
   משרד הבריאות–מדינת ישראל 

  

  יני בריאותהחטיבה לענ
  

  

מס 200811/:'חוזר

ב'ד,ירושלים ח"תשס'אדר
2008,מרץ11

מס ___14/81/_:'תיק

החולים:אל בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

מחוזיים הבריאות–רופאים לשכות

העונשין:הנדון ישעחוק וחסרי קטינים דיווח–בעניין חובת מס(הוספת )94'תיקון
2007–ז"התשס

מס:סימוכין הכללי המנהל 5.8.90:מיום15/90'חוזר
מס הכללי המנהל 19.11.03:מיום25/03'חוזר

:כללי.1

ישע וחסרי קטינים על להגנה המרכזים החוקים אחד הינו העונשין .חוק

פלילית עבירה מהווה ביצוען אשר עבירות מגדיר הציבור,החוק על חובה קובע היתר ובין
למ לדווח השונות במערכות המטפלים ועל והרחב עבירות/שטרה כאשר סעד לפקיד או

ישע חסר או קטין כלפי מתבצעות עליו,מסויימות האחראי אדם .בידי

מס2007במאי21בתאריך תיקון בכנסת העונשין94'עבר בסוף,לחוק לתוקף שנכנס
האמור אלה,החודש בעניינים הדיווח חובות את מרחיב קיימות,ואשר שהיו לחובות מעבר
העונש כהבחוק עד .ין

על גם למשטרה או סעד לפקיד לדווח המטפלים ואת הרחב הציבור את מחייב זה תיקון
או בקטין מינית פגיעה על לדווח וכן אומנה במסגרת השוהים ישע וחסרי בקטינים פגיעה

אחר קטין ידי על המתבצעת ישע המשפחה,בחסר בתוך מתרחשת הפגיעה ידי(כאשר על
משפחה בן ).קטין
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ומשמעותם.2 בחוק שבוצעו :השנויים

הגדרת.א הגדרת"אומן"הרחבת חסר"לעניין על אחראי ובידי במשפחה מין עבירת
(ישע העונשין351סעיף" ש,)לחוק משפחה"כך אב"בן גם יהיה זו עבירה לעניין

יומית באומנה אם אומן,או של זוג בן אומן,וכן של אומן,הורהו של או,צאצא אחיו
מאלה אחד כל של זוגו ובן אומן של .אחותו

הגדרת.ב ישע"הרחבת חסר או קטין על עבירות"אחראי על הדיווח חובות לעניין
אחראי בידי ישע וחסרי קטינים לחוק368סעיף(כלפי גם,)א שתכלול :כך

הרווחה)1( משרד שאישר אומנה במשפחת אם או יומית,אב אומנה .למעט
זוג)2( אומןבן של הורהו וכן אומן אומן,של של אומן,צאצא של אחותו או אחיו

מאלה אחד כל של זוגו .ובן

הדיווח חובת הרחבת הינה זה תיקון הפוגעהקיימתמשמעות בהם מקרים לגבי גם
לעיל מהמנויים אחד הינו על,בקטין לעיל המנויים על גם דיווח חובת החלת וכן

או קטין כלפי מין משפחהעבירת בן שהוא קטין בידי ישע .חסר

חדשההחלת.ג דיווח עבירותחובת לביצוע סביר חשד ישעמיןעל חסר או ,בקטין
קטין שהוא משפחה בן העונשין368סעיף(בידי לחוק ).ד

מתייחסת שנוספה החדשה הדיווח מיןחובת עבירות על לדיווח בקטיןרק שבוצעו
ישע בחסר ה,או למגוון בחוקולא המפורטות הנוספות חלה(עבירות עליהן

הקיימת הדיווח חובת לחול ).וממשיכה

לו מלאו שטרם משפחה בן בידי נעשו אם גם לדווח חובה עליהן המין 18עבירות
:הן

סעיף לפי האינוס–345עבירות עבירות סוגי ניצול,כל תוך אישה בעילת לרבות
הכרה חוסר של נפש,מצב במרמה,שכליליקוי,מחלת מין,או יחסי קיום ולרבות

