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   ילדי�אלימות כלפי על  הדיווח תחוב
  ובהשוואה  פי המשפט העברי�על

  למשפט הישראלי
  
  מאת

  
   *בנימי� שמואלי

  
או לרשויות  יימת חובת דיווח לרשויות האכיפהבחלק ממדינות העול� ק

משפחה או �הורי�, בני מצדהמופנית כלפיה� ילדי� בהרווחה על אלימות 

אחראי� אחרי� עליה�. יש התומכי� בהטלת חובה כזו (על כלל הציבור או 

רווחתו  ,על בעלי המקצוע המטפלי� במשפחה) מתו� הדגשת זכויות הילד

יש  .פוגעי� בוהו שבה� הוא אמור לשי� את מבטחו והצלתו מ� האנשי�

מחשש התא המשפחתי,  ה שלהמתנגדי� לה מחשש לפגיעה באוטונומי

פני חשש ממפגיעה בפרנסת אנשי המקצוע ולהתערבות בחופש הפרט, ל

  דיווחי שווא כוזבי�.

. גישה זו החיבור יציג את גישתו המאוזנת של הדי� העברי בסוגיה

במקביל , שני העשורי� האחרוני�מהל� ספרות השו"ת בגובשה בעיקר ב

 
 Visitingאיל�; מורה במכללת "שערי משפט";�הפקולטה למשפטי�, אוניברסיטת בר ,מרצה   *

Assistant Professor, Duke University, School of Law פונקלשטיי� על עזרה �. תודות לאס
  באיסו� המקורות.

או  לתקווהפתח  –חובת הדיווח ידי המחבר בהרצאה בנושא "�חלקי� ממאמר זה שולבו על  
  שנער%ת בילדי�", בת הדיווח על התעללושנה לחו 15בנושא " כנס" במסגרת לשימוש לרעה?

המועצה הלאומית  בשיתו�במכללת "שערי משפט" לזכויות הילד והמשפחה מרכז ב �4.1.2005ב
  חיצוני על הערות מחכימות ומועילות.ה. תודות לקורא לשלו� הילד

ו ידע, א� לוא יגיד ונשא והוא עד או ראה א'"גרסה מקוצרת של המאמר פורסמה תחת הכותרת   
, פרשת ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù 280" על החובה לדווח על אלימות כלפי קטיני� או חסרי ישע –' עוונו

 המחלקה למשפט עבריתשס"ז, בעריכת אביעד הכה� ומיכאל ויגודה, היוצא לאור מטע� הויקרא, 
גרסה . משפט"במכללת "שערי  המשפט העברי ולימודו המרכז להוראתו משרד המשפטי�ב

עדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בינואר ומקוצרת זו נכללה ג� בחוות דעת שהעביר המחבר לו
. חוות הדעת עסקה 2007ומארס עדה בחודשי� ינואר ולקראת דיוני� בנדו� שהתקיימו בו ,2007

ישע  חובת הדיווח בישראל למקרי אלימות והתעללות בקטי� ובחסרלהרחיב את אפשרות הבבחינת 
"על הצעת החוק להרחבת ידי ב� משפחה קטי�, והיא פורסמה בשני חלקי� באתר הוועדה: �על

 /www.knesset.gov.il/committees,2007חובת הדיווח על התעללות בילדי� והזנחת�", ינואר 

heb/material/data/H14-02-2007_13-26-52_shmueli.doc ; על הצעת חוק להרחבת חובת"
 .www.knesset ,11.3.07 ",משפחה קטי��ב� על ידיהדיווח למקרי עבירות מי� ואלימות בילד 

gov.il/committees/heb/material/data/H12-03-2007_13-18-05_smueli-mashlima.doc.  



התש"ע� טהתשס" ד� משפחה במשפט ג                                                                    בנימי� שמואלי             

 280

, מחד מעלה על נסלעליית קרנ� של זכויות הילד באר" ובעול�. הדי� העברי 

את חשיבות הדיווח והטיפול במקרי אלימות כלפי ילדי� ואת  גיסא,

�מעדי#,  ,מאיד� גיסא ,העיקרו� הדתי של הרחקת עובר עבירה מאיסור, א

כל אימת שאי�  ,ח והטיפול בתו� מוסדות הקהילהאת הדיוו ככל הנית�,

מדובר בסכנה מיידית המחייבת התערבות חיצונית של גורמי אכיפה. גישה 

זו נסמכת בעיקר על המבנה המסורתי של הקהילה היהודית ועל החשש 

 לקהילה ,בסופו של דבר ,ששיתו# הפעולה ע� השלטונות עלול להזיק

  ולמשפחה.

לבי� הדי�  הדתי�בי� הדי� העברי רבותת מפגש החיבור יצביע על נקודו

מסלול אפשרי של דיווח לרשויות קיי� , שג� בו דתי� הלא – הישראלי

� על מקרידיווח החובת חלה או דווקא לרשויות האכיפה, וג� בו ול ,הרווחה

דמיו� (א� כי לא זה%ת  יוצגאלימות קשה ולא על כל מקרה של אלימות.  של

מש) בי� שתי שיטות המשפט, למרות נקודות המוצא השונות, שחלק� של מ

מהאופי המיוחד של  כדי� דתי, וחלק� נגזר מאופיו של הדי� העברי נגזר

ששאפה תמיד לשמור על אוטונומיה, גילתה יחס חשדני הקהילה היהודית, 

ר את ענייניה ולפתור את בעיותיה הפנימיות באופ� יסדהלשלטונות וניסתה ל

  עצמאי.

  

  פתח דבר  א.

  די� הישראליפי ה�על אלימות בילדי� עלחובת הדיווח   ב.

 חובת הדיווח בדי� העברי  ג.

 –אלימות במשפחה  � שלהמשפט על מקרי בביתהחובה להעיד   .1

 הנית� להשלי� ממנה על דיווח לרשויות?

חובה להציל מיד רוד# מכוח "לא תעמוד על ד� רע�" הכוללת   .2

  ובה לגלות אוז� חברו מפני סכנה מתקרבתח

   חובת דיווח כללית במקרי סכנה קיימת או פוטנציאלית לזולת  .3

חובת דיווח במקרי אלימות בילדי� על ידי מהכלל אל הפרט:   .4

 הוריה�

 : מבט השוואתיהמשפט העברי אל מול הדי� הישראלי  ד.

  
 

  פתח דבר        .א
  

 על או לרשויות הרווחהויות האכיפה חובת דיווח לרש קיימתבחלק ממדינות העול� 
 1.משפחה או אחראי� אחרי� עליה� הורי�, בני דמצכלפיה�  ופניתבילדי� המאלימות 

 
מוחלת בחלק מהמדינות חובת הדיווח חלה ג� על עבירות של הזנחה בילדי�, ובמדינות רבות    1

ולא רק בקטיני�. מכל מקו�, חיבור זה מתמקד  ,עג� על עבירות המתבצעות בחסרי ישהחובה 
  באלימות כלפי ילדי�. 
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יסודה ברצו� להג� חובה זו  3ויש המתנגדי� לה. 2יש התומכי� נחרצות בהטלת חובה כזו
� רבי� מאוד, ממעשי� קשי� הנעשי� בה�, במקריולהציל� על שלומ� של ילדי� 

 הצלתו �אולעתי�  – מבטאת העדפה של זכויות הילד ורווחתובכ% היא  .בחדרי חדרי�
כגו� פגיעה בפרטיות  על עקרונות – האנשי� שבה� הוא אמור לשי� את מבטחומ� 

התערב בענייניה� של ל ואי חיוב האזרחחופש הפרט ובאוטונומיה של המשפחה, 
שכני� בי� זוג או �בי� בני "חיסולי חשבונות"וא� מ "נותמלשי"חשש מהכ� על ו ,אחרי�

  כוזבי�. י�ווחידביאו למסוכסכי� שי
על אלימות כלפי  חובת דיווחשנקבעה בספר החוקי� שלה� מדינות מ� הבמרבית 

בעלי על  –ילדי�, הוטלה חובה זו רק על גורמי� העוסקי� בטיפול במשפחה, דהיינו 
עובדי מערכת  , באופ� טיפוסי,משפחתו, ובה�ע� מקצוע הבאי� במגע ע� הילד ו

רק ועוד.  אכיפת החוקלמערכות ה, עובדי הבריאות, עובדי מערכת החינו%, עובדי רווחה
חובת  אי� כללבמדינות רבות בעול�  במדינות אחדות הורחבה החובה לכלל האזרחי�.

מקצוע או לכלל לבעלי עומדת  אחדותמדינות ב. אלימות כלפי ילדי�דבר על  דיווח
ידי הקניית � לדווח, בבחינת רשות, כאשר החוק מנסה לעודד זאת עלאפשרות הציבור 

חיסיו� שיוסר רק  – וחיסיו� על זהות והטלתחסינות למדווח מפני תביעה אפשרית נגדו 
  המשפט במקרי� של חשש לדיווח כוזב בזדו�.  בהוראת בית
ת קשה על קיומה של חובת הדיווח, ית נמתחה ביקורנהאמריקהמקצועית בספרות 

 ,הברית�ה� זו המופנית כלפי אנשי המקצוע וה� זו המופנית כלפי כלל הציבור (בארצות
 4רק את בעלי המקצוע). – את שני המגזרי� ובחלק�החובה כוללת  ,המדינות� בחלק מ

יות האכיפה רשומכלות שנפגעו מ� האלימות, באלה במקו� לטפל נטע�, בי� היתר, כי 
לא שושל אלה שביצעו אותה אלה את זמנ� בהליכי חקירה והעמדה לדי� של והטיפול 
להרתיע עלולה מנוגדת לחופש הפרט והיא ג�  ת הדיווחחובשנטע�  עוד. עליה דיווחו

המחויב  פציינטי� קיימי� ופוטנציאליי� מלפנות לקבלת שירותיו של בעל מקצוע
  .יינ� לא יישמר חסוי, מחשש שענבדיווח

 
 Victor I. Vieth, Passover in Minnesota: Mandated Reporting and the:ראו למשל   2

Unequal Protection of Abused Children, 24 WM. MITCHELL L. REV. 131 (1998) .  
3   Gary B. Melton, Mandated Reporting: A Policy without Reason, 29 CHILD ABUSE 

& NEGLECT 9 (2005) . ראו ג� גרסה מעובדת בעברית למאמרו שלMelton  'בכר% זה: גארי ב
תודה לרינה ). 2010�2009( 303ד � גËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Ó מלטו� "חובת הדיווח: מדיניות ללא היגיו�" 

; 2003יה בשנת יבסוג Meltonמת לבי לפורו� באינטרנט שקיי� לאור מ"אשלי�" על הפניית תשו
RICHARD GELLES, THE BOOK OF DAVID 153-155 (1996) לסקירת הטיעוני� השוני� בעד .

