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 מדיווחלפקידי סעד התנאי
 לקבלת פטור 

  למשטרה על עבירות בילדי

  
  מאת

  
  ∗רוט�דרורה נחמני

  
  

התעללות על עבירות שעניינה דיווח חובה סטטוטורית חובת הדיווח היא 

לפקיד סעד להינת� הדיווח יכול  ,חסרי ישע. על פי חוקבוהזנחה בקטיני� ו

להפנות  מוסמכי�ה�  ,עבודת� של פקידי הסעדבאו ישירות למשטרה. 

עדות מיוחדות שבסמכות� להעניק פטור ולואצל� דיווחי� המתקבלי� 

ועדות הפטור אמנ�  ה� ועדות הפטור. האל –מהעברת הדיווח למשטרה 

לעבודת� כלשהי פי חוק, א� אי� בחוק או בתקנות התייחסות  הוקמו על

� לתת השוטפת ולפרטיה, כולל לאמות המידה למת� הפטור, לשאלה א� נית

  פה. בעניי� זה התפתחה תורה שבעל ,ועוד. לכ� ,פטור זמני

בסמכות� להעניק פטור מתמקד בפעילות� של ועדות הפטור,  החיבור

ת דוגמאות למקרי� בקריטריוני� שנוצרו למת� פטור, תו� הבאו מדיווח

לגבי נפגעי� ופוגעי� קטיני� וכ� לגבי חסרי ישע, כשהקו  שנדונו בוועדות

  .טובת הקטי� או חסר הישע� שביה� הוא התמקדות בשיקוליבהמשות� לג

י החיבור תוצג עמדה בעניי� חשיבות פעילות� של ועדות הפטור פאתב

האינטרס הציבורי בדיווח בי� והצור� בהפעלת שיקולי איזו� זהירי� 

האינטרס להעניק פטור מדיווח כדי  לבי�למשטרה ופתיחת חקירה בהתא� 

  ר הישע.חסעל להג� על הקטי� או 

  

 יישו
 החוק למניעת התעללות בקטיני
 וחסרי ישע –מבוא   א.

  סקירה כללית –חובת הדיווח   .1  

  קיו� חובת הדיווח!אי � שלמדיניות ההעמדה לדי� במקרי  .2  

 ועדות הפטור  ב.

  סקירה כללית  .1  

  הקריטריוני� למת� פטור מדיווח  .2  

  "פטור זמני" ו"פטור סופי"  א.    

 
רוט הינה פרקליטה בכירה בפרקליטות מחוז ירושלי�. עוסקת בתחו� הפלילי �עו"ד דרורה נחמני   ∗

, 2007 במחלקת ייעו� וחקיקה של משרד המשפטי�. מאז כניסת החוק לתוק� ועד לסו� שנת

ראש ועדת הפטור מדיווח למחוז ירושלי�. תמצית הדברי� נאמרה בכנס בנושא �משמשת כיושבת

במרכז לזכויות הילד  4.1.2005� שנה לחובת הדיווח על התעללות בילדי�", שנער# ב 15"

  והמשפחה במכללת "שערי משפט", בשיתו� המועצה לשלו� הילד.
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  � שנוצרוהקריטריוני  ב.    

 פטור למקרי עבירות בקטיני�  .1      

        i.  המקרה פניות למת� פטור זמני כדי לברר את עובדות 

        ii.  המשפחה נגד! אלימות פיסית לא �  קטיני�, מתמשכת בתו

  אחד מבני שבוצעה על ידי אחד מההורי� או על ידי           

 המשפחה הבגירי�           

        iii.  המשפחה ב �  כגו� ,מגזרי� סגורי�אלימות מינית בתו

 האתיופי דתי, המגזר הערבי והמגזר! המגזר היהודי           

        iv.  המשפחה המורחבת � אלימות מינית בתו

        v.  ילדי� הטרדות מיניות או התנהגות "בלתי הולמת" של  

 ושל בני נוער           

        vi.  הטרדות מיניות של בגירי� כלפי אחיה� הקטיני�  

  רות ב"חסרי ישע"פטור למקרי עבי  .2      

  סקירה כללית  א.        

 המקרי� המייצגי�  ב.        

          i.  אלימות בני משפחה כלפי קשישי� המוגדרי�  

 כ"חוסי�"             

          ii.  חסר מטפלי� החשודי� בנקיטת אלימות נגד"  

 ישע"             

          iii.  "אחר עבירות של "חסר ישע" אחד כלפי "חסר ישע 

          iv.  להחמרהיגרו� ח למשטרה חשש רציני שדיוו  

  את ונית� למנוע ,ניכרת במצבו של "חסר הישע"             

  הסיכו� בדר� חלופית             
  סיכו
  ג.

  
  

  יישו
 החוק למניעת התעללות בקטיני
 וחסרי ישע –מבוא א. 
  

דיווח למשטרה על חובת החיבור זה עוסק בתנאי� לקבלת פטור לפקידי הסעד מ
 1.פי "חוק חסרי ישע" על ר שנעברו כלפיה� עבירותקטיני� שיש חשד סביעבירות ב

 בעת הפרתה,מדיניות ההעמדה לדי%  אתוחובת הדיווח כללי את באופ% שאסקור לאחר 
אתמקד בפעילות% של ועדות הפטור הקיימות ליד כל אחת מפרקליטויות המחוז 

סוד סופי); בעקרו% היובי% זמני בי% שברחבי האר�; בסמכות להעניק פטור מדיווח (
סיונ�, כ# ג� בהחלטותיה; דיוני� בוועדה בדלתיי� סגורות וחניהול הבדבר 

בקריטריוני� שנוצרו למת% פטור, תו# הבאת דוגמאות למקרי� שנדונו בוועדה, לגבי ו
נפגעי� ופוגעי� קטיני� וכ% לגבי חסרי ישע, כשהקו המשות� לגביה� הוא התמקדות 

 
(להל%: חוק העונשי% או החוק). אנשי המקצוע  226ס"ח  ,1977�בחוק העונשי%, התשל"ז 1סימ% ו'   1

  מכני� זאת "החוק למניעת התעללות בקטיני� ובחסרי ישע" או "חוק חסרי ישע".
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שנדונו קונקרטיי� מקרי� אביא החיבור  במהל#בשיקולי טובת הקטי% או חסר הישע. 
  ועדת הפטור.וב

צור# החשיבות פעילות% של ועדות הפטור ועניי% עמדתי לאת אביע  ,לבסו�  
האינטרס הציבורי לדווח על המקרה למשטרה כדי בי% בהפעלת שיקולי איזו% זהירי� 

% על ) לית% פטור מדיווח כדי להגג� הוא ציבוריההאינטרס (לבי% שתיפתח חקירה 
  חסר הישע.על  הקטי% או

  

  סקירה כללית –חובת הדיווח  .1

 חוק העונשי%נקלטה אל ישע  עבירות הנעברות בקטיני� ובחסריאודות חובת הדיווח 
לאחר שהמדינה סערה עקב  הליכי החקיקה הואצו .לפרק י' 1כסימ% ו' 1989,2בדצמבר 
ימות שלשכני אל של דודה בה,בו נפטרה ילדה בשל התעללות אלימה שמקרה 

א# למרות זאת לא דווחה למשטרה. לפני  ,המשפחה היה יותר מיסוד סביר לחשוד בה
חובת דיווח מצומצמת  1960,3�, התש"#כ% הייתה קבועה בחוק הנוער (טיפול והשגחה)

מספר מוגבל של נושאי תפקיד (רופא, אחות עובד חינו# עובד סעד או המוטלת על 
פי  עלעדיי% קיימת) ש( שג� היא מצומצמתלחובה,  בנוס� 4,שוטר המטפלי� בקטי%)

שבו כל מקרה אודות בבית חולי� לדווח  לפיה על נושאי תפקידו( 5פקודת בריאות הע�
הייתה זו חובה  כלפי קטי%, המגיע אל פתחו).ובי% כלפי בגיר בי% לאלימות,  חששקיי� 

  .בצידה מצומצמת, כאמור, בחוק אזרחי וללא סנקציה
  
אד�  כל המחייבת ווחיחובת ד ווח:יהתייחסות לסוגי� שוני� של חובות דקיימת  חוקב

בידי האחראי  בקטי%... (הדורשת "יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירהבגיר 
ב עיסוק� במקצוע� או בתפקיד� ווח המחייבת נושאי תפקיד ("שעקיחובת ד 6;עליו")

חובת דיווח  7);די האחראי עליו"נעברה עבירה... בילחשוב כי היה לה� יסוד סביר 
ר לחשוב כי אחראי אחר המחייבת אחראי על קטי% או על חסר ישע (שהיה לו "יסוד סבי

  המחייבת מנהל או אישיווח מיוחדת וכ% חובת ד 8)על קטי% או חסר ישע עבר בו עבירה"
  
 
  .10, ס"ח 1989�), התש"26%חוק העונשי% (תיקו% מס'    2

  (להל%: חוק הנוער). 311ס"ח    3

 .א לחוק הנוער, הסעי� בוטל ע� כניסתו של החוק לתוק�2ס'    4

; כ% ראו: תקנות בריאות הע� (הודעה על 191, 1, ע"ר תוס' 1940ב לפקודת בריאות הע�, 29ס'    5

. כ% ראו: "איתור זיהוי וטיפול בילד המוכה בבתי 299, ק"ת 1975�חשש אלימות), התשל"ו

), המדגיש את החובה לדווח למשטרה ÊÂÙ˘‡ È˙Â¯È˘ ¯ÊÂÁ– ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó )1985 החולי�" 

