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תקנות הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( )נוסח הודעה לקטין חשוד על 
זכויותיו בטרם חקירתו(, התשע"ג-2013

טיפול(,  ודרכי  ענישה  )שפיטה,  הנוער  לחוק  9ט)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"א-11971, ובהסכמת השר לביטחון הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

נוסח הודעת חוקר לקטין חשוד על זכויותיו יהיה כמפורט להלן:   1
יש לך זכות לשתוק בחקירה, אך עליך לדעת שייתכן שבית משפט יביא בחשבון את שתיקתך; 

כל מה שתגיד בחקירה מתועד וייתכן שיובא לבית משפט.

יש לך זכות להתייעץ עם עורך דין ולדבר אתו ביחידות לפני תחילת החקירה.

זכות  קיימת  כלל  בדרך  החוקר:  ימסור  דין,  עורך  עם  התייעצות  לדחות  הוחלט 
להתייעצות עם עורך דין לפני תחילת החקירה, אך החלטנו, בהתאם לחוק, לדחות 

במקרה שלך את מתן הזכות, לזמן מוגבל.

היה הקטין עצור או שיש כוונה לעצרו, ימסור החוקר: אם אין לך עורך דין, יש מקרים 
דין מטעם הסניגוריה הציבורית. אם  עורך  יוכל להיפגש אתך, בלא תשלום,  שבהם 

אתה מעוניין בכך אעביר את הבקשה שלך לבדיקתם.

זכות  לך  יש  חקירתו:  על  להוריו  להודעה  זכות  לו  ושקמה  עצור  שאינו  קטין  לגבי 
להתייעץ, ככל האפשר, לפני החקירה, עם אחד ההורים או עם קרוב משפחה אחר 
שמלאו לו שמונה עשרה שנים או עם אדם אחר הקרוב אליך שמלאו לו שמונה עשרה 
שנים. כמו כן, יש לך זכות שאחד מאלה יהיה אתך בחקירה. אתה יכול לבקש לוותר 

על זכות זו אם יש לך סיבה לכך. 

קיימת  כלל  בדרך  החוקר:  ימסור  בחקירה,  ההורה  נוכחות  את  לאפשר  שלא  הוחלט 
זכות שהורה או קרוב משפחה אחר יהיה נוכח בחקירה, אך החלטנו, בהתאם לחוק, 

שלא לאפשר במקרה שלך את הנוכחות שלהם בחקירה. 

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן    2
ז' באב התשע"ג )14 ביולי 2013(

)חמ 3-4432(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688   1

תקנות הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון(, התשע"ג-2013

 - )להלן  התש"ך-11960  והשגחה(,  )טיפול  הנוער  לחוק   30 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בראש תקנות הנוער )טיפול והשגחה(, התשכ"ב-21962 )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא:   1
"תקנות הנוער )טיפול והשגחה( )הוראות שונות(, התשכ"ב-1962".

בפתיח של התקנות העיקריות, אחרי "התש"ך-1960" יבוא ")להלן - החוק("    2

__________
ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"ב, עמ' 611   1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 2286; התשכ"ד, עמ' 879   2

נוסח הודעה

תחילה

הוספת שם

תיקון הפתיח
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במקום תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא:   3

1  בתקנות אלה -"הגדרות

"השר" - שר הרווחה והשירותים החברתיים;

כמשמעותה  סעד  לשכת   - חברתיים"  לשירותים  "מחלקה 
בסעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-31958;

"עובד סוציאלי" ו"עובד סוציאלי ראשי" - עובד סוציאלי 
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ועובד סוציאלי ראשי 

לפי החוק האמור; 

"עובד סוציאלי מחוזי" - עובד סוציאלי שהשר מינה  לעובד 
סוציאלי מחוזי;

ברשות  חברתיים  לשירותים  מחלקה   - סעד"  "רשות 
המקומית;

"רשות סעד ארצית" - רשות סעד שמינה השר לקטין נזקק 
שאין רשות סעד האחראית כלפיו;

והוראות  הנחיות   - סוציאלית  לעבודה  תקנון   - "תע"ס" 
והשירותים  הרווחה  משרד  של  הכללי  המנהל 
לעיון  המצויות  לזמן,  מזמן  כתוקפן  החברתיים 
של  המחוזיות  בלשכות  הסעד,  בלשכות  הציבור 
המשרד האמור ובאתר האינטרנט של משרד הרווחה 

