדים עצמם בעניין קיומו של יההורים הביולוגי ,ההורים האומנים ,ביתית-צוותי ההשמה החוץ

 מדינותבכמה התמקד ב, באופן כללי בעולם הנציבויותהסקירה את מצב תציג כל נושא ב. תלונות ילדים

 .תופעה באזורים שונים בעולםכדי להעמיק בשנבחרו 

 השיט

, )כולל מאמרים אמפיריים ותאורטיים( מאמרים מכתבי עת אקדמיים שפיטים כוללתסקירת הספרות 

מילות מפתח לחיפוש  הוגדרואתרי אינטרנט ומסמכי מדיניות. ראשית, יים, וקמסמכים חדוחות מחקר, 

פנימייה, אומנה, בני נוער, ילדים,  ביתית,-: השמה חוץהמילים שלהלן נכללובחיפוש בעברית ובאנגלית )

, out of home care ,children in care, מדיניות זכויות ילדים, השתתפות, ,נציבות, תלונות, דיווח

looked after children ,ombudsperson ,commissar ,residential care ,care/setting ,foster 

care ,policy ,ombudsman ,advocacy ,youth ,children ,participation ,children’s right ,

complains .) סקירה של  )א(דרכים מרכזיות:  בארבעסקירה  התבצעהלאחר הגדרת מילות המפתח

ודוקטורט שפורסמו באנגלית במנועי חיפוש אקדמיים אלקטרוניים  דמיים ועבודות תזהמאמרים אק

,PsycInfo, Scopus, PubMed Central :כגוןלים )ימוב  Web of Science, Google 
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Scholar);  )עבודות דוקטורט ותזות, מאמרים אקדמיים, דוחות לרבות סקירה של מסמכים בעברית, )ב

של האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה  פרסומים שלמחקר ומסמכי מדיניות, באמצעות 

פרסומים של ובשל מרכז המחקר והמידע של הכנסת מאגר המידע בהרווחה והשירותים החברתיים, 

סקירת חומר חוקתי ; )ד( בויות ברחבי העולםסקירת אתרי אינטרנט של נצי )ג( ;םימכוני מחקר עצמאי

 (. Lexis Advance, Lexis Academic, Wesrlawכגוןיים )וקמאגרים חב מרחבי העולם

  רקע המדינות שנבחרו לסקירה

הכרת ש, ותתמקד בנציבויות גיסא דיבשות שונות מחממדינות שתייצג מגוון  ,תמונה רחבהכדי לקבל 

בהתייעצות עם נציבת תלונות ילדים , גיסא הנציבות בישראל מאידךות פעילשיפור לתתרום פעילותן 

גיה, וו: נורמבחןכמקרי נבחרו המדינות שלהלן  ,(2018, מאי תקשורת אישית) מץינישטסימונה בישראל 

  בארצות הברית.שקנדה, אירלנד, אוסטרליה ומדינת רוד איילנד 

וגי משטרי בישראל אינו מסווג כאחד מסשמשטר הרווחה אך מדינת רווחה, היא  ישראל מדינת

ושואב את מאפייניו  ם,נע ביניההוא  דמוקרטי( אלא-סוציאל או ליברלי-שמרני, נאוהרווחה הידועים )למשל 

חלק שמשטרי רווחה שונים, הנוהגות . על כן, הסקירה בחנה נציבויות במדינות )2017מכל אחד )תרשיש, 

בה שהיא המדינה הראשונה והוותיקה ביותר שמשום גיה נבחרה וונורבישראל. לקיים ממאפייניהם דומים 

מאפייני משום שדמוקרטית. קנדה נבחרה -יסת עולם סוציאלהיא מייצגת תפשום שקיימת נציבות, ומ

ביתית. -קיימות בה נציבויות המתמקדות בהשמה חוץמשום שודומים לישראל, הנהוגים בה  הרווחה

ותיקה בה נציבות משום שהתפיסה של מדיניות רווחה ליברלית, ומייצגת נבחרה משום שהיא אירלנד 

משום שקיימת בה  מערך הנציבויות שלה ייחודיים ליבשת,מאפייני אוסטרליה נבחרה משום שוממוסדת. 

בחסות קיימות בה נציבויות לילדים ומשום ש התייחסות ייחודית לקבוצות מיעוטים )ילידי היבשת(

היא כך ולפיהיא הנציבות הראשונה בארצות הברית, שמשום נבחרה . לבסוף, רוד איילנד המדינה

היא שמה דגש על ילדים במסגרות השמה וכן משום ש, המוקמות בה אחרותהעל הנציבויות  משפיעה

מדינות ליטא, דנמרק, פינלנד בוחנת באופן מיוחד גם את ה, הסקירה מדינות אלומלבד ביתית. -חוץ

נציבות תלונות ילדים בישראל, בתל אביב  שאירחהביום עיון של האיחוד האירופי שהשתתפו ואוסטריה, 

 . 2018יוני ב 13–12תאריכים ב

 היסטוריה ומצב בעולם

שיהיה עצמאי גוף הצורך באת לדיון שוודיה לראשונה העלתה  20-של המאה ה 70-בשנות האומנם 

 , בנורווגיה1981בשנת רק הראשונה הוקמה  נציבות תלונות הילדיםאך , ילדיםר תלונות וריאחראי לב

(Miljeteig, 2005a .)את לקדם  ועדת האו"ם לזכויות הילד החלה עקבות המדינות הסקנדינביותב

של מוסדות עצמאיים  תםלפיתוח הקמ האיחוד האירופידחף גם  1990-מו, של מוסדות מסוג זה תםהקמ

ות תלונות ויגם כיום, נציב(. Reif, 2004; Tasca, 2001) , ובכללם נציבויות לתלונות ילדיםלזכויות הילדים

 ENOC (European Network of-בעיקר באירופה, ורבים מהמוסדות שייכים ל ותילדים נפוצ

Ombudspersons for Children), ישנן רשתות רשת אירופית של נציבויות תלונות הילדים. כמו כן ,

 CRONSEE (Southeast Europe Children’sאזוריות של נציבויות, כגון רשת -תת

Ombudspersons Network, 2014 ) מזרח אירופה, ובואירופה בדרום-BINOCC (British and Irish 
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Network of Ombudsman and Children’s Commissioners, 2016) בבריטניה ובאירלנד .

פועלות בצורה עצמאית הלספק רשת תמיכה לנציבויות  כדיאזוריות הוקמו -תתהאזוריות והרשתות ה

ת יוזכויות ילדים, נציבועצמאיים לבכל מדינה, לעודד שיתופי פעולה ולשתף מידע ואסטרטגיות בין מוסדות 

 . (ENOC, n.d.; Hodgkin & Newell, 2008)לילדים או מוקדי זכויות לילדים 

ובאופן פעולתן הבדלים במבניהן ישנם נציבויות תלונות ילדים, כיום אף שבמדינות רבות קיימות 

(Musinguzi, 2015.) שנת הקמתבפירוט נציבויות, בהן מות יקישהמדינות מוצגת רשימת נספח א ב 

ונתונה בתוך ההקשר החברתי, הדרך ליצירת כל מוסד ייחודית . בכל מדינה הומסגרת פעילות הנציבות

תגובה לכישלונות ב שהוקמוגופים למשל, ישנם  בה הוקם.שהפוליטי, הכלכלי והמוסדי של המדינה 

בתקופה  ,רפורמה ממשלתית רחבה יותרכחלק מטרגיים להגן על ילדים מפני התעללות. אחרים צמחו 

המעבר משלטון  ,ה, לדוגמבארצות מזרח אירופה של מעבר פוליטי או בעקבות תהפוכות חברתיות.

אמצע במוסדות לזכויות ילדים. ם תוח של מוסדות לזכויות אדם, ובכללקומוניסטי לדמוקרטי האיץ פי

במסגרת  ,פריקה ובאסיה להקים נציבויותמדינות באגם החלו אלפיים שנות ההעשור הראשון של 

אלה הוקמו  ,בדרך כלל(. Sedletzki & UNICEF, 2013לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים ) הןמאמצי

ולא כגופים עצמאיים. במדינות פדרליות כמו  ,משרדי נציב תלונות הציבורלועדות זכויות אדם ובכפיפות לו

 ,בכמה מדינות או מחוזות תים קרובותילע הוקמו המוסדות אוסטרליה, אוסטריה, קנדה, הודו ואיטליה

כמו כן, (. Sedletzki & UNICEF, 2013)ישויות המאוחדות גם בבאופן פרוגרסיבי צו אומלאחר מכן רק ו

ורק  ,)כגון עמותות העוסקות בזכויות ילדים(ת יונציבוהאת מו יקרבות גורמים פרטיים הם שהמדינות ב

המועצה לשלום הילד  מפעילה בישראל ,למשל .(Melton, 1991) גורמים ממשלתייםעשו זאת לאחר מכן 

לאחרונה הוקמה נציבות לתלונות רק ו, (ת"המועצה לשלום הילד, ל) שנה 30-נציב קבילות ילדים זה כ

 .והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, במשרד גם ביתית -ילדים בהשמה חוץ

 ביתית-נציבויות לילדים בהשמה חוץ

זכות התלונה של ילדים . )2006)סולומון,  הם נפגעוילילדים שזכויותלסייע נציבויות לתלונות ילדים נועדו 

כלל  לעומתמכמה סיבות. ראשית, , זאת מזו של ילדים בכללומשמעותית יותר  ביתית שונה-בהשמה חוץ

נעדרים ם ההוריפעמים רבות אוכלוסייה מוחלשת.  םביתית ה-ילדים בהשמה חוץאוכלוסיית הילדים, ה

סובלים  ביתית-בהשמה חוץילדים הלהם להגן על זכויות ילדיהם.  מאפשרמצבם התפקודי אינו או ש

קשיים רגשיים, אקדמיים  או פעמים רבות מפגיעות, הן בבית והן במסגרת ההשמה )התעללות ואלימות

מצבם  .מקשה את הפיקוח על שלומם עם פגיעות הילדים מאפייני ההשמהשילוב  כמו כן, וחברתיים(.

אחדות , , ובשל כך(2018)קפלן,  מדינה לשמירת זכויותיהםמגביר את אחריות ה הייחודי של ילדים אלו

 ביתית-קדות בילדים בהשמה חוץמתמ)למשל באוסטרליה ובקנדה( מהנציבויות לתלונות ילדים בעולם 

כמו . (Australian Human Rights Commissar, n.d.-a; CCCYA, n.d.-b) ובילדים בחסות המדינה

נציבות להשמה ה ,הלדוגמ , כמוילדים באומנה בלבדלמיועדות למשפחות אומנה ויות הו, ישנן נציבכן

הם של ילדים באומנה, ילשמור על זכויות. מטרת הנציבות משרד הרווחה בקליפורניהבחסות  באומנה

 להתלונןאליו ובמגע יכולים להתקשר עימם ילדים באומנה ומבוגרים הבאים ש והיא מפעילה קו עזרה

(CDSS, n.d.).  ,מרילנד בו ארקנסובלמשל כמו במדינות אחרות ישנן נציבויות המיועדות להורים בלבד

(NCSL., n.d.). ברחבי ביתית מושמים בפנימיות, -לעומת ישראל, שבה מרבית הילדים בהשמה חוץ
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שוורץ, -מושמים במשפחות אומנה )פינצ'ובר ועטרביתית -הזקוקים להשמה חוץהעולם מרבית הילדים 

 אומנה.העל משפחות שמות את הדגש יות ונציבה(, ועל כן 2018

של כל הנציבויות לתלונות על אלו ים ביתית אתגרים נוספ-לנציבויות המתמקדות בהשמה חוץ

פנימיות טלפון או הלילדי פעמים רבות אין . קשה יותר להגיע ביתית-לילדים בהשמה חוץ ראשית,ילדים. 

בהכרח הם אינם מקבלים  –נגיש  מקרה שיש להם טלפוןוב ,הנציבותליצור קשר עם זמינים כדי מחשב 

את להגיע אליהם ולעורר קשה ילדים באומנה במקרה של . לביצוע התלונה את הפרטיות הנדרשת

אפוא  ביתית צריכות-נציבויות לתלונות ילדים בהשמה חוץלאפשרות להגיש תלונות לנציבות.  םמודעות

ביתית, לאפשר אמצעי -להגיע למסגרות ההשמה החוץעליהן  :באופן מיוחד נגישות לילדים אלולהיות 

הנושאים מכיוון שילדים בהשמה. כמו כן, הרכיהם של וולפעול לקידום צ פשוטים ונגישיםפנייה חינם 

הנציבויות כדי להגן עליה צריכות , לאוכלוסייה זו יחודייםיביתית -ילדים בהשמה חוץההנוגעים לזכויות 

מזון לרבות על סביבת חיים בטוחה ומטופחת, הקפדה : הללולפעול לקידום התחומים בה המתמקדות 

ית זראויות, אפשרות לפרטיות ושמירה על חפצים אישיים, מוגנות פיעל תוכניות טיפול הקפדה ראוי, 

ורגשית, טיפול רפואי הולם )כולל רפואת שיניים(, אפשרות להתפתחות וביטוי דתי ותרבותי, קשר עם 

החלטה  – מגיל מסוים –ובכלל זה חייהם, הנוגעות להחלטות ב הילדים מעורבותוהמשפחה הביולוגית 

 ה. ת טיפול והשמומסגרעל 
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 סקירת נציבויות לתלונות ילדים בעולם

  קתיקיוח בסיס תאורטי

נטולי תים קרובות למעמד של אזרחים מדרגה שנייה, יילדים לע נדחקים ברחבי העולם שונות בקהילות

חשופים לפגיעות רבות, במיוחד נותרים  הםכתוצאה מכך, (. Burke, 2010; Lansdown, 2005) זכויות

לקידום פעילות חלה ה 20-של המאה ה 80-בסוף שנות ה(. Wessells, 2009)במדינות מתפתחות 

. (Reif, 2016) ת לתלונות ילדיםיונציבוחלו לקום על התנועה לזכויות אדם, והשהתבססה  זכויות ילדים

, שאומצה באו"ם בשנת (CRC, Convention on the Rights of the Childהאמנה לזכויות הילד )

הייתה מכשיר מכריע להגנה על ילדים, ונועדה להבטיח כי המדינה ונושאי המשרה ינקטו צעדים  ,1989

רק לא יהיו , האמנה נועדה להבטיח שהילדים כמו כןלהגנה על זכויותיהם של ילדים.  פעיליםמעשיים ו

 במפורשמחייבת אינה  האמנהמנם וא .בתהליך של זכויותיהם אלא משתתפים פעיליםמקבלים פסיביים 

במדינות אך , (CRC, art. IV)התחייבויותיהן ליישום ון עצמאי נמנג להציבמדינות החתומות עליה את ה

מעודדת  (CtRC, Committee on the Rights of the Child) של האו"ם ועדה הממונהוה החתומות

מדינות רבות פתחו  האמנה והוועדה שהוקמה בעקבותיה,בעקבות ואכן, נציבויות לזכויות ילדים.  הקמת

 ICRIs, Independent Children’s Rights) נציבויות או מוסדות לשמירה על זכויות אדם של ילדים

Institutions) כגופים נפרדים או כחלק מנציבויות הציבור ומוסדות זכויות האדם של המדינה ,

(Sedletzki & UNICEF, 2013.) 

את שונות מאגדים בתוכם את הצורך והמדינות ה חוקיאמנה לזכויות הילד והשלכותיה, מלבד ה 

חוקים קדמו המדינות סקנדינביה,  כגוןהמדינות, ן מ באחדותהחובה בנציבויות לזכויות ותלונות ילדים. 

מציגה את  1. טבלה םלחקיקתאשרור האמנה היה הגורם המניע אחרות במדינות רבות אך לאמנה, 

  .הנוכחיתבסקירה המוצגות במדינות השונות קתי קיהח הבסיס

 : הבסיס החוקתי לנציבויות זכויות ילדים1טבלה 

 בסיס חוקתי מדינה

 אוסטרליה
 Australian Human Rights Commission Act 1986, no. 125–  חוק פדרלי

 ובהם ילדים. –העוסק בזכויותיו של כל פרט, בדגש על זכויות מיעוטים בחברה 

 אוסטריה 
קיימת נכון להיום אין בסיס חוקי מעבר לאשרור האמנה לזכויות הילד. טיוטת חקיקה 

בנושאי  ולאפוטרופוסיםמידע לקטינים ולסיפוק קובעת כי יש לקיים מערכת לייעוץ 

  (.Filler, 2018) ררווחה לנוע

 אירלנד
The Ombudsman for Children Act, 2002 – סוד נציבות לתלונות יחוק המעגן י

 , מבוסס על האמנה לזכויות הילד. וקיומה ילדים

 דנמרק 

 

 – Torture) חוקים העוסקים בזכויות ילדים ובהגנה עליהםכמה  אומנם קיימים

NPM – UN OPCAT, 2009; Monitoring of forced returns – EU Directive, 

2011; Non-discrimination of the disabled – accessibility, 2012; 
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 בסיס חוקתי מדינה

Children’s rights, 2012; Executive order on a national council for 

children, 2006 אך אין כל חוק המחייב נציבות נפרדת לתלונות ילדים ,)

(Ougaard, 2018). 

 ליטא
 Law of the Republic of Lithuania on the Ombudsperson for Children, 

מבוסס על האמנה לזכויות  וקיומה, לתלונות ילדיםסוד נציבות יחוק המעגן י –2000

 הילד.

 גיהוונור
Instructions for the Ombudsman for children, 1981 –  צו ממלכתי המעגן

  .וקיומה לתלונות ילדיםעצמאית סוד נציבות יי

 פינלנד 
Child Welfare Act 417/2007 –  .חוק העוסק בזכויות סוציאליות של ילדים 

 קנדה
Canadian Charter of Rights and Freedoms, 1982 –  חוק פדרלי לזכויות

 זכויות ילדים. העוסק בין השאר גם באדם, 

רוד איילנד 

 ( ריתהבצות )אר

The Young Adult Voluntary Extension of Care, 2018 –  עד לאחרונה לא

 היה חוק, והנציבות התבססה על האמנה לזכויות הילד. 