 מוכה.אודות ילד 

  ד(א) לחוק.368ס'    6

 ד(ב) לחוק.368ס'    7

 ד(ג) לחוק.368ס'    8
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% עבירת מיאודות לדווח  ,במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת ,צוות במעו%
 ב(ב)368מת חבלה חמורה לפי סעי� לחוק וכ% על עבירה של גרי 345�348לפי סעיפי� 

טי%" (או אחראי על חסר "אחראי על ק דייג� כשאי% מדובר בעבירה שנעברה על  לחוק,
  9., וזאת נוס� על החובה שלו כנושא תפקידישע)
 ניתנת ינהא, מדובר בחובת דיווח אישית, שלגבי כל אחת מהחובות הקבועות בחוק  

כל אחת  קיימת לגבי פקיד הסעדהאפשרות לדווח על המקרה למשטרה או ל להעברה.
מתי ראוי לדווח  להנחותואפשרות כשמדובר באזרח, אי%  האמורות. הדיווח מחובות

הנחיות של  ,בדר# כלליש,  , א# כשמדובר בנושא תפקיד,למשטרה ומתי לפקיד הסעד
 ווחיא� המקרה ראוי לדבשאלה מנחות אותו המדריכות וה ,בה הוא מצוישהמערכת 

תפקיד להפעיל את הנושא  מכוונות את ההנחיות אל ישירות למשטרה. לפקיד סעד או
התחשבות בגורמי� שוני� שעיקר� טובת הקטי% או חסר  כדי בזהירות תו# שיקול דעתו
שמהווה "החשוד" בביצוע העבירה לסביבתו הקרובה (וג�  רמת הסיכו%בהישע וכ% 

מבחינת  מחייב קיימת בדר# כלל התייחסות בהנחיות איזה מקרהזו, מבחינה  .חוקה)הר
צרי# להיות  ואיזה מקרה הוייהתערבות משטרתית מיידית ללא כל ש ,חומרתו ואופיו

ראוי לדווח את שיקול הדעת א�  להעביר אליו ,למעשה ,(ובכ# לפקיד הסעדמדווח 
  .דת הפטור)עו% לויבעניאו לפנות  המקרהלמשטרה אודות 

  
זוכה לו  הואשמהטיפול , שונה סעדהמקרה כאשר הדיווח מגיע לפקיד ל הטיפול הנית%

וח ישירות למשטרה, נפתחת א� המקרה מד0אשר הדיווח מגיע ישירות למשטרה: כ
א� כי על המשטרה להעביר  הנובעות מכ#,התוצאות על כל  ,חקירה משטרתית בהכרח

חייב הוא לפקיד סעד, מד0וח א� המקרה  10בו.ווע� לפקיד סעד ולהי מידע שהגיע אליה
עדת הפטור וופנות בקשה להמשטרה, א# הוא ג� רשאי ללהדיווח  אמנ� להעביר את

 ,. אחת השאלות שיידונו להל%ישע ולבקש לפטור אותו מדיווח בחוק חסריהקבועה 
שמא או זמני פטור קבל אפשרות לקיימת  �היא א ,במפורשבה והחוק אינו מדבר 

  .בלבד באופ% סופיהפטור נית% 
  

 
 ד(ד) לחוק.368ס'    9

החקירה נפתחת ככל חקירה אחרת, כאילו ד0וח המקרה ישירות למשטרה. זאת, פרט למקרי� שבה�    10

לפי  –קיימת המלצה של פקיד סעד, הניתנת מתוק� חובת ההתייעצות של החוקר המשטרתי עימו 

א� יש מקו� לנקוט פעולות מסוימות הנחוצות (כמו עיכוב חקירה או  –ד(ז) סיפא לחוק 368 ס'

עיתויה) בשי� לב לטובת הילד. ראו ג� מאמר% של מרי� פבר וחנה סלוצקי "בי% הגנה לטיפול 

 Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰Á�Ê‰Â ˙ÂÏÏÚ˙‰ 951 ,975בקטיני� נזקקי�: תפקיד פקיד הסעד לחוק הנוער" 

  ).2007יהודה ומאיר חובב עורכי�, �רובי�, יור� ב%(דרורה הו
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תפקידו במרכז במהל# אירוע אודות ווח ימצב מיוחד נוצר כאשר פקיד הסעד מקבל ד
, בשל אופיו הריכוזי של בתחילה והוא סבור כי אי% מקו� להלי# חקירתי. 11,ההגנה לילד
 –זו תחת קורת גג אחת את כל הגורמי� המטפלי� בתלונה מעי% המכנס  – מרכז ההגנה

 מיידיבאורח  התלונה ומעביר את הילד מקבל אתהוא ה כי פקיד הסעדג היה נהו
באמצעות קצי% החקירות המשטרתי המצוי א� הוא במקו�,  ,)"הסרט הנע"(בשיטת 

 תנפתחמעשית, מבחינה  ,בכ# .במקו�א� הוא חוקר הילדי� הנמצא  תו שללחקיר
פקיד מברי� זה מנע משטרתי. מצב דהווח ידהלמסגרת  בהכרח חקירה והדיווח נכנס

 ,אי% מדובר במקרה הראוי בדיווח למשטרה סבור כיהיה  א� ,דעת קולישהפעיל הסעד ל
 ,עדת הפטור לקבלת פטור מדיווח. מצב דברי� זה השתנהוול מלהפנות את המקרה

מקרה מופנה תחילה לפקיד סעד וא� הוא סבור  כללפיה ש הוכיו� קיימת הנחיה ברור
, עליו לבלו� את התהלי#, להשהות את חקירת המקרה למשטרהכי אי% מקו� לדווח על 

  12.ווחיולפנות אל ועדת הפטור בבקשה לפטור את המקרה מד הילד
  

2.  �  קיו
 חובת הדיווח� אי 
 שלבמקרימדיניות ההעמדה לדי

משרדי הממשלה  נה מורכבת ביותר.יה בחוק היישו� חובות הדיווח שנקבעלמערכת ה
 של יות הדיווח הוציאו הנחיות מתאימות, כמו הנחיותהמעורבי� ביישומה של חוב

י� ברחבי משרד העבודה והרווחה המופנות לפקידי הסעד ולגורמי הרווחה השונ
של משרד הבריאות, המופנות לבתי החולי� ולגורמי הבריאות בכל  יוהנחיות 13האר�;

 
כיו� מדובר במרכז ההגנה "בית לי%" הממוק� בקריית היובל בירושלי� (הידוע ג� בש� "הדסה    11

הקטנה" שנפתח ושמתפקד כמרכז ניסויי מזה שני� ספורות, וכ% במרכז הגנה "בית לי%" נוס� 

ז מובאי� מקרי� מוגדרי�, כאשר הקטי% הנפגע השומר". למרכ�שנפתח לאחרונה בבית החולי� "תל

מובא למרכז כדי שיטופל בעניינו החל מהשיחה ע� פקיד הסעד. רק א� סבור פקיד הסעד שאי% 

מקו� לפנות לוועדת הפטור, נמש# הטיפול בחקירת הילד על ידי חוקר הילדי�, בחקירת המשטרה 

 והלאה.

ת הנושא הטיפולי ואת הנושא החקירתי כאחד, היה בתחילה, בגלל אופיו של המרכז ככזה המרכז א   12

פקיד הסעד מעביר את המקרי� לחקירתו של חוקר הילדי�, והמקרה היה נכנס להלי# חקירתי, א� 

א� סבר כי אי% מקו� לחקירה. במהל# הזמ%, התגלעה מחלוקת בעניי% שהובאה להכרעתה של 

כ# שא� פקיד הסעד סבור כי המקרה פרקליטת המדינה. בהנחייתה, השתנו פני הדברי�, כאמור, 

אינו ראוי לחקירה אלא לקבלת פטור (ואפילו זמני) מוועדת הפטור, הוא לא יעביר את הילד לחוקר 

 הילדי� ויפנה בקשה מתאימה לוועדת הפטור.

לעניי% חובת הדיווח  לפקידי הסעד ברחבי האר�הנחיותיה השוטפות של פקידת הסעד הראשית    13

  ועודכנו לאחר מכ% כמה פעמי� בשנות 1999(הופצו בשנת  ע" ו"קטיני�""חסרי היש אודות

פקידת הסעד הראשית להגנה על חוסי�, , כשעדכו% נוס� עומד להתקבל בימי� אלה); חוזר 2000�ה

והכולל  שהוא חוסה המופנה אל כל הרשויות המקומיות, לגבי חובת הדיווח בגי% פגיעה בחסר ישע

  ).2007(נהלי� לפעולה בנושא 
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 15."לכחוזרי מנכהמופצות של משרד החינו# והתרבות,  יווכ% הנחיות 14רחבי האר�;
וכ%  ,חינו#ומוסדות חולי�  במערכות השונות, כמו בתי הנערכות פעולות הסבר

חוקרי לו וערלחוקרי נ ,מועברי� ימי עיו% והשתלמויות לחוקרי הילדי� במשרד הרווחה
  משטרה המטפלי� בנושא.