והשירותים החברתיים "

ובסופה  סוציאלי"  "לעובד  יבוא  סעד"  "לפקיד  במקום  העיקריות,  לתקנות   3 בתקנה    4
יבוא "המעידה על תפקידו וסמכויותיו" 

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -    5
במקום כותרת השוליים יבוא "עובד סוציאלי ראשי";   )1(

ברישה, במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי";   )2(

בפסקה )1(, במקום "משרד הסעד" יבוא "משרד הרווחה והשירותים החברתיים"   )3(
ובמקום "פקידי הסעד" יבוא "העובדים הסוציאליים";

)2(, במקום "יקיים מגע ויפעל בתיאום עם רשויות הסעד" יבוא "יקיים  בפסקה   )4(
קשר עם רשויות הסעד ויפעל בתיאום עמן";  

בפסקה )4(, לפני "סדרי נוהל" יבוא "ההנחיות המקצועיות ואת" ובמקום "פקידי   )5(
הסעד" יבוא "העובדים הסוציאליים";

בפסקה )5(, במקום "מפקיד סעד" יבוא "מעובד סוציאלי"   )6(

במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:    6

"תפקידיו וסמכויותיו 
של עובד סוציאלי

קיבל עובד סוציאלי מידע שעולה ממנו חשש כי קטין  5  )א( 
הוא נזקק, יפעל כמפורט להלן:

החלפת תקנה 1

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

__________
ס"ח התשי"ח, עמ' 103; התשע"ב, עמ' 220   3

החלפת תקנה 5
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)1( יבדוק את נסיבות המקרה ואת מצבו של הקטין, 
של האחראי עליו וכן של  קטינים נוספים במשפחה 
ויבוא בדברים עם האחראי על הקטין ועם הקטין לגבי 

הטיפול בו ולעניין הסכמתם לטיפול;

הוועדה  לפני  הקטין  של  עניינו  להבאת  )2( ידאג 
)החזקת  מעונות  על  הפיקוח  בתקנות  כהגדרתה 
ילדים במעון רגיל(, התשכ"ו-41965 )להלן - הוועדה(, 
לרבות המלצתו לגבי מקום חסותו של הקטין, אם סבר 

כי יש להוציא את הקטין ממשמורת האחראי עליו;

הראשי  הסוציאלי  העובד  שקבע  בדרך  )3( יתעד 
ההחלטות  ואת  המסקנות  את  שאסף,  המידע  את 
שהתקבלו בעניינו של הקטין וכן את ההסכם שנערך 

עם האחראי עליו, ככל שנערך;

מעקב  לדיוני  הקטין  של  עניינו  להבאת  ידאג    )4(
לפני הוועדה,  לפי הוראות תע"ס 

)ב( לשם מילוי תפקידו רשאי עובד סוציאלי להיכנס לכל 
מקום שבו נמצא הקטין או עשוי להימצא, לחקור כל אדם 
הנחקר  וחייב  לקטין  הנוגעות  ידיעות  לו  שיש  סבור  שהוא 
אך  ומלאות  כנות  תשובות  כאמור  סוציאלי  לעובד  להשיב 
עליו  לגולל  עלולה  התשובה  אם  כן  לעשות  חייב  הוא  אין 
את  לדרוש  סוציאלי  עובד  רשאי  כן  כמו  פלילית;  אשמה 
המצאתם בכתב של אבחונים ותוצאות של בדיקות שנערכו 

לקטין וכן של חומר אחר הנראה לו דרוש למילוי תפקידו 

)ג( לא הסכימו הקטין או האחראי עליו על דרך הטיפול 
שהוצעה להם, יביא העובד סוציאלי את עניינו של הקטין 

לפני בית המשפט לצורך קביעת דרכי טיפול 

הפעלת  לעכב  כדי  )א(  משנה  בתקנת  באמור  )ד( אין 
אמצעי חירום כאמור בסעיף 11 לחוק "

תקנה 6 לתקנות העיקריות - בטלה    7
בתקנה 7 לתקנות העיקריות -   8

בתקנת משנה )א(, ברישה, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי";  )1(

תקנת משנה )ב( - תימחק   )2(

במקום תקנות 8, 9 ו–9א  לתקנות העיקריות יבוא:    9

 "ביצוע החלטות
של בית משפט

8   עובד סוציאלי ידאג לביצוע החלטות בית המשפט ויפקח 
על שלומו של הקטין לפי הוראות תע"ס 