 

 מנחים עקרונות

נציבויות לזכויות ילדים. שיש להקנות לסטנדרטים לאחריות ולכוח  קבעהלזכויות הילד  ועדת האמנה

על , מנדט להגן ככל האפשרקתית קיסטנדרטים אלו כוללים מסגרת חוקית לפעילות הנציבות, הגנה ח

 ,לפעולה עצמאיתימון הוגן ואפשרות , מולקדמן אחריות המדינההנתונים לשל כל הילדים  יהםזכויות

תקשורת קבועה את קיומה של ועדה דורשת וה (.CtRC, 2002נגישות לכל הילדים ) – לווהחשוב מכ

כמו כן, יוכלו להתייעץ ולייעץ, ולהיות מעורבים בתהליכי העבודה של הנציבות. כדי שופתוחה עם ילדים, 

לפרסם דוחות והמלצות ולקיים מערכת חקירות מבוססות תלונות, במדינה מוסדות לזכויות ילדים העל 

(CtRC, 2002 .) בניסוחים שונים ) ברחבי העולםבהצהרותיהן של הנציבויות מופיעים עקרונות אלוReif, 

מעבר לארבעת העקרונות הבסיסיים כי על הנציבות לפעול  הוסיף(. נציב תלונות הילדים של ליטא 2015

ה לתת דין וחשבון על פעילותכי עליה ו ,למען השתתפות ילדים ומתוך האזנה להם חוסר פניותבבצדק ו

(Ziobiene, 2018 .) 1סיכום העקרונות המנחים מופיע בתרשים. 

. העיקרי ה, ועל כן מקור כוחהמקור הלגיטימיות והסמכות שלהוא עקרון העצמאות של הנציבות 

, ועל זכויות הילד בלי להתחשב במגמות פוליטיותלשמור על לה  של הנציבות מאפשרת עצמאותהמידת 

על אף הניסיון לייצר עצמאות , עם זאת או כישלונה.של הנציבות בקביעת הצלחתה  תמרכזיהיא כן 

מידת עצמאותן של הנציבויות ותפקידן בפיקוח על מוסדות ציבוריים לבין בין קיים מתח מובנה מוחלטת, 

כן, גם אם , ויםפוליטיהליכים ממושפעת  הנציבות מהיותה גוף ציבוריכחלק  עצם היותן גופים ציבוריים.

מוסד באה לידי כל עצמאותו של במידה פחותה, מעוצמת התקשורת והחברה האזרחית המקיפה אותה. 

 ם זאת,ע. המוקנה לו חופש הפעולהבוהמוענק לו מקור התקציב ב, שבראשו ביטוי באופן מינוי הנציב
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המנדט על עוצמת , הנציבות מינוי ראש משפיעים מאוד עלהם רבה: ים טיהתנאים הפוליעוצמתם של 

 יהלהמלצותמקדיש הממשל שמידת תשומת הלב על ו תא מקבליהרמת המשאבים שעל , השל

(Rogalska-Piechota, 2009; Sedletzki & UNICEF, 2013). 

 עקרונות מנחים לפעילות נציבויות לתלונות ילדים: 1תרשים 

 

 פעילותתחומי 

אינם אך העקרונות המנחים משותפים לכל הנציבויות, תחומי הפעילות של הנציבויות דומים אף ש

 .)אך לא בכולן( במרבית הנציבויות התפקידים המרכזיים הקיימיםלהלן דים. יאח

 וחקירתן תלונות הגשת

גופים לאת טענותיהם  לילדים להשמיע יאפשרוש, מחויבות לספק אמצעים יעילים ורגישיםמדינות 

התלונה הגשת מנגנון  .לאפשר להם להתלונןכדי על המוסדות ליצור קשר ישיר עם הילדים  .מוסמכים

 תלשפר את רווחו לתקן את הפרות זכויות הפרט הפרטיות והקולקטיביותלחקור את התלונות, מאפשר 

במצבים שבהם זכויות  הסמכות לחקור תלונות הנציבויותלרוב  .(Bearup & Palusci, 1999ילדים )ה

 תלונות יפורטו בהמשך הסקירה.המנגנוני הגשת  הילד מונחות על כף המאזניים.

 חקיקהקידום 

תחומים הקשורים לזכויות ילדים ולפקח על יישום באחריות לקדם חקיקה נתונה הלמוסדות לזכויות ילדים 

החקיקה. מקובל כי נציב תלונות ילדים מעורב בניסוח חקיקה באמצעות ייעוץ לפרלמנט, השתתפות 

כדי  (.Sedletzki & UNICEF, 2013)על עצמו פגישות וקבלת תפקידים ציבוריים השתתפות בבניסוח, 

. מוסדות רבים עורכים מחקרים ןעל מצב הילדים במדינת רחבנלקדם חקיקה על הנציבויות להחזיק בידע 

נציבויות רבות עורכות בירורים ומייצרות דוחות על סמך דיונים ו ,לבחינת הגורמים לבעיות הילדים

על השפיעה זיהוי עוולות או חולשות בפועל ותרמה דרך פעולה זו מאוד לתים קרובות ילע. וחקירות

נגישות  
לכלל  
הילדים

מנדט להגן  
ולקדם  
זכויות  
ילדים

מימון הוגן עצמאות

מסגרת  
חוקית  
לקיום  
הנציבות
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באופן אינו מוסדר תחום זה בנציבות בישראל (. Sedletzki & UNICEF, 2013) תומוסדי ותרפורמ

 פורמלי. 

 בתהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות קידום השתתפות ילדים

דגש לשים נציבויות רבות והוביל  ,(Unicef, 1989כבר באמנה לזכויות הילד )מצוין עקרון ההשתתפות 

ובנושאים הקשורים אליהם.  וקביעת מדיניותבתהליכי קבלת החלטות השתתפות ילדים בתהליכי  לע

למקבלי ההחלטות לשמוע את  תמאפשרהיא ראשית,  .שתי מטרות מרכזיותמשרתת ילדים ההשתתפות 

מטרה זו מתבססת על ההנחה שללא תלות בגיל, מין או . יהם ממקור ראשוןרצונותהילדים ואת רכי וצ

להשפיע על החלטות הקשורות יוכלו בעזרת התמיכה המתאימה וישויות עצמאיות, הם מוצא, ילדים 

הזנחה או אלימות, אפליה, בגלל של ילדים, במיוחד אלה שנפגעו אחדות קבוצות לשנית, לחייהם. 

(. Healy, 1998; Heimer, Näsman, & Palme, 2018) בתהליך העצמהההשתתפות יכולה לסייע 

 ,יה המדכאתילהדגיש את מצוקותיהם ולאתגר את הנטם לילדיהמאפשר  ,ערוץ רב עוצמההיא השתתפות 

( Sedletzki, 2012)(. סדלצקי Lansdown, 2005הופכת אפוא למכשיר למימוש זכויות אחרות )והיא 

מעורבות  :הציבור לילדיםתלונות  ותנציבכמו מציע שתי גישות עיקריות להשתתפות ילדים במוסדות 

ים התקשרויות אד הוק עם ילדים בנושאו, על בסיס קבוע ממוסדת של ילדים בדיאלוגים של מדיניות

. (Sedletzki, 2012)באמצעות התייעצויות, ראיונות או דיונים  ים להשתתףילדים יכולה. מוגדרים

קביעות בנושאים שונים הקשורים ל קבוצות מומחים עם ילדים, נערכות באופן קבוע הלדוגמ גיה,וובנור

 .(Musinguzi & Ellingsen, 2017ילדים ) חקיקה ולקידום זכויותמדיניות, 

 אחריםתחומי פעילות 

עצמאיים לילדים וסדרי העדיפויות שלהם שונים המוסדות הכאמור, באופן בלתי נמנע והגיוני, מטרות 

בהתאם למגוון המוסדות הממשלתיים והלא  ,ממדינה למדינה, בהתאם להבדלים במצב הילדים

מלבד מבנים המשפיעים על ילדים ועל קידום זכויות האדם בהן. ל בהתאםממשלתיים הקיימים במדינות, ו

יישום  מו שלקידוכוללים  הרווחים בקרב נציבויותאחרים תחומי הפעילות שנסקרו לעיל, תחומי פעילות 

שפר את עמדות הציבור כדי למצבם לנוגע לילדים וההפצת ידע  ,מלא של האמנה בדבר זכויות הילד

קידום שימוש יעיל  ,איסוף מידע ומחקר על ילדים בחלק מהנציבויות(לרבות ) זכויותיהםכלפי ו הםכלפי

תמיכה בתהליכי גישור והליכים משפטיים )כגון דיונים בהסדרי משמורת, קביעת מקום  ,במשאבים לילדים

( OCYA, n.d.-a, n.d.-b)ביתית( והגנה משפטית לילדים. למשל, נציבות אלברטה בקנדה -השמה חוץ

מציגה את תחומי הפעילות  2יעוץ ותמיכה והן ליווי משפטי באמצעות עורכי דין. טבלה ימספקת הן שירותי 

 של הנציבויות השונות שנסקרו. 

 : תחומי פעילות2טבלה 

 פעילות מוצהרת מדינה

 .קידום חקיקה .1 נציבויות אזוריות –אוסטרליה 

חקירת  ,תלונה הנוגעת להפרת זכויות ילדיםסיוע בהגשת  .2

 תלונה. על המענה למשטרה( ומתן עברה התלונה )אם לא 
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 פעילות מוצהרת מדינה

(Australian Human 

Rights Commissar, n.d.-

b)  

 .והפצתו הנגשת מידע על זכויות הילד והנוער .3

 פיקוח על שירותים לילדים ונוער.  .4

  .מחקר הנוגע לזכויות ילדים .5

 אוסטריה 

(Kinder und 

Jugendenwaltschaften 

Oesterriches, n.d.) 

 .חקירת תלונות אישיות הנוגעות להפרת זכויות ילדים .1

 מעקב אחר חקיקה ומדיניות בנושא זכויות ילדים.  .2

 .ת ילדיםחינוך הציבור בענייני זכויו .3

 .(ייצוג בהליכים משפטיים אך לא) קטיניםל משפטי יעוץי .4

 סיוע במקרים של מחלוקת על טיפול וחינוך. .5

 אירלנד

 (OCO, n.d.-d)  

 בתלונות של ילדים וצעירים על גופים ציבורים.טיפול  .1

 .קידום זכויות ורווחה של ילדים וצעירים .2

 . והפצתו הנגשת מידע על זכויות לילדים ונוער .3

לפתח  ,ם במטרה לקדםיייעוץ לגורמים ממשלתיים וציבורי .4

כניות וחוקים המבטיחים את זכויותיהם של ילדים וולעודד ת

  .ונוער

 החשובים לילדים ונוער.עריכת מחקרים בנושאים  .5

 דנמרק

(Boernekontore, n.d.) 

ופתיחת חקירות  חקירת תלונות הנוגעות להפרת זכויות ילדים .1

 עצמאיות. 

אינן חוקיות או אם ביקורת ופיקוח על פעולות המנהל הציבורי  .2

 שאינן נכונות )הבעת דעה לא מחייבת, דיווח לפרלמנט(. 

 הנפקת דוח שנתי על מצב הילדים במדינה.  .3

 ליטא 

(Institution of the 

Ombudsperson for 

Children's Rights, n.d.; 

Ziobiene, 2018) 

חקירת מקרים של הפרת זכויות ילדים ואינטרסים )הן תלונות  .1

 .והן חקירות עצמאיות ביוזמת הנציב(אישיות 

)כגון הליכים  יהםזכויותוהגנה על זכויות הילדים פיקוח על יישום  .2

משפטיים המסדירים הגנה על זכויות ילדים, ביקורת על מוסדות 

 .לילדים(

פעילות יזומה לשיפור מצבם של הילדים )כגון הגשת הצעות  .3

 .להגנה על זכויות ילדים(

וקידום חקיקה  ,ייעוץ לגופים שונים בנושאים של זכויות הילד .4

 בנושא זכויות ילדים. 

או זכויות  יחודיותימצבן של קבוצות ילדים  ביצוע מחקרים על .5

 מסוימות.ילדים 

 גיהוונור

(Barneombudet, n.d.) 

 תלונות פרטיות של ילדים ונוער ובאי כוחם.חקירה ובירור  ,ייעוץ .1

 יותיהם של ילדים ונוער.והגנה על זכ .2

פי קריטריונים לים לשלומו של הילד יפיקוח על מוסדות האחרא .3

 של האמנה לזכויות הילד. 
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 פעילות מוצהרת מדינה

הפצת מידע והדרכה לאנשים שעובדים עם ילדים ומספקים  .4

 שירותים לילדים בנוגע לזכויות ילדים. 

 .יהםהפצת מידע והדרכה לילדים בנוגע לזכויות .5

 פינלנד 

 (Kurttila, 2018; 

Lapsiasia, n.d.) 

שהגישו תלונות פרטיות )אך לא  באי כוחםלילדים ונוער ולייעוץ  .1

 .(תלונותהבירור 

נציב תלונות הציבור על זכויותיהם ו הנציבות הפרלמנטריתפיקוח  .2

 של ילדים בפינלנד.

בדיקות במוסדות כגון בתי ספר, בתי ילדים, בתי נוער ומוסדות  .3

 לטיפול בילדים.

 קנדה 

(CCCYA, n.d.-a) 

פונים פרטיים, בעיקר מענה, תמיכה, סנגור ומיצוי זכויות של  .1

 ילדים ונוער בטיפול או בסיכון.

  .ליווי והגנה משפטית .2

באתר האינטרנט של הנציבות הפצת מידע הנוגע לזכויות ילדים  .3

  .יוטיובו ויטרופייסבוק, טכגון  ברשתות חברתיות שונותו

במקרים  –, חקירות והגשת דוחות לייעול ושיפור ביקורותביצוע  .4

לרבות חקירה  ,מוסד ממשלתיהשוהה בשל פגיעה חמורה בקטין 

 מלאה הכוללת עדויות וראיות במקרי מוות או פציעה חמורה.

 פיקוח ובדיקה של מערכות ההגנה על הילד והגשת דוחות. .5

ם, מחלקות יצירת שיתופי פעולה עם מנהיגים מקומיים, ארגוני .6

ומתן  ,שינויים תרבותייםבהתחשב בנותני שירותים לילדים ו

 .לפי הצורךייעוץ, הדרכה ותמיכה 

  (ריתהבצות אר)רוד איילנד 

(Office of the Child 

Advocate, n.d.)  

הנתונים ם של ילדים יהגנה על הזכויות והאינטרסים המשפטי .1

 בטיפול או אפוטרופסות של המדינה. 

ווחתם הגופנית והנפשית של נים על ריהמגקידום מדיניות ונהלים  .2

 ילדים.

פיקוח וסקירה של מוסדות לטיפול בילד )בתי אומנה, "בתי  .3

 ותחשדלאור חקירות לרבות  ,ילדים", מרכזי חירום, בתי ספר(

ילדים  ות שלתיחקירת מלהתעללות או הזנחה במוסדות אלו, 

 ,בנושאים שנמצאו לקוייםומחקרים  כתיבת דוחות ,ותינוקות

לחקיקה, המלצות ו ,יותיוולקידום רווחת הילד וזכ כניותופיתוח ת

 תיקון תקנות. לפיקוח או ל

 שירותי ליווי וייעוץ לאפוטרופסים. .4
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 פעילות מוצהרת מדינה

סיוע וייצוג משפטי לילדים נפגעי עבירה בבית המשפט, חיבור  .5

ולקבלת הילדים יות ולזכ אגהודלפי הצורך עם שירותי תמיכה 

 פיצויים.

 לזכויותיהם של ילדים נפגעי עבירה.  פעילות להגברת המודעות .6

 

 היעד אוכלוסיית

שמות וכלל הילדים לאחראיות מקצתן אזור. או ב מחוז, בלכלל הילדים במדינה מיועדות הנציבויותמרבית 

ומדינת  קולומביה הבריטית בקנדה ,ה)לדוגמילדים שהוצאו מביתם על או בסיכון  על ילדיםרב יותר דגש 

למשל,  מתמקדות רק באוכלוסיית ילדים מסוימת )בדומה לנציבות בארץ(.(, ומיעוטן ויקטוריה באוסטרליה

יוקון ואונטריו(  ,ןאצ'וססקיה, וטטובה, נובה סקינמ)באלברטה,  הנציבויות האזוריות בקנדה 11מתוך  שש

. (CCCYA, n.d.-b) ביתית-ילדים בהשמה חוץרותי רווחה, ובכללם יהמקבלים שמתמקדות בילדים 

 Office of the) ביתית-אוסטרליה מיועדת לילדים בהשמה חוץוצפון דרום ת יונציבובאוסטרליה, 

Guardian for Children and Young People South Australia, n.d.; New South Wales Office 

of the Children’s Gurdian, n.d.), ם לביתנציבויות לילדים המושמים מחוץ כמה בארצות הברית ישנן ו

 California) על ילדים באומנהפיקוח קליפורניה להנציבות בובהן  ,(.NCSL, n.d) םולמטפלים בה

Ombudsman for Foster Care, n.d. ,)ילדי לת מיועדה נציבות חדשה יחסית, צפון קרולינההנציבות בו

שבמוקד של הנציבויות  אוכלוסיית היעדמציגה את  3טבלה (. .NCSL, n.d)ולמשפחות אומנה אומנה 

 .סקירה זו

 אוכלוסיית יעד : 3טבלה 

 אוכלוסיית היעד מדינה

 אוסטריה

(Kinder und 

Jugendenwaltschaften 

Oesterriches, n.d.) 

 (.18נוער )עד גיל הילדים ובני כלל ה

 אוסטרליה

 (Australian Human 

Rights Commissar, n.d.-b) 

ונותני  ,(21, במקרים מסוימים עד גיל 18 נוער )עד גילהילדים ובני כלל ה

. ()הן בנציבות הכללית והן בנציבויות האזוריות שירותים לילדים ונוער

שתי ו, ילדי בני מיעוטים לדגש עשמות יות הנציבויות האזורמקצת 

 .ביתית-ת לילדים הנמצאים בחסות המדינה ובהשמה חוץונציבות מיועד

 אירלנד

(OCO, n.d.-d) 

 (.18נוער )עד גיל הילדים ובני כלל ה
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 אוכלוסיית היעד מדינה

 דנמרק

(Børnerådet, n.d.) 

נוער. כחלק מהמערך להגנה על זכויות ילדים קיים הילדים ובני כלל ה

 ילדיםובהם  ,בסיכון גבוה דגש על ילדים מוסד לזכויות הילד ששם

 ביתית )מוסדות פרטיים וציבוריים(. -בהשמה חוץ

 ליטא

(Institution of the 

Ombudsperson for 

Children's Rights, n.d.) 

 (. 18נוער )עד גיל הילדים ובני כלל ה

 גיהוונור

(Barneombudet, n.d.) 

 (. 18נוער )עד גיל הילדים ובני כלל ה

 פינלנד

(Lapsiasia, n.d.) 

 .(18נוער )עד גיל הילדים ובני כלל ה

 קנדה

(CCCYA, n.d.-b) 

כלל הילדים ובני הנוער )עד גיל להנציבויות האזוריות אחראיות קצת מ

נמצאים הת לילדים המקבלים שירותי רווחה, ומיועד מקצתןו ,(18

הנציבויות ביתית או נמצאים במערכת הפלילית לנוער. -בהשמה חוץ

השמה הגם אחרי היציאה מביתית -ילדים בהשמה חוץממשיכות ללוות 

 .(RCY, 2018) 24ועד גיל 

 (ריתהבצות אר)רוד איילנד 

(Office of the Child 

Advocate, n.d.)  