בה� העמידו לדי% את מי ש מעטי� מקרי�דרכו של חוק חסרי ישע היו תחילת ב  
חשדות שהועלו נגד שני מורי� נוגע לשיקול דעת בהפעלת ר# לצו .זושהפר חובה 

התעללות אודות ווחו יכ# שלא דבמלמדי� באחת מהישיבות התיכוניות בירושלי�, 
 מתוק� תפקידה המחברתעל ידי שטופלו חשדות  – מינית של ראש הישיבה בתלמידיו

ישע ועד חוק חסרי שנחקק נאספו נתוני� בדבר תלונות בנושא מאז  – 1998 שנתב
כ% נעשה עיו%  .1990�1997, בי% השני� שני� כשבעפול באותו מקרה, במהל# ילט

דגש על העילות ובמיוחד הוש�  ,אשמי� בעבירות אלהבה� הורשעו נשמדגמי במקרי� 
 . מאיסו� נתוני�שהביאו את היוע� המשפטי לממשלה לעכב הליכי� במקרי� כאלה

לדי% של מי העמדתו נטרס הציבורי במימוש בי% האיעימות שקיי�  עולה ומהפסיקה אלה
, השמפר את חובת הדיווח לבי% התחשבות בשיקולי� אישיי� מיוחדי� של מבצע העביר

הפרת אותה חובה.  שפורטו בבקשה לעיכוב ההליכי� או בטיעוני הנאש� לעונש בגי%
עבירות מי% קשות אודות  מנהל בית ספר לא דיווח ÁÏ‡,16„„בפרשת  ,הלדוגמ ,כ#

גבר ש�  .בשל כ# מתפקידו כמורהאותו פיטר ובית הספר, ב �מורי% האחד מ צעשבי
נאמר כי יש צור# "לשנות ו ,האינטרס הציבורי על הנסיבות האישיות של מבצע העבירה

בציבור תפישות עול� בכל הנוגע לקטיני�, ובפרט בחברות סגורות ובקהילות 
כ% נאמר, כי "הפגיעה היא לא  17.שמעדיפות לשמור בתוכ% עבירות שנוגעות לקטיני�"

עבירה אלא ג� באות� קטיני� שטר� נעברה בה�  הרק באותו קטי% שלגביו ידוע שנעבר
  18עבירה וה� חשופי� לפגיעה".

  
 
(התשס"ג); "איתור זיהוי  ÂÙ¯ Ï‰�ÈÓ ¯ÊÂÁ– ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó 62/02‡‰ "קטיני� נפגעי התעללות"    14

(התשס"ד); וראו  Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ 25/03˙וטיפול בקטיני� נפגעי התעללות והזנחה" 

שיח בעניי% �זו השאלה: רב –עוד בכר# זה, בחלקה של הגב' נירית פסח: "לדווח או לא לדווח 

 410, 401ד �ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óחובת הדיווח במערכות ציבוריות שונות ובקרב הציבור הרחב" 

)2010�2009( .  

). 1997ראו "מניעת התעללות בקטיני� ובחסרי ישע", חוזר מנכ"ל משרד החינו# חוזר מיוחד א (   15

שי% מאז מועד הכנס (ראו בה"ש הפותחת מאמר זה) בוטל חוזר זה בעקבות תיקו% לחוק העונ

חובת הדיווח על עברה ) וכעת ההנחיות מעוגנות בחוזר הבא: "2007�), התשס"ז94((תיקו% מס' 

); 2008( (ב)ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ 3" בקטי% על פי חוק וחקירת תלמידי� כקורבנות וכעדי�

Ó Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ˘¯„ ראו ג�: "התמודדות מערכת החינו# ע� פגיעה מינית של תלמידי� בתלמידי�" 
Á‰ÍÂ�È 2) (א)1999.(  

 ).16.2.1998(לא פורס�, ÁÏ‡ '� Ï‡¯˘È ˙�È„Ó„„  1485/96ראו גזר הדי% בת"פ (שלו� ב"ש)    16

 לגזר הדי%. 2ש�, בעמ'    17

  ש�.   18
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 20,מהי "חבלה של ממש" 19,מיהו "האחראי על הקטי%" כגו% ,ג� השאלות הפרשניות
עולות  ,ות נוספותשאלות פרשניו 22מהי "התעללות נפשית" 21,מהי "התעללות גופנית"

  עיכוב ההליכי�.בדבר ות משקל בהחלטה בדבר העמדה לדי% או סותופ
  

מוגשות בה� שמעטי� (א� בכלל) ה� המקרי� הינה כי  השני� לאור#התרשמותי 
תלונות ב המקרי� מדובר בובר .את חובת הדיווח אזרח המפר אודותתלונות למשטרה 

תלונות בגי% הפרת  ואילו ,י תפקידנושא הדיווח המוטלת על חובת ה שלבדבר הפרת
 דייעבירות שנעברו על אודות כאמור לדווח  (שחובתו"אחראי על קטי%"  חובתו של

כחלק מחומר הראיות הכולל בגי%  ,בדר# כללכעבירות,  מתגלות ,אחראי אחר על קטי%)
 א� יש מקו�הפרקליטות שוקלת  ,נסיבות אלהב. עבירת ההתעללות נגד הקטי%

 
לעניי% זה נשאלה שאלה, א� שמרט� קטי% (בגיל האחריות הפלילית) הוא בגדר "אחראי על קטי%".    19

  קטי%" בתנאי שמתמלאי� התנאי� המצטברי� שלהל%: דעתי היא שהוא מוגדר כ"אחראי על

(א) מעמדו של הקטי% כשמרט�: הימצאו לבד ע� הקטי% הנפגע באופ% שאי% בבית באותה עת 

בפועל אד� אחראי אחר על הקטי%; (ב) התדירות שבה משמש הקטי% כשמרט� של הקטי% הנפגע 

לבי% הקטי% הנפגע (יחסי תלות או ומש# זמ% השמרטפות; (ג) מערכת היחסי� שבי% הקטי% השמרט� 

 מרות); (ד) הפרש הגילי� שבי% הקטי% השמרט� לבי% הקטי% הנפגע.

כד לחוק העונשי%) וכ% דברי ההסבר של 34לעניי% זה ראו הגדרתה של "חבלה" בסעי� ההגדרות (ס'    20

חבלה" ), המפנה להגדרת "146, ה"ח 1989� ), התשמ"ט31הצעת החוק (חוק העונשי% (תיקו% מס' 

שבחוק העונשי%, והיא "מכאוב, מחלה או ליקוי גופניי�, בי% קבועי� ובי% עוברי�". כ% ראו: ע"פ 

), ש� נדונה השאלה 1972( 155, פ"מ (תשל"ג) עח Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '� È·ÚÂÊ 123/71(מחוזי ב"ש) 

  מהי פרשנות הביטוי "של ממש" המתלווה למילה "חבלה". בפסק הדי% נקבע כי הכוונה היא

חבלה שהיא תוצאה של פגיעה "גופנית", להבדיל מחבלה מהסוגי� האחרי� הכלולי� במושג ל

"Harm" " שבהגדרה, כגו% מחלה או מיחוש וכי אי% במילהActual כדי להוסי� מימד כלשהו או "

(מהדורה  629חלק שני  ÌÈÏÈÏÙ· ÔÈ„‰ ÏÚ. ראו ג�: יעקב קדמי "Bodily Harm"לשנות את המושג 

  ).1995מעודכנת, 

) (להל%: עניי% 2000( 145) 1, פ"ד נד(Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '� ˙È�ÂÏÙ 4596/98לעניי% זה ראו: ע"פ    21

˙È�ÂÏÙ שבו קבעה השופטת דורית ביניש (כתוארה אז), כי בהיעדר הגדרה בחוק, יש לפרש את ,(

ית" לשו% החקיקה על פי תכלית החוק ותו# כדי הפעלת שיקול דעת שיפוטי, וכי "ההתעללות הגופנ

המצפו%  –נבדלת מעבירת התקיפה בכ# שהתעללות "מתייחסת למקרי� שמחמת אופיי� וטיב� 

והרגש אינ� מאפשרי� להתייחס אליה� כאל מקרי תקיפה בלבד. היותה של ההתעללות התנהגות 

הטומנת בחובה אכזריות, הטלת אימה או השפלה... מקנה לה את התווית הסטיגמטית הבלתי 

); 13, פס' 168וית בהכרח לכל מעשה עבירה הכרו# בהפעלת כוח" (ש�, בעמ' מוסרית, שאינה נלו

ËÙ˘Ó‰Â „ÏÈ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ראו ג�: בנימי% שמואלי "בי% תקיפה, התעללות וענישה גופנית כלפי ילדי�" 
ÈÏ‡¯˘È‰ 183 ,212�209  ,2010(תמר מורג עורכת.( 

גדרה בחוק א# נית%, לדעתי, לאמ�, כמו לגבי ההתעללות הפיסית, כ# ג� ההתעללות הנפשית לא הו   22

בשינויי� המחויבי�, את הקריטריוני� שהציבה השופטת ביניש לגבי התעללות פיסית בעניי% 

˙È�ÂÏÙ ובמקורות המצויני� בהערות 80�86מ' , בע21. ראו ג�: שמואלי, לעיל ה"ש 21, לעיל ה"ש ,

 ש�.
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נגד הקטי%,  אותו "אחראי על קטי%" שביצע את העבירה של וזוג�ב% % שללדי ובהעמדת
  23.שהוא עצמו אחראי על אותו קטי%

  
בחיי הקריטריוני� שהתגבשו את ועדות הפטור ו % שלפעילות כעת אעבור לסקור את

  למת% פטור.המעשה 
  
  

  ועדות הפטור ב.
  