לה מלאו שטרם קטינה בהסכמתה,שנים14עם .אף

סעיף לפי בהסכמה-346עבירות אסורה בגיל:בעילה קטינה 16עד14בעילת
לבועל נשואה בגיל;שאיננה קטינה תלות18עד16בעילת יחסי ניצול ,מרות,תוך

השגחה או שוו,חינוך הבטחת תוך לנישואיןאו .א

סעיף לפי בגיל–347עבירות באדם סדום באדם16עד14מעשה סדום מעשה או
תלות18עד16בגיל יחסי ניצול השגחה,מרות,תוך או .חינוך

סעיף לפי מגונה-348עבירות מעשה

סעיף לפי משפחה–351עבירות בן בידי מין .עבירות
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ההודעה.3 :חובת

בכל'ד368סעיף למשטרה או סעד לפקיד להודיע שונים מקצוע בעלי מחייב העונשין לחוק
עבירה נעברה כי לחשוב סביר יסוד להם יש בתפקידם או במקצועם עיסוקם עקב בו מקרה

מין( ונפשית,עבירת פיזית וכדומה,פגיעה ישע)הזנחה בחסר או עליו,בקטין האחראי .בידי
אישי באופן חלה זו רופאחובה כל סוציאלי,אחות,על קרימינולוג,עובד עוסק,פסיכולוג או

פרה .רפואי-במקצוע

מקצוע איש על החלה הדיווח חובת בקטין,לגבי שהעבירה הכרח בוצעה/אין הישע בחסר
מקרוב" האחרון–"זה בזמן מה,דהיינו זמן לפני שבוצעו עבירות על גם לדווח חובה .וחלה

לח,לפיכך הקיימותבנוסף הדיווח המפורט(ובות היתר,לפי מנכ,בין מס"בחוזרי 20/90'ל
בהקדם)25/03-ו לדווח לעיל המנויים המקצוע מאנשי אחד כל על חובה כיום חלה

למשטרה או סעד לפקיד כי,האפשרי לחשוב סביר יסוד אצלם מתעורר :כאשר

ע.1 עבירה ישע בחסר או בקטין ההגדרהו'אומן'י"נעברה לפי אומן של משפחה בני
.שלעיל

לעיל.2 מהמנויות מין עבירת ישע בחסר או בקטין שטרםנעברה משפחה בן בידי
לו .שנים18מלאו

שישה עד הוא עליה הצפוי שהעונש פלילית עבירה הוא בדיווח שחייב מצב על דיווח אי
מאסר .חודשי

הדיו חובת להרחבת פרט כי לציין מקצועיש אנשי על החלה חלה,וח החדשה הדיווח ,חובת
קלים מינית,בשינויים נפגע ישע חסר או קטין כי לחשוב סביר יסוד לו שיש אדם כל על גם

קטין משפחה בן ידי על הקטין,כאמור על האחראים מן אחד כל על גם החובה חלה אם,וכן
כך על לו .נודע

חובו"מצ פרק של ומתוקן עדכני נוסח העונשיןב בחוק הדיווח הדיווח,ת חובות כלולות בו
כאחד והחדשות .הקיימות

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכלליהמשנה למנהל

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
קב ענציב הציבור ממלכתי"ילות בריאות ביטוח חוק פ
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המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
האג לגריאטריהמנהל ף

כללית לרפואה האגף מנהל
ביטחון בכיר אגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
ראשית פיזיותרפיסטית

בעיסוק ריפוי ארצית מפקחת
המחלקה קהילתיתמנהל לרפואה

הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
רופאי"יו ארגון המדינהר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 
)מ(8-121/11718

חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר וחוזריכתובת הרפואה מינהל
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל
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העונשין–נספח בחוק הרלוונטי הפרק נוסח