החוק להרחבת חובת הדיווח על התעללות בילדי�  הצעתעל " :ונגד הטלת חובת דיווח ראו
 /www.knesset.gov.il/committees/heb),2007ינואר  ,מואלי(חוות דעת של בנימי� ש והזנחת�"

material/data/H14-02-2007_13-26-52_shmueli.doc .  
לעיל , �GELLESהדיווח המוטלת על אנשי המקצוע, ו המבקר את חובת ,3"ש לעיל ה, Melton :ראו   4

 המבקר את חובת הדיווח החלה ג� על כלל הציבור. ,3ה"ש 
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. הדי� העברי של הדי� העברי לסוגיההמאוזנת מעניינת גישתו  ,על רקע ביקורת זו
חובה על כלל הציבור לדווח על מעשי� , גיסא , מחדהמטילמנסה למצוא פתרו� ביניי�, 

נגד ילדי� ולאו דווקא מעשי� כני� את הזולת, לאו דווקא מעשי� הנעשי� סחמורי� המ
העדיפות ניתנת לדיווח , גיסא מאיד% ידי מי שאחראי� עליה�;�עלשנעשי� בה� 
בסכנה מיידית המחייבת  כל אימת שאי� מדובר ,מוסדות הקהילהולטיפול בתו% 

המסורתי של  נסמכת בעיקר על המבנההתערבות חיצונית של גורמי אכיפה. גישה זו 
יהודיי� �הלאהשלטונות ששיתו� הפעולה ע� המוחשי  על החששהקהילה היהודית ו
 לקהילה ,בסופו של דבר ,) עלול להזיקהישראליי��י�יא� היהוד ,(ובמקרי� מסוימי�

  .בכלל, ולמשפחה ולילד בפרט
שני מעגלי�. המעגל בחיבור זה לצור% בחינת דרכו של הדי� העברי בסוגיה ייפתחו 

סכנה ת אודוהאחד הינו מעגל כללי, העוסק בחובת דיווח כללית במקרי� של ידיעה 
והמעגל השני, שהינו מקרה פרטני של המעגל הראשו�,  ;קיימת או פוטנציאלית לזולת

  ידי הוריה�.� המתבצעת עלדיווח במקרי אלימות בילדי� הבחובת  יעסוק
בשני המעגלי� הללו המקורות שיהיו הדומיננטיי� ביותר יהיו אלה של ספרות 

של הדי� גישתו  ר1 ומחוצה לה.בא ידי פוסקי��, שנכתבה עלהשו"ת של הדור האחרו�
קופה שבה התפתחו במקביל זכויות הילד באר1 ובעול�, וזאת, ככל העברי נתגבשה בת

ה�  ,שהופנו לפוסקי�הנראה, שלא במקרה. התפתחות זו הביאה עמה שאלות רלוונטיות 
  אנשי מקצוע. ידי�ה� עלכלל הציבור וידי �על

גישה  – כבר מקדמת דנא – � העברי נקטכבמקרי� אחרי�, ג� כא� יתברר כי הדי
זכויות הילד במרכז ההכרעה המשפטית, א� כי את נאורה המעמידה את זכויות האד� ו

ג� שיקולי� נוספי�, כגו�: מובאי� בחשבו� לצור% ההכרעה בכל מקרה ספציפי 
מה� המתמקדי� במעשי� עצמ� ומה�  .אחרי�, קהילתיי�, משפחתיי� ודתיי� שיקולי�

במסגרת הקהילתית והמדינתית ובחישוב סיכויי הוצאת הילד מביתו תמקדי� המ
מתו% כל אות� שיקולי� ננסה לגבש או שאינה שומרת מצוות.  ,למשפחה שאינה יהודית

מעטות בינו לבי� הדי� �לאאת עמדת הדי� העברי בנדו� ולהצביע על נקודות מפגש 
שאכפת לה מ� להעסיק כל חברה  משפטית שאמורה�בטיפול בבעיה חברתית, הישראלי

, האחת שונות בתכלית שתי שיטות משפטהפגיעה באזרחיה הקטיני�, א� שמדובר ב
  ת כללית.רדתית והאח

  
  

  פי הדי� הישראלי�חובת הדיווח על אלימות בילדי� עלב. 
  

גדול של מדינות ברחבי העול� שקבעו �לא "מועדו�"ישראל למשתייכת  1989מאז 
ג� על כלל הציבור, ולא רק המוחלת חובת דיווח על אלימות בילדי�  5פליליבמשפט� ה

לחוק העונשי�, הידוע בקרב אנשי  26מס' תיקו� , שהוא למעשה החוקעל אנשי מקצוע. 
 
  ).החוק או חוק העונשי�(להל�:  226 , ס"ח�1977תשל"זה ,חוק העונשי�במסגרת    5



  פי המשפט העברי� אלימות כלפי ילדי� עלחובת הדיווח על           התש"ע� טהתשס" ד� משפחה במשפט ג
 ובהשוואה למשפט הישראלי

 283

 ,ללא מתנגדי� ,בכנסת התקבל 6חסר ישע",בהמקצוע כ"חוק למניעת התעללות בקטי� ו
, הקובע ד368ס� לחוק העונשי� סעי� נו במסגרת אותו תיקו� לחוק 1989.7בסו� שנת 

ידי הורה או � ע עלחובת דיווח לרשויות בשורה של עבירות המבוצעות בקטי� ובחסר יש
; תואו הזנח תו; נטיששל הילד ובריאותו או סיכו� חיי 9:ובה� 8אחראי אחר עליוידי �על

  10.בו התעללותחבלה חמורה; ו חבלה של ממש; תקיפה הגורמת ללו תקיפה הגורמת 
ה� על רשימה מוטלת חסר ישע בלדווח במקרי� של עבירות בקטי� והחובה 

  עלוה�  12ה� על הורה או אחראי אחר 11,מ�מקצוע הבאי� במגע ע מורחבת של בעלי
בקטי� או בחסר שהיה לו יסוד סביר להניח כי נעברה עבירה  13,, למעט קטי�כל אד�
 ,: רופאהינ� המוזכרי� בסעי�אנשי המקצוע  14.עליו אחראיהורה או ידי �עלישע 

רפואי, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר, פסיכולוג, �אחות, עוסק במקצוע פרה
קרימינולוג וכ� עובד חינו% ומנהל או איש צוות במעו� או במוסד שבו נמצא קטי� או 

  חסר ישע.
לת על בי� החובה המוטלת על כלל הציבור לזו המוטעקרוניי�  הבדלי�שני קיימי� 

קשור במהות המקרי� שעליה�  ההבדל הראשו�אחראי� על הילד ועל אנשי המקצוע. 
יסוד מקרי� שבה� יש לגבי כלל הציבור ("כל אד�") צומצמה החובה רק ליש לדווח. 

הביטוי "זה מקרוב" אינו  .)מבחינת הזמ�(סביר להניח שהעבירה בוצעה "זה מקרוב" 
המקצוע לדווח. על אלה לדווח בכל מקרה שבו  מופיע במסגרת החובה המופנית לאנשי

"עקב עיסוק� במקצוע� או בתפקיד� היה לה� יסוד סביר" לחשוב כי נעברה עבירה 
מהעבירות המנויות לעיל, ולא רק כשנעברה העבירה "זה מקרוב". מצב דומה קיי� 

ג� אלה מחויבי� לדווח כאשר יש לה� "יסוד סביר  –באשר לאחראי� על הקטי� 
  כי אחראי אחר על קטי� או חסר ישע עבר בו עבירה". לחשוב

 
   .90ס"ח  ,�1989התש"� ,)26חוק העונשי� (תיקו� מס'    6
קדמ� "החוק למניעת התעללות  צחקראו ילחוק העונשי�  26מס' חקיקת תיקו� על לרקע מפורט    7

 ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËנקודת מפנה ביחס החברה הישראלית להתעללות בילדי�"  –בקטיני� וחסרי ישע 
דמ� יצחק ק( Â¯Â˜ÓÂ ÌÈ¯Ó‡Ó ı·Â˜ :Ï‡¯˘È· „ÏÈ‰ ˙ÂÈÂÎÊ 101˙ , פורס� ג� בתו%)1992( 135, 38

יצחק קדמ� "במותה ציוותה לילדי� רבי� את החיי�:  :כ� ראו בכר% זה .)2000וגליה אפרת עורכי�, 
  .)2010�2009( 337ד �גËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Ó  רקע, סקירה ומהות" –על עבירות בילדי�  חובת הדיווח

לאו לו שמונה ב� משפחה של קטי� או של חסר ישע, שמא לחוק כ"ב� משפחה" ("368 'המוגדר בס   8
עשרה שני� ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: ב� זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או 

   .") או "אד� שהילד מתגורר עמו דר% קבע"אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו
   .לחוק (ח)ד368 'פי ס�על   9
ב(ג) לחוק), והתעללות כוללת ה� 368 '(סחבלה מוגדרת בחוק זה ג� כחבלה נפשית ולא רק גופנית    10

   .ג לחוק)368 'את הפ� הגופני, ה� את הפ� המיני וה� את הפ� הנפשי (ס
   .ד(ב) לחוק368 'ס   11
   .ד(ג) לחוק368 'ס   12
   .ד(ה) לחוק368 'ס   13
   .ד(א) לחוק368 'ס   14
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עד ההבדל השני הינו הסנקציה במקרי אי דיווח. כלפי כלל הציבור הסנקציה הינה 
לא א� , בעלי מקצוע או אחראי� על הילד הסנקציה כלפי, ואילו שלושה חודשי מאסר

  דיווחו, הינה עד שישה חודשי מאסר.
עלי המקצוע ושל האחראי� על הקטי� הינה מוגברת בשני של ב חובת�, לפיכ%
קשת המקרי�  . ההיבט האחד הואבהשוואה לחובה החלה על אד� מ� השורה היבטי�

  .הדיווחהסנקציה על אי , וההיבט האחר הוא חומרת לתחולת החובה
חובה לדווח על עבירת מי� הנעשית ה, היא לאחרונה תוק� החוק ונוספה חובה

משפחתו הקטי� (לפני כ� לא הייתה חובה לדווח �ידי ב��בחסר ישע דווקא עלבקטי� ו
אירע הדבר במוסד חינוכי). ג� כא� נשמרי� כ� על מעשי קטי� כלפי קטי� אחר, אלא א� 

   17אחראי� על הקטי�.הו 16מקצועהלבי� אנשי  15שני ההבדלי� הללו בי� כל אד�
 �, האחד למשטרה של דיווחיי� וחלופשני מסלולי� מקבילי�  וקבענ ד368בסעי

סעד. רבי� מקרב הציבור וג� מקרב בעלי המקצוע אינ� מודעי� י הלפקיד והאחר
לאפשרות שהחוק מקנה לה� לפנות לרשויות הרווחה ולאו דווקא למשטרה. החשש 

של חקירת  להביא לפתיחתהרצו�  מחוסר ,רבחשש להיות עשוי מפני הפנייה למשטרה 
פי חוק סדר �עלסד החינוכי או במסגרת התא המשפחתי (המשטרה חייבת משטרה במו
 , ככלל,). א% פקיד הסעד בעצמו מחויב18לפתוח בחקירה במקרי� כאלההדי� הפלילי 

נכנסות בגדר הסעי�, שכ� הוא העבירות הגיע לרשותו דיווח על לפנות למשטרה א� 
 ע� זאת, לרשות פקיד הסעד. עליה� מוטלת החובהשנכלל ברשימת בעלי המקצוע 

אחרי� שעליה� מוטלת חובת  שאינו עומד לרשות� של בעלי מקצוע(מנגנו�  עומד
רשאי  פקיד הסעדשועדה ומדובר ב 19."ועדת פטור" של פטור מדיווח, בדמות) הדיווח
 יווח שהועבר אליואת המקרה (בי� מקרה הידוע לו מידיעה אישית ובי� דאליה להפנות 

על המעשי�. ולבקש פטור מדיווח למשטרה  ,)מאזרחי� או מבעלי מקצוע אחרי�
פטור "זמני" לזמ�  אפשרות לקבלהנהלי� אחרי�, לרבות כ� רשימת הפטורי� מדיווח ו

ועדה כדי לדווח על התקדמות ופני הללפקיד הסעד לחזור ולהופיע  וההנחיהמה 
� ה� פרי המציאות בפועל, בבחינת תורה שבעל ,מני"פטור "זאותו המקרה מאז קבלת 

בכל אחד מחמשת המחוזות שבה� פועלת ועדת פטור, ואינ� מגובי� כיו� בחוק או  ,פה
כ%,  .הפרקטיקה הנוהגת הינה שהבקשה יכולה להיסמ% על נימוקי� שוני� 20בתקנות.