  תכלליסקירה  .1

   הקובע: חוק חסרי ישע,לד(ו) 368ת מתוק� סעי� ות הפטור פועלוועד

משטרה בצירו� המלצתו לווח לפי סעי� זה יעבירנו יפקיד סעד שקיבל ד
לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח, אלא א� כ% קיבל אישור שלא 

ועדות שהקי� שר המשפטי� ולהעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת ה
�יהיה היושבחברי ועדה כאמור יהיו נציג פרקליט מחוז והוא  לעניי% זה;

  .גת רב פקד ומעלה ופקיד סעד מחוזיראש, קצי% משטרה בדר
  

) המתייחסות לאופ% אחר , אי% הוראות בחוק (או בחיקוקזה לאמור בסעי� לאקוניפרט 
 תפרוצדורליועדה מבחינה ו, אי% פירוט של סמכויותיה של השל ועדת הפטור הפעולת

  24.אי% קריטריוני� למת% הפטורותית יראימבחינה ו
  

פרקליטויות  ששליד כל אחת מ ע� הוספת התיקו% האמור לחוק, ,ועדות פטור הוקמו
לפי  .שבע� אביב, מרכז, חיפה, צפו% ובאר�ירושלי�, תל וה%: ,המחוז שברחבי האר�

  פרקליטות.כל עדות מונה פרקליט בכיר מושל כל אחת מהו אשרשב ליו ,דרישת החוק
  

משרד המשפטי� להוציא תקנות או הנחיות  בתחילת פעילות% של ועדות הפטור התכוו%
 אי% הוראות חוק אוכיו� ש כ# ,הנחיות לא גובשו –בסופו של דבר  – א# לאופ% פעולת%,
  בכתב לגבי דר# פעולת% של ועדות הפטור. הנחיות ברורות

 
ראו "מדיניות התביעה בהעמדה לדי% בגי% שותפות בעבירה של ב% זוג להורה שהתעלל בילדיו"    23

‰�È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ˙ÂÈÁ�‰ 2.6 )2002 1110/00). כ% ראו לדוגמה, ע"פ ÌÈ�ÂÏÙ '� Ï‡¯˘È ˙�È„Ó פ"ד ,

על עבירה של הפרת חובת הדיווח, בצד העמדתה ), שבו הועמדה א� הקטי% לדי% 2000( 229) 5נד(

 לדי% יחד ע� האב בעבירה של התעללות קשה כ"אמצעי חינוכי" בילדיה�.

ג� לוועדת הפטור אי% סמכויות של ועדת חקירה. לכאורה, על פי אופייה, מצוי% בחוק כיצד נית%    24

 לביקורת בג"�. ניתנות –ככל החלטה מינהלית  –לתקו� את החלטותיה ומכא% שהחלטותיה 
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צגי� את דר# יקריטריוני� המיעצמ% עדות והויצרו  ,פרקטיקהזאת, בלמרות   
במשרד המשפטי� מדי תקופה פורו� מורחב א� מתכנס  2008ומאז שנת  ,יה%תופעול

של יושבי ראש ועדות הפטור וחברי הוועדה האחרי�, שמטרתו לגבש קריטריוני� 
שונות המועלות  משפטיות דיו% בסוגיותכדי אחידי� לפעילות% של ועדות הפטור, תו# 

  25חבריה.על ידי חבר מהוועדה או  ראש שבעל ידי יו
א קיו� הדיוני� בדלתיי� וועדות הפטור ה שאימצה י�יהבסיסהענייני�  דאח  

 ,ועדה מתקיימי� בפרקליטותולמרות שדיוני ה פניה חסוי.לסגורות, כאשר החומר ש
 .סיו� ההלי#לפתיחת תיקי הפניות למת% פטור ועד מעת החיסיו% לגביה� נשמר 
רכי מדלחלוטי% ת מנותק עדת הפטורווהפניות המופנות ל הפרוצדורה הננקטת לגבי

המקרי� אינ� מגיעי� כלל  .בפרקליטותת ווהשוטפ ותהפליליי� הרגיל פתיחת התיקי�
, הרישו� לגביה� .הוועדהראש  יושבמועברי� ישירות לוה� אל מזכירות הפרקליטות 

 ראש יושבמותרת לעיונו של כ# שהפנייה  חסויו נפרדבאופ% נעשה  ,כמו ג� אחסונ�
  הוועדה בלבד.

הצור#  .בהצלחה מטרתהולהגשמת לאמינותה  ,עדהולעבודת הונו חיוני יהחיסיו% ה  
עדה לא ובדלתיי� סגורות תו# הבטחה, כי המידע שמגיע לידיעת הו לקיי� את ההלי#

מובא מידע לגבי מצבו הרפואי או  ,במקרי� רבי� .עדהוייחש�, הוא בעוכריה של הו
ו# המשפחה עדה פרטי� רבי� על היחסי� בתופני הולהנפשי של החשוד ונחשפי� 

ועדה ופני הלבמקרי� לא מעטי� מובאת  פרטי� אחרי� שהגנת הפרטיות יפה לה�.ו
ולעתי� קרובות  ,(אמנ� בעדות שמיעה) התייחסותו של החשוד לעצ� החשדות נגדו

, יפוליטומסכי� להיכנס להלי#  משת� פעולה ע� רשויות הרווחההחשוד עצמו 
בלי שהוא מוזהר כדי% כדר#  ,כמוב% ,זאת – פול מונחת הודאה במעשהויכשבבסיס הט

ועדה ומחליטה ה ,בחלק ניכר מהמקרי� הנדוני� .המשטרב השהוא מוזהר בהלי# חקיר
רוע חד פעמי של יאלדוגמה, כאשר מדובר ב .למשטרהווח ילפטור את המקרה מד

החשוד משת� ר שאכ ,אי% סיכו% שמבצעו יחזור על מעשהור שאכ ,אלימות פיסית
. ריכה הלי# זהצטובת הקטי% מר שאפול ובשיקו� וכיהרווחה בט פעולה ע� רשויות

בשלב  לא הייתה מגיעה להחלטת הפטור אילולא שיתו� הפעולה של החשוד.הוועדה 
עדה, אי% לנות% המידע וג� לא לוועדה כל ודאות שההלי# ופני הולמידע כזה מונח שבו 

כי המידע  ,מטעמו או למי ,תכ%, שאילו היה נאמר לחשודיי יסתיי� במת% פטור.
תינת% החלטה הדוחה את הבקשה ר שא� באותו שלב עשוי להיחש� כיהשהתקבל על יד

אפשרות הובכ# הייתה נכשלת  ,לא היה משת� פעולה ע� רשויות הרווחה –למת% פטור 
. לה�הוועדה נועדה להחיל את המערכת הטיפולית והשיקומית במקרי� המתאימי�, ש

 
כפי שצוי%, אי% הנחיות מחייבות, א# ההנחה שבעיקרו%, כיוו% שמדובר בפרקליטויות הפועלות    25

פחות או יותר באותה מדיניות של תביעה בכל רחבי האר�, הרי שייווצרו אות� קריטריוני�. ע� 

תו# שיקול א� יש זאת, קיימת כוונה למסד בעתיד קריטריוני� כאלה במסמ# מנחה לוועדות הפטור, 

צור# בתיקוני חקיקה בהתא�. בעת כתיבת שורות אלה מתקיימי� דיוני� בנושא זה במשרד 

  המשפטי�, בראשותה של מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, עו"ד אפרת ברזילי.
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פניה על ידי פקיד לוהחומר המובא  הגו� חקירבגדר נה , ועדת הפטור איכפי שהובהר
את ת% ילולשקול את שיקוליה כדי לערו# את האיזוני� הראויי� לה  לאפשרהסעד נועד 
א� יש מקו� לית% פטור או לדחותו. לפיכ#, ע� מת% החלטה בדבר בשאלה החלטתה 

הובא מה נחסה החומר שיוע מסתיימת עבודת הוועדה ,פטורמת% דחיית הבקשה ל
הוא המקרה למשטרה, כפי שאודות לדווח  החובהבידי פקיד הסעד  נותרתפניה. כ# ל

  26.ועדת הפטורועושה אילולא פנה ל אכ% היה
  

  הקריטריוני
 למת� פטור מדיווח .2

  "פטור זמני" ו"פטור סופי" א.

המילה  בו וננקטת –או סופי  זמניא� מדובר בפטור  – פטורה אופימתייחס ל אינוהחוק 
הנקרא הלי# ביניי� מעי%  עדות השונותוונוצר ב ,פרקטיקהבלמעשה,  בלבד. טור"פ"

להשלי�  י�הסעד מבקש יפקיד מקרי� שבה�ב ,לדוגמה ,נית% כזהפטור  ."פטור זמני"
עדה למת% ושל הושיקוליה  רשה.פלגבי המעורבי� בבו הוחל שמידע או הלי# טיפולי 

דחייתה  או מידע או נסיבות המצדיקי� את נתוני�די אי%  , וה�:ברורי�ה� פטור זמני 
בכלל זה  27.למת% פטור סופי מדיווח של הבקשה או כאלה המאפשרי� גיבוש החלטה

על פני פרק זמ%  ,בה� מבקש פקיד הסעד מהוועדה פטור זמני כדי לבחו%שמקרי� יבואו 
  .א� השיקול הטיפולי גובר על השיקול לקיי� את ההלי# הפלילי ,שתגדיר

  
חשדות לביצוע עבירות ה% כלפי קטיני� ה% כלפי אודות כאמור לדווח ייב מחהחוק 

אול�, רוב רוב% של הפניות  28כפי שה� מוגדרי� בחוק חסרי ישע. ,"חסרי ישע"
פני הוועדה ה% למת% פטור במקרי� של חשד לביצוע עבירות כלפי קטיני� להמובאות 

שהדבר ג� תכ% יטיני�, א# ימאשר בקפחות עבירות נעברות בחסרי ישע שתכ% ייאכ%, (
וג� נובע מנגישות� הרבה יותר של גורמי חינו# ורווחה לקטיני� מאשר לחסרי ישע 

 
באחד המקרי� שבה� דחתה ועדת הפטור במחוז ירושלי� בקשה לפטור מקרה מדיווח, ניתנה על    26

יה החלטה הדוחה את בקשת המשטרה לחשו� את החומר שהיה לפני הוועדה במהל# התקופה יד

שבה ניתנו פטורי� זמניי� מדיווח, עד למת% החלטתה במהל# התקופה (פטורי� זמניי� שניתנו בשל 

בשל  –החשש לחייה של המתלוננת עקב סירובה לשת� פעולה ועקב איומה להתאבד), וזאת 

 פניה כאמור. חסיונ� של ההליכי� ל

במספר לא מבוטל של מקרי�, מבקש פקיד הסעד פטור זמני כדי להכי% מתלונ% (או מתלוננת)    27

שמצבו הנפשי בשלב הפנייה עדיי% אינו מאפשר דיווח למשטרה ושפתיחתה של חקירה, ללא 

 הכשרתו לכ#, עלולה א� לגרו� לו לנזק נפשי חמור יותר.