 
ישע:1'וסימן ובחסרי בקטינים פגיעה

 הגדרות

זה.א368     -בסימן

מאלה-"אומן" :אחד

הרווחה  )1(         משרד שאישר אומנה במשפחת אם או יומית,אב אומנה ;למעט

פסקה  )2(         לפי קטין על ישע"להגדרה)3(אחראי חסר או קטין על ;"אחראי

ישע" חסר או קטין על מאלה-"אחראי אחד :כל

מחייתו  )1( לצרכי האחריות שעליו מי או או,לבריאותו,הורה קטין של לשלומו או לחינוכו
ישע חסר דין-של שיפוטית,מכוח מכללא,החלטה או מפורש האחריות,חוזה שעליו מי או

שלו אסור או כשר מעשה מחמת ישע לחסר או לקטין ;כאמור

ש  )2( או קטין של משפחה ישעבן חסר ישע,ל חסר ואיננו שנים עשרה שמונה לו ,שמלאו
מאלה אחד הורו:והוא של זוגו סבתו,בן או אחותו,צאצאו,סבו או גיסתו,אחיו או ,גיסו
דודתו או אומן,דודו של זוגו אומן,בן של הורהו אומן,וכן של של,צאצאו אחותו או אחיו

מאלה אחד כל של זוגו ובן ;אומן

קבעמי  )3( דרך עמו נמצא או עמו מתגורר הישע חסר או עשרה,שהקטין שמונה לו ומלאו
מרות;שנים או תלות יחסי ביניהם שקיימים ;ובלבד

ישע" גילו-"חסר שמחמת הנפשית,מי או הגופנית מוגבלותו או או,מחלתו השכלי ליקויו
אחרת סיבה מחייתו,מכל לצרכי לדאוג יכול לש,אינו או ;לומולבריאותו

מחדל-"מעשה" ;לרבות

סעד" חוק-"פקיד לפי לכך שמונה .מי

ישע חסר או קטין  תקיפת

  .ב368

ממש  )א( של חבלה לו וגורם ישע חסר או קטין שנים-דינו,התוקף חמש היה;מאסר
הישע חסר על או הקטין על אחראי שנים-דינו,התוקף שבע .מאסר

סעי  )ב( לפי עבירה קטןנעברה חמורה)א(ף חבלה הישע לחסר או לקטין של,ונגרמה דינו
שנים-התוקף שבע הישע,מאסר חסר או הקטין על אחראי התוקף היה מאסר-דינו,ואם

שנים .תשע

זה  )ג( סעיף נפשית-"חבלה",לענין בין גופנית .בין

ישע בחסר או בקטין  התעללות

ישע  .ג368 בחסר או בקטין גופניתהעושה התעללות מינית,מעשה או מאסר-דינו,נפשית
שנים ישע;שבע חסר או קטין על אחראי העושה שנים-דינו,היה תשע .מאסר
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דיווח ,ז"התשס,)4'מס(ס"התש,)5'מס(א"התשנ,)3'מס(ן"התש,ן"התש:תיקונים[ חובת
)]4'מס(ז"התשס

  .ד368

לחשו  )א( סביר יסוד לאדם בידיהיה ישע בחסר או בקטין עבירה נעברה מקרוב זה כי ב
עליו למשטרה,האחראי או סעד לפקיד האפשרי בהקדם כך על לדווח האדם על ;חובה

זו הוראה על חדשים-דינו,העובר שלושה .מאסר

חינוך,אחות,רופא  )ב( סוציאלי,עובד רווחה,עובד שירותי ,פסיכולוג,שוטר,עובד
א פרהקרימינולוג במקצוע עוסק שבו,רפואי-ו במוסד או במעון צוות איש או מנהל וכן

ישע חסר או קטין לחשוב-נמצא סביר יסוד להם היה בתפקידם או במקצועם עיסוקם שעקב
עליו אחראי בידי ישע חסר או בקטין עבירה נעברה בהקדם-כי כך על לדווח עליהם חובה

למשטרה או סעד לפקיד זוהעובר;האפשרי הוראה חדשים-דינו,על ששה .מאסר

חסר  )ג( או קטין על אחר אחראי כי לחשוב סביר יסוד ישע חסר או קטין על לאחראי היה
עבירה בו עבר למשטרה,ישע או סעד לפקיד האפשרי בהקדם כך על לדווח עליו ;חובה
זו הוראה על חדשים-דינו,העובר ששה .מאסר