ממשמורת מקום חסות הקטין נזקק  קטין  להוציא  יש  כי  משפט  בית  קבע    9
את  המשפט  לבית  סוציאלי  עובד  יודיע  עליו,  האחראי 

מקום חסותו של הקטין אשר קבעה  רשות הסעד 

__________
ק"ת התשכ"ו, עמ' 120; התשנ"ד, עמ' 78   4

ביטול תקנה 6

תיקון תקנה 7

 החלפת תקנות
8 עד 9א
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 מעקב עובד
סוציאלי על  קטין 

במקום חסות

הקטין  של  חסותו  במקום  ביקורים  יערוך  סוציאלי  עובד  9א  
צורכי  על  העונה  הטיפולית  התכנית  מתקיימת  כי  ויוודא 
הקטין ויקבל דיווח שוטף על מצבו מן הגורמים המטפלים 

בקטין במקום חסותו "

תקנה 10 לתקנות העיקריות - בטלה    10
במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:   11

)א( עובד סוציאלי לא ינקוט אמצעי חירום לפי סעיף 11 "נקיטת אמצעי חירום   11
סוציאלי  עובד  של  אישורו  את  שקיבל  לאחר  אלא  לחוק 

מחוזי לכך 

העובד הסוציאלי יודיע לעובד סוציאלי מחוזי את כל  )ב( 
אלה: 

)1( הנסיבות שלפיהן הוא סבור שיש צורך בנקיטת  
אמצעי חירום;

)2(  מקום הימצאו של הקטין לצורך נקיטת אמצעים 
כאמור 

בכתב  שיינתן  יכול  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  )ג( אישור 
האישור  יתקבל  פה,  בעל  ניתן  שאם  ובלבד  פה,  בעל  או 

בכתב, בתוך זמן סביר 

בתקנת  כאמור  חירום  אמצעי  נקיטת  בדבר  )ד( הודעה 
משנה )ב( תיערך לפי הטופס שבתוספת 

לאחראי  תימסר  )ב(  משנה  בתקנת  כאמור  )ה( הודעה 
על הקטין ביד; לא ניתן למסור הודעה כאמור ביד, תימסר 
ההודעה בדואר רשום או בדרך אחרת כפי שהחליט העובד 

הסוציאלי בנסיבות העניין 

)ו( עובד סוציאלי ידווח לעובד סוציאלי מחוזי על אמצעי 
לו  יודיע  מכן   ולאחר  נקיטתם,  לאחר  מיד  שנקט  החירום 

העובד הסוציאלי על מקום הימצאו של הקטין 

)ז( עובד סוציאלי שלא נקט אמצעי חירום  לאחר שקיבל 
את אישורו של עובד סוציאלי מחוזי כאמור בתקנת משנה 
)א(, ידווח על כך לעובד הסוציאלי המחוזי וימסור לו את 

נימוקיו לאי–נקיטת אמצעי החירום "

במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא:    12

"בקשה לאישור 
נקיטת אמצעי חירום

שלגביו  קטין  כלפי  חירום  אמצעי  שנקט  סוציאלי  עובד    12
הוגשה או תוגש בקשה לבית המשפט, יפנה לבית המשפט 
בתוך ארבעה ימים לאחר נקיטתם או במועד מוקדם ממנו 
שנקט  החירום  אמצעי  את  לאשר  בבקשה  האפשר,  ככל 
פנייה  לאשר  רשאי  מחוזי  סוציאלי  עובד  ואולם  אותם; 

כאמור לבית משפט בתוך שבעה ימים "

ביטול תקנה 10

החלפת תקנה 11

החלפת תקנה 12
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תקנה 13 לתקנות העיקריות - בטלה    13
בתקנה 14 לתקנות העיקריות -     14

והשירותים  הרווחה  "משרד  יבוא  הסעד"  "משרד  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(
החברתיים";

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

")ב( בהוצאות החזקתו של קטין שאין רשות סעד האחראית להוצאות החזקתו 
יישא משרד הרווחה והשירותים החברתיים "