  א לחוק.368ס'    28
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בכל זאת, חיבור זה יתייחס,  29מרגישותו הרבה יותר של הציבור כלפי קטיני�).
  ג� לחסרי ישע ולא רק לקטיני�. ,במקומות הרלוונטיי�

  
חס למת% הפטור ה% לקטיני� ה% לחסרי אתייולהל% אציג את הקריטריוני� שנוצרו, 

  30ישע.
  
  הקריטריוני
 שנוצרו ב.

מחוז בעדת הפטור וסוגי� שוני� של מקרי� שנדונו והחלטות שניתנו בו ובאולהל% י
מעי% "קריטריוני�" למת%  שנצבר במהל# הזמ%, יצרו הניסיו%מקרי� אלה ו .ירושלי�

  .עדות ברחבי האר�וי� את כל הוצגישמדובר במקרי� המי . ההנחה היא,במחוז זה פטור
  

למת% "פטור וא� יתייחסו למת% "פטור זמני"  ,שיובאו להל% ,נוצרוהקריטריוני� ש
את הקרקע  ,בסופו של דבר ,סופי" מדיווח, שכ% במקרי� רבי� מת% "פטור זמני" מכשיר

שנפקותה היא לדחיית הבקשה למת% פטור  –במקרי� מסוימי�  .למת% "פטור סופי"
  המקרה למשטרה.אודות ד הסעד לדווח שעל פקי

הוא  %עניינברוב% פני ועדת הפטור לכפי שצוי% לעיל, הפניות למת% פטור המובאות   
   עבירות הנעברות בקטיני�.אודות בחובת הדיווח 

   

1 .ÌÈ�ÈË˜· ˙Â¯È·Ú È¯˜ÓÏ ¯ÂËÙ  

  .הה� מהווי� רשימה סגוראי% מייצגי�, א# שה� בגדר מקרי� להל% יובאו מספר מקרי� 
  
i. פניות למת% פטור זמני כדי לברר את עובדות המקרה  

, מגיעות שנויות במחלוקתברורות ושאינ%  העובדות והנסיבותבה� בצד המקרי� ש
לפקיד  ודווחש העובדות אינ% ברורות דיי%בה� ש"מעורפלי�" מקרי� בעדה ולו פניות
 לעתי� .המקרה עובדותפטור זמני כדי לברר את  הסעד מבקש פקיד ,במצב זה .הסעד

 
פר המקרי� המובא לפני הוועדה הול# וגדל ע� השני�. במחוז ירושלי�, עד לסו� שנת יצוי% שמס   29

מהפניות מדובר  90%� פניות למת% פטור, מתוכ%, בכ 80� , הופנו אל הוועדה בממוצע עד כ2007

ממכלול הפניות שהופנו מתייחסות לעבירות של קטיני�  20%�בענייני קטיני�. כ% יש לציי%, שכ

חמישה מקרי� בדבר חשד לביצוע  2007רכת החינו#. כ% הופנו לוועדה בשנת בקטיני� בתו# מע

עבירות תקיפה של איש חינו# כלפי קטיני� במסגרת מערכת חינוכית או טיפולית. מאז סו� שנת 

  .100עלה מספר המקרי� במחוז ירושלי� על  2007

 א� נית%, עקרונית, לפרס� אי% פרסו� של ההחלטות מפאת היות% חסויות, במסגרת הלי# חסוי. ג�   30

החלטה כלשהי תו# השמטת הפרטי� העלולי� להביא לזיהוי הקטי%, יקשה מאוד לפרס� ג� 

 החלטות שרוב רוב� של הפרטי� בה% חסויי�, ויקשה לפיכ# להבינ%.
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 ,למשטרהאודותיו  י למת% פטור ומדווחהסעד למסקנה כי המקרה אינו ראו פקיד מגיע
  תקופת הפטור הזמני. במהל#בתו� הבירור העובדתי 

  
מקרה  אודותפקידת הסעד לווח ידב עסק, 2001משנת  ,אחד המקרי� "המעורפלי�"
תרשמה כי מדובר ה פקידת הסעד .על גופו של תינוק שבו נמצאו סימני� כחולי�
בבעיות נעוצה כי סיבת הסימני� הכחולי�  ,טענת� .בהורי� מסורי� ואוהבי�

 ,במקרה אחר נמצאה כנה ואושרה בבדיקה רפואית שנעשתה לתינוק. ,המטולוגיות
דיווחה גננת לפקידת הסעד אודות ילדה שהגיעה באיחור לג% כאשר היא  ,2003משנת 

מא שמה לי דברי� כואבי� על הראש". לבירור אוחזת מדי פע� בראשה וטוענת כי "א
נודע לה  ,במהלכו .החשד ביקשה פקידת הסעד פטור זמני אשר נית% לה על ידי הוועדה

שבה מצמידי� אלקטרודות  G.E.E כי באותו בוקר נלקחה הילדה על ידי אמה לבדיקת
 יווחדנית% פטור מלא מ ,ומכא% מקור תלונתה של הילדה. בנסיבות אלה לראש הנבדק,

  המקרה למשטרה.
  
ii.  ה נגד קטיני�, שבוצעה על ידי אחד מתמשכת בתו# המשפח� לאאלימות פיסית

 אחד מבני המשפחה הבגירי� דייל מההורי� או ע

הוועדה . עדה א� טובתו של הקטי% מצדיקה את מת% הפטורובודקת הו ,במקרי� אלה
של  מצבואת  ;נסיבותיהחומרתה ו ,אופייה של האלימות :את בכל מקרה לגופו, ,בודקת

החשש שדיווח למשטרה יחמיר את מצבו של הקטי% או את ו ;הקטי% בתו# המשפחה
בה בשעה  ,לא ישת� פעולה ע� רשויות החקירה)הוא ש בגללשלא יביא כל תועלת (ולו 

הפוגע להכיר במעשיו האסורי� ולהיכנס להלי# מצד שמת% פטור זמני יביא לנכונות 
שההלי#  היא, י� כאלהת האלימות כלפי הקטי%. ההערכה במקרטיפולי, תו# כדי הפסק

  סיכו%.נתו% ב יהאשהקטי% לא  יוביל לכ#הטיפולי 
  

המקרה אודות כי טובת הקטי% מצדיקה שלא לדווח באותו שלב ה דהווע סבורהא� 
כדי לעקוב אחר מצב  אחדי� חודשי�עד למשטרה, נית% בדר# כלל פטור זמני של חודש 

עשוי הדיו%  פטור זמני זה מואר# בשל אופיו של הטיפול והמשכו. ,לעתי� הדברי�.
במת% פטור סופי או בדחיית הבקשה (ואז מחויב פקיד הסעד  ,בסופו של דבר ,להסתיי�
 ההלי# הטיפולי של יול בהתא� לנסיבותוהמקרה), הכ למשטרה אודות לדווח

כשטובת הקטי% פקידת הסעד במהלכו,  דייל מעקב שנעשה עבהתא� לו ולתוצאותיו,
  עדה.ואת החלטת הו , כאמור,היא המכתיבה

  
כי על פקיד הסעד ועדה מציינת בהחלטה וווח כאשר הינית% פטור סופי מד ,לעתי�

בעתיד מקרה דומה נוס� שידווח יישנה שא� ליידע את הפוגע בדבר ההחלטה כדי 
א�  חשו� לחקירה המשטרתית. –שלגביו נית% הפטור  –למשטרה, יהא ג� המקרה 

פני ללמרות המקרה הנוס� סבור פקיד הסעד כי יש מקו� להביא ג� את המקרה הנוס� 
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א� יש  תחליטאת המקרה על רקעו של המקרה הקוד� ו הוועדהתבח% ועדת הפטור, 
   31ת% פטור ג� לגבי המקרה הנוס�.ימקו� ל

  
iii. זר המגדתי, �היהודיהמגזר  כגו% ,ימות מינית בתו# המשפחה במגזרי� סגורי�אל

  הערבי והמגזר האתיופי

ווח ידחשש שהיא לוועדה ינית לפנייתה של פקידת הסעד במקרה כזה יהעילה האופ
נפשית  ני�מוכ קטיני� רבי� אינ� לקטי%, עד כדי חשש לחייו.רב לנזק יגרו� למשטרה 

נוכח האפשרות לקשות בחרדות נתקפי�  �ה .תיפתח חקירהשבמקרה לשת� פעולה 
מקרי�  וח למשטרה.להתאבד א� המקרה יד0 מי�א� מאייה� � שהחקירה תיפתח ולעתי