 . (18)עד גיל  ילדים ובני נוער מטופלי רווחה

 

 מבנה ומנגנון הפעלה

לנציבות ים הראוי מנגנוןלו מבנהנוגעת לחוקרים ואנשי המקצוע בתחום  אחת השאלות המעסיקות

למשל,  .פעולותיועל ו המוסדמחקרים מראים כי המבנה המוסדי משפיע על יכולות לתלונות ילדים. 

ברחבי . תןעל אופן פעולמשפיעה עצמם  לילדיםנציבויות הנגישות במקרה של נציבויות תלונות ילדים, 

לזכויות  מוסד עצמאיגם  יש בהן מוסדות לזכויות אדםשלכשליש מהמדינות  :מודליםהעולם התפתח מגוון 

שליש מוסד עם משרד זכויות ילדים כשליש מוסד המשולב במוסד רחב היקף לזכויות אדם, ולכל, ילדים

, )למשל, אוסטרליה( מהמדינותבאחדות  (.Sedletzki & UNICEF, 2013) ללא מנדט המבוסס בחקיקה

ם לנציבות התלונות גם כאשר קיימת נציבות נפרדת לתלונות ילדים, ילדים ובאי כוחם יכולים להתלונן ג

קיימות נציבויות  (כגון אוסטרליה, אוסטריה וקנדה)מהמדינות באחדות , כמו כן .הכללית ולקבל מענה

במדינה, ומתמקדת בצרכים אחד אזור ל. כל נציבות אחראית ברמה פדרלית יואזוריות המאוגדות יחד

של מוסדות נפרדים לזכויות ילדים  םעדיפותבכל הקשור לקיימת מחלוקת . (Hunter, 2017) המקומיים

(. Carver, 2011; Sedletzki & UNICEF, 2013לעומת מחלקה בתוך מוסד כללי לזכויות אדם )
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המוסדות מיזוג ושבמקרה של צרכים מיוחדים משלהם, לילדים ודיים טוענים שעייהתומכים במוסדות 

 ,Thomasמתאים )המענה מהם ה להישלל , ועלולבתוך צרכים אחרים הילדים עלולים להיבלע רכיוצ

Gran & Hanson, 2011 לעומת זאת, המצדדים במוסד אחד המאגד בתוכו את זכויות כלל האוכלוסייה .)

הם כמו כן ובתוכה ילדים טוענים כי מבנה זה אפקטיבי יותר, כלכלי יותר ובעל יכולת השפעה חזקה יותר. 

(. מדינות רבות מעדיפות Carver, 2011בקרב הציבור )ריבוי מוסדות עלול לגרום בלבול והצפה שטוענים 

 UNעל פיעל דרישות האו"ם בנושא )העונה זכויות כלל האוכלוסייה ברמת המדינה, לארגון אחד האחראי 

Paris Global Alliance of National Human Rights Institutions – GANHRI כפי שמופיע אצל ,

Reif, 2015 ,) ם לילדים אינם עונים לדרישות ואינם מקנים הכרה של האו"ם ודיייעשמוסדות ימשום

הגנה חוקתית, מפעמים רבות נהנים ם לזכויות אדם ישמוסדות כלליאף , כמו כן מדינה.בבפעילות הרווחה 

המאפשרת אחת המדינות היחידות היא חסינות דומה. פולין, למשל, מ הנהניםמוסדות לילדים ה יםמעט

נציבות ובהם על מוסדות לזכויות לילדים, ( Protection by a constitutional right) הגנה חוקתית

 1(.Reif, 2015תלונות ילדים )

 לגורמים ממשלתיים הקשר בין הנציבותהשפעת 

 קיום את החוק הקובע את מאשרהוא הלנציבויות תלונות ילדים. בכל הקשור מיוחד לפרלמנט תפקיד 

וממנה  בוחר את נציב תלונות הילדים. במקרים רבים, הפרלמנט ואת יכולותיו, את המנדט שלו המוסד

שנים כל שלוש לחמש זמן המינוי מוגבל בדרך כלל לשתי קדנציות, הנעות בין  ., והוא המפקח עליואותו

לפרלמנט. במקרים  ןעל פעילות להגיש דוח שנתימרבית הנציבויות נדרשות  (.Melton, 1991אחת )

תאר פערים שיש לטפל בהם. הדוח הילדים במדינה ולניתוח של מצב גם  רבים הנציבות אחראית לספק

 & Sedletzki) חברי פרלמנט ואחריםלפרסומים הם מקורות חשובים של ידע ומידע השאר השנתי וכל 

UNICEF, 2013) .עקרונות המינוי והמנגנון של הנציבויות השונות שנסקרו בהרחבה. מוצגים  4טבלה ב 

 מינוי ומנגנון  :4טבלה 

 מנגנוןמינוי ו מדינה

רמה הפדרלית ואומבודסמנים ברמת השלטון )נציב קבילות( ביש אומבודסמן  אוסטריה

 (Filler, 2018המקומי )

(, ותחתיו National children commissionerישנו נציב ילדים פדרלי ) אוסטרליה 

הנציבים אי אפשר למנות את בי זכויות ילדים במחוזות השונים. ינצ שמונה

, קידום זכויות ילדיםלהנציב הפדרלי אחראי . םשבע שניהעולה על תקופה ל

 . (Reif, 2016) טיפול בתלונותל הנציבים האזוריים אחראייםואילו 

על  וכיראלהואפשר  ,לשש שניםניתן הנציב. המינוי הנשיא הוא הממנה את  אירלנד

עם זאת,  אלא במקרים קיצוניים. את הנציב לפטראי אפשר . הנציב ביצועיפי 

                                                 
הגנה חוקתית מעניקה למוסד הגנה מתוקף החוק להגנה על זכויות ילדים. לפיכך, קיום המוסד ופעילותו  1

 מעוגנים בחוק ומוגנים בו. 
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 מנגנוןמינוי ו מדינה

ממנה לערוך לממשלה ישנה אפשרות למנוע ו ,עצמאות הנציבות מוגבלת

 (. Reif, 2016) חקירה

ילדים מטופלות במחלקות התלונות  ד לזכויות ילדים.נפר לא קיים מנגנון דנמרק

על מפקח הישנו מוסד לזכויות ילדים כמו כן . ותהזכויות הכללי ויותנציב

קו חם וישנו אינו מטפל בתלונות, אך  – ומקדם חקיקהיהם זכויות תשמיר

 The Ombudsman’s) בו הם יכולים לדבר עם עובדי רווחהשלילדים 

Children’s Division; The Danish National Council for Children; 

The Children’s Welfare – The helpline .)לאחר כל בחירות כלליות 

 . עם זאת,הנציבות תלויה בפרלמנטמכן אין לאחר ו ט בוחר בנציב,הפרלמנ

רשאי  , הפרלמנטהפרלמנטבכל עת, במקרה שהנציב מפסיק לזכות באמון 

יכול להיבחר  אינו , הואלנציב תלונות הציבור אין מעמד משפטי מיוחד. ולפטר

 ,Ougaard) מנדט לבדוק חקיקה אלא במקרים חריגיםלו אין ו לפרלמנט

2018) . 

. וכילהאר, ואפשר לחמש שניםניתן מינוי הנציב. ההפרלמנט הוא הממנה את  ליטא

הוא אינו שנות ניסיון. עשר  בעלוחייב להיות אזרח ליטא, עורך דין הנציב 

להיות ואינו מורשה , אחרת רה ממשלתית או חוקיתשממורשה להחזיק ב

 . (Ziobiene, 2018) מעורב בפעילות פוליטית מפלגתית

הנציב כפוף לשש שנים. היא הממנה את הנציב. המינוי ניתן הרשות המבצעת  גיהוונור

 ומחויב להגיש דוח פעילות פעם בשנה הממשלשיפוטית של הה הסמכותל

(Reif, 2016 .) 

הנציב המינוי. על משך לא נמצא מידע את הנציב. ממנה הממשלה היא ה פינלנד

 הילדים במדינה ודוח פעילותדוח שנתי העוסק במצב לממשלה מחויב להגיש 

(Lapsiasia, n.d..) 

על של כלל הנציבויות, ותחתיו תשע נציבויות אזוריות. נציבויות -קיים ארגון קנדה

פה המחוקקת של תחומי השיפוט ישירות לאס   ותמדווחו ות,עצמאיהן אלו 

לפעול באופן שאינו תלוי בסמכות הממשלה בחוק ת י. כל נציבות מורשןשלה

. המועצה כוללת חברים מתשעת המחוזות ושתי טריטוריות של תהבשליטאו 

וויק, ניופאונדלנד ולברדור, זאלברטה, קולומביה הבריטית, מניטובה, ניו ברנ

(. CCCYA, n.d.-aנובה סקוטיה, נונאווט, אונטריו, קוויבק, ססקצ'ואן ויוקון )

 המינוי. על משך מידע לא נמצא  .ם גופים ציבוריים אזורייםנציבים ממניהאת 
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 מנגנוןמינוי ו מדינה

צות אר)רוד איילנד 

 ( ריתהב

מחויב הנציב  .מש שניםניתן לחהמינוי  .הנציבמושל המדינה הוא הממנה את 

 (. .Office of the Child Advocate, n.dלהגיש דוח פעילות שנתי )

  

 הרכב הנציבות

הנציבויות כוללות עורכי דין, עובדים סוציאליים, בדרך כלל  .דינההרכב הנציבות משתנה ממדינה למ

 יהרכב יםרטומפ 5טבלה ב(. Sedletzki & UNICEF, 2013)פסיכולוגים, אנשי חינוך ולעיתים גם רופאים 

 הנציבויות במדינות שנסקרו בהרחבה. 

 : הרכב הנציבות5טבלה 

 הרכב הנציבות מדינה

בכל מחוז יש פסיכולוג, פדגוגיות,  .עובדים מפוזרים במחוזות השונים 103 אוסטריה

 (. Filler, 2018עזרה מדעית, יחסי ציבור ועוד )אנשי מגשר, 

עורכי דין ובהם עובדים,  60–20 מעסיקותהנציבויות במדינות השונות  אוסטרליה 

 (. Australian Human Rights Commissar, n.d.-b) ועובדים סוציאליים

בתלונות, המטפלת קבוצה : לקבוצות עבודה שונותמחולקים  עובדים 20-כ אירלנד

השתתפות ילדים, קבוצה העוסקת בבחינוך לזכויות ילדים והעוסקת קבוצה 

פרסום וקבוצה האחראית לתקשורת ולבמחקר ומדיניות, קבוצה האחראית 

ם מנדט למנות את לשר לענייני ילדי .שיתופי פעולה עם גורמים אחריםל

 . (OCO, 2018) עובדי הנציבות

מספר העובדים על ידי הממשלה, אין מידע בהעובדים מועסקים  דנמרק

(Ougaard, 2018 .) 

לזכות באישור  יםמספר העובדעל  .דינה(עובדי מ 17עובדים )מתוכם  23 ליטא

 .(Ziobiene, 2018) הפרלמנט

 ,Reif)הנציב הנוכחי הוא רופא  .אין מידע באנגלית על צוות הנציבות גיהוונור

2016 .) 

ועדה . עם הנציבות פועלת גם צוות מחקרו הנציבובהם  ,שישה עובדים פינלנד

 . (Lapsiasia, n.d)הממשל במינוי  ,לזכויות ילדים
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 הרכב הנציבות מדינה

עורכי יש  עובדים. בכל נציבות 66-בנציבויות השונות במדינה בין עשרה ל קנדה

 (. ,Hunter, 2017; b-.n.d CCCYA) ופסיכולוגיים סוציאלייםדין, עובדים 

צות רוד איילנד )אר

 ( ריתהב

עורכי דין, עובדת סוציאלית ומפתחת ובהם , ולהכך שישה עובדים בס

 Office of the Child) . הנציבה הנוכחית היא עורכת דיןכניותות

Advocate, n.d.) . 

  

 ומקור המימון תקציב

לביצוע  הי קיימנובמשאבים כספיים מספיקים הוא  הנציבויותשל ת צמאיעפעילות אחד המפתחות ל

. (Reif, 2016) מוסדהמקורות המימון לכבד את הלגיטימיות והעצמאות של על  כמו כן,. ןהמנדט שלה

 גם מימון המדינה מספקאך מוסד, ה התלות הפיננסית במדינה עלולה לסכן את עצמאותמנם וא

של  ןהעיקרי המגביל את פעילותהגורם הם קשיים כלכליים ותקציביים . יציבורמוסד כ נציבותלגיטימציה ל

מוסדות אף נסגרו או מוזגו עם הנציבות הכללית לזכויות אדם ואחדים מן הנציבויות תלונות ילדים, 

כי במדינות  הוועדה לזכויות הילד ציינה(. Bendo & Mitchell, 2017; Reif, 2015בעקבות קשיי תקציב )

ים ממשלתיים למוסדות הקשורים לילדים אינם המאמצים לספק כספ , ובעיקר במדינות מתפתחות,רבות

מוביל להתערבות תורמים  הדבר .במקרים רבים יש צורך במימון חיצוניו ,(CtRC, 2010מספקים )

תמיכה  ,(Sedletzki & UNICEF, 2013בתוכניות להגנת זכויות של ילדים )פרטיים וזרים בתמיכה 

 ,למשל) בדרכים שונות המוסדלסכן את עצמאות היא עלולה שמכיוון חרב פיפיות להתברר כעלולה ה

בניגוד לנציבות בישראל, שאינה מקבלת כל תקציב . (אסטרטגיה של הארגון לטווח הארוךלהשפיע על ה

ביצוע פעולות ויישום מטרות הנציבות. לתקציב או  מימוןזוכות לציבורי, כלל הנציבויות שנבחנו בסקירה זו 

 את גודל התקציב, אם ידוע.וכן מציגה את מקורות התקציבים של הנציבויות בארצות שנסקרו,  6טבלה 

 ומקור המימוןתקציב  :6טבלה 

 תקציב מדינה

 יומיליון יורו בשנה לכל הנציבויות האזוריות יחד 4–3המדינה תקציב  אוסטריה

(Filler, 2018 .) 

גודל על ידי המחוז, אין מידע בידי המדינה והן בנציבויות אזוריות ממונות הן  אוסטרליה 

  .(Reif, 2016)התקציב 

עמד  2016-ב. משרד לענייני ילדים ונוערידי הב תמתוקצבהנציבות  אירלנד

 (.OCO, 2018מיליון יורו ) 2.154על התקציב 
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 תקציב מדינה

גודל התקציב על אין מידע  .הפרלמנטבידי  תמתוקצבהנציבות  דנמרק

(Ougaard, 2018.) 

דל התקציב וגעל אין מידע  .מתקציב המדינה נתממומהנציבות  ליטא

(Ziobiene, 2018 .) 

 אין מידע באנגלית.  גיהוונור

 . באנגלית אין מידע פינלנד

תרומות. גודל בהמחוז ווידי המדינה ב נותממומ האזוריות הנציבויות קנדה

דולר ליון ימ 14-ליון ליחצי מתלוי בגודל הנציבות האזורית, בין התקציב 

 (. Hunter, 2017) קנדי בשנה

צות רוד איילנד )אר

 ( ריתהב

 גודל התקציבעל אין מידע  .דידי מדינת רוד איילנב נתממומהנציבות 

(Office of the Child Advocate, 2018) . 

 

 לא ממשלתיים  ארגוניםלבין הנציבות הקשר 

בדרכים ותומכת בה נציבויות לתלונות לילדים ה עבודתאת עבודתם של ארגונים לא ממשלתיים משלימה 

מעורבים בהקמת נציבויות )לדוגמה,  ראשית, פעמים רבות ארגונים לא ממשלתיים לזכויות הילדרבות. 

ליצירת מוסד שסלל את הדרך והוא תלונות הציבור, לבשוודיה הקימו ארגונים לא ממשלתיים מנגנון 

, העוסקים באופן פעולתם של ארגונים לזכויות אדם ,בהתאם לעקרונות פריז ,כמו כן הנציבות לילדים(.

הם יכולים בוועדה לזכויות אדם, ולכן  גם לא ממשלתיים חבריםרגונים אנציגים של במקומות רבים 

(. ארגונים לא Reif, 2015; Vučković-Šahović, 2010להשפיע על סדרי העדיפויות של המוסדות )

והם  ,מבצעים הםש יםבמחקרנעזרות נציבויות לעיתים קרובות הור ידע ומומחיות ומקגם ממשלתיים הם 

. לפעול לתיקון הפרותו של מנגנון עצמאי לזכויות ילדים ויכולים להעלות את המודעות הציבורית לקיומגם 

לשפר את  ,ןעצמאותעל לנציבויות להגן אפוא ילדים יכול לסייע הפיתוח יחסים טובים עם ארגוני זכויות 

את הסוגיות הציבוריות ואת  לציבור , לשקףשהן זוכות לה להעמיק את הלגיטימציה הציבורית ,יעילותן

ולרישות מומחיות לרב, המידע , והוא יכול לספק להן גישה לןלקבל משוב על עבודתוסדרי העדיפויות 

בין הנציבויות שהקשר יתרונות . (Sedletzki & UNICEF, 2013) בידי הארגוניםהעומדים  החברתי

גישה ישירה למקבלי יש  נציבויותלשמכיוון  ,(Miljeteig, 2005a) יםלארגונים הלא ממשלתיים הדדי

לא ממשלתיים ולהגביר את השפעתם. כמו הארגונים השל  יהםיכולות לחזור על המלצותן הוההחלטות, 

לבסוף, אחד היתרונות כויות ילדים. ארגונים למען זאת פעילות השיקדמו קואליציות לטפח  ותיכול ןכן, ה

באמצעות עבודתם של מוסדות עצמאיים  הוא העשרת שיתוף פעולה ישיר עם ארגוני ילדיםבהחשובים 

 (.Sedletzki & UNICEF, 2013) של ילדים גישה למגוון של תפיסות דעות וחוויותה הרחבת
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 טיפול בתלונות

למען ולמענם  ,תלונות מטעם ילדיםוא העוסקות בהם הנציבויות שכאמור, אחד התחומים המרכזיים 

, ש תלונהיאפשרות להגעדכונם בלרבות ילדים, האופן הטיפול בתלונות יפרט את חלק זה . םזכויותיה

)האנשים  יעדהקהל זהות , האפשריות יהידרכי הפנמפורטים  7טבלה בוהליך הטיפול.  דרכי הפנייה

בוחרות להעלות את המודעות לאפשרות הנציבויות שנסקרו שבו  אופןשתלונותיהם מתקבלות( וה

 . להתלונן

 היכי פנידר

, על הנציבות לאפשר פנייה בדרכים להגיש תלונות , בני נוער ומבוגריםלאפשר לכמה שיותר ילדיםכדי 

עליהן להביא (. Melton, 1991ולהנגיש את הפנייה לאוכלוסיות שונות ) ופשוטות ככל האפשררבות 

ילדים אינם ניידים )ועל כן אינם יכולים להגיע פיזית להתלונן( ולעיתים חסרי נגישות לאמצעי הבחשבון ש

. (Melton, 1991)ללא עלות אמצעי תקשורת פשוטים לזמן להם גישה בתקשורת שעולים כסף, ועל כן יש 

רשתות )מייל, אחרים אמצעי מדיה אלקטרונית בטלפון ובאתרי אינטרנט, בנעזרות  מרבית הנציבויות

נציבויות לעדכן הלפנות אל הנציבות ולפתוח בהליך של הגשת תלונה. על המאפשרים וכדומה(, חברתיות 

קהל  ,נוערהילדים ובני שום ש, בעיקר ממתפתחת הטכנולוגיהככל שאת דרכי הפנייה שלהן באופן קבוע 

 ,Sedletzki & UNICEFמשתנות באופן תדיר )ההיעד העיקרי, משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות 

2013 .) 