 
   .) לחוק1ד(ג368 'ס   15
   .ק) לחו2ד(ג368 'ס   16
   .) לחוק3ד(ג368 'ס   17
   .43 , ס"ח�1982התשמ"ב ],נוסח משולב[חוק סדר הדי� הפלילי ל 59 'ס   18
   .ד(ו) לחוק368ס'    19
�רוט, סגנית בכירה של פרקליט מחוז ירושלי� ויושבת�נחמנידרורה  עו"דפי הרצאתה של �כ% על   20

שנה לחובת  15" בנושא כנסמחוז זה, בנושא ועדות הפטור מדיווח, במסגרת ראש ועדת הפטור ב
מכללת "שערי ב מרכז לזכויות הילד והמשפחהב �4.1.2005שנער% בבילדי�", ת התעללוהדיווח על 
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מצב, להביא סבור שפנייה למשטרה עלולה להחמיר את ה כאשר פקיד הסעדלדוגמה, 
 , על פקיד הסעד לדווחבו לא קיבל פטורש, עצמו וכו'. בכל מקרה אחרבילד לפגיעה 
  .המקרהאודות  למשטרה

הגיע למשטרה מידע קיימת אינטראקציה נוספת בי� שירותי הרווחה למשטרה. א� 
ולה לפני שהיא שו� פענקוט ולא ל ,סעד לפקידתחילה  עליה להעבירו ,סעי�הלפי 

כי ג� קובע החוק  21".פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי"אלא א� כ� נדרשת  ,נועצת בו
אי� בפעולה מיידית כאמור כדי לשלול את חובת העברת המידע לפקיד סעד "

  22."וההתייעצות עמו לאחר מכ�
ובתו� לב מוג� מפני תביעה פלילית או אזרחית  בהתא� לדרישות החוקהמדווח 

, קיימת בחוק העונשי� מדווח דיווח כוזבבאשר ל 23.לשו� הרעגי� , כולל תביעה בדונג
א% הוראה דומה אינה קיימת לגבי  24,דיווח כוזב למשטרהשל סנקציה כללית למקרה 
למשטרה או לפקיד זב ויש להניח שהמדווח דיווח כמנגד,  דיווח כוזב לפקיד סעד.

  .בנזיקי�א� לתביעה באופ� עקרוני  יהיה חשו�הסעד 
וק הצהרתי. אכיפת החוק ח מעי�, הלכה למעשה, מהווה בישראל הדיווחחובת 

ה הפרתבה� הועמדו אנשי� לדי� והורשעו בגי� שמועטה; קיימי� מקרי� ספורי� בלבד 
את  יפו�אביב�בתל המחוזיהמשפט  הביע ביתבאחד המקרי� א�  25דיווח.חובת ה של

זוגה בילדיה מנישואי� �ה על מעשי� קשי� של ב�שידעֵא� העמיד לדי� לאי� שדעתו 
 להעדי� את הטיפול וקרא, תו% חשש מפניוא% פחדה לעשות מעשה מ ,קודמי�
אישו� הוגש � , וכתבהזוג מ� הבית שני בניבאותו מקרה הורחקו  26הרווחתי.�הקהילתי

הדמות הייתה � שהיא �, מכיוופקידת הסעד המליצה בחו� לשק� את האֵ  .רק נגד האב
הבעל ג� התנהג אל  לחזור אליה. יתההמשמעותית בחיי הילדי�, ומשאת נפש� הי

  קורב�הייתה המשפט, כ% שהיא עצמה  אשתו כאל "שפחה חרופה", כדברי בית

 
קבלת "התנאי� לרוט � : דרורה נחמניראו בכר% זה בשיתו� המועצה הלאומית לשלו� הילד, משפט"

  .)2010�2009( 379ד �גËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Ó פטור לפקידי סעד מדיווח למשטרה על עבירות בילדי�" 
  .ד(ז) לחוק368 'סלפי    21
  .ש�   22
 ,) לחוק איסור לשו� הרע8(15 'הגנת תו� הלב בהתא� לסשעניינ� חלופות המדובר באחת מ   23

תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל ... תהפרסו� היה בהגש: "240, ס"ח �1965התשכ"ה
...". שתי החלופות הללו מכסות, כ% תלונות על הנפגע או לחקור בעני� המשמש נושא התלונה

פי חוק העונשי�, לעניי� זה, לקבל �כרשויות המוסמכות על ,נראה, ה� דיווח לפקידי הסעד ולמשטרה
שות המוסמכת לחקור בנושא התלונה. דומה הנפגע מהפרסו�, וה� דיווח למשטרה כראודות תלונות 

  ) לחוק זה.9(13 'ג� כי מדובר בפרסו� מותר בהתא� לס
כי "המוסר לשוטר או למי שמוסמ% להגיש תביעה פלילית, ידיעה על  ,לחוק העונשי� קובע 243 'ס   24

מאסר  –ע מאסר שלוש שני�, וא� העבירה היא פש –עבירה כשהוא יודע שהידיעה כוזבת, דינו 
  חמש שני�...". 

 .)2000( 229) 5פ"ד נד(, ÌÈ�ÂÏÙ '� Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 1110/00ע"פ  :ראו ,מ� התיקי� הבודדי� האלה   25

  . )לא פורס�( È�ÂÏÙ '� Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 1021/01ת"א)  מחוזיתפ"ח (   26
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לדי� אינה עולה בקנה אחד ע� אינטרס  �האֵ  בע כי העמדתהמשפט ק בית .ולמעשי
ל המשמר ולא הגנה על ילדיה, א% דבר זה מצביע, � לא עמדה עהאֵ  ,מנ�א הציבור.

הרשעת הא�, שהיא המשענת  פחד.על תלות או על המשפט, על חולי,  אליבא דבית
עלולה הייתה להוריד את כל התא המשפחתי בגי� אי דיווח, היחידה של הילדי�, 

יג זה, . לסילחובת הדיווח בפסיקה המשפט סייג בע ביתק ,למעשה ,בכ% לטמיו�.
אישו� בגי� אי �כתבמלכתחילה להגיש  המשפט, , לדעת ביתראויאי� זה  שבהתמלא7

  ;מאוד אלי� היו גבוהי�גור� ההפחד והתלות בדיווח, שני תנאי� מצטברי�: (א) 
המשפט  בית. היה בעצמו חלק ממסכת ההתעללויות ,משפחה שלא דיווח� אותו ב�(ב) 
אישו� �כתב האללא להגיש במקרי� שמחייב  וריהציבבע כי האינטרס קוסי� וה

משו% ידיו מהתערבות יהמשפט  ביתראוי ש, אישו��כתבהוגש כבר א� ומלכתחילה, 
   הרווחה. מוסדות � שלחזיר את העניי� לטיפולימשפטית ו

א� בוחני� את האכיפה המועטה של חובת הדיווח בדי� הישראלי לאור המטרה 
, בה� והטיפול ,ילדי� העוברי� התעללות והזנחה איתורשהיא  המרכזית של החובה,

דווקא ענישת מי שלא דיווח, למרות האפשרות העקרונית  וולא – הצלת� ממש בבחינת
יש לשפר ולתק�  ,הרי שמדובר באיזו� נבו� ולו מבחינה תיאורטית. אמנ� – לעשות כ�

בה לידיעת הציבור (אי� כא� המקו� את החוק הישראלי בכמה היבטי� ולהביא את החו
  דומה שמדובר בחקיקה ראויה ומתבקשת. ,באופ� כללי ,להארי% בזאת), א%

. תחילה נפנה לדו� בחובת הבפרק הבא נבח� את דרכו של הדי� העברי בסוגי
, ולאחר מכ� נדו� דיווח במקרי� של ידיעה על סכנה קיימת או פוטנציאלית לזולתה

. לאחר הצגת השיקולי� השוני� דיווח על אלימות בילדי�במקרה הפרטי של חובת ה
מעטות בינו לבי� �לאוהצגת גישתו של הדי� העברי, נצביע, בי� היתר, על נקודות מפגש 

הנגזר מאופיו המיוחד שוני,  .בי� שתי מערכות הדיני� יא% ג� על השונ ,הדי� הישראלי
לדיווח ולטיפול בתו%  הל% הדורותבמ מהעדיפות שניתנהכ� של הדי� העברי כדי� דתי ו

מוסדות הקהילה, בעקבות המבנה המסורתי של הקהילה היהודית בגולה והחשש 
ולמשפחה שבה בוצעו  ,חיצונית, שעלולה להזיק לקהילה בכלל� מהתערבות שלטונית

  .בפרט ,המעשי�
  
  

 בדי� העברידיווח החובת ג. 

  
לא רק על בעלי מקצוע), לדווח על  – חובה על כלל הציבור (ג� כא� מטיל העברי הדי�

מקרי� שבה� ידוע שאד� ְמָס�9ֶ את זולתו או עלול לסכנו. הפוסקי� קבעו שהדיווח 
ידי הרשויות להעיד. �ולא רק כאשר הוא מתבקש על ,ת המדווחיוזמצרי% להתבצע ב

  בפרק זה ננסה לבחו� מהו המקור הישיר או העקי� לחובה זו ומה� פרטיה.
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הנית�  –אלימות במשפחה  � שלהמשפט על מקרי בבית החובה להעיד .1
 להשלי� ממנה על דיווח לרשויות?

מצוות דיווח לרשויות היא השעשויה להיות רלוונטית לעניי� העיקרית המצווה  ,לכאורה
� הינו ואחד מה", שלושה הקב"ה שונא�נאמר כי "תלמוד ב 27.חובת העדותעשה של 

מסביר שהקדוש ברו%  �29 בספר המצוות"הרמב 28".חבירו ואינו מעידהיודע עדות ל"
הפסד, מישראל כשנראהו בסכנת מוות או  ד�הזהירנו מלהתרשל בהצלת נפש אהוא 

והדבר כולל ג�  30",לא תעמוד על ד� רע%, מכוח מצוות "היה לנו יכולת להצילותו
  ת נפש.כ% מתבצע חיבור בי� חובת עדות למקרי� של הצל .עדות כבישת

� בחדריקשה למצוא עדי� לאלימות במשפחה, מכיוו� שזו נעשית  ,כלל בדר%
א� יימצאו עדי� כאלה, ה� יוכשרו לעדות ג� א� מדובר בקרובי�,  ,ולכ�חדרי�, 

פי הדי� העברי עקב הנגיעה האישית שעלולה להיות �כלל לעדות על הפסולי� בדר%
נית� להעיד ג� ֵעד אחד בלבד ולא רק שניי�, במקרי� אלה , לכ% נוס� 31.לה� בעניי�

  כדי� יוצא דופ� לכלל הרגיל. כ% השולח� ערו% והגהת הרמ"א בעניי� זה:

וראוי להעידו, ויש לחבירו תועלת בעדותו,  לחבירוכל מי שיודע עדות 
בי� שיש עד די�)... �ד (=בבית"בבחייב להעיד, א� יתבענו שיעיד לו 

� כבש עדותו, פטור מדיני אד� וחייב אחד עמו בי� שהוא לבדו; וא
ועד אחד לא יעיד אלא בדבר ממו� שמביא אחד לידי : הגהבדיני שמי�. 

; (=הרחקת אד� מעבירה) שבועה, או בדבר אסור ואפרושי מאיסורא
אבל א� כבר נעשה האסור, לא יעיד, דאינו אלא כמוציא ש� רע על 

ור לאד� להעיד בדבר חבירו (הגהות מיימוני פרק ה' מהלכות עדות). ואס
שאינו יודע, א� על פי שאמר לו אד� שיודע בו שאינו משקר. ואפילו 
אמר לו: בא ועמוד ע� עד אחד שיש לי ולא תעיד, רק שיפחד בעל חובי 

  32...ויסבור שיש לי שני עדי� ויודה לי, לא ישמע לו

פי חוקי התורה, א% �לדי� שאינו ד� ע�ביתבחובת העדות לקיימת מחלוקת באשר  ,אמנ�
לעניי� חובת  הדי� הפלילי הישראלי 33דומה כי אי� מחלוקת במקרי� של סכנה לזולת.