 אלה מחייבי� הלי# טיפולי מתמש# בקטי% עצמו כדי לאפשר לו להתגבר על חרדותיוכ
שתג% עליו ע�  "חומת מג%", בד בבד ע� יצירת ירהלקראת הלי# החקבהדרגה להכינו ו

  .טרול�יונ הרחקת הגורמי� המאיימי� עליועל ידי , הפתיחת
  
מדובר במקרי� קשי�  א� א�ועדה היא כי ונקודת המוצא של ה ה,אלכצבי� מב

, , יש למנועוטובתובהקטי% נסיבות בהתחשב בהרי ש, בדיווח ,בדר# כלל ,המחויבי�
עדה נוכחת וולאחר שהו –פטור זמני  שנית%רק לאחר על כ%,  .ווחידאת הלפחות זמנית, 

החלטה  לתת שוקלת, בעתוי הראוי,א הי – חלפו הצפוי לווהסיכו% על הקטי% שהאיו� 
  המקרה למשטרה.אודות המחייבת את פקידת הסעד לדווח 

  
במגזר שאירע יה המתייחסת למקרה יעדה פנופני הולהובאה  ,1990בשנת , הלדוגמ

משפחה ביצע עבירות הנודע לפקידת הסעד באופ% כללי שאב  ,. באותו מקרהיופיתהא
 .המשפחה והקהילה לא ידעו על כ# הדיווח. בעת 17מי% בבתו הקטינה שהייתה כבת 

ע� פקידת הסעד. סירבה לשת� פעולה  הקטינה, שברחה מ% הבית ונמצאה במקו� מוג%,
עדה והביא לידיעתה כי והוזומ% אל יופית תמומחה למנהגי העדה האזו פנתה לוועדה. 

 שהשלותרבו� "קללה" של נידוי על כל בני המשפחה למש#  ,א� יתגלה הדבר בקהילה
 לית%ועדה והחליטה ה ,במקרה זה הילדי� במשפחה יוכרזו כ"אסורי חיתו%".ודורות 

 מטע�מעקב צמוד כדי קיו� , תו# בקירוב שהואר# מדי פע� והגיע עד לשנה פטור זמני

 
בדר# כלל, א� אירע מקרה נוס� לאחר מת% הפטור מדיווח, ידווח המקרה הנוס� למשטרה על ידי    31

שבו דווח לפקידת הסעד אודות  2005יחד ע� המקרה שקד� לו. באחד המקרי� משנת  פקיד הסעד

אלימות פיסית של א� נגד בתה הקטינה כ"ענישה חינוכית", נית% פטור זמני כדי לאפשר לא� 

להשתת� בתוכנית טיפולית. במהל# תקופת הפטור הזמני חזרה הא� והכתה שוב את בתה, דבר 

  טור בתו� תקופת הפטור הזמני. למרות זאת, אישרה הוועדה,שהובא לידיעתה של ועדת הפ

, מת% פטור זמני. זאת, כיוו% שלאחר המקרה שיתפה הא� פעולה בהלי# הטיפולי ודווח 2006בשנת 

לוועדה כי שיתו� פעולה זה הביא לשיפור ניכר בתובנה של הא� כלפי התנהגותה וכ% בשיפור ניכר 

יישמה אמצעי� חלופיי� לאלימות כלפי ילדיה, והאלימות בהתנהגותה כלפי ילדיה והיא למדה ו

 כלפיה� הופסקה.
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בנות ושלומ% של קטינות אחרות  ,אנשי הרווחה אחר שלומה ובטחונה של הקטינה
שהנערה לא תשת� פעולה זו בלבד לא עדה השתכנעה כי ולאחר שהו משפחה.אותה 

יחמיר, בי% היתר ומצבה ייל#  תיפתח חקירה� אאלא ש ,חקירה ע� המשטרה א� תיפתח
ווח, תו# יעל מת% פטור סופי מד ,1991בשנת  ,עדהוהחליטה הו ,בשל אותה "קללה"

כי , שנה 18 מלאו להנערה, שבינתיי� ל בהירמנחה את פקידת הסעד לה כדי שהיא
  32.בשלה לכ# ובעתוי המתאי�כאשר תהא רע לה ילהגיש תלונה על שא היא זכאית

  
שבו במגזר הערבי שהתרחש מקרה  היה ,1993 בשנתועדה ופני הלשהובא  ,מקרה נוס�

יתגלה כאשר  כי הועלה חשש אמיתי .הקטינה ביצע עבירות מי% בנכדתוסב מצד האב 
במקרה  סכנה.נשקפה  קטינהחייה של הל, ורצח בתו# המשפחהלהתבצע עלול העניי% 

הנפשית של  הכשנתיי� עד להכנ למש#מעקב  שהואר# לצור# פטור זמני %נית ,זה
ע�  � פעולהלשיתובו מתגורר הסב ושלהבטחת הגנתה בפנימייה מחו� לאזור הנערה, 

לאחר שפקידת הסעד דיווחה לוועדה כי  ,1995בשנת בתו� כשנתיי� ימי�, רק  .מהא
ניתנה החלטה מה פעולה, ימשפחתה הבסיסית משתפת עאי% חשש לגורל הנערה וכי 

  למשטרה. את פקיד הסעד לדווחהמחייבת 
  
iv.  אלימות מינית בתו# המשפחה המורחבת  

 מאושר פטור מדיווח.אי% בדר# כלל  ,במקרי� של אלימות מינית במשפחה המורחבת
ל להכשיר בה� נית% פטור זמני כדי לאפשר לרשויות הרווחה והטיפושיש מקרי�  ,אול�

פתיחת לפני להבטיח את שלומו כדי את המתלונ% הקטי% לקראת עדותו במשטרה ו
עדה למש# והו דייל עשהואר#  ר זמניפטו %נית ,2000שנת ב ,באחד המקרי� חקירה.ה

 ה שלשקיימה יחסי מי% בהסכמה ע� גיסה (בעל – למעלה משנה לאחר שהקטינה
א הסכימה להיחש� ותמכה בגרסת ל – אחותה) איימה בהתאבדות א� תיפתח חקירה

שרשויות  רק לאחר 16.33בהיותה למעלה מגיל  ,בהסכמתהקרו הגיס כי כל המקרי� 
 גיסה יו שלאחוועדה כי דיווחו ל –הוריה ע� ו שהיו בקשר הדוק ע� הנערה – הרווחה

עדה ושהו ורק לאחר ,ביצע אחיו כלפיהלהכחיש את העבירה שהטרידה וניסה להדיחה 
 ,הנערה תשת� פעולה ע� רשויות החקירה וכי לא ייגר� נזק לחייה, ניתנההשתכנעה כי 

 פקידת הסעד לדווחשעל שתוצאתה הייתה לדחות את הבקשה  ההחלט ,2001בשנת 

 
כיוו% שפקידת הסעד הביאה את בקשתה לפטור תו# כדי שיתו� מלא של הנערה בהלי#, וכשמטרתה    32

היא טובתה של הנערה, א# טבעי הוא כי תבהיר לנערה את זכותה להתלונ% באופ% עצמאי בעתוי 

  % לעשות כ%.ובנסיבות שבה� תראה לנכו

ומעלה הינו גיל ההסכמה לבעילה, אלא א� כ% בוצעה  16) לחוק העונשי% קובע כי גיל 1(א)(346ס'    33

  שווא הבטחת תו# או, השגחה או חינו#, יחסי מרות, יחסי תלות יחסי ניצול כדי תו#הבעילה 

  .לנישואי%
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המחוזי בירושלי�, הנאש�  ת המשפטהמקרה נדו% בבי .המקרהאודות בהקד� למשטרה 
  34מאסר בפועל.עונש של הורשע וא� הוטל עליו 

  
v .של ילדי� ושל בני נוער יניות או התנהגות "בלתי הולמת"הטרדות מ 

בני הנעורי� מיניות או התנהגויות בלתי הולמות אופייניות לא רק לכי הטרדות  מתברר
מעטות �לאפניות  גיל ג% ילדי�.באפילו גיל צעיר למדי, בכבר להסתמ% אלא מתחילות 

בי% ילדי� אחרי� ( % על ידימינית בג והוטרדש ,ג%הבגיל  י�ילדעסקו בועדה ושהוגשו ל
באופ% אחר (כמו ובי% ה" "משחקי רופא חולבי% במהל#  ,בנות) על ידיובי% בני� על ידי 
 בני הנעורי�בקרב  ילדה בת גילו והציע לה לעשות "סקס").ביצע מי% אוראלי בילד ש

משחק,  הורדת מכנסיי� של נער אחר באותה חבורה תו# כדי :כגו% ,נפוצות התנהגויות
, נגיעות בלתי דר# כלל מעל הבגדי� ובפרהסיהבחיזה של נער בחזה של נערה, א

 ועוד. ,הולמות של נערות בנערות ונערי� בנערי�

מגיעי�  בה שוהי� הקטיני�,שמסגרת החינוכית בב ולר פוצי�מקרי� אלה, הנ  
והקטיני�  המקרי� של ילדי הג% לאחר שכל גורמי החינו# והטיפול כבר הוזעקו. ועדהול

גיל שה� מתחת לבאלה עדה למרות שמדובר ומופני� ונדוני� בו 12� לשבגיל מתחת 
ועל השאלה ההתנהגות על מקור  עדה הואוהדגש המוש� בדיוני הו האחריות הפלילית.