 להגשת תלונה קהל יעד

, ישירותשהילדים ובני הנוער יגישו את תלונותיהם מצהירות כי המטרה המרכזית היא מרבית הנציבויות 

הורים אומנים, עובדי ביולוגיים או  כגון הורים – במגעעימם גם למבוגרים הבאים  מרביתן מאפשרותאך 

 הגיש תלונה הנוגעת להפרת זכויות הילד או לפגיעה בול –מוסדות לילדים ועובדים סוציאליים 

(Sedletzki & UNICEF, 2013). הילד חשוב שהילד, למען ם זאת, במקרה שמבוגר מגיש את התלונה ע

 (. Egan-Bitran, 2012חקר )יהתלונה תשיסכים שיסכים לחלוק מידע וש, לכךיהיה מודע 

 תלונותהאפשרות הגשת ל מודעותההעלאת 

אפשרות להגיש להילדים ובני הנוער בפרט את מודעות להעלות את מודעות הציבור בכלל ו הנציבויותעל 

אפשר בהם שלכלל הנציבויות יש אתרי אינטרנט (. Melton, 1991)לונה דרך הנציבות לתלונות ילדים ת

 ה,לדוגמם )אתרי האינטרנט נגישים ומותאמים לילדיאף שמקצת )ראו נספח א(.  למצוא מידע על הנציבות

, המותאמים לילדים )לדוגמופחות אתרי האינטרנט של נציבויות שוודיה ואירלנד(, אחרים פחות ידידותיים 

 בעיתונים לבני נוערמודעות ות מפרסמות הנציבוימקצת , כמו כן אתר האינטרנט של נציבות רוד איילנד(.

, מרכזי נוערבביתית ו-להשמה חוץמוסדות בתולות פוסטרים בבתי ספר, מקצתן , (Logan, 2014 למשל)

, וואטסאפ החברתיות )אינסטגרם, טוויטר, פייסבוקברשתות פועלות מקצתן , מפיצות קומיקסיםמקצתן 

הפיצה כמה  , למשל,נציבות הנורווגיתהפלטפורמות אחרות. ביוטיוב ובמפיצות סרטים ומקצתן ( וטלגרם

אירלנד יש בלנציבות ו ,(Barneombudet BO, 2014למשל זכויות ילדים )על סרטי הסבר על הנציבות ו

 .(c-.n.d ,OCO)זכויות ילדים על ו העבודתעל סרטונים שונים בו היא מעלה שיוב ערוץ יוט
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 ואופן העלאת המודעות קהל היעדה, י: דרכי הפני7טבלה 

 קהל היעד להגשת תלונה דרכי פנייה מדינה

 (מי יכול להגיש תלונה)

העלאת דרכים ל

 מודעות ה

 אוסטריה

(Filler, 2018) 

, אתר, פייסבוק

 .טלפון

עימם ילדים ומבוגרים הבאים 

  .במגע

הגעה לבתי ספר, אתר 

  .סרטוניםהפצת אינטרנט, 

 אוסטרליה 

(Australian 

Human Rights 

Commissar 

n.d.-a) 

טלפון, אימייל, 

טופס פנייה 

 יבאתר

של  האינטרנט

הנציבויות 

 . השונות

ארגונים ילדים ונוער, 

 ם. יקהילתיים, שירותים ציבורי

פוסטרים בבתי ספר, 

הגעה לבתי ספר 

-מוסדות השמה חוץלו

 .ביתית

 נדלאיר

(OCO, n.d.-c) 

טלפון, אימייל, 

טופס פנייה 

באתר 

האינטרנט, 

 .דואר

ילדים ונוער מתחת כולם. 

, הורים, קרובי 18לגיל 

משפחה, עובדים מקצועיים 

או  הבאים במגע עם הילד

 הנער. 

פרסום בעיתונות לנוער, 

  .ערוץ יוטיוב, מונגשאתר 

 דנמרק 

(Ougaard, 

2018) 

האתר מונגש 

לילדים ולבעלי 

בעבר . מוגבלויות

אך הוא צ'ט היה 

 בשל חוסרנסגר 

 פעילות. 

אתר פוסטרים בבתי ספר,  ולם.כ

, ניוזלטר, חדש ומונגש

תקשורת, ב סיקור רחב

  .רשתות חברתיות

 ליטא

(Ziobiene, 

2018) 

אתר, פייסבוק, 

 טלפון.

הגעה לפסטיבלים שנתיים  כולם.

לילדים והפצת מידע 

בקרב קהל הצופים. שבוע 

נגד בריונות ביוזמת הקו 

החם לילדים, שבו כל 

הרשויות עושות פעילויות 

בנושא. סרטי הסברה 

לילדים. הפצת המידע 

נעשית גם בקרב 

מבוגרים, באמצעות 
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 קהל היעד להגשת תלונה דרכי פנייה מדינה

 (מי יכול להגיש תלונה)

העלאת דרכים ל

 מודעות ה

סים ספרים ומאמרים ובכנ

הן לציבור הרחב והן  –

 למומחים.

 נורווגיה

(Barneombudet, 

n.d.) 

 

 

טלפון, קו חירום 

שעות  24)

ביממה(, אימייל, 

טופס פנייה 

באתר האינטרנט 

ופורום שאלות 

באתר 

האינטרנט, פנייה 

בפייסבוק או 

 בטוויטר. 

כולם. האתר מיועד בעיקר 

לילדים ונוער )מתחת לגיל 

להגיש (, ורק הם יכולים 18

בקשה בפורום השאלות 

שבאתר. מבוגרים שרוצים 

לדווח על פגיעה בילד יכולים 

לעשות זאת בכל דרכי 

 ההתקשרות האחרות.

אתר מונגש, סרטוני 

הסברה, הגעה לבתי ספר 

-ומוסדות השמה חוץ

 ביתית. 

 אין מידע. אין מידע. אין מידע. פינלנד

 קנדה

(CCCYA, n.d.-

a) 

לכל נציבות 

ן, קו אזורית טלפו

שעות  24חירום )

ביממה(, אימייל 

וטופס פנייה 

באתר 

האינטרנט. כמו 

כן לכולן אפשר 

לפנות דרך 

הפייסבוק ואפשר 

להגיע פיזית. 

-הסיוע ניתן ב

שפות  180

 שונות. 

כולם. ילדים ונוער, צעירים, 

מבוגרים המטפלים בילד או 

נוער בסיכון, מבוגרים 

שנתקלו בילד שהם חושבים 

  שהוא בסיכון.

אתרים מונגשים, רשתות 

חברתיות, הגעה לבתי 

ספר ולמוסדות השמה 

ביתית, פרסום -חוץ

באמצעות קומיקס, פרסום 

 בשפות שונות. 
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 קהל היעד להגשת תלונה דרכי פנייה מדינה

 (מי יכול להגיש תלונה)

העלאת דרכים ל

 מודעות ה

רוד איילנד )ארצות 

 הברית( 

(Office of the 

Child Advocate, 

2018) 

טלפון, מוגבל 

בימים ובשעות. 

המשרד אינו נותן 

מענה חירום 

לדיווח על 

התעללות או 

 הזנחה.

כולם. ילדים ונוער, עובדים 

סוציאליים, הורים ביולוגיים, 

הורים אומנים וכל מבוגר 

שבא במגע עם הילד. האתר 

אינו נגיש במיוחד לילדים 

ואינו פונה ישירות אליהם, 

ולפיכך נראה שקהל היעד 

 המרכזי הוא מבוגרים. 

האתר אינו מונגש לילדים, 

דרכי הפנייה ושעות 

 הפנייה מוגבלות.

 

 הליך הפניה והטיפול

 ותמציע ן. הנציבויות שונות זו מזו בהליך הטיפול בתלונה ובעזרה שהראשוןהשלב הרק היא  הפנייה

מתבצע  נספח ג( הומילוי טופס אינטק )ראו לדוגמ לאחר קבלת התלונה ,ברוב הנציבויות למתלוננים.

אם ועליו מתלוננים שבו בוחנים אם יש מקום לחקירה, אם הוגשה תלונה ישירות לארגון שבירור ראשוני, 

גביית ו בירור. החקירה יכולה לכלול ראיונות, ביקוריםלחקירה יש בסיס לתלונה. אם יש צורך נפתחת 

פוטר(, או שיש מ אלימותשנקט צוות בפנימייה ה, איש האו שהתלונה נפתרת )לדוגמואחריה  ,עדויות

לו מציעות אך מקצתן  ,משפטיה. מרבית הנציבויות אינן מייצגות את הילד בהליך הליך משפטיברך צו

נציבויות בהטיפול ויה יהליך הפנמוצג  8טבלה ב לסייע לו.לגורמים שיכולים אותו סיוע משפטי או מפנות 

 מסכם את הליך הטיפול המקובל במרבית הנציבויות. 2תרשים  שנסקרו בהרחבה.

 יה והטיפול יהליך הפנ: 8טבלה 

 הליך הפנייה והטיפול מדינה

 מפורט. אינו ההליך  אוסטריה 

 אוסטרליה 

(Reif, 2016) 

מפורט. יש לפנות לנציבות האזורית באחת מדרכי הפנייה אינו ההליך 

 דריך את הפונה בהמשך הטיפול בפנייתו. מרות יהרשמיות, ונציג הש

 אירלנד

(Reif, 2016) 

, עליו הוא רוצה להתלונןשהפונה לפנות קודם לגוף או  הילדה: על יקדם פני

. הבעייתי גורםהת התלונה ישירות מול א שילברר אם ישנה אפשרות להגו

הנציבות פועלת  .אם המענה בארגון אינו הולם הפונה מוזמן לפנות לנציבות

  כך:

אחד ממאות עליו הוא מתלוננים שאם הארגון בחינה בדיקה ראשונית: 

לפקח ולחקור. איסוף מידע מהמתלונן  הנציבותהארגונים שבסמכות 
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אם להציע פתרון או לחקור את התלונה.  החלטה, עליו מתלונניםשומהגוף 

 רוב הבעיות נפתרות בשלב זה. 

הגוף ועדכון חקירה התהליכי , גיבוש הצעה לחקירה: במקרה הצורך

על קשר עם המתלונן. אם הגוף שמירה בהציבורי שמעוניינים לחקור אותו, 

 משיב והבעיה נפתרת לא ממשיכים לשלב הבא.

חקירה מלאה: איסוף חומרים כתובים, ראיונות, תשאול אנשי מקצוע, הורים 

כולל תיאור המעשים הפוגעים הם. כתיבת דוח מחקרי ינציגים ציבורישאר ו

 והמלצות לתיקון.

 דנמרק

(Ougaard, 2018) 

אי יה: על המתלונן למצות את אפשרויות הערעור המנהלי. אם יקדם פנ

הנציבות פועלת  .להגיש תלונה לנציבותאפשר  להגיש ערעור מנהלי אפשר

 : כך

עילה ישנה . לאחר הגשת התלונה נציב תלונות הציבור מחליט אם 1

 מספקת לחקירה.

בתחום השיפוט של נציב תלונות הציבור ש. אם נפתחת חקירה, הרשויות 2

 . הקשורים בנושא מידע ומסמכיםלו מחויבות לספק 

הצהרות  לדרוש רשאינציב תלונות הציבור בהתאם לצורכי החקירה, . 3

 בכתב מן השלטונות.

נציב תלונות הציבור רשאי לבדוק כל מוסד או בהתאם לצורכי החקירה, . 4

 ותו.בתחום סמכשפעילות וכל מקום עבודה 

. לאחר החקירה הנציב מגיש מסקנות והמלצות. אין חובה חוקית לנהוג 5

 המלצותיה. מ 100%הנציבות מתהדרת בהטמעה של אך , ןלפיה

 ליטא

(Ziobiene, 2018) 

אם יש מקום לחקירה. פעמים רבות התלונה והחלטה . בירור התלונה 1

 או שאין בסיס לחקירה.  אותה לחקורואי אפשר אנונימית 

אם כן מפנים  .טים אם יש צורך בהליך פליליילאחר הבירור מחל .2

התלונה להיחקר עד שנה מהאירוע. על הנציבות חוקרת.  אם לאו ,למשטרה

גישה לחומר חסוי )כגון מידע  ניתנת נציבותל. החקירה כוללת איסוף מידע

 רפואי(. 

להחליט כיצד . לאחר החקירה הנציבות מציגה את מסקנותיה, ויכולה 3

להזהיר אנשים, להפסיק את הפרת הזכויות, להציע לפעול. באפשרותה 

ידע את נשיא הפרלמנט במדינה. החלטות ילועונשים או הרצאה משפטית 

נדרש . לאחר ההחלטה ןה לקבלינטי נהישאך המלצה, הן בגדר הנציבות 

 יום.  30תוך בכל מוסד וכל אדם להגיב 

 גיהוונור

(Barneombudet, 

n.d.) 

מפורט. יש לפנות לנציבות באחת מדרכי הפנייה הרשמיות, אינו ההליך 

 דריך את הפונה בהמשך הטיפול בפנייתו. מרות יונציג הש
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 פינלנד

(Kurttila, 2018) 

תלונות אלא המנגנון לבירור אינו שייך לילדים בפינלנד של ההאומבודסמן 

ילדים  חשש לפגיעה בהם.לנועד לברר סוגיות עקרוניות הקשורות לילדים ו

 יכולים להתלונן ישירות לאומבודסמן של הפרלמנט. 

 קנדה

((CCCYA, n.d.-b 

ההליך מפורט באופן חלקי בנציבויות השונות. יש לפנות לנציבות באחת 

דריך את הפונה בהמשך הטיפול מרות ימדרכי הפנייה הרשמיות, ונציג הש

טובה, ההליך כולל בירור יויבק ומנובפנייתו. על פי נציבויות יוקון, אונטריו, ק

ורצויה,  עזרה דרושה וניסיון להבין איזושמיעת התלונה, ופרטים אישיים 

לפי הצורך ובמידת לאחר מכן,  .מה נעשה עד כהו מיהם האנשים מעורבים

 ;.CDPDJ, n.dלעזור )אפשר כיצד ובודקים חקירה מתבצעת , האפשר

Ontario Child Advocate, n.d.-b; Manitoba Advocate, n.d; RCY, 

n.d.; YCAO, 2018 .) 

צות רוד איילנד )אר

 ( ריתהב

(Office of the Child 

Advocate, 2018) 

מפורט. יש לפנות לנציבות באחת מדרכי הפנייה הרשמיות, אינו ההליך 

 את הפונה בהמשך הטיפול בפנייתו. מדריך רות יונציג הש

  



 נציבות תלונות ילדים

 
אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה –מתו"ה   

 
32 

 : הליך טיפול בתלונות2תרשים 
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  יות וטיפולסטטיסטיקת פנ

 ןלותיפעמפרטות את בו הן שדוח פעילות שנתי, לציבור מפרסמות מגישות לממשלה ומרבית הנציבויות 

הנציבויות מגישות את הדוח לוועדה לזכויות הילד באו"ם או לארגון אחדות מן במהלך השנה החולפת. 

הם מפרטים את שכן הם מאפשרים שקיפות וביקורת.  ,חשיבות רבהלדוחות . ןנציבויות הילדים באזור

מציגה את  9. טבלה ןטיפול בהעל הושהוגשו תלונות הדגש מיוחד על בכלל הפעילות של הנציבות, 

 מדינות שיש בהן יותר מנציבות אחתלסטטיסטיקת התלונות והטיפול של הנציבויות שנסקרו בהרחבה. 

זוריות נציבויות האלהנתונים  המוצגים לדוגמ תונים ברמת המדינה, ולכן)קנדה ואוסטרליה( לא קיימים נ

ידי ילדים ביש לשים לב כי מרבית התלונות בנציבויות השונות לא הוגשו ביתית. -המתמקדות בהשמה חוץ

מחסומים רבים בפני מקיומם של ככל הנראה  תנובע תופעה זוידי מבוגרים הקשורים אליהם. באלא 

ערכת הגשת מ: ביתית-מחסומים אלו רבים יותר בקרב ילדים בהשמה חוץ .תלונהה תלהגשילדים בדרכם 

טיפול למבוגרים האחראים הידי בהתעללות והזנחה פעמים רבות הם חוו ו, פחות התלונות נגישה להם

ות בעיבאוכלוסייה זו ילדים רבים להגשת התלונות. כמו כן, בתועלת אינם מאמינים לכן , והגנה שלהםלו

.(Bitran, 2012-Eganעליהם עוד יותר להגיש תלונה ) יםבריאות הנפש או צרכים מיוחדים, המקש של
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טיסטיקת פניות וטיפול: סט9טבלה  

 תוצאות החקירות בעקבות תלונות התלונות נושא מי הגיש את התלונות מספר תלונות מדינה

 אוסטריה
 (Filler, 2018) 

(, אחוז הסדרי 17.6%תפקוד שירותי הרווחה ) אין מידע. אין מידע.
(, 7.8%(, שאלות משפטיות )15%ראייה וביקור )

(, מזונות ונושאים כלכליים 7.2%בית ספר )
(, 3.6%(, עצמאות )5%(, אלימות פיזית )6%)

(, אלימות מינית 2.9%פלילים ומשטרה )
(2.6% .) 

קיים גם מיעוט פניות בנוגע לחוויית זרּות 
 בות שטף המהגרים. במדינה, בעק

מכלל הפונים ביקשו לדבר ולשתף את  30%
ביקשו עצה בנוגע  30%הסיפור שלהם. 
ביקשו עזרה אך  20%לאירוע בחייהם, 

לנציבות לא הייתה אפשרות להתערב 
בעניינם )למשל נושא שנידון בבית 

הביעו רצון להתערבות  10%-המשפט(, וכ
מן הפניות היה  3%–1%-הנציבות. רק ב

בחקירה מעמיקה. כל שאר הפניות לא צורך 
 סווגו. 

