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כללי:
השארת ילדים מתחת לגיל  6ללא השגחה ראויה ,עלולה לפגוע בבריאותם של
ילדים ולעיתים אף גורמת למוות.
ב 20.3.01 -נחקק תיקון מס'  59לחוק העונשין הקובע בין היתר ,כי השארת ילדים
מתחת לגיל  ,6ללא השגחה ראויה תחשב עבירה פלילית שדינה מאסר.
על פי לשון סעיף  361לחוק "המשאיר ילד שטרם מלאו לו שש שנים בלא השגחה
ראויה ,ובכך מסכן את חיי הילד או פוגע או עלול לפגוע פגיעה ממשית בשלומו או
בבריאותו ,דינו מאסר  3שנים; עשה כן ברשלנות ,דינו מאסר שנה ,עשה כן במטרה
לנטוש את הילד ,דינו מאסר חמש שנים".
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חובת הודעה:
סעיף  368ד' לחוק העונשין מחייב בעלי מקצוע שונים להודיע לפקיד הסעד או
למשטרה בכל מקרה בו עקב עיסוקם במקצועם יש להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה
עבירה )עבירת מין ,פגיעה פיזית ונפשית הזנחה וכדומה ,ובכלל זה ,עבירה לפי
סעיף  361הנ"ל( בקטין או ,בחסר ישע ע"י האחראי לו.
חובה זו חלה באופן אישי על כל רופא ,אחות ,עובד סוציאלי ,פסיכולוג ,קרימינולוג
או עוסק במקצוע פרה-רפואי ,וכן ,מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא
הילד.
לפיכך ,בכל מקרה בו עקב הטיפול בילד שטרם מלאו לו שש שנים מתברר כי,
הצורך בטיפול נובע מהעובדה שהילד הושאר ללא השגחה ראויה או ,שהאחראי על
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הילד נוהג להשאירו בלא השגחה ראויה ובכך מסכן את חייו או פוגע או עלול לפגוע
פגיעה ממשית בשלומו או בבריאותו ,יש להודיע על כך מיידית לפקיד סעד ו/או
למשטרה.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

העתק  :המנהל הכללי
ס/מנכ"ל קופות חולים
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
נציב קבילות הציבור
היועצת המשפטית
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
ראש שרותי בריאות הציבור
רופאי מחוזות – לשכות בריאות מחוזיות
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
מנכ"לי קופות החולים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מרכזת המועצות הלאומיות
מנהלת השרות הארצי לעבודה סוציאלית
הספריה הרפואית
אחראית ארצית על הסיעוד – ברפואה כללית
אחראית ארצית על הסיעוד – בבריאות הציבור
אחות ראשית – קופ"ח הכללית
רופא ראשי – משרד העבודה והרווחה
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
רכז הבריאות  ,אגף תקציבים – משרד האוצר
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
יו"ר ארגון רופאי המדינה
יו"ר המועצה המדעית – ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי
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