תקנה 15 לתקנות העיקריות - בטלה    15
בסוף התקנות העיקריות יבוא:    16

"תוספת
)תקנה 11)ב((

הודעה בדבר נקיטת אמצעי חירום 

הואיל ואני סבור  כי הקטין)ה(                                  בעל)ת( מס' זיהוי                                        )1(
תאריך לידה                                            כתובת                                                   

לטיפול  זקוק)ה(  והוא/היא  תכופה  סכנה  לו/לה  ונשקפת  נזקק)ת(  קטין)ה(  הוא/היא   
רפואי או                                            שאינו סובל דיחוי - אני מורה בזה, בתוקף סמכותי 

לפי סעיף 11 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960, על נקיטת אמצעים  אלה:

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

)2( אלה העובדות שעליהן התבססתי לצורך נקיטת אמצעי חירום:

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

הקטין/ים הועבר/ו בידי  אל:                                                                

ההודעה נמסרה לאחראי/ים על הקטין:                                                                    

כתובת:                                                              

באחת מדרכים אלה:  

)א( ביד;

)ב( באמצעות גורם אחר )משטרה וכו'(, פרט:                                                

)ג( בדואר רשום;

ההודעה לא נמסרה על ידי לאחראי/ים מסיבות אלה:                                              

)3( שאלות והבהרות בעניין הודעה זו ניתן להפנות אל:

שם העובד/ת הסוציאלי/ת:                                         )א( 

במחלקה לשירותים חברתיים, כתובת וטלפון:                                                                       )ב( 

ביטול תקנה 13

תיקון תקנה 14

ביטול תקנה 15

הוספת תוספת
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והשגחה(:                                        )טיפול  הנוער  חוק  לפי  מחוזי  סוציאלי  עובד  אישור   )4(
ביום:                                   שעה:                              

הערות:                                                                                                                                                             )5(
                                                                                                                                                                           

ניתן ביום:                                                                                

                                                                                                                                                 
    שם העובד הסוציאלי לפי           חתימה

                 
                חוק הנוער )טיפול והשגחה(       

העתקים:

)1( עובד סוציאלי מחוזי לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(:                                                  

)2( מנהל/ת או מדריך צוות/ רכז/ת חוק הנוער )טיפול והשגחה(:                                       

כ"ט בתמוז התשע"ג )7 ביולי 2013(
)חמ 3-4540(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

הודעת החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 
התשע"ג-2013

בהתאם לתקנה 8)א( לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 
התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2013 יולי  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
2008, השתנו הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית 

לתקנות, והם מיום כ"ה באב התשע"ג )1 באוגוסט 2013(, כדלקמן: 

"תוספת ראשונה
)תקנה 1 - הגדרת "דרגה"(

הון עצמי  )בגוף מוסדי - בתוספת שווי 
דרגהנכסים מנוהל( באלפי שקלים חדשים

אעד 885 43,677

במעל 885 43,677 עד 770 87,355

גמעל 770 87,355 עד 660 272,987

דמעל 660 272,987 עד 380 1,165,085   

המעל 380 1,165,085
 

__________
ק"ת התש"ס, עמ' 290; התשע"ג, עמ' 1388   1

שינוי סכומים
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תוספת שנייה
)תקנה 4)ב((

                        סכום הגמול השנתי בשקלים חדשים 

סכום קבוע סכום מרבי  סכום מזערי            דרגת החברה 

29,125  36,935  21,320      א 

36,935  47,535  26,215      ב 

49,635  62,330  36,935      ג 

68,855  85,285  52,430      ד 

89,480  110,800  68,155      ה 

תוספת שלישית
)תקנה 5)ג((

                        סכום הגמול השנתי בשקלים חדשים 

סכום קבוע סכום מרבי  סכום מזערי            דרגת החברה 

1,850  2,470  1,235      א 

1,850  2,470  1,235      ב 

2,565  3,285  1,850      ג 

2,565  3,285  1,850      ד 

3,330  4,265  2,400      ה 

תוספת רביעית
)תקנה 5א(

סכום גמול לדירקטור חיצוני מומחה 

סכום מרבי להשתתפות      סכום מרבי שנתי            
בשקלים חדשים           בשקלים חדשים           דרגת החברה       

     א     3,285       49,165

     ב     3,285       63,380

     ג     4,370       83,070

     ד     4,370      113,595

     ה     5,685      147,850"

כ"א באב התשע"ג )28 ביולי 2013(
)חמ 3-2040(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  