נציבות אזורית  –אוסטרליה 
 לילדים בחסות המדינה 

(Office of the Guardian 
for Children and Young 
People South Australia, 
2018 ) 

–2016בשנים 
 292הוגשו  2017

תלונות )נציבות זו 
 3,296-אחראית ל

 ילדים(.
  

מכלל התלונות הוגשו בידי  30%
בידי  32%ילדים ובני נוער, 

מבוגרים בחיי הילדים )הורים, 
 10%מטפלים, קרובי משפחה(, 
בידי שירותים להגנת הילד 

 והשאר בידי גורמים אחרים. 

(, חוסר בקשר עם 61%חוסר יציבות בהשמה )
(, רצון להשתתפות 42%אחרים משמעותיים )

(, טיפול לא 36%בקבלת החלטות על חייהם )
(, צורך בגישה לשירותי בריאות 24%הולם )
( וכל השאר על 17%(, חינוך )20%ונכות )

נושאים אחרים. לעיתים קרובות הוגשה התלונה 
 על יותר מנושא אחד. 

אין מידע מדויק אך טוענים כי בעקבות 
התלונות חל שיפור בתחומים הבאים: 

הופסק השימוש במתקני מגורים המיועדים 
חל שיפור • ותר מארבעה ילדים וצעירים לי

חל • בתוצאות חינוכיות לילדי אפוטרופסות 
שיפור במצבם של ילדים ובני נוער במרכזים 

• להכשרת בני נוער ובבתי מגורים 
ההסתמכות על נכסים מושכרים ואנשי סגל 

חל שיפור • זמניים לטיפול בילדים צומצמה 
 בתכנון הטיפול הביתי.

 אירלנד
 (OCO, 2018) 

 2017–2016בשנת 
 1,755הוגשו 

 תלונות חדשות.
 
 

מהתלונות הגיעו מהורים,  79%
 5%מאנשי מקצוע,  5%

ממבוגרים שאינם קשורים 
מילדים, והשאר  3%לילדים, 

 מגורמים אחרים. 

(, 22%(, הגנת הילד ושלמותו )45%חינוך )
(, דיור 7%(, מערכת הצדק )14%בריאות )

והשאר בנושאים ( 2%(, רווחה וכלכלה )6%)
 אחרים. 

פעמים רבות אין צורך בטיפול אחרי השיחה 
הראשונית, למשל כאשר התלונה לא הוצגה 

קודם לגוף שעליו מתלוננים או כשהנושא 
מחוץ לתחום הנציבות וכדומה. מתוך כלל 

 נחקרו באופן מלא.  21התלונות רק 

 דנמרק 
 (Ougaard, 2018) 

מאז הקמת האגף 
לפניות ילדים, בשנת 

, התקבלו 2001
פניות  5,000

 750-הנוגעות ל
 ילדים. 

מכלל הפניות הגיעו  50–40-רק כ
 ישירות מילדים.

הנציבות נותנת המלצות לא מחייבות, אבל  אין מידע.
מההמלצות  100%-מתהדרת בכך ש

 מתבצעות. 



 נציבות תלונות ילדים

 
אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה –מתו"ה   

 
35 

 תוצאות החקירות בעקבות תלונות התלונות נושא מי הגיש את התלונות מספר תלונות מדינה

 ליטא
(Ziobiene, 2018) 

נערכו  2017בשנת 
חקירות על  272

בסיס תלונות 
שהתקבלו באותה 

 השנה.
 38המקור לפניות: 

פניות הוגשו במייל, 
 48בטלפון,  23

 בכתב ועוד. 
אחדות מן הפניות 
היו קבוצתיות או 

 ארגוניות.

הרוב אנשים פרטיים, לרוב נשים, 
 40%-לרוב מפריפריה )פחות מ

-בערים(. הרוב ידידים או הורים ו
ילה מפניות הגיעו מן הקה 40%

 )מורים, שכנים, קהילה(.

אי קבלת שירותים מהרשויות, תלונות על קרובי 
משפחה, לרבות אפוטרופסים במוסדות אומנה 
ובמשפחות אומנה, הפרת תנאי מחייה, הזכות 

לחינוך, מתן טיפול ראוי, אלימות, הזכות 
 לאפוטרופסות, זכות לפרטיות, תמיכות שונות.

 44%מהפניות נמצאו מוצדקות,  36%
היה סירוב  13%-נמצאו לא מוצדקות, ב

זוהה בעקבות התלונה ליקוי  7%-לחקור וב
 אחר. 

מהבעיות נפתרות  83%לאחר החקירה 
בזכות ממצאים והמלצות שמציג 

 14%-האומבודסמן, ואין המשך מעקב. ב
-מהמקרים מוטל פיקוח לתקופה זמנית וב

  לתקופה ארוכה יותר. 3%

 אין מידע באנגלית. אין מידע באנגלית. אין מידע באנגלית. אין מידע באנגלית. נורווגיה

 אין מידע. אין מידע. אין מידע. אין מידע. פינלנד

 נציבות אזורית –קנדה 
(YCAO, 2018) 

 2017במהלך שנת 
תלונות  73טופלו 

 58חדשות ועוד 
תלונות שהטיפול 
בהן נמשך משנים 

 קודמות. 
הנציבות אחראית 

ילדים  1,000-לכ
מטופלי רווחה 
 94בלבד, ומתוכם 

-ילדים בהשמה חוץ
 ביתית.

תלונות הוגשו בידי ההורים,  70
מטפלים או קרובי משפחה 

 24בידי אנשי מקצוע,  29אחרים, 
 4( 12בידי בני נוער )מעל גיל 

( בידי 4בידי ילדים, והשאר )
 אחרים.

(, בריאות נפשית 73%שירותי המשפחה והילד )
 והשאר בנושאים אחרים. (, 25%(, חינוך )39%)

 אין מידע.
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 תוצאות החקירות בעקבות תלונות התלונות נושא מי הגיש את התלונות מספר תלונות מדינה

 נציבות אזורית –קנדה 
 (Manitoba Advocate, 

, נציבות לכלל הילדים 2018
, 335,000מעל  –במחוז 

 10,000מתוכם קצת מעל 
 )ביתית-בהשמה חוץ

 2017במהלך שנת 
 2,581טופלו 

תלונות חדשות ועוד 
תלונות  177

שהטיפול בהם 
נמשך משנים 

 קודמות. 

מחצית התלונות הוגשו בידי 
בידי בני משפחה,  28%ילדים, 
בידי בעלי מקצוע והשאר  19%

 בידי מבוגרים אחרים. 

איכות  24%הטיפול בתיק ברווחה,  37%
זכויות ילדים והשאר  12%ביתית, -ההשמה החוץ

על נגישות, צרכים מיוחדים, התעללות והזנחה 
 ונושאים אחרים.

הטיפול  מהתלונות נסגרו, הליך 2,552
תלונות עדיין  206ותוצאותיו אינם מפורטים. 

 פתוחות. 

 רוד איילנד )ארצות הברית( 
(Office of the Child 

Advocate, 2018)  

שיחות לקו החם: 
 6)בין  4,340

 31-ל 2016באפריל 
 (.2017בדצמבר 

תלונות רשמיות: 
באפריל  6)בין  964

 31-ל 2016
 (.2017בדצמבר 

בידי אימהות, תלונות הוגשו  182
בידי אבות והשאר בידי אנשי  43

מקצוע, רופאים, עורכי דין, 
עובדים סוציאליים, מורים וצוותי 

 ביתית.-השמה חוץ

 2,056-מתוך כלל השיחות לקו החם, ב בעיקר הזנחה והתעללות. 
 מקרים נפתחו חקירות והוגשו המלצות. 

אין מידע מדויק על התלונות שהוגשו, אך 
 ו ונפתרו בידי הנציבות.כתוב שהן נחקר
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 חקירות עצמאיות של הנציבות

חקירות בעקבות תלונות, נציבויות לתלונות ילדים מבצעות גם חקירות עצמאיות העוסקות בשמירה מלבד 

 ,Sedletzki & UNICEFביתית )-ארגונים שונים, כגון מוסדות השמה חוץבעל זכויות הילדים במסגרות ו

בעיות וזיהוי  התקשורתסקירת : בכמה דרכים חקירות עצמאיותהנציבויות יכולות לאתר נושאים ל(. 2013

נציבות גם תלונות פרטיות. בתחומים העולים וחקירת הנוגעות לילדים, ביקורות קבועות וביקורות פתע, 

, בעקבות שלוש תלונות לדוגמה , וכך,פרטניותפניות פוצחת בחקירות עצמאיות בעקבות  דנמרק

(. Ougaard, 2018חקירה עצמאית כללית על המוסד )בדנמרק  נפתחה ,על אותו מוסד חינוכישהתקבלו 

ילדים חקירה הנציבות תלונות ביצעה  באירלנד. מספר החקירות העצמאיות משתנה בין נציבות לנציבות

 עצמאיותרק חמש חקירות בה נעשו  2015–2010שנים , וב2010שנת עצמאית ראשונה רק ב

(Ombudsman for Children, 2015), באפריל  1בין  תוחקירות עצמאי 14הנציבות פתחה  רוד איילנדב

ליטא פתחה הנציבות ב ן,לעומת(, וOffice of the Child Advocate, 2018) 2017בדצמבר  31-ל 2016

 תחקירלנציבויות אחראיות ן ה, רבות מכמו כן (.Ziobiene, 2018) 2017חקירות עצמאיות בשנת  122

 ;Commission for Children and Young People, 2017של ילדים )מוות ופציעה  ם חמורים שלמקרי

Nunavut Representative for Children and Youth, 2018 .) 

 התייחסות לאוכלוסיות מיוחדות ומיעוטים

לאמנה  2אי הפליה המעוגן בסעיף העקרון מאחד העקרונות החשובים של נציבויות לתלונות ילדים, הנובע 

 ,CtRC) ביותרהקטנות השוליים שבקבוצות , הוא הנגישות לכל הילדים, לרבות אלו בדבר זכויות הילד

יהיו  שילדיםחשוב ל, וכקודם את הילד במרכז. להציב מערכת ה צריכה שילדים יתלוננוכדי (. 2002

ניות הטיפול ימדלזמנים והלוח ל, תם יתנהלהטיפול בתלונ לדרך שבהמודעים לסוג העזרה הזמינה להם, 

כדי מוגבלויות שונות. בעלי רקע שונה והבאים מ, מידע צריך להיות זמין לילדים בגילים שוניםהבתלונה. 

יאפשר זה גם מידע  .של הנציבותלהיות מודעים לעצמאותה עליהם  זמינה לכלל הילדיםתהיה המערכת ש

המערכת תשמור על ש, עליהם להיות בטוחים כמו כןולא לחשוש מניגוד אינטרסים.  יהלהם לסמוך על

 קבוצות מיעוטיםבמקרה של ילדים מ. מאפיינים אלו חשובים בעיקר (Bitran, 2012-Egan) סיוןיח

עובדים ברחובות, ילדים שאינם לומדים בבית ילדים מרקע עני, ילדים החיים או , ובהם המועדות להדרה

קבוצות גם ת וילדים להט"בים. ישנן יוהספר, ילדים מקבוצות מיעוט אתני ועמים ילידים, ילדים עם מגבלו

יותר  מודרתחד הורית עשויה להיות וילדים שסובלים מהדרה כפולה. למשל, נערה ממשפחה ענייה 

אסטרטגיות לפתח ילדים  לתלונותנציבויות וליים צריכות הכדי להגיע לקבוצות הש. מגדרמטעמי  מאחיה

 .הדינמיקה הספציפית שלה בנתההדרה ולה יהוילז

 גיל

 .לקבוצת הגיל הצעירה להגיעבמיוחד מחקרים מצאו שנציבויות לתלונות ילדים מתקשות אחדים מן ה

 כגון שבע או שמונה יותרד שמגיעים לגיל צעיר מרבית הנציבויות מגיעות בעיקר לבני נוער, ונדיר מאו

(Hodgkin & Newell, 2008; Sedletzki & UNICEF, 2013.) 
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 מוגבלות

לילדים ובני נוער בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות ורגשיות גם תלונה הגשת הת א שילהנגחשוב מאוד 

(Egan-Bitran, 2012 ,עם זאת .) מוגבלותנגישותם של המוסדות לילדים עם רב על אין מידע (Carter, 

ולהבהיר להם  מוגבלויותהילדים עם עם הלתקשר כדי שיטות מתאימות הנוקטות נציבויות ישנן . (2015

 הודעות לילדים בשפות הסימניםשולחות , ןאתרי האינטרנט שלההן מתאימות את לדוגמה,  את דאגתן.

 & Sedletzki) לשמוע את קולםמוגבלויות כדי הילדים עם האצל  יםפיזיומקפידות לערוך ביקורים 

UNICEF, 2013).  ,בבתי ספר  יםלילדים ונוער מבקר נציגי הנציבות המקומיתבאונטריו )קנדה( למשל

 כדי לשמוע על חוויות הגישה שלהם לשירותים למידה חמורים יילדים עם קשיי שמיעה וליקוילמיוחדים 

(Ontario Child Advocate, 2012.)  יש לנו מה לומר" המכונים מקיימת מפגשים גם נציבות אונטריו"

("We have something to say"), ע יהשמלולהשתתף  מוגבלויותהילדים עם האמורים לעודד את ה

ילדים עם מוגבלויות להנציבויות  פעילויותבאשר ל .(Ontario Child Advocate, n.d.-a) קולםאת 

 . לא נמצא מידע קוגניטיביות חמורות

 ביתית-השמה חוץ

מועטות יותר הזדמנויות  ישקהילותיהם, מלילדים המושמים מחוץ לביתם, המופרדים ממשפחותיהם ו

בתי חולים. בובתי ילדים בביקורי פתע בפנימיות, ללביקורים וערוכות מהנציבויות אחדות ש תלונות. יהגל

בילדים )למשל באוסטרליה, דיווחים על התעללות במערכת הטיפול בעקבות  בכמה ארצות נוצרו נציבויות

קבועות  מוסדות אלו עורכים ביקורותו ,(Sedletzki & UNICEF, 2013, קנדה, ניו זילנד וארצות הברית

מארגנת ביקורים חודשיים לילדים  סטרליהבאושנציבות קוויסלנד  ,הביתית. לדוגמ-במוסדות להשמה חוץ

יכול לעזור לילדים כך ו ,ותהמתגוררים בטיפול חלופי במדינה. צוות הוועדה שומע את תלונותיהם ישיר

 Queensland’s Commission for)אינן מתממשות  זכויותיהםאינם נענים או אם רכיהם ואם צ

Children and Young People and Child Guardian, 2012) .ילדים במוסדות מציבה גישות לנ

תוך ילדים חשים לא בטוחים לדבר עם הנציבויות בהלהיכנס למוסדות, לעיתים קשה לעיתים  :אתגרים

 מעניקהרק במספר קטן של מדינות  ,. כמו כןקשה יותר להגיע אומנההלילדים במשפחות ומסגרת, ה

לחקור תלונה או וילדים נמצאים הבו שלהיכנס לכל מקום דיין כדי סמכויות נרחבות לנציבויות החקיקה 

לצורכי להיכנס נציב תלונות הציבור לילדים מוסמך במאוריציוס, למשל,  .ילדים על מצבםהלשמוע מ

 .(Sedletzki & UNICEF, 2013ילד נוכח באופן זמני או קבוע ) חקירה לכל מקום שבו

 בני נוער לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים

 ,Russell & Fish) קבוצה מוחלשתהם  (להט"ב) לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואליםבני נוער 

הנציבויות שנסקרו נמצא כי נציבות מן . ילדים תלונותזוכה להתייחסות רבה מצד נציבויות לשאינה , (2016

לקבלת תמיכה להט"בים בני נוער עם פגישות דו שבועיות  :נוער להט"בלתוכנית מיוחדת מנהלת  אירלנד

לחוק שהוצעו הקבוצה גם עבדה על תיקונים  2017-מקצועית ותמיכת עמיתים ולקבלת מידע וייעוץ. ב

ועדה שתפקידה לפתח שירותים מיוחדים  2018-בנציבות מערב אוסטרליה הוקמה ב .מגדרבהכרה ה

 Commissioner for Children and Youngקיימים )היותיהם במוסדות ולאוכלוסייה זו ולהגן על זכ
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People Western Australia, n.d.) .פתור בצורת דגל הגאווה, בקנדה ישנו כשבות אלברטה יבאתר נצ

אין התייחסות שיתכן יהמוביל לעמוד המציין כי הנציבות תומכת בזכויות של ילדים ובני נוער להט"בים. 

מיוחדת לאוכלוסיית הלהט"ב לחלק מהארצות ישנה נציבות שמשום  ,בכל הנציבויות לאוכלוסייה זו

 .(.LGBT Denmark, n.d, ה)לדוגמ

 מיעוטים והתאמה תרבותית

נוער משפיע על האופן שבו הם חווים את השירותים שהם מקבלים, הילדים ובני התרבותי של הרקע ה

תהליכים לטיפול  אותן. ופותריםאותן , חווים את הבעיות המתעוררות הם תופסיםעל האופן שבו וכן 

לשקול מחסומים , ובחשבון את הרקע התרבותי שלהםלהביא בתלונות של ילדים מרקע מגוון חייבים 

בני מיעוטים לילדים שיאפשרו  דרכים. יש לפתח ע מילדים להתלונןומנהעלולים לתרבותיים ומערכתיים 

א שילוב קבוצות תרבותיות הדרך הטובה ביותר להבטיח זאת הי, ולהשמיע את קולם תרבויות שונותבני ו

. טיפול בהןוה התלונותקבלת בתכנון הליך  גיוון תרבותי ורגישות תרבותיתהמדגישים  םמקומיות וארגוני

Egan-מפתח למערכת הגשת תלונות מותאמת תרבותית )הוא אימון צוות הנציבות לרגישות תרבותית 

Bitran, 2012 .) לילדים בני מיעוטים, הכוללים רגישות במיוחד הנציבויות האזוריות בקנדה ובאוסטרליה

 ןמונגשים לשפות שונות, וה ןשפות, אתרי האינטרנט שלהפועלות בכמה  הן בעיקר את בני הילידים.