דומה שאי� מניעה  ולפיכ%לדי� העברי, להל�, לדעת במהותו, כפי שניווכח דומה הדיווח 
לדו� בהפרת חובה זו בהתא� לחוק במדינת  –ג� לחוששי� מכ% מבחינה הלכתית  –

 
   .א� לוא יגיד ונשא עוונו" והוא עד או ראה או ידע... : "1 ויקרא ה   27
  , פסחי� קיג, ע"ב.בבלי   28
  .לא תעשה רצזלרמב"�, מצוות  ספר המצוות   29
   .16 ויקרא יט   30
  יז.סי'  ,שו"ת אב� השה�ראו    31
  .א עי�ס כח , סימ�חוש� משפטשולח� ערו%,    32
  6תשס"א), בהערה ה( 193כא  ˙ÔÈÓÂÁפודור "'הלשנה' ודיווח על עבירות תנועה"  ונהי :ראו   33

  . , והאסמכתאות המובאות ש�196�195 בעמ'
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; מה עוד שדי� פי די� זה בערכאות המדינה�די� רבני, וא� לדו� על�תפני בילישראל 
 34.תופס בעיקר באשר לתחולת החוק הפלילי –"דינא דמלכותא דינא"  –המלכות 

רלוונטיי� דברי� ה 35.סמכות זו ברורה עוד יותר 1 בעבירה מסוימתכאשר הע� פר=
בחברה כיו� האלימות ש יכולי� אכ� להביאנו למסקנה בנדו�, מכיוו�מאוד לענייננו ו

שיש  נה"יבבחינת "מכת מד מרימה ראשה והינה ,בכלל ובמשפחה בפרט ,הישראלית
  36לעקור אותה ולשרשה.

ברור א� נית� להשלי% באופ� ישיר מאות� מקורות שדיברו על אי� זה ע� זאת, 
וס� על כ%, לחובת דיווח לרשויות, שאי� בה משו� עדות של ממש. נ די��פני ביתלעדות 

לדווח  , לכאורה,היה מקו�די� לדיווח לרשויות, �לו הייתה השלכה ישירה מעדות בבית
על כל אות� מקרי� שבדיעבד יש להעיד עליה�, וברור כי לא זה המצב, וחובת הדיווח 

יש צור% לאתר  ,חלה על קשת מצומצמת בהרבה של מקרי� מאשר חובת העדות. לפיכ%
להוות בסיס לחובת הדיווח; א� כי האיסור המחדלי לכבוש העשויי� מקורות נוספי� 

עדות במקרי� של הצלת נפשות, כדברי הרמב"�, יכול לקדמנו מדרגה אחת לביסוס 
ייתכ�  .שלפיה א� אד� לא העיד, ייתכ� שעבר על "לא תעמוד על ד� רע%" ,התיאוריה
 בו אנו דני� כעת.שו איסור מחדלי של מי שלא דיווח לרשויות, שהוא אותג� שזה דינו 

כפי שנראה בהמש%, נית� למצוא מקורות בפסיקה ובספרות המותחי� קו ישיר בי� חובת 
  .או להפסיקה סכנה לזולתהעדות לחובת הדיווח לרשויות שנועדה למנוע 

  
הכוללת חובה  ה להציל מיד רוד  מכוח "לא תעמוד על ד� רע�"חוב .2

  פני סכנה מתקרבתלגלות אוז� חברו מ

 הצלת חיי� "לא תעמוד על ד� רע%".מצוות נית� לבסס את חובת הדיווח על  ,לכאורה
תוק� המבקש להרגו מותרת  ידי�עלער% עליו� ביהדות. הצלת חייו של אד� הנרד� היא 

 
 181, 179י  ˙ÔÈÓÂÁמשפט" � איל� "עדות על תאונת דרכי� בבית�בר נפתלי :עיינוראו ש�, וכ�    34

  תשמ"ט). ה(
  .190�188, 186�185איל�, ש�, �בר   35
„Ô· Ó '� „Â„ ˙�È 2037/92"פ ע: לדוגמה ,די� וחיבורי�. ראו� כ% נקבע בשורה ארוכה של פסקי   36

Ï‡¯˘È ,1992( 2878, 2877) 2(92על � תק( ; 2157/92ע"פ  È�ÂÏÙÓ '�Ï‡¯˘È ˙�È„, )81) 1פ"ד מז ,
ע"פ ; )1993( 197) 4(93על �, תקÁÈÏÓÏ‡ '� Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 6648/93); בש"פ 2005( 85–84

3958/94 Ó '� ˙È�ÂÏÙÏ‡¯˘È ˙�È„2776/98ע"פ ; )1994( 147) 2(94על �, תק '� È�ÂÏÙ  ˙�È„Ó
Ï‡¯˘È1999( 94) 3(99על �, תק( ; 3371/98דנ"פ Ó '� ÒÂÏ‡ÂÊ‡Ï‡¯˘È ˙�È„ ,)502) 4פ"ד נד 

שמגר "כבוד  אירמ; )1998( 250) 3(98על � , תקÏ‡¯˘È ˙�È„Ó '� È�ÂÏÙ 3783/98ע"פ ; )2000(
ÈÏ‡ ˙ÚÈ�ÓÏ ˜ÂÁ‰ ,‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓמקייס  בקהר; )Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó 3 ,33 ,45 )1995האד� ואלימות" 

‡"�˘˙‰-1991¯·Ò‰ ˙¯·ÂÁ : 317�307 )1992 () :%פורס� ג� בתוËÙ˘Ó·Â ‰¯·Á· ‰˘È‡‰ „ÓÚÓ 
כה� "ערכיה של מדינה  יי�; ח))1995קובי עורכות, � (פרנסס רדאי, כרמל שלו ומיכל ליב� 307

 ËÈÏ˜¯Ù‰ – Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒ 9 ,52סוד: כבוד האד� וחירותו" עיוני� בחוק י –יהודית ודמוקרטית 
)1994.(  
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 א� במחיר הריגת הרוד�, ולו במקרי� מסוימי� כאשר אי� דר% אחרת, כדברי המשנה:
  37ות� בנפש�: הרוד� אחר חבירו להרגו..."."ואלו ה� שמצילי� א

עולה כי  מדבריו במשנה תורהשבה� חל די� זה. מפרט את קשת המקרי� הרמב"� 
רדיפה � מדובר באות� מקרי� בא� שאי לזולת,סכנה  � נוספי� שלמקריחל ברוד� די� 

  ישירה לש� הריגה:

וד על ד� רע%, כל היכול להציל את חבירו ואינו מצילו, עובר על לא תעמ
לפיכ% הרואה את חבירו טובע בי� או שלסטי� באי� עליו, ויכול 
להצילו, או ששמע שאנשי� חושבי� עליו רעה וטומני� לו פח, ולא 
גילה אוז� חבירו להודיעו, הרי זה עובר על מה שנאמר בתורה לא תעמוד 

, ו אחר ערוה לבועלהאהרואה רוד� אחר חבירו להרגו  ;על ד� רע%
להציל ולא הציל, הרי זה ביטל מצות עשה שהיא "וקצותה את  ויכול

כפה", ועבר על שני לאוי� על "לא תחוס עינ%" ועל "לא תעמוד על ד� 
מפני שאי� בה� מעשה,  א� על פי שאי� לוקי� על לאוי� אלו"; רע%

חמורי� ה�, שכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד כל העול� 
   38.מישראל כאילו קיי� כל העול� כולוכולו, וכל המקיי� נפש אחת 

נזק או של הרב אליעזר יהודה וולדנברג זצ"ל ד�, בשו"ת צי1 אליעזר, בחובת הגילוי 
  סכנה, בהתא� לדברי הרמב"� והשולח� ערו% שנזכרו לעיל:

(=הנזכרי�) הנז' (=והשולח� ערו%) למדנו מדברי הרמב"� והשו"ע 
על  כשהמדובר% כלול לא רק שבכלל האיסור של לא תעמוד על ד� רע

שפיכות דמי� ממש, אלא הוא כולל על כל העומד מנגד ונמנע מלעשות 
פעולה כדי להציל את חבירו מכל רעה שחורשי� עליו או מכל פח 
שטומני� לו, ולאו דוקא רציחה ממש, והוא יכול להצילו מזה ה� באופ� 

הקדמה  פיזי, ה� על ידי פיוס שיפייס את חושב הרעה, וה� על ידי
הוא  אלהזאת, בכל  עושהלהקדי� לגלות מזה את אוז� חבירו, ואיננו 

  39עובר על לאו של לא תעמוד על ד� רע%.

א� כ�, מצוות "לא תעמוד על ד� רע%" חלה א� באשר לחובה לגלות אוז� חברו בדבר 
ולא רק הצלת נפש של ממש באופ� ישיר או האיסור לכבוש עדות  40העלול להזיק לו,

ולחובה הדי�,  כבישת עדות בביתעל בר לאיסור כעת נותרת השאלה א� מע .די�ה בבית
 ג� חובה מקבילהקיימת על סכנה מתקרבת,  –ולא הרשויות  –לגלות אוז� חברו דווקא 

 
  .ז, ח סנהדרי�   37
 נבוכי� מורהלפירוט על די� רוד� ראו ג�  .טז� לכות ידה ,ושמירת הנפש, פרק אהלכות רוצח    38

  .מ פרק, ג חלק, לרמב"�
  .פא ימ�ס, יגחלק  ,ו"ת צי1 אליעזרש   39
  תכו. מ�סי� משפט, ר שולח� ערו%, חושטו :ראו ג�   40
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 – לדווח לרשויות במקרי סכנה ליחיד או לרבי� בכלל, ובמקרי אלימות כלפי ילדי�
אוזנו של הילד על מעשי האלימות המתבצעי�  במקרה האחרו� אי� צור% לגלותבפרט. 

יעסקו שני הסעיפי�  נושאי� אלהבבו, כ% שמה שרלוונטי הוא אכ� הדיווח לרשויות. 
  הבאי�.

  

  חובת דיווח כללית במקרי סכנה קיימת או פוטנציאלית לזולת .3

, אחרותשלטוניות  לרשויותג�  חובה לדווח, קיימת בדורות האחרוני� פי הפוסקי��על
ליחיד או  התנהגות העלולה להזיקבכל מקרה של  ו דווקא שיפוטיות ובמסגרת עדות,לא

הדי�  (שלא כמו באשר לעדות, ש� בית מיוזמת המדווחהדבר אמור להיעשות ו ,לרבי�
  . הוא המזמ�)

א�  מתלבטפא הלרומשיב הרב וולדנברג, שהרבה להשיב בענייני הלכה ורפואה, 
  לחדששיו� נהיגה או ימבקש לקבל רה ,לנהיגהכשיר על נהג שאינו לרשויות לדווח 
פוסק שהרופא חייב לדווח על כ% למשרד הרישוי ולדנברג והרב  ,ואכ�. שיונויאת ר

ידי �לכ% על שנדרו רק כאשר המידע שברשות במסירת להסתפקולא  ,ביוזמתו
  41.השלטונות, ואי� בכ% משו� עבירה על איסור לשו� הרע

וא�  ,באופ� דומה תבשו"ת יחווה דע משיב על שאלה דומה הרב עובדיה יוס�ג� 
שהחשש מפני מטעי� ג� הוא  .ולא רק על רופא על כלל הציבור ת דיווחחובאת מחיל 

כל שיקול אחר. הרב מסביר ועל  רכילותעל לשו� הרע או נזק או סכנה גובר על איסור 
 ְ% ָרִכיל CְַעBֶיָ% לֹא ַתֲעמֹד ַעל ַ@�לֹא ֵתלֵ " –ברוח זו את סמיכות הענייני� באותו פסוק 

  : להעיד כורכו ע� המצווהו –" ה'ֵרֶעָ% ֲאִני 

שאלה: המשתדל להשיג רשיו� נהיגה, והוא חולה במחלה סמויה שאינה 
מתגלית על ידי בדיקת רופא רגילה. הא� מותר לרופאו האישי או למי 

 
 ד� הרב וולדנברג הנ"ל, פא, סי' יגחלק ו"ת צי1 אליעזר . בשיג מ�סי, טוחלק  ,שו"ת צי1 אליעזר   41

המשפט, בהינת� שהוא נשבע, אמנ� באופ� כללי ולא פרטני,  בשאלת עדות רופא במקרה כזה בבית
 .מעשי עבירהשל אי גילוי נת לכלול לשמור על סודיות רפואית. הרב פוסק כי השבועה אינה מכוו

נית� יהיה להעיד בנדו� ולגלות כל דבר בנדו�, ומי שחושש בכל זאת, א� שכנראה אי� לו סיבה  ,לכ�
שו"ת די� של שלושה. בתשובה זו, וכ� בתשובתו במקו� אחר (� לכ%, יוכל להתיר את השבועה בבית

זאת ג� למקרה של החובה לדווח לשואל על לדנברג הרב וו , מרחיב)ד מ�סי ,טזחלק  ,צי1 אליעזר
אפשרות ללדת או להוליד, ומדגיש כי היעדר מחלת סרט� או  ,זוג עתידי, למשל�מצב רפואי של ב�

זו חובתו של הרופא לדווח מיוזמתו ולא רק לענות אמת א� נשאל בדבר. הוא א� מרחיב זאת עוד 
  – לא רק לרופא, וזאת ,כמוב� ,זוג מיועד, חובה העומדת�ב�יותר לחובה לספר על תכונות רעות של 

הזוג כבר משודכי� ויש חשש גדול שהשידו% יתבטל כתוצאה מהמידע. הרב מוסי� בסו�  א� א� בני
תשובתו כי במקרה של בעיה רפואית קשה, הוא מייע1 לרופא לקרוא לחולה ולשכנעו בעדינות 

עד כדי שלא ייאל1 להתבייש א� הרופא הוא זה שייאל1 זוגו המיו�הדבר לב�את שיגלה בעצמו 
  לעשות כ�.
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ישוי, למנוע בעדו שיודע בבירור על מחלתו, להודיע על כ% למשרד הר
השגת הרשיו� בכדי שלא יגרו� לתאונות ואסונות בנהיגתו, או שמא יש 

  בזה איסור משו� רכילות ולשו� הרע? 