 ,על ידי מערכת החינו# או על ידי מערכת הרווחהבירור, אבחו% וטיפול ראויי�  א� נעשו
 הסעד יעל ידי פקיד מוזמני� ההורי� ,רבי� מקרי�ב. הישנות התופעהאת כדי למנוע 
הנער מסולק  ,ועדהוטר� דיוני הבעוד  ,לעתי� 35.הצבת גבולות לילדבנושא לשיחות 

בו לא שלמוסד חינוכי באזור אחר,  ,בדר# כלל ,מועברהוא ו הפוגע מהמוסד החינוכי
כי או יוע� חינו דייל ל עופיטקבל נפגע ההטרדה מ .קשר ע� הנער הנפגעליצור יוכל 

נושא ההטרדה המינית,  וה% מודגשי�כיתות במתקיימות שיחות , לכ# נוס�. פסיכולוגי
  מודעות לה ומניעתה.ה
  
למשטרה לדווח  מעונייני�נפגעי ההטרדה והוריה� אינ�  ,ב רוב� של המקרי�ובר

חלו� �תפעמי, כמעידה חברתית וכב�חדאירוע קרה כהנפגע רואה את המ המקרה.אודות 
שפו בחקירה משטרתית ו"לעשות עניי%" ולח –א� מסרב בתוק� הוא ו –י% ואינו מעוני
רק  הוועדה פטור זמני מדיווח עד להבהרת המצב.מעניקה  ,בנסיבות אלה מהנושא.

הבטחה (בדר# של כדי ל כדי לטפל בנערי�, ותו# ועדה בטוחה כי נעשה הכולאחר שהו
ר בסטייה מינית וכי האווירה כי אי% מדוב ,מקצועית) ת דעתפול וקבלת חוויאבחו%, ט

 
� סגורות, לא פורסמו פסק וכיוו% שנוהל בדלתיי 2001הערת מערכת: כתב האישו� הוגש בשנת    34

  הדי% וגזר הדי%. לפיכ# לא נית% להביא נתוני� נוספי� לגביו.

בכמה מקרי� שהובאו לפני ועדת הפטור, התברר כי אי הצבת גבולות לילד בביתו הביאה אותו לכדי    35

התנהגות בלתי הולמת בג% הילדי�, כמו מקרה שבו נהגו ההורי� להכניס את הילד למיטת� בשעות 

לילה, וככל הנראה הילד היה עד למגעי� מיניי� בי% הוריו, למרות שהוריו חשבו בתו� לב שהילד ה

 אינו מבי% את הנעשה.
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או המבצע  דייל ע – יישנהמקרה כזה שואי% מקו� לחשוש  שבה לסדרהבמוסד החינוכי 
  36.ועדה לנכו% לתת פטור סופיוהמוצאת  –אחרי�  דייל ע
 

vi . קטיני�ה כלפי אחיה�הטרדות מיניות של בגירי�  

פטור  ,בדר# כללנית%,  הטרדות מיניות של בגירי� כלפי אחיה� הקטיני�, � שלבמקרי
עובדות ולהבטיח את את ה הסעד לברר יכדי לאפשר לפקיד למש# תקופה מסוימת זמני

   .נית% במקרי� מיוחדי� בלבד פטור סופיה .שלו� הקטי% הנפגע
פקידת סעד שקיבלה עסק בדיווח  ,2000בשנת  ,פני הוועדהלשהובא אחד המקרי�   
במהל# הטיפול  ויפנל"התוודה" אותו בגיר  לפיושהמטפל באח בגיר,  גור� טיפולימאת 

א� הוא היה  מועדי ההטרדותברוב שעה שאחיו הקטיני�, את  שהטריד מיניתבו על 
פטור פקידת הסעד ביקשה  תו� אות% הטרדות.משני�  כמהבחלו�  נעשהקטי%. הדיווח 

לדווח  זה לטובת� יהא� יהבוצעו ההטרדות ו �בהשמצב הקטיני� את זמני כדי לברר 
המשפחה תתפרק ע� מא היה חשש ממשי ש ,באותו מקרה המקרה.למשטרה אודות 

פטור % נית ,לכ% .קשות וושיקו� המשפחה ייפגע � הקטיני�פתיחת החקירה וששיקו
עדה השתכנעה כי טובת ודבר, לאחר שהו בסופו של .שהואר# מדי פע� ווחיזמני מד
  ווח.ידנית% פטור סופי מ ,צדיקה שלא לפתוח בחקירהההקטיני� 

  
2"Ú˘È È¯ÒÁ"· ˙Â¯È·Ú È¯˜ÓÏ ¯ÂËÙ .  

  סקירה כלליתא. 

רחב, כמי "שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית באופ% החוק מגדיר "חסר ישע" 
או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, 

כמו נכי�  ,וגדר וקבועסר ישע" מכוללת "חזו הגדרה רחבה  37לשלומו". ולבריאותו א
מוגבלות שכלית ברמה בעלי אנשי� התלויי� במי שמטפל בה�, או  על כסאות גלגלי�,

להביא� לתפקוד תקי% (כאשר העבירה הנעברת בה� מקורה בניצולה מאפשרת שאינה 
ג� מקרי� של "חוסר ישע זמני",  ישע� זאת,  של אותה מוגבלות ומבוצעת על רקעה).

או כאשר הוא נמצא במצב המונע  38במחלה נפשית פעילה קהלאד� אלה שבה� כמו 

 
ראו לעניי% זה ג� את חוזר המנכ"ל בדבר "התמודדות מערכת החינו# ע� פגיעה מינית של תלמידי�    36

. החוזר הוצא לאחר התייעצות ע� גורמי� שוני�, ביניה� משרד 15בתלמידי�", לעיל ה"ש 

  המשפטי� (הפרקליטות ומחלקת הייעו� המשפטי).

  א לחוק העונשי%.368ס'    37

עקרונית, בתקופת הרמיסיה (ההפוגה), שבה מחלת הנפש אינה פעילה, מסוגל אד� המוגדר כחולה    38

מצבו הנפשי והשכלי תקיני�, וסביר שלא ייחשב כ"חסר נפש לחיות חיי� תקיני� בכל המובני�, כש

ישע". רק במקרי� שבה� הוא נמצא בתקופה של מחלת נפש פעילה המונעת ממנו לתפקד ככל 

 –נפשית, שכלית או פיסית (א� במסגרת אשפוז במחלקה פסיכיאטרית או אחרת וא� לאו)  –האד� 

ו של חולה נפש למעשיו בתקופת הרמיסיה הוא עשוי להיחשב כ"חסר ישע". על דיו% בנושא אחריות
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לדאוג מסוגל אינו וחולה שעבר תאונה קשה,  בכל צרכיו, כגו% לשלוטממנו אפשרות 
 סיומה ע� 39.נכותו הזמנית עקבכסא גלגלי� ל בשל העובדה שהוא מרותקזמנית לצרכיו 

  40.ל"חסר ישע"עוד לא ייחשב  של תקופת המחלה הוא
  

 ראש יושב .עדה הדנה בקטיני�והדנה ב"חסר ישע" שונה מהרכב הועדה והרכב הו
פרקליטויות המחוז שצוינו לעיל), א#  ששפרקליט בכיר באחת מאותו ( זהה עדהוהו

הדנה בקטיני� ה� פקיד הסעד המחוזי (לחוק ועדה חברי הו .אחרי�ה� עדה וחברי הו
פקיד  לעומת זאת, המחוזי של המשטרה המחוזית. קצי% הנוערר# כלל ובד ,הנוער)

יהיה מי  ,המוכר כבעל מוגבלות אחרת ,ועדה שדנה ב"חסר ישע"והסעד המשתת� ב
פול י, פקיד הסעד לפי חוק הסעד (טלדוגמה .שמטפל בדר# כלל במקרי� מסוג זה

חשד לביצוע אודות בה דני� בדיווח שעדה וובהוא חבר  1969,41�, התשכ"טבמפגרי�)
אודות דיווח בה דני� בשועדה חבר בו הוא 42י הדי%פקיד הסעד לסדר עבירה במפגרי�;

האחראי על חוסי�  פקיד הסעד חשד לביצוע עבירה באד� המוכר כבעל ליקוי נפשי;
קשישי� או חוסי� אחרי� בעלי נכות שבשל נכות� מוגדרי� ה� כ"חסרי  %וגלמיניה� (כ

  ועדה הדנה בעניינ�.וישע") הוא חבר ב
  
  המקרי� המייצגי�ב. 

, בהשוואה מקרי� של "חסרי ישע"בועדת הפטור אל וי% של הפניות ריב�בשל אי
 ,אביא כל מקרה נדו% בפני עצמו. ,ר# כללבד .קריטריוני� אחידי�לגבש קשה לקטיני�, 
  מייצגות.דוגמאות  כמה להל%בכל זאת, 

  
(מחוזי  1006/03); וג� פ"ח 2006( 2316) 2(06על �, תקÏ‡¯˘È ˙�È„Ó '� È�ÂÏÙ 549/06ראו: ע"פ 

), ש�, בתיק אונס טע% הנאש� כי 16.3.2004(לא פורס�,  È�ÂÏÙ '� Ï‡¯˘È ˙�È„Óיפו) � ת"א

. בית המשפט לא שלל, עקרונית, כי המתלוננת הייתה ברמיסיה ולפיכ# היותה חולת נפש אינו מספק

בתקופת רמיסיה יכולה מתלוננת להביע את הסכמתה לקיו� יחסי מי%, א# קבע שבמקרה שבדיו% 

  היה צרי# לאשפזה והנאש� ידע זאת וניצל לרעה את מצבה.