 תמאוירים בהשראשלהן האתרים ש , למשל,לראותאפשר  .דיתימתוך כבוד לתרבות היל ותפועל

חגים ומועדים ומוזכרים בהם גם מקומיות, כוללים תמונות של ילדים ממוצאים אתניים שונים התרבויות ה

, כמו כן .(Nunavut representative for Children and Youth, n.d.ראו למשל) של תרבויות שונות

 , חלק מפעילות הנציבותפחות ילדים אלו מתגוררים פעמים רבות באזורים מרוחקים ומיושביםמשום ש

, בקנדהשטובה ינציבות מנמעם הילדים הגרים בהם.  הישירושיחה אלו האזורים האל כולל נסיעה 

 ,Manitoba Advocateלהגיע לכלל הילדים )כדי בשנה לאזורים שונים פעמים  123נוסעים  ,הלדוגמ

2018 .) 

 מערכי הכשרה 

לילדים להשמיע את קולם ולהקשיב ההנחה כי יש לתת בבסיס העבודה של נציבויות תלונות ילדים עומדת 

מדובר בהשתתפות כשמדובר בטיפול בתלונות ילדים ולא כשלא  – אינה פשוטהזו אך משימה  להם.

. יהםפעולות ציבוריות הקשורות לזכויותאו ב בתהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות ילדים בתהליכי

 יהםלתקשורת עם הילדים בנושא תלונותנמצאו חומרים רבים העוסקים בהכשרת מבוגרים לא אומנם 

הגשת התלונה והתקשורת שבו אופן המדריכים כתובים על פרסמו הנציבויות ן מאך כמה , םוהשתתפות

  .באופן קבועבנושאים אלו מבצעות הכשרות  מהנציבויותוכמה , צריכות להתנהל עם הילדים

ר עם ילדים. התוכנית וביה לדילדים בנתה מערך הכשרה ושיטת עבודהנציבות תלונות בשוודיה  

 החלטותף בהשתתלוזכויותיהם לבנושאים הקשורים לחייהם ולהשמיע את קולם ילדים ה מעודדת את

בה הילדים מדברים על מצבם שפגישות עם קבוצת ילדים רלוונטית, סדרת בבסיסה . הנוגעות להם

טיב האוכל , ה)לדוגמכלשהו נבחר ביתית מוסדית( או על נושא -החיים במסגרת השמה חוץ, ה)לדוגמ

ביתית מוסדית(, ומעבדים את הסיפור שלהם בצורה יצירתית )למשל, כתיבת סיפור -במסגרות השמה חוץ

לחוות את את יצירתם ו, לשתף עם מקבלי החלטותלהיפגש הילדים מוזמנים  ,או יצירת סרט(. לאחר מכן
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; הגדרת המטרה ולמידת הנושא – הכנה )א( תוכנית מחולק לשישה צעדים:ב. מערך ההכשרה דעתם

עבודה עם הילדים על  – פגישות עבודה; )ג( הסברת התהליך והנושא – יצירת קשר עם המשתתפים)ב( 

את  מציגיםבני הנוער הילדים ו – הצגת הממצאים; )ה( החומריםשל קידוד וניתוח  ; )ד(שלהםהיצירות 

. צת הידע לגורמים ממשלתיים וציבורייםהפ למקבלי ההחלטות; )ו( חיםתהחומרים המנוואת הממצאים 

וכוללת סרטוני הדרכה עם כתוביות באנגלית  ,של הנציבותהתוכנית מפורטת באתר האינטרנט 

(Barnombudsmannen, n.d.-b.) 

 גםובהן  –כולן עורך השתלמויות שנתיות לעובדי הנציבויות איגוד הנציבויות של ארצות הברית 

של פירוט חסר ) ןבנושאים הקשורים לעבודתומקיים כנס שנתי  ניוזלטר שנתיוכן מוציא  – נציבויות ילדים

האומבודסמן הכללי  ,(. בדומה(.United States Ombudsman Association, n.d (תוכני ההשתלמויות

השתלמויות מקיים גם הוא נציבות תלונות ילדים, בין השאר לאחראי הבאוסטרליה, ניו סאות' ויילס ש של

להבין השתלמויות שמסייעות  – טיפול בתלונות)א(  :שלהלן בנושאיםהעוסקות  ,לעובדים בתחוםקבועות 

; )ב( פתרון בעיותלתהליך הטיפול בתלונות ולפתח מיומנויות ואסטרטגיות לטיפול יעיל בתלונות ואת 

ות, העוסק ילדים םעלעובדים השתלמויות מיוחדות ; )ג( מודעות תרבותית ועבודה עם מגזרים שונים

ת לסוכנויות המגזר הציבורי והפרטי המספקים שירותים וממוקד ותהכשרוהגנה על ילדים, למשל, ב

. יםבתי ספר ממשלתיים ולא ממשלתיים, מעונות ילדים וסוכנויות המספקות מגורים חלופיכגון לילדים, 

הסדנאות נועדו לסייע לסוכנויות לפתח את הידע והכישורים הדרושים כדי לחקור כראוי את הטענות על 

 (. New South Wales Ombudsman, n.d.-b) ןעובדיה מפניהגנת הילד 

המסכמים את עקרונות העבודה,  ,מדריכים כתוביםפרסמו  קשוריםהגופים הו כמה מן הנציבויות

, Save the Children Norway הארגון למשל, השתתפות ילדים וכדומה.את הטיפול בתלונות, את 

חוברת הדרכה המסכמת את  הפיק ,ולפיתוחן נציבויות לתלונות ילדים ברחבי העולםפועל לקידום ה

גית וולהפיץ את הידע של הנציבות הנורנועדה חוברת העקרונות הנציבות, מטרותיה ואופן עבודתה. 

כמה  כתבהאוסטרליה נציבות תלונות ילדים של מערב (. Miljeteig, 2005bרות )לנציבויות במדינות אח

 Commissioner for Children and)ועל השתתפות ילדים מערכת התלונות על הנגשת מדריכים 

Young People Western Australia, 2009, 2013 ,)הפיק  אוסטרליהבשלס ייובניו סאות' נציב ה

–אירלנד נציבות ו ,(New South Wales Ombudsman, n.d.-aבני נוער ) טיפול בתלונותל מדריך

אפשר (. מדריכים נוספים על זכויות הילד וטיפול בתלונות OCO, n.d.-b)טיפול בתלונות ילדים למדריך 

 . CRIN (Child Rights International Network, n.d.) באתר שללמצוא 

דנמרק בתלונות הנציב למשל,  השונות עקרונות דומים.נציבויות המקובלים בכללי הפעולה ל

(Ougaard, 2018) על פי יהם יפעלו אנשי הנציבות תלונותבעת הטיפול בילדים הראיונות מנחה כי ב

מסביר מכתב כי ישלחו בצורה מקיפה,  נותאיוילראו בני הנוער  יםאת הילדכי יכינו קרון "אין לפגוע", יעה

הנציבות גם . על סודיותהלאה וכי ישמרו  מידעה תהסכמה להעברכי יבקשו , לילדים או לבאי כוחם מראש

 יםלשאול את הילדובהם להפגין אדיבות, ות להקשבה לילדים, יעקרונמפרטת כמה הנחיות השוודית 

 דבריהם אתלשקול , ם בדיבורםתולא לקטוע או יםאומר ים, להאזין בתשומת לב לכל דבר שהילדלזהותם

מדריכי טיפול מציג  בסקירה הנוכחית נספח ג (.Kjellander, 2018למסקנות ) "לקפוץ"ברצינות ולא 

 בתלונות של נציבויות שונות.
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 תלונות ילדים נציבות ותפיסות כלפי עמדות

את וכן ביתית וההורים האומנים, -טיפול, צוותי ההשמה החוץהבחנו את עמדות אנשי המחקרים שרבים 

ילדים במערכות הרווחה הים והילדים עצמם, בנוגע להשתתפות יההורים הביולוגעמדותיהם של 

 ,van Bijleveld, Dedding, & Bunders‐Aelen סקירות בנושא אצלראו ובהחלטות הנוגעות לחייהם )

2015; Vis, Strandbu, Holtan, & Thomas, 2011 לעומת זאת, כמעט לא נערכו מחקרים .)

אנשי נראה כי המחקרים שנעשו בנושא ממעט  ילדים. תלונותלתפיסות כלפי נציבות  ותהמתייחסים ישיר

ילדים בקבלת החלטות, וכי ילדים הממשל רואים חשיבות רבה בנציבויות לתלונות ילדים ובמעורבות ה

צבים, יראיין נ, ש(Melton, 1991מלטון ) ע עם הנציבויות תפסו את התהליך כחיובי ומעצים.גשבאו במ

כי מצא , גיהווחשיבות הנציבות בנורעל  מקרים מרכזייםחקירת תפו באנשים מן הממשל ואנשים שהשת

נמצא  במחקר ייחודי שנערך על ילדי האומבודסמן של שוודיהוהכרחי. מאוד חיובי  הנציבות נתפסת כגורם

ילדים. הילדים להחלטות מעצימה המקבלי להתבטא לפני הילדים המעודדות את כי השתתפות בתוכניות 

 וכי הרגישו שהמבוגרים מקשיבים להם ואינם שיפוטיים רגשה טובה,להם ה מוגר התוכניותאמרו כי 

(Kjellander, 2018)עלה כי עובדי , בנורווגיה מעובדי הנציבותארבעה ינו ירואשבו  ,. במחקר אחר

ארבע עד גם ילדים צעירים, בני  לטענתםכי ילדים, והרואים חשיבות רבה בהשתתפות במדינה הנציבות 

עובדי הנציבות רואים בהשתתפות . ואף צריכים לעשות זאת – יכולים להשתתף ולהביע את דעתם, חמש

קובעי  :הילדיםדברי אינה נקבעת בהכרח לפי  זומציינים כי  , אךניותיהכרחי לקביעת מדילדים צעד ה

די עוב. ומביאים אותה בחשבון בכלל השיקולים של הילדים נקודת מבטםמכירים בערכה של המדיניות 

התהליך וללוות אותם לאורך כל הילדים לתהליך ההשתתפות כמה חשוב להכין את הנציבות הדגישו 

 . (Musinguzi & Ellingsen, 2017)ובסופו 

להבין את כדי ילדים במערב אוסטרליה עם ילדים ובני נוער הנציבות תלונות התייעצה  2009בשנת 

מערכת שצעירים אמרו האנשים הילדים וה תלונה.בעת הגשת עימם הבעיות והאתגרים שהם מתמודדים 

 ילדים, והדגישו את החשיבות שהשישתמשו בהכדי וברורה לילדים מאוד התלונות צריכה להיות נגישה 

בני ללילדים והתלונה שלהם. שומרים על סודיות שמכבדים אותם ושברצינות, ירגישו שמתייחסים אליהם 

-אל-שהמענה יהיה פניםוכן ציינו את העדפתם  ,מענה מהירקבל תשמערכת הגשת התלונות חשוב נוער 

)מורה, מבוגר  אדםתמיכה של ב צורךפעמים רבות הם מרגישים אמרו גם שפנים. הילדים ובני הנוער 

המערכת תהיה זמינה גם למבוגרים הבאים שעל כן חשוב כי ותלונה, את הלהגיש מדריך וכדומה( כדי 

. (Commissioner for Children and Young People Western Australia, 2013)במגע  עם ילדים

 ילדים כלפי הנציבות,השל עובדי הנציבות ו םאת יחסשבו בחנה  ,בקנדהערכה הנציבות מחקר אחר שב

כי חשים הילדים ש, ובצורה מספקת חים להגיע לילדיםימצל אינםנציגי הנציבות מרגישים שש המצאהיא 

 ,Hunterבתוך: ) נעזרים בה אינםולכן  –ועל הנציבות בכלל  התלונהעל אפשרות הגשת  להם ידעחסר 

  (. Bitran, 2012-Egan)ציבות בניו זילנד נמחקר שנערך בבממצאים דומים עלו (. 2017
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 סיכום, מסקנות והמלצות

זכות להתלונן על פגיעה בזכויותיהם. עומדת העל ההכרה כי לילדים  ותנציבויות לתלונות ילדים בנוי

תלונות, המבוסס על פרקטיקה ממוקדת ילדים, נמצא תורם לתוצאות אישיות טובות יותר התהליך הגשת 

על ההבנה כי  בוססתתלונות מהומשפר את השירות הכולל לילדים, לנוער ולמשפחותיהם. מערכת 

להם מקבלי ההחלטות ונותני השירותים להקשיב מצבם, וכי על על חייהם ועל נוער מידע ייחודי ללילדים ו

בהישגים רבים, הן מאופיינות נציבויות לתלונות ילדים ביותר.  ההטובכדי שיוכלו לטפל בהם בצורה 

בפני  ותגם עומד ן, העם זאת. בתחום קידום החקיקה בנושא זכויות ילדים והן בתחום הטיפול בתלונות

יהן ולעיתים הולמות להמלצותשאינן תגובות ונתקלות במספק, שאינו מימון לן ועצמאותהנוגעים לאתגרים 

למרות הדמיון בין הנציבויות השונות, אין מבנה אחד  מן הסקירה הנוכחית עולה כי. ןאיומים על קיומאף ב

בחשבון את המציאות הלאומית או המקומית של ההקשר המוסדי, להביא יש בתכנון מבנה הנציבות חיד. יו

המוסד להיות תוצר של תהליכים על התמיכה החברתית לזכויות הילד. את המימון ואת ה, הפוליטיקאת 

שופר רק כך יוכל להיות  – בעלות רחבהבלגיטימציה וכדי לזכות ב פוליטיים וחברתיים לאומיים ומקומיים

נציבות תלונות הילדים קידום זכויותיהם. בו ה עליהםבהגנ ותפקידולמלא את ילדים ה שלקולם עיקרי ל

תקופת עולם, ביסוס משאבים, תקנות לחוק וכבשאר המצריכים, ה ,בשלבי פיתוחכיום בישראל נמצאת 

המערכת. מטרתה של סקירה זו להנגיש את המידע על המתקיים  רכיוהרצה בפועל שתחשוף את צ

לים מהשטח יתרום רכי הלקוחות העווהקשבה לצבמקביל לשבעולם בתחום נציבויות תלונות הילדים, 

 לפיתוח הנציבות וליעילותה.

תפקודם של מוסדות על פרסומים אקדמיים ישנם מעט הסקירה עולה כי מן  :מגבלות הידע הקיים

מתבססים על אתרי אינטרנט, דוחות ופרסומים  עצמאיים לזכויות ילדים, ועל כן חלקים נרחבים מהסקירה

, החומרים הקיימים גיסא יתרונות וחסרונות. מחד . לסקירה מסוג זהןמטעם הנציבויות עצמאחרים 

העדיפויות שלהן  יסדרעל מטרתן, על מספקים מידע ממקור ראשון על פעילות עכשווית של הנציבויות, 

ואינם לוקים בחסר, מספקים הנציבויות ובאי כוחן שהנתונים פעמים רבות , מאידך גיסא. תןאופן פעולעל ו

הבוחנת את  ,ספרות ביקורתית מקיפההיעדר עילות ותוצאותיה. תמונה מלאה של הפמביאים לכדי 

שונות, המדינות הבין ומשווה  על מצב הילדים במדינה לאורך זמןן השפעתאו את הנציבויות  פעולת

ילדים ניסיונות להבין כיצד הבלוקה גם הקיים מחקר האובייקטיביות. המסקנות ההסקת את מקשה 

מדינות שאינן דוברות המצב ב בסקירתקושי כמו כן, עלה  .תפקודןאת ו את תפקיד הנציבויותתופסים 

לבסוף, מן מרבית החומר )אתרי האינטרנט והדוחות( אינם באנגלית. במדינות אלה שמכיוון אנגלית, 

-השמה חוץבנוער בכי מרבית הנציבויות בעולם אינן מתמקדות באופן בלעדי בילדים ועולה הסקירה 

 .במחקרים נוספים בתחום, בארץ ובעולם, ויש צורך וקד בנושא זהביתית, ועל כן חסר ידע ממ

ראשית, יש צורך ביותר מחקרי מעקב, הבוחנים את כמה תנאים. למלא על המחקר הנדרש 

מצב הילדים ליות והתרומה של קיום הנציבאת מערכות הגשת התלונות ויעילותן, ואת פעילות הנציבויות, 

את תפיסותיהם של ילדים, הורים, לבחון ביתית בפרט. שנית, יש צורך -בהשמה חוץלמצב הילדים בכלל ו

את פעילותן של שיבחן יש צורך במחקר משווה, שלישית, , ומטפלים ואנשי מקצוע כלפי נציבויות לתלונות

המתמקדת בילדים  ,לאור ייחודה של נציבות ישראללבסוף, יעילותן. מידת את נציבויות שונות בעולם ו

ביתית -ילדים בהשמה חוץהאת שימוש שיבחן  ביתית, יש צורך במחקר מעמיק-שמה חוץהובני נוער ב
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להתפתחות הנציבות יתרמו בנושא אחרים במערכת התלונות של הנציבויות בארצות השונות. מחקרים 

 ביתית בישראל.-בישראל וצמיחתה, ולקידום זכויות ילדים ובני נוער בהשמה החוץ

  דיניות:מסקנות והמלצות לפרקטיקה ומ

 לעגן הנציבויות לתלונות ילדים. על הממשלות של  ןמן הסקירה עולה חשיבות עצמאות – מנגנון

חקיקה נאותה, הכוללת תהליכי מינוי פתוחים ושקופים וערבויות להקצאת משאבים בהמוסדות את 

שיאפשרו למוסד לתכנן את עבודתו בטווח כדי  ,הי קיימנמשאבים להיות בהעל מתקציב המדינה. 

