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מס 200617/:'חוזר

תמוז"י,ירושלים ו"תשס,ז
2006,יולי13

מס 14/81/:'תיק

החולים:אל בתי מנהלי
הרפואיים האגפים חולים-מנהלי קופות

רב ,שלום

במשפחה:הנדון אלימות נפגעי על ההודעה ישע,חובת וחסרי קטינים של והזנחה מיני ניצול
מס:סימוכין הכללי המנהל 25/03'ומס20/90'חוזר

שבסימוכין הכללי המנהל לחוזרי על,בהמשך ההודעה לחובת לבכם תשומת את להסב הנני
אלימות .נפגעי

לאלימות.א חשד על ההודעה :חובת

העונשין .1 חוק מס(לפי "1989ן"התש,)26'תיקון עובד,אחות,רופא)ב(368:
סוציאלי,חינוך הרווחה,עובד שרותי או,פסיכולוג,טרשו,עובד קרמינולוג

פרה במקצוע שבו-עוסק במוסד או במעון צוות איש או מנהל וכן רפואי
ישע חסר או קטין להם,נמצא היה בתפקידם או במקצועם עיסוקם שעקב

עליו אחראי בידי ישע חסר או בקטין עבירה נעברה כי לחשוב סביר –יסוד
לפ האפשרי בהקדם כך על לדווח עליהם למשטרהחובה או סעד העובר.קיד

חודשים שישה מאסר דינו זו הוראה ".על

התשל"עפ .2 העם בריאות תקנות כי2תקנה1975-ו"י אצל"נקבע מתעורר
סביר חשש חולים קבלת על פצוע,האחראי מת,שאדם או הכרה ,חסר

החולים לבית אלימות,שהגיע במעשה מעורב לתחנת,היה מיד כך על יודיע
 ".הקרובההמשטרה
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והתיעוד.ב ההודעה מסירת :אופן

ו.1 הסעד לפקיד טלפונית/הודעה תימסר למשטרה בכתב,או מיד ותאושר
בנספח( הופץ דיווח ).25/03לנוהל3טופס

המטופל.2 בתיק יתועד הדיווח טופס .העתק

הת.3 למשטרה או הסעד לפקיד פנייתו כי לוודא המדווח הגורם והיאעל קבלה
.מטופלת

הגופניים.4 המימצאים את הרפואית ברשומה מפורט באופן לתעד במידה,יש
ו לפגיעה החשד את שעוררו הסיבות ואת הקטין/ויש להזנחת הישע/או .חסר

לאחראית.5 הסוציאלי השרות ידי על מרוכז דיווח טופס יועבר לחודש אחת
הבריא במשרד במשפחה אלימות .ותתחום

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשפטית היועצת

הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות
הציבור בריאות שרותי ראש

מחו מחוזיות–זותרופאי בריאות לשכות
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
ביטחון בכיר אגף מנהל
השן בריאות אגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
המוע הלאומיותמרכזת צות

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
ראשי והרווחה–רופא העבודה 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
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואיתההסתדרות–ר

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
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