עו� רכילות ולשו� הרע הוא  ...רכיל בעמ% תל%תשובה: נאמר בתורה לא 
ומכל מקו� נראה שכל זה הוא באופ� שמתכוו�  ...אפילו כשאומר אמת

בזותו, אבל א� מתכוי� לתועלת מסויימת או רק להשמי1 את חברו ול
להרחיק נזק מותר. וראיה לזה ממה שכתב הרמב"� (בפרק א' מהלכות 

ולכ� בנידו� שלנו שהחולה במחלה סמויה, כמו מחלת  ...רוצח הלכה יד)
הנפילה וכיוצא בה, מעלי� ממשרד הרישוי את דבר מחלתו, כדי להשיג 

המחלה בשעה שהוא נוהג,  –פת רשיו� נהיגה, ויכול להיות שיקבל התק
·ÂÁ˘ È‡„Â·‰ , (=חס ושלו�) ועלול הדבר לגרו� אסונות בנפש ח"ו

 ˜Ê� ÌÂ¯‚È ‡Ï˘ È„Î ,‰Ê Ï˘ Â˙ÏÁÓ ÏÚ ÈÂ˘È¯‰ „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰Ï ‰ÂˆÓÂ
¯Â·ÈˆÏ ‰�ÎÒ Â‡ הרופא שמוזהר על חוק הסודיות הרפואית, באופ� �. וא

ו� חשש איסור שכזה מצוה עליו להודיע למשרד הרישוי, ואי� בזה ש
ÍÓÚ· ÏÈÎ¯ ÍÏ˙ ‡Ï ,˜ÂÒÙ‰ ˙�ÂÂÎ ÔÎ Ì‚ ˘¯ÙÏ ˘È ‰Ê·Â, כלל וכלל. 

 ˙ÂÏ‚ÏÂ ,ÏÈÎ¯ ˙ÂÈ‰Ï ÍÏ ¯ÂÒ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ,ÍÚ¯ Ì„ ÏÚ „ÂÓÚ˙ ‡Ï
 ‰ÒÎÓ ÁÂ¯ ÔÓ‡�Â „ÂÒ ‰Ï‚Ó ÏÈÎ¯ ÍÏÂ‰ :¯Ó‡�˘ ÂÓÎÂ ,Í¯È·Á „ÂÒ
 È„Î Í¯È·ÁÏ ÚÈ„Â‰Ï ÍÈÏÚÂ ,ÍÚ¯ Ì„ ÏÚ „ÂÓÚ˙ ‡Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,¯·„

˜Ê�Ó ¯Ó˘È˘ ‰�ÎÒÂ... ÌÈ�‰Î ˙¯Â˙· Â¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ )= ‡¯˜ÈÂ ¯ÙÒ– 
¯·ÁÓ‰( ,˜Â˙˘Ï È‡˘¯ ‰˙‡ ÔÈ‡˘ Í¯È·ÁÏ ˙Â„Ú Ú„ÂÈ ‰˙‡ Ì‡˘ ÔÈ�Ó ,

ÍÚ¯ Ì„ ÏÚ „ÂÓÚ˙ ‡Ï ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙...  „ÒÙ‰ ˘È˘Î Ì‚˘ ‡ˆÂÈ ‰Ê ÈÙÏÂ
 ÂÈÏÚ ÌÈ·˘ÂÁ‰Ó ¯Ó˘‰Ï È„Î ,Â¯È·Á ÔÊÂ‡ ˙ÂÏ‚Ï È‡˘¯ „·Ï· ÔÂÓÓ

ÁÈÏ ‰�ÎÒ ˘˘Á ˘È˘ Ô‡Î ÔÎ˘ ÏÎÂ .‰Ú¯ÌÈ·¯ÏÂ „È.42 )אינ ותההדגש� 
  .במקור)

שיו�) אל הכלל, ידיווח על רוהנה כי כ�, ג� הרב עובדיה יוס� מגיע מ� הפרט (רופא 
 וקובע שבמקרי הפסד, נזק וסכנה יש לדווח כדי למנוע את המצב המסוכ� או להפסיקו.

לבי� עמוד על ד� רע%" "לא תוהמצווה הרב עובדיה יוס� ג� מותח קו בי� חובת העדות 
  ., ובכ% קושר את כל הקצוותחובת הדיווח
על ידי הרב יונה פודור. לדבריו, את החשש ג� לאחרונה נכתבו  ברוח זודברי� 

לפתור באמצעות הטלת חיסיו� על ש� המדווח, ובכל מקרה נית� מפני טינה או נקמה 
� לראות בכ% הפסד או נזק לשו� לא ניתלדבריו, אי� לבטל תורת עדות מפני חשש כזה. 

א "עניי� של נפשות יל יפיקו תועלת מהמלחמה בתאונות הדרכי�, שהוצד מכיוו� שהכ
ממש", הכלול ג� במצוות "לא תעמוד על ד� רע%". מצווה זו מחייבת כל אד� לדווח, 

, סיכו� עצמי) אי� הדבר מחייב כניסה למצבי(א� כי  יגרו� לו נזק הדברלדבריו, א� א� 

 
  ס. מ�חלק ד, סי ,שו"ת יחווה דעת   42
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עדר יאינה מותנית בה , שג� הוא משלי% ממנה על הצור% לדווח,כ� חובת העדותש
  43.בנפשבה� קיימת חשיבות למנוע אבידות שבמיוחד במקרי�  ,הפסד למקיימיה, וזאת

העיקריי� לחובה לדווח במקרי� של סכנה שה� אולי  ,א� כ�, שני המקורות
על דיווח  לכה מסוימתה� חובת העדות, ולו בהש ,פוטנציאלית או ממשית לזולת

"לא תעמוד , וכ� מצוות הדי� פני ביתללרשויות שאינו במסגרת זימו� לעדות של ממש 
סכנה המתקרבת וג� לדיווח דבר , שהורחבה ג� לגילוי אוז� חברו על על ד� רע%"

  .די� או לאד� עצמו שסכנה אורבת לו� לרשויות הרלוונטיות, ולאו דווקא לבית
בסס את חובת הדיווח על מצו7ת נוספות, בהמש% לרציונל כי נית� ל ,דומניא% 

 44;"ובערת הרע מקרב%"העולה מפסיקת אות� אחרוני� שדבריה� הובאו כא�, וביניה� 
במטרה  46,"הוכח תוכיח את עמית% ולא תשא עליו חטא"וכ�  45"ואהבת לרע% כמו%";

  של הרחקת האד� מאיסור ("לאפרושי מאיסורא"). 
ד השליכו הפוסקי� מהחובות השונות הללו, שלא לכבוש כעת נפנה לראות כיצ
סכנה מתקרבת וכ� לדווח לרשויות על סכנה ליחיד או בדבר עדות, לגלות אוז� חברו 

לרבי� מהתנהגות מסוימת, על החובה לדווח לרשויות במקרי� של אלימות המתבצעת 
  כלפי ילדי�.

  

  ל ידי הוריה�חובת דיווח במקרי אלימות בילדי� עמהכלל אל הפרט:  .4

נזק באופ� כללי, בו חלק� עוסק בסכנהא� ש, מ� המקורות שנמנו בחלק הקוד� לבד�
נהג פני וח של רופא על סכנה מלא באלימות כלפי ילדי� דווקא, וחלק� עוסק בדיוו

על אלימות ג� קיימת חובה ברורה לדווח בדק, בפרט, נית� ללמוד לענייננו כי שאותו 
, שחובה זו מוטלת ה� על כלל הציבור וה� על בעלי מקצועמכ% . נית� ג� ללמוד בילדי�

המקורות הללו אכ�, . ואי� הגבלה על גילו של התוק� שעליו מדווחי�, ועל זהותו
המוטלת על  ,חובה לדווחהמצביעי� על כ% שהפסיקות לגבי עברייני תנועה ולגבי 

ואולי א� ביתר  כוח� יפה ג� באשר לאלימות במשפחה,רופאי� וג� על כלל הציבור, 
מניעתית, לעתי� מטרתה מכיוו� שחובת הדיווח באשר לעברייני תנועה  –. זאת שאת

כא� . אלימות שכבר קיימתהבעוד שבמקרי� של אלימות במשפחה המטרה היא הפסקת 
וג� כא� קיימת סכנת נפשות, והיא אולי מוחשית יותר במקרי אלימות, שכ� זו, כאמור, 

על ילד הסובל מהכאה  רציונלאי� סיבה שלא להחיל אותו כ�, כבר מתבצעת בפועל. א
אי� בכ% רק משו� קל וחומר; אותה הליכה מ� הפרט אל הכלל  .התעללותמקשה או 

שיו� הנהיגה, וקבעו דבר יד' אמות מקרה הרופא ור�שלא נותרו ב המקורותשאפיינה את 
לענייננו, ודי היה סכנה באופ� כללי, היא המצביעה על השלכה ברורה לבאשר לנזק ו

 
  .197 – 196, בעמ' 33, לעיל ה"ש פודור   43
  .6 דברי� יג   44
 .18 ויקרא יט    45

 .17 ויקרא יט    46
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� בה� כדי לתת תשובה, ולו עקרונית וכללית, לעניי� דיווח על ילדי� הנמצאי� במצבי
   מצוקה קשה. של

של גדולי הפוסקי� בדורנו,  קונקרטיי�נית� לאתר מקורות �ג��נית�למרות זאת, א% 
פי� התייחסות . מקורות אלה מוסיאלימות כלפי ילדי� –המתייחסי� ישירות לנושא דנ� 

התייחסות הכללית לדיווח לרשויות על מקרי נזק מיוחדת, בבחינת נדב% נוס� על ה
  קיימי� או פוטנציאליי�. ,והפסד

בשני העשורי� האחרוני� נדרשו פוסקי ההלכה לשאלת החובה לדווח על ואכ�, 
לש�  אלימות כלפי ילדי�. לדיד�, יש לעודד את הדיווח וא� להטילו כעניי� שבחובה

לא  –זאת , א% הסובבי� את המשפחה , ה� על אזרחי� וה� על בעלי מקצועהגנת הילד
. חלק מאות� תנאי� נובע מהאופי המיוחד של יחסי בכל מקרה ורק בתנאי� מסוימי�

חלק� נובע משיקולי� דתיי� חשובה ביהדות, שהיא כה חובת החינו% מהורי� וילדי� ו
בע מהחשש שהרשויות, במיוחד הלא יהודיות, וחלק� האחר נושל הרחקת אד� מאיסור 

   . יוציאו את הילד מחזקת הוריו
 47,שו"ת משנה הלכותבעל , )1925הברית, יליד שנת �(ארצות הרב מנשה קליי�

הוא ממלי1 לדווח לרשויות רק על מקרי� חריגי� . עיקר –רואה בפתרו� הקהילתי 
 48.א� מאפשר דיווח לרשויותמחייב או  ואינוקשי� של אלימות, ובכל מקרה אחר הוא 

רע ישאלגבי מקרה הברית ו�בארצותכתיבת הדברי� לרקע הע� זאת, יש לבחו� את 
�ברחבי ארצות, בהתא� לנורמה המקובלת במדינות רבות , כאשר המשיב חוששבגולה
כסעד , ומחזקת הוריו ששירותי הרווחה יוציאו את הילד המוכה מ� הבית ,הברית

גרות יגדל במס ,ייגזל מהוריוהילד קיי� חשש רב שלדבריו,  .ראשוני ולעתי� א� קבוע
מצוות חינו% והב� לא יוכל כלפיו , האב לא יוכל לקיי� שאינ� של שומרי תורה ומצוות
ברבות הימי� עלול להיות גילוי קיי� חשש ש ,. כמו כ�לקיי� מצוות כיבוד אב וא�

מה מוצאו וע מהיכ� נישואי� בתו% המשפחה מכיוו� שהילד לא יידבעקבות עריות 
הוא אינו מוכ� לקבל תוצאה כזו בכל מקרה שבו אד� זר יבחי� באב המכה את  מקורו.