 ותחופשיבלגשת שיאפשרו לו החקיקה להעניק למוסד סמכויות חקירה על ארוך. כמו כן, -הבינוני

 עדויות הדרושים לצורך מילוי המעקב. למסמכים וללמקומות, 

 כדי ממדינה למדינה. עם זאת, נראה כי  יםהנציבויות שונ יהרכב – הרכב צוות הנציבות והכשרתו

עורכי צוות מחקר, לכלול יה לספק את מגוון השירותים בצורה הטובה ביותר, עלשהנציבות תוכל 

רופאים, אנשי  .תיוילדים עם מוגבלוהמומחים בתחום או פסיכולוגים או  עובדים סוציאלייםודין 

צוות הנציבות את ר ילהכשחשוב מאוד במידת האפשר.  ,פת ראויהסתוהם פרסום ואנשי תקשורת 

הילדים בהחלטות הנוגעות  קידום השתתפותלטיפול בתלונות ול עבודה עם ילדים ובני נוער,ל

ות ייכולים להוהם קיימים מדריכים כתובים שונים, בנושאים אלה . מן הסקירה עולה כי לחייהם

 כנית הכשרה לצוות הנציבות בארץ.ובסיס לפיתוח ת

 וחיזוק הקשרים בין הנציבויות השונות חיבור  – ארגוניים-רשתות בין נציבויות וקשרים בין

רשתות של נציבויות אזוריות כמה נמצאו בסקירה  .ןהתפתחותלון לתרום לפעילות יםיכולשביניהן 

רבה חשיבות  ותורמות לעבודתם. כמו כן נמצאה מספקות תמיכה לנציבים בארצות השונותה

כגון עמותות הפועלות בתחום  ,לא ממשלתיים ארגוניםעם ושיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים ב

 ם פעילות הנציבות ומטרותיה.ודיילדים, לקהזכויות 

  את לתכנן נציבויות לתלונות ילדים הנאמנה, על  ןלעשות את עבודת כדי – ילדיםהשתתפות

הילדים ולעודד את , המידע הרחב ביותר הקשור לתנאי החיים של הילדיםבסיס  על ןפעולותיה

. אחת הדרכים לעשות זאת היא קידום תרבות של השתתפות ילדים כולם להשמיע את קולם

וקידום זכויות ילדים. עם זאת, ללא מנגנוני מעקב חזקים,  קבלת החלטות וקביעת מדיניותבתהליכי 

אובדן האמון של עלול להוביל לזה  דברותניב תוצאות מוחשיות,  הילדים השתתפותשאין ערובה 

יעילות לחשוף את (. יש למצוא דרכים Miljeteig, 2005a) םצגילדים ביכולתם של המוסדות לייה

את דעתם שיביעו ם כי חשוב יילדאת , ובמקביל ללמד עצמםילדים קובעי המדיניות לקולם של ה

מבוגרים )הורים ואנשי שכוחם ועמדת השליטה של הגם אם אינה מתקבלת תמיד. חשוב לזכור 

רצון מרצון לגונן עליהם ולעיתים מלעיתים  ,להשתתףילדים ן הלמנוע ממאפשרים להם מקצוע( 

 ולם ללא נוכחות מבוגרים.קלגונן על עצמם. יש למצוא דרכים להגיע ישירות לילדים, ולשמוע את 

 נציבויות לתלונות ילדים ממלאות תפקיד חשוב בקידום  – התייחסות לאוכלוסיות מוחלשות

. קבוצות מיעוטליכים לאוכלוסיות מוחלשות והשי ילדיםל בהדרה ובאפליה שחווים ופיטמדיניות ל

התייחסות נרחבת לילדים מקבוצות שונות כל לא העלתה בקרב הנציבויות ם זאת, הסקירה ע

ולהט"ב. על הנציבות לנקוט ילדים עם מוגבלויות בחברה, כגון בני מיעוטים, ילדים צעירים, בנות, 

)למשל, הפצת חומרים וביקורי הללו לקבוצות גם  הלהבטיח את נגישותכדי אקטיבית -גישה פרו

ילדים צרכים מיוחדים, עם , ילדים ילדים פגיעיםהמאכלסים מוסדות בשטח מכוונים במקומות ו
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נציבויות לתלונות ילדים כדי להצליח להגיע לקבוצות השוליים צריכות ה(. וכדומהמקבוצות מיעוטים 

ילד לעל הנציבות לקבוע אם לה.  ייחודיתהדינמיקה הולהבנת ההדרה  יהוילפתח אסטרטגיות לז

סיוע נוסף בשל מוגבלות, רקע לשוני, אתני או תרבותי אחר או נדרש מגיש את התלונה לנער האו 

 סיוע בהתאם.לו ולתת  ,השתייכות לקבוצה ייחודיתבשל 

 התלונות המוגשות לנציבויות של ניכר ה ןרובאת מן הסקירה עולה כי  – קידום תלונות ילדים

ולא הילדים עצמם.  – מבוגרים )הורים, מטפלים, אנשי צוות(מגישים ילדים ברחבי העולם התלונות 

על כן, על הנציבויות לפרסם את עצמן אפשרות להתלונן. למספיק אינם מודעים נראה כי ילדים 

ילדים שההוא אפשרי אחר הסבר תלונה. האת האפשרות להגשת לילדים בדרכים שונות ולהנגיש 

המתלונן כי במהלך החקירה והטיפול פרטי הילד בפרסום על כן חשוב להדגיש ו ,מפחדים להתלונן

 בלבד.  ועשה לטובתיוכי כל פעולה ת ,יישארו חסויים

 תהליך יהיה יעיל עליו להיות קצר, פשוט ונגיש. שהכדי מן הסקירה עולה כי  – טיפול בתלונות

ובני  יםתחושת הזמן של ילד. (RCY, 2010יום לשנה ) 30בתלונה נע בין  טווח הזמנים לטיפול

לראות את תוצאות עליהם  ןגדלים ומשתנים כל הזממכיוון שהם נוער אינה זהה לזו של מבוגרים. 

לטיפול  גם החשוב הנגשת הדרכים להגשת תלונה(. RCY, 2010) במהירות האפשריתתלונתם 

אינטרנט אתר החברתית, המדיה המרכזיות להגשת תלונה הן הכיום האפשרויות יעיל בתלונות. 

הדרך הטובה כדי לעמוד על על הנציבות לעקוב אחר התפתחויות טכנולוגית חדשות  .טלפוןהו

פשוט וברור הגשת התלונה הליך יש להקפיד שביותר להיות נגישים לילדים ובני נוער. לבסוף, 

לאחר בירור המתקבלות לילדים ולכל הגורמים הקשורים, ויש לעקוב אחר יישום ההמלצות 

הממשלות להורות למחלקות הרלוונטיות ולגופים צריכות שהטיפול בתלונות יהיה יעיל כדי התלונה. 

ות. החקירות ויישום ההמלצלרבות , וציבוריים בכל הרמות לשתף פעולה עם הנציבויות בכל שלביה

 ית להבטחת פעילות הנציבות. נתמיכה ממשלתית בעבודת הנציבות חיו

  קבלת החלטות, חקיקה השתתפות בתהליכי  – תלונההאו הגשת הפונה ליווי לאחר השתתפות

החושפים את עצמם ואת  ילדיםלמים ייכולים להיות אירועים מעצ הגשת תלונהו וקביעת מדיניות

לילדים ליווי  העניקעל כן, חשוב ל .מערערים וקשיםאירועים להיות גם הם עלולים סיפורם, אך 

 מהמטע פסיכולוג או עובד סוציאלי ליווימחייבת  , למשל,נציבות שוודיה סיום התהליך.בותמיכה גם 

  .לאחר כל מפגש השתתפות שיעבד את הדברים עם הילדים
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http://ombudsman.ge/ge/specializirebuli-centrebi/bavshvis-uflebata-dacvis-centri/bavshvis-uflebebs-centris-shesaxeb
http://ombudsman.ge/ge/specializirebuli-centrebi/bavshvis-uflebata-dacvis-centri/bavshvis-uflebebs-centris-shesaxeb
https://www.boerneraadet.dk/om-boerneraadet
https://www.boerneraadet.dk/om-boerneraadet


 נציבות תלונות ילדים

 
אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה –מתו"ה   

 
59 

שנת  מדינה
 הקמה

 מידע נוסף מסגרת פעילות

 הולנד 
(Netherlands 

Ombudsman for 
Children, n.d.) 

https://www.dekinderombudsman.n .נציבות עצמאית 2006
l/241/english/ 

 

 הונגריה 

(Alapveto Jogok 
Hivatala, Biztosanka 

.n.d) 

מחלקה בתוך המחלקה  ---
 .לזכויות אדם

http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en 

 יוון 

(Greek Ombudsman 
Independent 
Authority, 2009) 

http://www.synigoros.gr/?i=children  .מחלקה בנציבות הכללית 2003
s-rights.en.home 

 כרתים

(Commissioner for 
Childrens Rights, 
n.d.) 

  http://www.childcom.org.cy .נציבות עצמאית 2007

 לוקסמבורג

(Ombuds-Comittee 
for Children's Rights, 
n.d.) 

 http://ork.lu/index.php/en/missions .נציבות עצמאית 2002

 

 

 לטביה

(Tiesibsargs, n.d.) 

/http://www.tiesibsargs.lv/en/pages .מחלקה בנציבות הכללית ---
about-us/ombudsman-
office/functions 

 

 ליטא 

 (Lieruvos 
Respublikos Vaiko 
Teisiu Apsaugos 
Kontrolieriaus Jstaiga 
n.d) 

 /http://www.vtaki.lt/lt .נציבות עצמאית 2000

 מקדוניה 

(Ombudsperson 
Republic of 
Macedonia, n.d.) 

http://ombudsman.mk/EN/protectio .מחלקה בנציבות הכללית ---
n_of_children_rights/activites.aspx 

 

 מלטה

(Commissioner for 
Children, n.d.) 

/https://tfal.org.mt/en/about/Pages  .נציבות עצמאית 2003
What-We-Do.aspx 

 

 

 ניגריה

(National Human 
Rights Commission, 
n.d.) 

מחלקה המחלקה בתוך  ---
 .לזכויות אדם

https://www.nigeriarights.gov.ng/Fil
es.php  

 

 

https://www.dekinderombudsman.nl/241/english/
https://www.dekinderombudsman.nl/241/english/
http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en
http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.en.home
http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.en.home
http://www.childcom.org.cy/
http://ork.lu/index.php/en/missions
http://ork.lu/index.php/en/missions
http://www.tiesibsargs.lv/en/pages/about-us/ombudsman-office/functions
http://www.tiesibsargs.lv/en/pages/about-us/ombudsman-office/functions
http://www.tiesibsargs.lv/en/pages/about-us/ombudsman-office/functions
http://www.tiesibsargs.lv/en/pages/about-us/ombudsman-office/functions
http://www.vtaki.lt/lt/
http://ombudsman.mk/EN/protection_of_children_rights/activites.aspx
http://ombudsman.mk/EN/protection_of_children_rights/activites.aspx
https://tfal.org.mt/en/about/Pages/What-We-Do.aspx
https://tfal.org.mt/en/about/Pages/What-We-Do.aspx
https://www.nigeriarights.gov.ng/Files.php
https://www.nigeriarights.gov.ng/Files.php
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שנת  מדינה
 הקמה

 מידע נוסף מסגרת פעילות

 ניו זילנד

(Children’s 
Commissioner, n.d.)) 

 http://www.occ.org.nz .נציבות עצמאית 2003

  

 נורווגיה 

(Barneombudet, n.d.) 

http://barneombudet.no/english/abo  .נציבות עצמאית 1981
ut-the-ombudsman/ 

 

 סרביה 

(Ombudsman of 
Servia, n.d) 

http://www.ombudsman.rs/index.ph .מחלקה בנציבות הכללית 2006
p/o-nama/uloga-i-funkcija 

 

  סלובקיה

(Urad Komisár pre 
Deti. n.d.) 

-https://komisarpredeti.sk/o  .נציבות עצמאית 2016
komisarovi/ 

 

 סלובניה 

(Human Rights 
Ombudsman 
Slovenia, n.d.) 

-http://www.varuh .מחלקה בנציבות הכללית 2003
rs.si/index.php?id=88&L=6 

  

 ספרד
(Defensor del Pueblo 

Andaluz, n.d.) 

http://www.defensordelpuebloandal  .מחלקה בנציבות הכללית ---
uz.es/dpa_por_temas/menores-y-
juventud  

 סקוטלנד
(The Children and 

Young People's 
Commissioner 
Scotland, n.d.) 

 https://www.cypcs.org.uk/about .נציבות עצמאית 2003

  

)חלק  סרפסקהרפובליקת 
 בינה(גומבוסניה והרצ

(Ombudsman for 
Children Republic of 
Srpska, n.d.) 

 http://www.djeca.rs.ba .נציבות עצמאית 2009

 

 צרפת

(Le Défenseur des 
Droits, n.d.) 

 ,בות עצמאיתיכנצ מההוק 2011
עם  האוחד 2011-וב

 .הנציבות הכללית

https://www.defenseurdesdroits.fr/e
n/defense-of-the-rights-of-the-child 

 פולין 

(Rzecznik Praw 
Dziecka, n.d.) 

 https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka .נציבות עצמאית 2000

 

 

 פורטוגל 

(Provedor de Justiça, 
n.d.) 

 http://www.provedor-jus.pt/?idc=50 .נציבות הכלליתכפופה ל ---

 

 פינלנד 

(Lapsiasia, n.d.) 

 /http://www.lapsiasia.fi/en .נציבות עצמאית 2011

 

http://www.occ.org.nz/
http://www.occ.org.nz/
http://barneombudet.no/english/about-the-ombudsman/
http://barneombudet.no/english/about-the-ombudsman/
http://www.ombudsman.rs/index.php/o-nama/uloga-i-funkcija
http://www.ombudsman.rs/index.php/o-nama/uloga-i-funkcija
https://komisarpredeti.sk/o-komisarovi/
https://komisarpredeti.sk/o-komisarovi/
http://www.varuh-rs.si/index.php?id=88&L=6
http://www.varuh-rs.si/index.php?id=88&L=6
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/dpa_por_temas/menores-y-juventud
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/dpa_por_temas/menores-y-juventud
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/dpa_por_temas/menores-y-juventud
https://www.cypcs.org.uk/about
https://www.cypcs.org.uk/about
http://www.djeca.rs.ba/
https://www.defenseurdesdroits.fr/en/defense-of-the-rights-of-the-child
https://www.defenseurdesdroits.fr/en/defense-of-the-rights-of-the-child
https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka
https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka
http://www.provedor-jus.pt/?idc=50
http://www.provedor-jus.pt/?idc=50
http://www.lapsiasia.fi/en/
http://www.lapsiasia.fi/en/
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שנת  מדינה
 הקמה

 מידע נוסף מסגרת פעילות

 ניהוקטל
(El Defensor d'infants 

i Adolescents, n.d.) 

www.sindic.cat/ca/page.asp?id=11 .נציבות עצמאית 2010
5 

  

 קזאחסטן 
ידיעה על כוונת הממשלה  2016

-להקים נציבות פורסמה ב
2016. (Permanent 

Mission of the 
Republic of 

Kazakhstan, 2016) 

--- 

 קנדה

(CCCYA, n.d.-a) 

1987 
 והלאה

נציבויות ברחבי כמה 
 המדינה, מאוגדות תחת

CCCYA (Canadian 
Council of Child and 

Youth Advocates .)  

http://www.cccya.ca/content/index.
asp 

 

 

 

 קולומביה 

(Defensoria del 
Pueblo Colombia, 
n.d.) 

http://paloma.defensoria.gov.co/nin .מחלקה בנציבות הכללית ---
osninas/index.php/defensoria-del-
pueblo  

 

 קוסטה ריקה

(Defensoria de los 
Habitantes, n.d.)  

/http://www.dhr.go.cr/la_defensoria .מחלקה בנציבות הכללית 1987
departamentos/direccion_ninez_ad
olescencia.aspx 

 קרואטיה

(Ombudsman for 
Children Hrvatska, 
n.d.)  

 /http://dijete.hr .מחלקה בנציבות הכללית 2003

 

  רוסיה

(The Russian 
Government, n.d.) 

1998 
ברמה 
 ,אזורית
2009 
ברמה 
 ארצית

נציבות בתחילה הייתה ה
קמו  2010עד ו ,אזורית

 50-נציבויות עצמאיות ב
  .אזורים שונים

http://archive.government.ru/eng/g
ov/agencies/159/ 

 שוודיה 

(Barnombudsmannen
, n.d.-a) 

1990 

נציבה 
ראשונה 
-מונתה ב

1993 

https://www.barnombudsmannen.s  .נציבות עצמאית
e/om-webbplatsen/english/ 

 

 

 

 תוניס 

(Délégué à la 
Protection de 
l'Enfance, n.d.) 

 www.delegue-enfance.nat.tn/fr .נציבות עצמאית 1995

 

  

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=115
http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=115
http://www.cccya.ca/content/index.asp
http://www.cccya.ca/content/index.asp
http://paloma.defensoria.gov.co/ninosninas/index.php/defensoria-del-pueblo
http://paloma.defensoria.gov.co/ninosninas/index.php/defensoria-del-pueblo
http://paloma.defensoria.gov.co/ninosninas/index.php/defensoria-del-pueblo
http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/departamentos/direccion_ninez_adolescencia.aspx
http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/departamentos/direccion_ninez_adolescencia.aspx
http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/departamentos/direccion_ninez_adolescencia.aspx
http://dijete.hr/
http://archive.government.ru/eng/gov/agencies/159/
http://archive.government.ru/eng/gov/agencies/159/
https://www.barnombudsmannen.se/om-webbplatsen/english/
https://www.barnombudsmannen.se/om-webbplatsen/english/
http://www.delegue-enfance.nat.tn/fr
http://www.delegue-enfance.nat.tn/fr
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 תכנון, למחקר בכיר אגף - ה"מתו של נבחרים פרסומים רשימת

 והכשרה

 

 :גורן הראל ראשי עורך. 2018-2009: החברתיים השירותים של העשור מסקירת פרקים « 

 השירות שבטיפול האוכלוסייה(. 2019., )ה, וגורן., מ, שמחון בן., א, לינקובסקי., י, ארבל •

 .נוער לשיקום

 עם אנשים(. 2019., )ה וגורן., מ, שמחון בן., ל, ברלב., ה, גרינשפן-רימון., א, גלייטמן •

 .ראייה לקות עם או עיוורון

 18 גיל עד מלידה ילדים(. 2019., )ד, רבי ובן., מ, שמחון בן., ה, גורן., ד, שדה לב •

 .חברתיים לשירותים במחלקות הרשומים

 שכול למשפחות הניתן הסיוע(. 2019., )ש, פרלורנזוס-ו’ופיצ., א, דוד., מ, שמיר מחט •

 (.המתה ועבירות אובדנות, דרכים תאונות) ואלים פתאומי

 .מאמצות ומשפחות מאומצים ילדים (.2019., )ר, ועצמון., ט, בורלא., א, סגל •

 .התנדבות תחום(. 2019., )א, ופאר., י, שוורצמן •

 

(, 2011(, )2012(, )2013(, )2014(, )2015(, )2016) לשנים החברתיים השירותים סקירת «

 .צבע יקותיאל ראשי עורך(. 2009(, )2010)

» 2019: 

, ארצי מחקר – הסיוע ביחידות ת"המהו חוק יישום(, 2019., )י, שורק., ט, טופילסקי-אייר •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף

 .ספרות סקירת - הורי ניכור(, 2019., )י, ה"מזא., ע, און-בר •

 של חיים איכות לבדיקת כלים(, 2019., )נ, כץ., ס, יצחקי-גלעד., ע, זהבי., א, חיים-בר •

 .מוגבלויות עם אנשים

 .בסיכון נוער ובני לילדים קהילתיות התערבויות(, 2019., )א, כהן., ד, מנוס-גרוס •

 הפרקטיקה עקרונות: לאימוץ אומנה בין רציפות(, 2019., )י, שורק., פ, אכתילאת-ם'ניג •

 .הספרות לפי ביותר הטובה

-חוץ במסגרת לטיפול הוצאתם לאחר ילדים חוויית(, 2019., )ש, שוורץ-עטר., ש, ובר'פינצ •