סבי  )1ג( יסוד לאדם לפיהיה מין עבירת ישע בחסר או בקטין נעברה מקרוב זה כי לחשוב ר
לו,351–ו347,348עד345סעיפים מלאו שטרם משפחה בן האדם,שנים18בידי על חובה

למשטרה או סעד לפקיד האפשרי בהקדם כך על זו;לדווח הוראה על מאסר-דינו,העובר
חודשים זה;שלושה משפחה",בסעיף בפסקהכמשמע-"בן על"להגדרה)2(ותו אחראי

ישע חסר או .א368בסעיף"קטין

קטן  )2ג( בסעיף מהמנויים מקצוע לו,)ב(בעל היה בתפקידו או במקצועו עיסוקו שעקב
סעיפים לפי מין עבירת ישע בחסר או בקטין נעברה כי לחשוב סביר 347,348עד345יסוד

לו,351–ו מלאו שטרם משפחה בן האפשרי,שנים18בידי בהקדם כך על לדווח עליו חובה
למשטרה או סעד זו;לפקיד הוראה על חודשים-דינו,העובר שישה .מאסר

ישע  )3ג( בחסר או בקטין נעברה כי לחשוב סביר יסוד ישע חסר או קטין על לאחראי היה
סעיפים לפי מין לו,351–ו347,348עד345עבירת מלאו שטרם משפחה בן ,שנים18בידי

למשטרה או סעד לפקיד האפשרי בהקדם כך על לדווח עליו זו;חובה הוראה על דינו,העובר
חודשים- שישה .מאסר

במעון  )ד( הנמצא ישע בחסר או בקטין טיפולית,נעברה או חינוכית במסגרת או במוסד
סעיפים,אחרת לפי מין חמורה,348עד345עבירת חבלה גרימת של עבירה סעיףאו לפי
סעיף)ב(ב368 לפי התעללות עבירת כאמור,ג368או במקום צוות איש או מנהל על ,חובה

למשטרה או סעד לפקיד האפשרי בהקדם כך על זו;לדווח הוראה על מאסר-דינו,העובר
חדשים .שישה

קטין  )ה( על תחול לא זה סעיף לפי דיווח .חובת

ס  )ו( לפי דיווח שקיבל סעד אופקיד לפעול המלצתו בצירוף למשטרה יעבירנו זה עיף
לדיווח בקשר מלפעול למשטרה,להימנע הדיווח את להעביר שלא אישור קיבל כן אם אלא

זה לענין המשפטים שר שהקים הועדות אחת פרקליט;מאת נציג יהיו כאמור ועדה חברי
היושב יהיה והוא ופקי,ראש-מחוז ומעלה פקד רב בדרגת משטרה מחוזיקצין סעד .ד

זה  )ז( סעיף לפי מידע למשטרה סעד,הגיע לפקיד אותו שתיוועץ,תעביר לפני תפעל ולא
דיחוי סובלת שאינה מיידית פעולה נדרשת כן אם אלא הסעד מיידית;בפקיד בפעולה אין

מכן לאחר עמו וההתייעצות סעד לפקיד המידע העברת חובת את לשלול כדי .כאמור
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זה  )ח( קטן,בסעיף בסעיף מאלה-"עבירה",)ד(למעט :אחת

סעיפים  )1(      לפי ותועבה זנות ו205,ג203,ב199,201,202,203,203עבירת ;)1ב(214–א

סעיף  )2(        לפי והבריאות החיים סיכון של ;337עבירה

סעיפים  )3(        לפי מין ;351–ו348,א345,346,347,347עבירת

סעיפים  )4(        לפי הזנחה או נטישה של ;362–ו361עבירה

סעיפים  )5(        לפי התעללות או תקיפה של ו368עבירה ;ג368–ב

סעיף  )6(        לפי אדם בבני סחר של .א377עבירה