הילד את  ,זמנית להוציא, ולואינו פוסל אפשרות בכל זאת המשיב ילדו ברחוב. א% 

 
  נח. מ�חלק טז, סי ,שו"ת משנה הלכות   47
נית פוסלת פנייה לערכאות של גויי� מחשש לדי� מוֵסר. במיוחד יצא קצפו על גישתו העקרו   48

נגד בעלה במעמד צד אחד וללא משפט ולקבל צו הרחקה �אישה לפנות לביתהניתנת להאפשרות 
  קא מ�סי ,יד חלק ,הלכות משנה ת"שוהוכחות מעשיות שבעלה אכ� התעמר בה או בילדי�. ראו 

, �1991תשנ"אה ,שרות כזו קיימת ג� בישראל מכוח חוק מניעת אלימות במשפחהיש לציי� כי אפ(
(א) לחוק זה), 4 ', והסמכות לפנות לערכאות ולקבל צו הרחקה, אפילו במעמד צד אחד (ס138ס"ח 

די� דתי, � משפט לענייני משפחה וג� לבית� שלו�, ג� לביתהמשפט �במקביל ג� לביתמסורה 
. משכ%, גישתו לענייננו מהווה חריג מסוי� לדרכו הכללית. ע� זאת, )די� רבני!�בית ובכללו
נח), כי א� שתוצאתו מרוככת יותר מכיוו� שמדובר  מ�סיעולה מתשובתו הנ"ל (בחלק טז,  ,לענייננו

על הגנה על זכויות הילד, הוא עדיי� מעלה את החשש לדי� מוסר במקרה של דיווח לרשויות של 
  .רי�נוכ
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א� השלטונות מתחייבי� להחזירו לחיק משפחתו מיד כשיתאפשר ממשמורת הוריו, 
 נה בכל זאת שנימו הרב קליי�. בלתי ישי�)כמעט (יש לומר כי תנאי זה נראה  הדבר
  :לאר�1י�, שבהתקיימ� נית� לדווח לרשויות, ג� בחו1חריג

שאי� אני דואג עבור הילדי� (=מעלת כבוד תורתו) ואל יחשוב מעכ"ת 
ח"ו, ודאי כי  רשעורק ממלי1 טוב על העושי� מעשה (=חס ושלו�) ח"ו 

(=בני מאחינו בנ"י (=אפילו) ש מקרי� יוצאי� מהכלל אפי' אני מודה שי
ליקח הילדי� מה� מחמת סכנה (=בעל כרח�) וצרי% בע"כ ישראל) 

דייני (=בית די�) להילדי� אבל ה� מקרי� בודדי� וצריכי� לזה ב"ד 
ישראל מומחי� וחכמי� יודעי בינה לעתי� וה� ידונו על זה ע"פ התורה 

רי� אלו נכללי� בכלל דיני נפשות, וב"ד ה� אשר יאמרו ל% תעשה כי דב
האפוטרופסי� של קטני ישראל במקו� שאי� אב, וצרי% לדו� ולברר ע"פ 

בבירור אחר בירור וכעי� שאמרו לעני�  ומקרהדי� תורה על כל מקרה 
קטטות בבית שהב"ד מעמידי� מי שהוא שיהי' בבית לשלשה חדשי� או 

כא� אבל וזאת ג� כ�)  –א נמי (=והככיוצא לברר מי הוא האש� והכ"נ 
, ולכל באי עול� כל מי שיעבור (=של גויי�) זה לא נמסר לערכאות ש"ג

ברחוב ויראה אב מכה בנו ימסור אותו למשטרה ונעשה חייו של בני 
ישראל הפקר, והתורה הפקר וכל אחד עושה ע� חבירו ובניו כרצונו ח"ו 

ריות גדולה והכל ע"פ התורה ולא נת� דבר זה רק לדייני ישראל בעלי אח
במדה ובמשקל, ולא לערכאות של גוי� שיפסקו בדיניה� היפו% דעת 

  ..תורה. אלא יקוב הדי� את ההר ע"פ התורה כל זמ� שיש די� בישראל.

אבל לדו� בדי� מסורה וליל% למסור למשטרה שיקחו הילדי� וכיוצא בו 
ה הקדושה א� איסור גמור ע"פ התור(=לפי עניות דעתי) ח"ו לפענ"ד 

או שיודעי� שההורי� ה�  (=פקוח נפש) לא שנראה שח"ו יש כא� פק"נ
חולי רוח ויכולי� להזיק או ח"ו להרוג, וג� אז יש די� בישראל וכל ערו� 

  ... .יעשה בדעת

 שבהתקיימ� נית� לדווח לרשויות – א� כ�, לדידו של הרב קליי�, היוצאי� מ� הכלל
רי� של פיקוח נפש או כשידוע שההורי� חולי רוח ועלולי� ה� מק – לאר�1בחו1 אפילו

מומחי�  ,ישראל דיינילאחר דיו� והכרעה של  רקהדיווח ייעשה . ג� אז, להזיק לילד
  בסוגיה.

במסגרת ככל שנית� אומר שיש לנסות ולפתור את הבעיה מוסי� והרב קליי� 
שנות את דרכיה� ל נע�הקהילתית. יש להעמיד את ההורי� על חומרת מעשיה�, לשכ

  נית� להוציא מחזקת� את ילד� שנפגע מאלימות:המדינה  ודיע� שלפי חוקיולה

(=אלא אי� עונשי� אא"כ שנקוט בידינו)  –(=דקיימא ל� וכיו� דקיי"ל 
מזהירי�, מתחלה צרי% לקרא ההורי� ולהסביר לה� חומר העני� א� כ�) 

ת� מה זה ועל מה זה ואפשר א� יקראו ההורי� ויסבירו לה� וישאלו או
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ולמה מכי� הבני� במדה זו אולי ישיבו לה� ההורי� בטוב טע� או 
שיסבירו לההורי� שאי� כדאי להיות כל כ% בתוק� ולהכות� מכות כ"כ 

יזהירו לו שיש (=ואפילו) רבות ואפשר ישמעו להמזהיר ואפי' (=כל כ%) 
 –(=שכהאי גוונא שכה"ג (=חוק פלילי של המדינה) חק מדיני 

יכולי� ליקח ממנו הבני� ואדרבה יחזיקו לכ� טובה, שבמקרי� כאלה) 
  .... או אפשר שיסבירו הדברי� שאינו כמו שחשב

קו דומה (א� כי תקי� מעט פחות, ולו מבחינת הרטוריקה), מובילי� ג� פוסקי� 
, החשש שמא לא מדינת ישראלבא� שי� בספרות השו"ת של השני� האחרונות. ישראל

יש בישראל (שכ�  לאר1�1בחואשר קט� יותר מ ,במסגרת המתאימה לויימצא הילד 
ולדנברג והרב סבור , להניח שילד יהודי יועבר למוסד יהודי או למשפחה יהודית)

ש להוצאת ילד ממשפחה שומרת מצוות למשפחה וחשיש ל , ג� בישראל,עדיי�ש
מותר אחרי� קשי� פיקוח נפש ובמקרי�  � שלמקריבלדבריו,  49.שומרת מצוותשאינה 

, וא� עומדת חובה לעשות מדינה מתפתחת ונאורהא� מדובר ב ,וצרי% לדווח לרשויות
 ,למעשה ,ולדנברג נשאלוהרב  .ההקהילבמסגרת במקרי� אחרי� עדי� הטיפול  .כ�

  שאלה משולשת:

ילד המוכה במזיד ע"י הוריו ונהיה פצוע קשה עד מצב של פיקו"נ   (א)
לביה"ח וכאשר הרופא מתלונ� במשטרה ומובא (=פיקוח נפש) 

מעבירי� את הילד לידי משפחה אומנת, או מוסד, מה הדי� א� 
הרופא יודע שיעבירו אותו לבית או למוסד לא דתי, או לחו"ל לבית 

הא� במצב כזה עדיי� על (=עובדי כוכבי�) או מוסד של עכו"� 
  הרופא להתלונ� למשטרה, או לא.

נ"ל כאשר האבא בא על בתו הקטנה פעמי� וכמו"כ מה יהא הדי� כ  (ב) 
חוזרות ואי� כא� חשש של פיקו"נ, והא� כשמוסרי� אותו 

  לשלטונות חל על המוסר די� של מסור.
יש מקרי� ידועי� של התעללות מינית של מורה בג� ילדי� (נקבות   (ג) 

או זכרי�), בזה, וג� בשתי המקרי� הקודמי�, שואל אני כעת מצד 
אמנ� א� מדובר באד� שמיצר את הרבי� הדי� של מוסר, ו

וכ� בשאלה (א) שמדובר על  ...יהיה מותר למסור אותו... ומצער�
פיקו"נ ויש לו די� של רוד�, א% מה יהא הדי� בשאלה (ב) הלא 

ואפילו הוא רשע ובעל 'שאסור (=השולח� ערו%) ... כותב השו"ע 
רה כזה הא� מדובר ג� על מק 'עבירות ואפילו היה מצר לו ומצערו

  כשיש נזק של ממש ג� פיזית וודאי נפשית. 