 .ביתית
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 ות/מתבגרים בקרב מיניות פגיעות ומניעת מינית בריאות קידום(, 2019., )א, צדוק קאי •

 .ות/וצעירים

 .השוואתית סקירה(: צ"של) הציבור לתועלת השירות(, 2019., )ט, גל., ז, רונן •

 .ספרות סקירת – פתוח אימוץ(, 2019., )פ, אכתילאת-ם'ניג., י, שורק •

» 2018: 

 .הערכה מחקר – תזונתי לביטחון הלאומי המיזם(, 2018., )מ, אנדבלד •

 .זוג-בני בין באלימות ההתערבות גישות של יעילותן(, 2018., )ב, ביילי •

 סיוע המקבלים אלימים גברים של חוויתם(, 2018., )א, גילבר., ר, דקל., ע, פורת בן •

 ?בעזרה עוזר מה: בישראל במשפחה אלימות ומניעת לטיפול במרכזים

 באלימות הנוהגים בהורים טיפולית התערבות הערכת(, 2018., )באום., ש, שלמה-בן •

 .למבוגרים המבחן שירות במסגרת ילדיהם כלפי

 .תוצאות מכוון עבודה מודל: תכליתי-הרב המעון(, 2018., )מ, טליאס •

 .יתר ובחובות בהדרה, בעוני החיים אנשים עבור פיננסית הכלה(, 2018., )ס, יונס •

 הקבוצתי הטיפול של האפקטיביות רמת בחינת(, 2018., )א, לונטל., ו, גולן-שנער., א, כהן •

 .למבוגרים המבחן בשירות

 .לפיתוח ואפיקים מענים, צרכים: עבירה נפגעי(, 2018., )ד, ברום., נ, לביא •

 קבוצתית מוגנת תעסוקה": תעשייתי ש"מע" תוכנית(, 2018., )ד, ריבקין., י, אייל., י, לף •

 .המוקדמים בשלביה התוכנית הערכת – החופשי בשוק שכלית מוגבלות עם אנשים של

 השירותים מערך על המשרד של הפיקוח תורת: בנושא לדיון מסמך(, 2018., )י, צבע •

 .החברתיים

., ד, רבי בן., א, גרסימנקו., ש, אלנבוגן פרנקוביץ., מ, נבות., א, רזניקובסקי קוראס •

 להתמודדות ואסטרטגיות מצב תמונת - בישראל בסיכון לילדים פנימיות מדריכי(, 2018)

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, עבודתם אתגרי עם

 .ההתמכרות רצף על וצעירים מתבגרים אוכלוסיית(, 2018., )ח, מן'תורג., י, ראובן •

 או ילד מתגורר בהם אב בתי מחקר מיזם(, 2018., )מ. וייס גרינשטיין., א, גור., א, רימרמן •

 .שכלית מוגבלות עם בוגר

, תוצאות ומקדם חושב מחוז(, 2018., )מ, צברי ויסמן., ח, גלזר סיני., ל, טל-בר., מ, שדה •

 .2009-2014' ב-'א שלבים סיכום, והמרכז א"ת במחוז התוצאות מיזם
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» 2017: 

 תל ומחוז החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד, והכשרה תכנון, מחקר אגף •

 מפקחים', ג שלב סיכום, המרכז א"ת במחוז התוצאות מיזם(, 2017, )והמרכז אביב

 .תוצאות ומשיגים מתכננים

 לאחר והתנהגותיות רגשיות תגובות(, 2017., )מ, שיף., ר, דקל., א, גילבר., ר, בנבנישתי •

 .באומנה ומנחות משפחות, ילדים של איתן צוק מלחמת

 (.25–13 גילאי) סיכון במצבי וצעירות צעירים, נוער עמותות מיפוי(, 2017., )ר, נון-בן •

 באלימות הנוהגים בהורים טיפולים התערבות הערכת(, 2017., )נ, באום., ש, שלמה בן •

 .למבוגרים המבחן שירות במסגרת ילדיהם כלפי

 .במשבר מחלקות המלווים לצוותים תדריך(, 2017., )ל, טל-בר •

, 2025 ישראל – בקהילה תיקיםו לאזרחים אב תוכנית –" אופקים(, "2017., )י, דורון •

 .לדיון תשתית מסמך

 או ילד מתגורר בהם אב בתי מחקר מיזם(, 2017., )מ, וייס-גרינשטיין., א, גור., א, רימרמן •

 .שכלית מוגבלות עם בוגר

 .שונות סיכון ברמות לילדים ביתי חוץ לטיפול מסגרות(, 2017., )ת, רפאלי •

 כלפי האוטיזם רצף על אנשים של קשה ואלימות מאתגרת התנהגות(, 2017., )ש, שמעון •

 .אחרים וכלפי עצמם

 טיפול ודרכי הערכה כלי(, 2017., )ל, יהושע-בן יוספסברג., ש, רייטר., ד, שפרלינג •

 .גבולי שכלי תפקוד עם או התפתחותית שכלית מוגבלות עם מזדקנים באנשים

» 2016: 

 מסגרות על הרף שיטת לפי פיקוח(, 2016., )נ שלמה בן., ת, מרום-צמח., נ, אמינוב •

 והשירותים הרווחה, העבודה משרד של השיקום באגף ביתי-חוץ לטיפול השירות

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, החברתיים

, ספרות סקירת: משפחות עם התערבות תכנון(, 2016., )מ, ויסמן., נ, שר., ט, ארזי •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, ותובנות לקחים

 לקחים: העבודה לעולם הכנה תכניות(, 2016., )פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן., ב, סימון-בן •

 מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף", סוזן של הבית ר"מית" מתכנית ולמידה המחקר מספרות

 .ברוקדייל

 שכלית מוגבלות עם באנשים מטפלים הסמכת(, 2016., )ד, ריבקין., ל, ברלב •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס, הערכה מחקר: ביתי-החוץ הדיור גרותבמס התפתחותית

 ממושך טיפול המקבלות המשפחות(, 2016., )ר, לאל-סבו., ש, בלוך., ט, טופילסקי •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס, ילדים-הורים קשר במרכזי
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 במשפחה אלימות נפגעות נשים אחר מעקב מחקר(, 2016., )ע, פורת בן., ח, יצחקי •

 .שלישית פעימה: בקהילה

 .תפקודית מוגבלות עם להזדקן(, 2016., )א, יקוביץ •

 בנשים לטיפול משרדית הבין התכנית(, 2016., )צ', אברמוביץ., י, כרמלי., א, כרמלי •

 .הערכה מחקר: הזנות במעגל ובצעירות

 במרכזי ילדים של השהות משך לקיצור הנוהל הטמעת(, 2016., )ר, לאל-סבו., ד, לוי  •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, החברתיים והשירותים הרווחה משרד של החירום

 בקרב חיים ואיכות התמודדות סגנון, הלחץ רמת(, 2016., )נ, אלהוזייל אלאסד., מ, לוינגר •

 .ספיר מכללת, בנגב בדואים חירשים לילדים שומעים הורים

 וינט'ג-מאיירס בשיתוף, לפעוטות הורים בקרב סקר: שיקומיים יום מעונות(, 2016., )י, לף •

 .ברוקדייל מכון

(, 2016) והכשרה תכנון, למחקר בכיר אגף, החברתיים והשירותים הרווחה משרד •

 .שניה מהדורה, ומקרא רשימה, יסוד נתוני בקובץ ומאפיינים נזקקויות

 .בישראל הזנות תופעת על הלאומי הסקר(, 2016., )א, כרמלי., י, סנטו •

 הדרכה שירות של האפקטיביות בחינת(, 2016., )י, רוזנר., א, לוב., ר, כהן., א, פרלמן •

 .הציבור לבריאות האגודה, ראייה לקות או עיוורון עם לאנשים המיועדים שיקומית

 לצעירות" חמים בתים" לתכנית הערכה מחקר(, 2016., )י, רוזנר., ר, כהן., א, פרלמן •

 .הציבור לבריאות האגודה, בסיכון וצעירים

 וטיפול ייעוץ, חינוך של אפקטיביות להערכת מחקר(, 2016., )י, רוזנר., ר, כהן., א, פרלמן •

-שכלית מוגבלות עם באדם לטיפול האגף אוכלוסיית בקרב חברתי-המיני בתחום

 .הציבור לבריאות האגודה, התפתחותית

 החופשי בשוק תעסוקה תוכנית -" נתמכת עבודה(, "2016., )ד, ריבקין., י, אברהם-קרן •

 מחקר, החברתיים והשירותים הרווחה במשרד השיקום אגף של מוגבלויות עם לאנשים

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, הערכה

 להכשרת המרכזי הספר בבית שהתקיימו סקרים(, 2016., )י, בוהק., ר, גורבטוב., י, שור •

 .הרווחה לשירותי עובדים

 וינט'ג-מאיירס בשיתוף, הארגון ברמת" התוצאתית החשיבה(, "2016., )ט, ארזי., נ, שר •

 .ברוקדייל מכון
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» 2015: 

 קבוצות תכנית על הערכה מחקר(, 2015., )י, לבד., ג, חן., י, חסידה., א, רוזינר., י, אזרחי •

 .חוק עובר לנוער חלופי כהליך( ם"קד) משפחתיות דיון

 ההתערבות ושיטות הדילמות, האמונות, הידע מיפוי(, 2015., )ז, וינשטוק., צ, איזיקוביץ •

 .חיפה אוניברסיטת בשיתוף, בישראל זוג בני בין האלימות בתחום סוציאליים עובדים של

 הסוציאלי העובד בהתערבות כמרכיב ולמשפחות ליחידים חומרי סיוע(, 2015., )נ, באום •

 .חברתיים לשירותים במחלקה

 המשפט בתי ליד הסיוע יחידות(, 2015., )ר, לאל-סבו., א, מנור., ט, טופילסקי-באייר •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, ארצי הערכה מחקר - משפחה לענייני

 המעגל במוסדות קהילתי חוסן(, 2015., )ע, טוב., א, רייסמן., ב, ברנדר., ש, יוסף בן •

 .ספרות סקירת - הראשון

 אור בשיתוף", במבחן נהיגה" תכנית הערכת מחקר(, 2015., )נ, עמיחי-לפליאן., ק, דביר •

 .ירוק

 לנוער ותכניות שירותים(, 015 2., )נ, שר., ב, סימון בן., ד, לוי., פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן •

 צעירים, לנוער האגף פעילות על מחקרים של אינטגרטיבי ניתוח - גבוה בסיכון וצעירים

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, הרווחה במשרד תקון ושירותי

, מיפוי: השטח אל הרווחה משרד ממטה המועבר הידע(, 2015., )ש, ניר., מ, כורזים •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, מושגית מערכת וגיבוש השטח התייחסות

 .החברתיים והשירותים הרווחה במשרד ההתנדבות תחום(, 2015., )ד, לייקין., מ, להד •

 של במסגרת שאינם התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים(, 2015., )ד, ריבקין., י, לף •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, והצפון חיפה במחוז סקר: הרווחה משרד

 התוכנית - °360(, 2015., )ר, בנבנישתי., ט, פרוינד., ע, קדם., ד, אליעזר בן., ת, מרגולין •

 .ח"מט בשיתוף, התכנית הערכת, בסיכון ונוער לילדים הלאומית

 במאה הזנות תופעת בנושא המקצועית הספרות סקירת(, 2015., )מ, ברגר., י, סנטו •

 .העשרים

 .בישראל הזנות תופעת כלפי הציבור עמדות סקר(, 2015., )א, פרידמן., י, סנטו •

 השמה לוועדות מופנים אחר מעקב מחקר(, 2015., )י, רוזנר., ר, כהן., א, פרלמן •

 .בהן וקליטתם ביתיות-חוץ למסגרות

 שכלית מוגבלות עם אנשים אבחון בנושא ספרות סקירת(, 2015., )ש, שירי., מ, קדרי •

 לאבחון וכלים תהליכים, פסיכולוגיים הערכה וכלי אבחון הליכי, הגדרה: התפתחותית

 .כפולה תחלואה

 .בקהילה מצוקהוב בסיכון בצעירים טיפול(, 2015., )ח, מן'תורג., י, ראובן •



 נציבות תלונות ילדים

 
אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה –מתו"ה   

 
67 

 או עיוורון עם ולמתבגרים לילדים פסיכולוגית הערכה(, 2015., )צ, שמיר ניר., ק, שולמן •

 .יישומיות והצעות ספרות סקירת: ראייה לקויות עם

» 2014: 

 .בילדים ונשים אימהות של מינית פגיעה(, 2014., )ד, טנר., י, בירין., צ', איזיקוביץ •

 במטה למנהלים הניהול בתחום צרכים הערכת(, 2014., )י, בוהק., י, שור., ר, גורבטוב •

 .חברתיים לשירותים במחלקות ולמנהלים החברתיים והשירותים הרווחה משרד

 שכלית מוגבלות עם לאנשים והשכלה הכשרה, תעסוקתי הכוון(, 2014., )ר, גנים •

 .בישראל מודלים וליישום למדיניות והצעה מודלים, מגמות: התפתחותית

 .לזקנים מוגן דיור מסגרות על פיקוח(, 2014., )א, לזר., א.י, דורון •

 אלימות נפגעות נשים אחר מעקב מחקר(, 2014., )ע, פורת-בן., ר, דקל., ח, יצחקי •

 .אילן-בר אוניברסיטת בשיתוף, לקהילה ובחזרה במקלט: במשפחה

 המבחן בשירות המטופלים נוער לבני" מעטפת" תכנית(, 2014., )פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, הערכה מחקר: לנוער

 הערכה מחקר: ילדים-הורים קשר מרכזי(, 2014., )ה, צדקה., ה, פאס., מ, נבות-כהן •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, ארצי

, הערכה מחקר - אוטיזם עם לילד אישי מטפח שירות(, 2014., )ש, ניר., מ, כורזים •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף

 רשות של ביתיות-חוץ במסגרות חינוכיים מדריכים תחלופת(, 2014., )ש, ניר., מ, כורזים •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, וסיבות מאפיינים: הנוער חסות

 בשיתוף, והשפעות שימושים - הרווחה משרד של ידע קהילות(, 2014., )א, און-לב •

 .אריאל אוניברסיטת

 רשות מעונות בוגרי ליווי -"לעצמאות מחסות(, "2014., )פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן., ד, לוי •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, הערכה מחקר הנוער חסות

 לשירותים במחלקות שירותים וקיצוב תיעדוף, גזרה גבולות(, 2014., )מ, מוניקנדם •

 .חברתיים

 מסמך(, 2014) והכשרה תכנון, למחקר בכיר אגף, החברתיים והשירותים הרווחה משרד •

 .2018-2014 לשנים החברתיים והשירותים הרווחה משרד מדיניות

 לבדיקת מחקר(, 2014., )ש, ברקן., ד, שצברג., י, גורדוני., ר, נוימן., א, נוימן., ר, נוימן •

 של" שלוחות"ב המתגוררים התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים של חייהם איכות

 .פנימייה מעון

 במשפחות הרך בגיל הילדים(, 2014., )ו, קונסטנטינוב., ב, סימון-בן., ר, לאל-סבו •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, התערבות ותהליכי מאפיינים: האומנה
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 .בישראל הרחוב דרי מיפוי(, 2014., )מ, ברגר., י, סנטו •

 עזר באביזרי השימוש דפוסי לבדיקת מחקר(, 2014., )י, רוזנר., ר, כהן., א, פרלמן •

 .ראייה לקות או עיוורון עם אנשים בקרב מסובסדים טכנולוגיים

 בשיתוף, התכנית הערכת - לרווחה תעסוקה(, 2014., )א, צדיק-וולדה., י, הדר., י, קינג •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס

 תכניות במגוון המשתתפים אחרי מעקב(, 2014., )י, הדר., א, צדיק-וולדה., י, קינג •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, החברתיים והשירותים הרווחה משרד של תעסוקה

 שינוי תהליכי: בישראל האומנה שירותי(, 2014., )ב, סימון-בן., ר, לאל-סבו., י, שורק •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, מצב ותמונת

» 2013: 

 .אחרת לחשיבה הזמנה: חברתי שינוי במהלכי והתייעצות שיתוף(, 2013., )ג, אלון •

 .בישראל הדיווח חובת(, 2013., )י.א, דורון •

: נוער לשיקום השירות(, 2013., )צ, קונסטנטינוב., ב, סימון-בן., פ, ינקי'סטרבצ-כאהן •

 מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, רים"והמית המפתנים אוכלוסיית של וצרכים מאפיינים

 .ברוקדייל

 מיזם(, 2013) והכשרה תכנון, למחקר בכיר אגף, החברתיים והשירותים הרווחה משרד •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף 2012-2007 השנים בין הפעילות סיכום, התוצאות

 ושל סוציאליים עובדים של ויישוג רחוב עבודת, בשטח עובדים(, 2013., )ש, שיינטוך •

 .אחרים

, ארצית תפרוסת – לזקנים חברתיים מועדונים(, 2013., )ש, באר., ג, ברודצקי., א, שרון •

 .ברוקדייל מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, המבקרים ומאפייני פעילות דפוסי

» 2012: 

 .ובמשפחה בפרט התערבות ניהול: לכוללנות מומחיות בין(, 2012., )א, און-בר •

 .לישראל המבחן שירותי של וארגונית חוקית הסדרה(, 2012., )מ, חובב •

 .חוק עוברי ובמבוגרים נוער בבני בטיפול סמכות הפעלת(, 2012., )מ, חובב •

 .חברתיים לשירותים במחלקות משנית הפרטה(, 2012., )מ, טליאס •

 .בסיכון קהילות לזיהוי דרכים(, 2012., )י, כורזים., ד, לייקין., ר, רוגל., מ, להד •

 באיחוד מקומיים רווחה שירותי בארגון ועקרונות הרפורמה(, 2012., )מ, מוניקנדם •

 .האירופאי

 .הרווחה בשירותי אדם כוח ולתקינת עומסים לקביעת שיטות(, 2012., )נ, מרגליות •
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, תוצאות הגדרת: רווחה בשירותי משפחות עם עבודה(, 2012., )מ, נבות-כהן., ה, פאס •

 מכון וינט'ג-מאיירס בשיתוף, ספרות סקירת, הסוציאליים העובדים ותפקידי התערבות דרכי

 .ברוקדייל

 נוער לבני העבודה לעולם הספר מבית מעבר תוכניות(, 2012., )מ, מרגלית., ע, שרעבי •

 .מוגבלויות עם

 

 