 
ידי פרופ' אברה� סופר, מחבר �השאלות בשו"ת זה נשאלו על נב. מ�חלק יט, סי ,שו"ת צי1 אליעזר   49

  רי.� בעמ' רז ספר "נשמת אברה�", וה� והתשובות לה� מופיעות ג� בספרו זה, כר% ד,



התש"ע� טהתשס" ד� משפחה במשפט ג                                                                    בנימי� שמואלי             

 296

ברור לי שבכל מקרה ומקרה חייב הרופא להתייע1 קוד� כל ע� מורה 
הוראה מובהק שישקול בכל מקרה לגופו של דבר. א% אבקש מאד חות 

בנושא כואב זה. בברכת התורה אברה� (=כבוד תורתו) דעתו של כ"ת 
  .סופר אברה�

  :ובתו הינה כיבאשר לשאלה הראשונה, תש

א� קיי� ממש חשש מבוסס שהורי הילד ישובו קרוב לודאי להכותו שוב 
עד למות, במקרה כזה, מכיו�  מזהבמכות אכזריות כאלה, ועוד יותר 

שהרופא רק מוסר על המצב למשטרה ע� בקשה לראות להציל את הילד 
מידי הוריו, אזי חייב הרופא לעשות זאת כדי להציל נפש אחת מישראל 

רדת שחת, ומה שיעשה לאחר מיכ� המשרד הממשלתי כדי להצילו הרי מ
(איסור של "לפני הרופא בזה רק בבחינה של גור� בלבד, ואי� לפני עור 

ממש כי הרי לא בטוח במאה אחוז ) המחבר –עוור לא תת� מכשול" 
, או לא (=עובדי כוכבי� ומזלות) שיעבירו אותו דוקא למוסד של עכו"�

(=על ידי כ%) זה הרי הילד עד שיגדל איננו עובר עי"כ  נוס� על... דתי
גדל הרי יתכ� ג� שיחזירוהו למקו� שיוכל לשמור על ישו� עבירה, וכש

אול� א� לא קיי� חשש מבוסס ממשי של פיקוח נפש והשיקול  יהדותו.
הוא ביותר שהוא רק מה שטובת הילד, אז אסור להתלונ� במצב כזה 

את (=על ידי כ%) סי� שיוציאו עי"כ למשטרה כאשר הסיכויי� מבוס
הדתיי� או המסורתיי� ויעבירוהו למוסד עכו"�, או  הוריוהילד מבית 

  ...לא דתי, או לא מסורתי

  :הינה כי השנייהתשובתו באשר לשאלה 

, כי הרי די� רוד� (=לפיקוח נפש) חשש לפיקו"נ...  לדעתי הדי� בזה
על בתו הא הרי הוא  אחר הערוה כדי� רוד� אחר חבירו להרגו, והבא

מחייבי כריתות, והג� שהיא קטנה אבל האב חייב על כ%, ומ� החובה 
וכל זה הוא נוס� למה שיש חיוב להציל את ... מזה איפוא להפרישו

דהא  ...מותר למוסרו באשר כי הוא רוד�.. . הקטנה מנזק פיזית ונפשית
 ...רוההיא ערוה עליו, ויש לו איפוא די� של רוד� אחר הע(=שהרי) 

אפילו אילו לא היתה ערוה עליו שחייבי� על זה כרת, ג"כ היה מותר 
למוסרו, ה� כדי להציל אותה מפגיעתו בה, וג� לרבות, כדי להציל אותו 

ומקרה כזה שלפנינו הוא יותר גרוע מהכאה, וא"כ יכולי�  ... מרשעתו זה
סי� מזה, וה� כדי שלא יו יותרלמוסרו ה� מפני שזה דומה למכה, ועוד 

  קטני�. עשות זאת. ובית די� אביה� של
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  לאור שתי התשובות הקודמות: ,פשוטההיא  שאלה השלישיתתשובתו לגבי ה ,לבסו�ו

על מקרי� ידועי� של התעללות  ...ומהאמור, הדבר פשוט כבר ממילא
(=בקל מינית של מורה בג� ילדי�, שמותר למוסרו, ונלמד זה עוד בק"ו 

   ... את הרבי� ומצער� שמיצרר ג� באד� מכיו� שהא המדובוחומר) 

אי� לחלק בי� ערכאות גויי� לערכאות ישראל,  ,י� אלהלדנברג, במקרולדעת הרב ו
  נאורות:מודרניות וובלבד, כאמור, שמדובר במדינות 

בשאלה הנוספת בנוגע לדי� מוסר היא לא (=כבודו) בודאי שאלת כבו' 
 –(=דבכהאי גוונא כה"ג בנוגע למסירה אפילו בערכאות של ישראל, דב

נראה דבודאי מותר מכיו� שהמציאות היא שכהיו� אי� כח במקרה כזה) 
, )המחבר –(מכיוו� שהדי� הפלילי הוא די� המדינה  בי"ד לדו� על כ%

 ...אלא כוונת שאלתו היא בנוגע למקרה של מסירה לערכאות של עכו"�
פראיות לבי� ג� בערכאות של עכו"� נראה שיש חילוק בזה בי� מדינות 

דג� כשהדבר הוא לא מ� הדי� מכל מקו� א� הוא צור%  ...מדינות נאורות
(=לגדור דבר, לחסו� פרצה אפשרית) השעה ומשו� מיגדר מילתא 

מותר למוסרו בידי עכו"� שיחבשוהו בתפיסה, וזה ברשות בי"ד, ואז 
איפוא (=ממנה, ממקור זה) . ודו� מינה (=נחשב כדי�) בדי� קרינא ביה

ותר למוסרו בעל כגו� נידוננו שכפי שביארנו בפני� הוא ממש בדי� דמ
לעשות זאת, וכדי למנוע מאיש כזה שלא יעשו על ידו מעשי� אשר לא 

   "כאלה על להבא, ופשוט. יעשו

פיקוח נפש ובמקרי� קשי� מותר שלפיו במקרי  ,מצדד בפתרו� וולדנברגהרב א� כ�, ג� 
מקרי� אחרי� עדי� הטיפול בג� הוא מדגיש כי  במדינה מודרנית, א% לדווח לרשויות

  הקהילתי.
התשובה מתייחסת, א� כ�, לחובת הרופא (וזאת, כאמור, באופ� אופייני למדי, שכ� 

א% נית� ללמוד  ,שו"ת צי1 אליעזר עוסק רבות, כאמור, בשאלות של הלכה ורפואה)
, ואולי א� מקל מדבריו ג� לעניי� חובתו של כל אד� לדווח על אלימות כלפי ילדי�

סודיות, אלא, לכל שבועת הרופאי� וחובת מוטלות אי� וחומר. מדוע? לגבי סת� אד� 
בעיה במישור יחסי האמו� ע� המשפחה או ע� הילד, א� הבטיח לזה, מתעוררת היותר, 

. א� חובת הדיווח גוברת על שבועת הרופאי� וחובת למשל, שלא לספר את הדבר
ללא כל  שיש לה� ביחסיה� ע� המטופלי�, יש להניח שהיא תגבר הסודיות והחיסיו�

א�  .על חובות אמו� אחרות שאינ� חקוקות, מה עוד שהיא אינה מוחלטת קושי מיוחד
  יש לטפל, כאמור, במישור הקהילתי. ,הבעיה חמורה פחות

ואל אויערבא% ז שואל השאלה, פרופ' אברה� סופר, פנה בשאלתו זו ג� אל הגרש"
ר לרופא להודיע לשלטונות אפילו הרב אלישיב ענה א� הוא שמות 50י"ש אלישיב.הגר

 
 רי.�רח 'תשובותיה� מובאות, ש�, בעמ   50
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כשקיי� ספק, בחו1 לאר1, שהילד יישלח למשפחה של גויי� או למוסד של גויי�, 
והוסי� כי בכל זאת לאחר מכ� עליו לעשות כל שביכולתו כדי לדאוג לכ% שהילד יימסר 

% הסביר כי אב שמתעלל או אונס יש למשפחה יהודית או למוסד יהודי. הרב אויערבא
נו, בשאלות רדו�ת� של שלושת גדולי הפוסקי� הללו, בנילו די� רוד� ממש, לפיכ%, דע

  האמורות, היא זהה.
מצדד ג� הוא זוג, �דיווח במקרי אלימות בי� בניההרב עזריאל אריאל, הד� בשאלת 

יווח זהיר לשירותי דבאו  )ידי רב הקהילה�על ,למשל( קהילהמאוד בטיפול במסגרת ה
 הוא מתכוו�תו% גילוי זהות המשפחה לעובד הרווחה רק לאחר התרשמות ש ,הרווחה

להאמי� ביכולתה של  , לדעתו,קשה במקרי� רבי� 51לטפל במקרה באופ� מקצועי.
בוחר לא להגיש תלונה בעצמו ההמשטרה לפעול, במיוחד כאשר מדובר בנפגע בוגר 

, קיי� לכ% נוס�מטפלת בדיווחי� כאלה). אינה (שאז המציאות מוכיחה שהמשטרה 
ברור אי� זה בעיתונות.  � מזיקי�חשש מדיווחי שווא שיובילו למעצרי שווא ולפרסומי

לסייע לו היה מאמי� בכוחה של המשטרה אישונה  התוצאהיה מגיע להרב אריאל א� 
  לו היה ד� בנפגע שהוא ילד.איאו במקרי� כאלה 

כי כל היודע על מצב של אלימות כלפי ילדי� במשפחה  בעקו הרב שלמה אבינר
הרב אבינר גורס א� הוא  52עובד סוציאלי.למשטרה או ללדווח על כ% וא� חייב,  ,יכול
ילד וא נעשה כדי להג� על משו� הוצאת דיבה ולשו� הרע, מכיוו� שה יווחאי� בדכי 

קבע שיש חובה להציל דברי הגרש"ז אויערבא%, ש נסמ% עלחסר מג� וישע. הרב אבינר 
לכל אד� חובה להציל ודי� רוד�, כשל האחרוני� דינ� , מכיוו� שיד הוריוממוכה ילד 
די� מוסר אינו חל כא�, שכ� מי שמוסר רוד� אי� לו די� של הנרד� מידיה�. הילד את 

 .�% לשות� פסיבי לדבר עבירה. ומי שאינו מדווח עלול להפמוסר והמתעלל הריהו כרוד
קיימת סנקציה "ארצית"  לא ,(דהיינו מדיני אד�אמנ� תו ואינו מעיד פטור הכובש עדו

  י�.חייב בדיני שמהוא א%  ,כלפיו)
פני �ול�, א� הרב אבינר מעדי�, ולו במקרי� מסוימי�, את הפתרו� הקהילתי עלא

הורי� את ילדיה� שמכי� של חלק מההכאות  ומקורעירוב הרשויות. הוא מסביר כי 
הוכו בילדות� כחלק מחינוכ� בהורי� ש – דהיינו ,דורי"� שמכונה "המעגל הבי�במה 

א� שכוונת� טובה, ה� חוזרי� על דפוסי ההתנהגות . אחרתחינו% מכירי� דר% ה� אי� ו
, משפחה, מדרי%�ב�ידי �אפשר שהדרכה מתאימה עלכזה במצב  53של הוריה� שלה�.

 
. 5זכור, יא באדר א התשס"ג, � , פרשת ויקרא�ÂÓ‡·Â ‰·‰‡·‰ 399עזריאל אריאל "א� לא יגיד..."    51

  תודה למר אליעזר שמואלי מערו1 מאיר של מכו� מאיר בירושלי� על סיועו באיתור המקור.
; תשנ"ח)ה( ÌÈ�‰Î È¯ÂËÚ 163 ,6אבינר "אלימות הורי� במשפחה כלפי ילדיה�" חיי� הכה�  למהש   52

בחוקותי, �, לפרשת בהר�ÂÓ‡·Â ‰·‰‡·717‰ " שלמה אבינר "דיווח על התעללות בילד במשפחה
  .16.5.2009"ט, כב באייר התשס

 ,Judith G. McMullen Privacy :ובהקשר לענישה גופנית בפרט ראו ,בכללעל תופעה זו    53

Family Autonomy, and the Maltreated Child, 75 MARQ. L. REV. 569, 584-596 

(1992);PHILLIP GREVEN, SPARE THE CHILD: THE RELIGIOUS ROOTS OF PUNISHMENT 
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להסביר לה� מה ה� יד� על טעות�, עשויה להעמ ,גור� אחר בקהילה ואמורה 
א� ה� באמת  ,ולשכנע� לחדול מדרכיה� ולנקוט דרכי חינו% אחרות מעוללי� לילד�

חובת דיווח לדבריו,  ,מדובר בהתעללות חמורה, קיימתא�  ,אבלאוהבי� את ילד�. 
ידי הדיווח הוא עלול לפגוע �לרשויות. א� בעל תפקיד חושש שעלברורה ומפורשת 

את זהות  לחשו�בלי , מנוסה ממנואד� , הרי שעליו להתייע1 ע� הילד� בו שנותבאמו� 
הילד לעשות כ� כדי לא לבגוד באמונו ולא � ממפורשת רשות  שביקש רק לאחרהילד, ו

ועל כי חובה על המחנכי� עוד קובע הרב אבינר  .ללא קבלת רשות לגלות את סודו
כאשר ה� מגיעי� לידיעת�,  ,ח על מקרי� כאלהלא רק לדווריכי� בתנועות הנוער המד

ידי  , בי� היתר עלשבה� נתוני� ילדי� מצבי מצוקהמיוזמת� אלא ג� לנסות ולאתר 
א� נודע לחברו של הילד הוא מוסי� כי  דיבוב הילד כשיש חשד לאלימות בבית כלפיו.

  מורה וכו'.ללמדרי%, על האלימות, מותר לו לספר את הדבר 
אבינר לעניי� חובת דיווח של כל אד�, ובכללו בעלי מקצוע, על תשובתו של הרב 

ה� את המקורות הנוגעי� לדיווח  ,כמעט אחד לאחד ,אלימות בילדי�, מיישמתדבר 
את המקורות הספציפיי� שעסקו ה� לצור% מניעת נזק, הפסד וסכנה באופ� כללי, ו

הוא מזכיר בתשובתו  בילדי�. התעללותאודות בדיווח של אד� ושל בעל מקצוע (רופא) 
   את תשובותיה� הנ"ל של הרב וולדנברג, הרב אויערבא% והרב אלישיב.

  
את הדי� העברי העמיד במרכז השיקולי� את זכויות האד� ו כילדעת לסיכו�, נוכחנו 

שיקולי� נוספי�, מובאי� בחשבו� זכויות הילד, א% לצור% הכרעה באירוע מסוי� 
וכ� של ביעור , דתי של הרחקת עובר עבירה ממעשה העבירה) השיקול ה1וביניה�: (

  ;) חומרת מעשי האלימות2הָרע מקרב ישראל, הוכחת הֵרע, אהבת הזולת והצלתו; (
בנסיבות  אכיפתי או הרווחתי� ) הפתרו� של הטיפול הקהילתי מול הפתרו� המשפטי3(

יחסי� במשפחה דווקא, ) שיקולי� ספציפיי� הנגזרי� מיחסי הורי� וילדי� ומ4; (העניי�
 

AND THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF PHYSICAL ABUSE 193-198 (1990);; Murray 

A. Straus, Spanking and the Making of a Violent Society, 98(4) PEDIATRICS 

837 (1996);Anthony M. Graziano, Jessica L. Hamblen & Wendy A. Plante, 

Subabusive Violence in Child Rearing in Middle-Class American, 98(4) PEDIATRICS 

845 (1996);Benjamin Spock, Is Punishment Necessary? www.drspock.com/article/ 

0,1510,392500.html; חניתה צימרי� ÌÈÎÂÓ ÌÈ„ÏÈ: ÌÈ�Ù ˙·¯ ‰ÈÚ· 44 ,87 )1985(דנה; ע 
בהוצאת המועצה הלאומית ( Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰ 12 כצנלסו� "למה ה� מתעללי� בה�"

  ÌÂ˜È˘ ˙È¯Â‰‰ ˙ÂÎÓÒ‰ 10; חיי� עומר ), ללא ציו� מקו� ושנהלשלו� הילד בישראל
 ); רבי נחמ� מברסלב ורבי נת� מברסלב "קונטרס חינו% אמיתי"2000, מתרג� ועור% רור גרי�ד(

ÌÈÒ¯Ë�Â˜‰ ¯ˆÂ‡  יח, עמ' נד, נו; יחיאל ש' קפל� "המגמה החדשה בעניי� ענישה גופנית של ילדי�
יש המסבירי� כי ילד  .)2002והאסמכתאות ש� ( ,471, 447ג ˜¯ËÙ˘Ó‰ ˙È לצורכי חינו%" 

מפני� ה� את העמדה המתעללת של ההורה וה� את העמדה שלו כקרב�,  ,בו הוריו שהתעללו
שבתאי �אורלי פוקס :ובבגרותו יהיה לעתי� בעמדה סדיסטית ולעתי� בעמדה מזוכיסטית. ראו

  ).È„Ó ÌÈ·ÂË ÌÈ¯Â‰– ˘Â¯„Ï ˙Ú„Ï ,˜·ÁÏ ˙Ú„Ï 44 ,115 )2004 ושולמית בלנק 
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 חשש )5; (את ילדו והחשש מאיבוד הזהות הדתית או היהודיתלחנ% ההורה  חובתכגו� 
שיקול המתקשר ישירות לכמה מ� השיקולי� הקודמי� לו:  ,ולבסו� )6(מגילוי עריות; 

, ה� מבחינת הדיו� בערכאות ישראל המעלי� שאלה של דיווח מיקו� ביצוע המעשי�
א� מדובר במדינה מתפתחת ונאורה שרשויותיה ל ערכאות של גויי�, ה� מ� הבחינה מו

רצו�, ה� מבחינת רצונה של הקהילה היהודית  משביעבאופ� יכולות לפתור את המצב 
לשמור על אוטונומיה שיפוטית וה� מבחינת הסיכוי להוצאת הילד מביתו והעברתו, 

  אינה שומרת תורה ומצוות.שה יהודית או או קבוע, למשפחה שאינ זמניבאופ� 
  
  

 : מבט השוואתיהמשפט העברי אל מול הדי� הישראליד. 

  
מעגל הפסקת  – מניעתיתהמטרה בבסיס החובה לדווח על עבירות אלימות בילדי� היא 

כגו� חקירת משטרה, צו הרחקה מ� הבית או  ,. הדיווח יכול לגרו� לתוצאותהאלימות
הטריטוריה הפלישה לאוטונומיה של אישו� נגדו. �כתבשל התוק� והגשת  ומעצר

ידי גורמי טיפול � עלג� ובמיוחד ידי גורמי חוק ואכיפה, אלא �, ולא רק עלהמשפחתית
היא אחד משיאי ההתערבות בתא המשפחתי. כעולה מחובה זו,  ידי כלל הציבור,� ועל

מוכי� שאי� כל אות� ילדי�  למע�ולו ברוכה ביותר ומוצדקת ביותר, התערבות זו 
עלולה ; א% היא ות, לעתי�, תקוות� היחידהיזעקת� נשמעת, וחובת הדיווח עשויה לה

אלימות קלה וכאשר קיי� סיכוי לשינוי  מקריהפעלתה בב – בעייתית, בעיקרג� להיות 
  לב.�דיווח כוזב בחוסר תו� � שלדרכיה� של הגורמי� האלימי�, או במקרי

ה�  ,במקרי� של אלימות בילדי�, וזאת ט העבריפי המשפ�קיימת עלחובת דיווח 
הצור% להרחיק את עובר העבירה מאיסור. בשל החשיבות שבהגנה על הילד וה� בשל 

כבדי�  ,על כלל הציבור ולא רק על בעלי מקצוע, והיא אינה מוגבלת חובה זו חלה ג�
מי� בלבד. ע�  לעבירותאו משפחה התוק� את הילד, � הישראלי, לדיווח על קטי� ב�

החשש מהתערבות הרשויות בנעשה לנוכח פי הפוסקי� בעיקר � זאת, החובה סויגה על
בקהילה ובמשפחה, עד כדי הוצאת הילד ממשפחתו והעברתו למשפחה שאינה יהודית 

למצער. מקו� שנית� להעדי� התערבות  ,או שאינה שומרת תורה ומצוות או מסורתית
ידי הפוסקי�. �אכ� הועדפה עללסייע באופ� ממשי, מסוגלת � זו קהילתית, א�מקומית

את החובה מקו� שמדובר במעשי� של הפוסקי� לא סייגו  ,בכל זאת, ברוב המקרי�
אלימות קשה והתעללות לסוֵגיה, המסכני� את הילד באופ� ממשי. א� הפוסקי� 

�לטונות, אפילו בחו1המחמירי� ביותר קבעו כי במקרי� כאלה מותר וחובה לדווח לש
. כ� נקבע שהמדווח בהתא� לכללי� אלה אינו הכרוכה בכ%לאר1, ע� כל הבעייתיות 

עובר עבירה של לשו� הרע, כפי ההסדר הקיי� ג� בהגנות שלפי חוק איסור לשו� הרע 
אויערבא%,  לא נית� להתעל� מגישת� של גדולי הפוסקי�, וביניה� הרבני� בישראל.

סקו קונקרטית בסוגייה, יחד ע� פוסקי� כגו� הרב עובדיה יוס� רג, שפאלישיב ווולדנב
  הזולת.באשר לסכנת  שפסקו באופ� כללי
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 על בעלי המקצועולא  ,את החובה לדווח על כלל הציבורג� הדי� הישראלי מטיל 
, דווקא הטיפול הקהילתיהעדפת נקודת המוצא של הדי� הישראלי אינה  ,. אמנ�בלבד

ידי רשויות �� הישראלי מעדי� במקרי� רבי� את הפתרו� של הטיפול עלא% ג� הדי
הרווחה על פני הטיפול של רשויות האכיפה. הדבר מתבטא ה� במסלול המקביל 

הדיווח לפקיד הסעד דווקא, ויכולתו של האחרו� לפנות לוועדה מיוחדת  האפשרי של 
עברי, שלפיו החובה קמה לצור% קבלת פטור מדיווח; וה� באיזו�, הדומה לזה שבדי� ה

של במקרי� של תקיפה שגרמה לחבלה או  –אלימות קשה, דהיינו  � שלרק במקרי
דיווח בתו� לב מהווה הגנה מפני  ,ולא בכל מקרה של תקיפה קלה. ג� כא� ,התעללות

  תביעה בהתא� לדיני איסור לשו� הרע.
המוצא שלה�  מכא�, ששתי השיטות קרובות זו לזו מבחינת תוצאת�. א� א� נקודת

שונה במקצת, עדיי� בראש מעייניה� ההגנה על הילד. הדי� העברי מחשיב מאוד את 
המסורתית,  במידה רבה בעקבות אופי הקהילה היהודיתהפתרו� במסגרת הקהילתית, 

שאפה תמיד לשמור על אוטונומיה, גילתה יחס חשדני לשלטונות וניסתה להסדיר אשר 
יותיה הפנימיות באופ� עצמאי. הדי� העברי, כדי� דתי, מערב את ענייניה ולפתור את בע

כגו� הצור% להרחיק אד� מעבירה, די� רוד�, חובת עדות, אהבת  ,ג� שיקולי� דתיי�
בדי� הכללי. ועדיי�,  �מסויבאופ� הֵרע ו"לא תעמוד על ד� רע%", שרק מיעוט� קיי� 
� הישראלי להתערבות המשפטית נית� לאתר חריגי�, כפי שראינו; ה� חריגי� בדי

הפלילית, כאשר הטיפול הרווחתי עשוי לסייע במידה רבה יותר, וה� חריגי� להתערבות 
ואזי אי�  הקהילתית המאפיינת את הדי� העברי, כאשר קיי� חשש לשלו� הילד,

  האכיפה.להתפשר על הצור% בטיפול חיצוני של רשויות 
למעשה אי� הלא דתי, �הכללי�הדתי והישראלי�בשתי שיטות המשפט, העברי

שבה� גופו של הילד  ,, כאשר מדובר במקרי� קשי�עצ� החובה לדווח בדברמחלוקת 
ג� משיקולי� דתיי� מסקנה זו נגזרת במשפט העברי  ונפשו מונחי� על כ� המאזניי�.

 , שהתשובה עליה שונה בכוח, א� כיהשאלההמתמקדי� בע7ֵבר העבירה ולא רק בילד. 
א� להסתפק בדיווח  –למי לדווח רק היא  פחות בפועל, בשתי שיטות המשפט הללו,

קהילה (כגו� לרב הקהילה), לרשויות הרווחה או למשטרה. התשובה לכ% לגורמי� ב
 משילוב בי� בחינה כללית של טיב ,במידה רבה ידי הפוסקי� בדי� העברי,�על נגזרת

עדי� ויעיל יהיה איזה טיפול ספציפית ובחינה ת רלוונטימדינה אותה החוקי� הרווחי� ב
מוסדות של רשויות הרווחה או של של רשויות האכיפה,  –יותר בנסיבות העניי� 

 הקהילה.