אפשרות זו קיימת מעצ� הגדרתו של "חסר הישע" בחוק כ"מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו    39

ת או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו הגופני

 א לחוק).368או לשלומו" (ס' 

), אישר בית המשפט העליו% את 2007( 3086) 1(07 על-תק, ÈÏÓ¯Î � '˙�È„Ó Ï‡¯˘È 1280/06בע"פ    40

חר שעוד בהיותה עצמאית הרשעתו של אד� בעבירות של הזנחה ועושק כלפי סבתו הקשישה, לא

ובמצב קוגניטיבי תקי%, פיתה אותה ונטל אותה לביתו בהבטיחו לה לדאוג לצרכיה. למעשה, הוא 

הזניח את סבתו בהזנחה קשה עד שמצבה התדרדר ל"תת תזונה", ל"תשישות נפש" ול"דמנסיה", 

� בסכומי� ועל רקע זה, בהיותה "חסרת ישע" הנשלטת על ידיו, עשק אותה (החתימה על שיקי

 נכבדי� ביותר).

  .132ס"ח    41

 .126, ס"ח 1955�תשט"והנפש ונעדרי�), � חוק הסעד (סדרי די% בעניני קטיני�, חולילפי    42
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i ."אלימות בני משפחה כלפי קשישי� המוגדרי� כ"חוסי� 

 .הבגירי�אחד מילדיו ידי  הכאת קשיש עלבדובר  ,עדהופני הולמקרי� שהובאו בכמה 
במש# זמ% ממוש#, שלא נודעו שהתרחשו אירועי� רקע ה היא על יהפני ,בדר# כלל

ח ומכ ,אודות� בדיווח ,עקרונית ,חייבאו לגור� מטפל אחר (שהוא  וציאליסהבד לעו
 שלא ביוזמתוובאקראי רועי� שנודעו יאאלא  ,)או למשטרה לפקיד הסעד ,חובת הדיווח

 על בקשישה על ידי עובדת סוציאלית שטיפלה , המטומה שנצפתההשל הקשיש (לדוגמ
 חשד שאחד מבניה נהג לתקו� עלה הושרק לאחר דיבוב ,קשישהאותה של  היד גב

  ולאיי� עליה). אותה
לפקידת הסעד  פטור זמני, כדי שיתאפשר ,בדר# כלל ,מתבקש ,אלהכמקרי� ב
שכ% הוא  ,שת� פעולהאינו מ ,במקרי� רבי�ר, שאבירורי� לא רק ע� הקשיש (לקיי� 
גורמי ע� המשפחה שתק� אותו) אלא ג� ע� בני משפחה אחרי� או  %מפני ב חושש

, א� ידוע לפקידת הסעד כי בנה של הקשישה מטופל בתחנה הטיפול אחרי� (לדוגמ
נחו� לפקידת הסעד ג� כדי  זה זמ% ).תחנה היה מתאימה לאותילבריאות הנפש, תהא פנ

 ה בהסכמה שלבהרחקבי% היערכות מורכבת (כדי קשיש, תו# ה להג% עלבדוק אפשרות ל
  את הקשיש במסגרת מוגנת). הציבבאפשרות לובי% ב% המשפחה מ% הקשיש 

ידי פקיד הסעד  עלהונחו בתו� תקופת הפטור הזמני, ולאחר שהנתוני� המתאימי� 
) לדחות את הבקשה 1אחת מ% ההחלטות הבאות: (עדה ועדה, מחליטה הוופני הול
, חומרת המקרה ונסיבות הביצוע, כשמדובר בדר# כלל בביצוע חוזר, מצדיקי�ש, כיוו%מ

להמש# פטור זמני נוס� להעניק ) 2( ;דיווח למשטרה לש� פתיחת חקירה לדעתה,
היה מדובר במקרה קל שיש ביטחו% כאשר פטור סופי, להעניק ) 3( ;פול ומעקביט

עוד היא שלא קיי�  חזור על עצמו וכאשר ההתרשמותינראה ששלא  ,וחול� יחסית
  סיכו% לקשיש.

 

ii .בנקיטת אלימות נגד "חסר ישע" החשודי� מטפלי� 

 ,בדר# כללבנקיטת אלימות נגד "חסר ישע".  43מטפלי� נחשדי�בה� שיש מקרי� 
עדת הפטור, וי פקיד הסעד ישירות למשטרה בלי לפנות לול ידמקרי� אלה מדווחי� ע

שאותו מסביר הסעד  פקיד .לוועדהמופנות ג� � מיוחדי�, פניות מסוג זה במקרי ,א#
שהתפרש על ידי "חסר הישע" באופ% היה עליו לפעול בה% שלנסיבות מטפל נקלע 

חוסה של  מטפלמקרה שבו  ,לדוגמה( הפעולה לא הייתה כזוכפעולה אלימה, אבל 
אחר כדי למנוע ממנו  החוסשתק�  אותו חוסהאחז ב ,נמצא במוסד בשל פיגורוש ,בוגר

של המטפל  התנהגותוומברר את פקיד הסעד בודק  ,אלהכבמקרי�  .קפו)ולתולהמשי# 
עדה ופונה לוהוא ו ,פרק זמ% שלפני האירוע וג� לאחריובמש# אחרי�  חסרי ישעכלפי 

 
לפי המבחני� שמציב החוק בהגדרת "אחראי" על "חסר ישע", המטפלי� ה� "אחראי�", שכ% ה�   43

 של המטופל במהל# טיפול� בו.האחראי� על בריאותו או שלומו או צרכיו הבסיסי� האחרי� 
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לחבלה של ממש כלפי  , כשלעצמו,לא גר�שפעמי �וחדמדובר במקרה נדיר א� רק 
  44."חסר הישע"

  
בשאלה א� מדובר במחלוקת עובדתית  .עדה זהירות מרביתואלה נוקטת הוכ במקרי�
מדווח למשטרה לצור# אלימות, נדחית הבקשה למת% פטור והמקרה ננקטה א� אכ% 

מחלוקת עובדתית) כי אי%  כשאי%עדה (ובה� משוכנעת הושרק במקרי�  .פתיחת חקירה
ל סיכו% חוזר כלפי אותו חסר כי אי% כו ,מדובר בהתנהגות אלימה, אלא באילו� נסיבתי

לאחר  ,במקרי� רבי� ועדה לתת פטור מדיווח.ואחר, מחליטה ה חסר ישעכלפי ישע או 
עצמו  מביע חסר הישע ,פקיד הסעד (כולל שיחה ע� חסר הישע) דייל בירור שנעשה ע

א� מכריז כי א� המקרה הוא שהמקרה ידווח למשטרה ומכ# את חוסר רצונו המוחלט 
כאשר , א# עדה מתחשבת אמנ� בעמדתווהו לא ישת� פעולה בחקירה. הוא –ידווח 
לאותו חסר התנהגות המטפל או שקיי� סיכו% על המשטרה לחקור את כי  בורהס היא

  חסרי ישע אחרי�, עמדתו של חסר הישע לא תתקבל.לישע או 
  

iii .חסר ישע" אחר כלפי"חסר ישע" אחד  עבירות של" 

"חסר ישע"  בה�שמקרי� ב עדה לפטור מדיווח למשטרהופני הולישנ% פניות המובאות 
אישה קשישה את בעלה תקפה  ,1997 מקרה משנתבלדוגמה, כ#,  45.אחד פגע במשנהו

  כ"חסרי ישע". ווגדרהשעה ששניה�  ,בית אבותב �הקשיש בהיות
 עלולדיווח למשטרה לפיה שפקידת הסעד  עמדתה שלהיה הרקע לפנייה לוועדה   

"חסרי  אליה קשורי�ש ,מערכת הרווחה ,בדר# כלל בי% בני הזוג. להחמיר את היחסי�
ע� מטפלת במקרה בשיתו� פעולה ע� מערכת הרווחה הקהילתית והזו היא  ,הישע"

 אצלפול יהופנתה האישה לטהמתואר, , במקרה הלדוגמ .פול הקהילתיי�יאנשי הט
 פתי מסוי�.פול תרויאשר סברה כי יש לתת לאישה ט ,במסגרת הקהילה פסיכיאטרית

  פעולות אלה נעשות בשיתו� בני המשפחה.
  

 ותמטפלאכ% ועדה כי מערכת הרווחה והמערכת הטיפולית ובה� התרשמה השבמקרי� 
פטור  ,בדר# כלל ,נית%אזי שיפור בהתנהגות של "חסר הישע" התוקפני, וקיי�  ,במקרה
תשקול מני בתו� תקופת הפטור הז פול ומעקב.יהמש# טצור# ל על ידי הוועדהזמני 

 
החוק מחייב דיווח למשטרה או לפקידת הסעד במקרה שמבוצעת ב"חסר הישע" "חבלה של ממש"    44

 ד(ד), ש�.368ד לחוק העונשי% ובעיקר ס' 368או "חבלה חמורה". ראו ס' 

  ככל שמדובר ב"חסרי ישע" השוהי� במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולי� אחרת, כאמור   45

ד(ד) לחוק, הרי שנוס� לחובת הדיווח בדבר עבירות שנעברות על ידי "האחראי" על 368בס' 

"קטי%" או על "חסר הישע", קיימת ג� חובה של איש צוות באותו מוסד לדווח אודות עבירת מי% 

ב(ב) לחוק, ג� 368לחוק, וכ% על עבירה של גרימת חבלה חמורה לפי ס'  348עד  345לפי סעיפי� 

דובר בעבירה שנעברה על ידי "אחראי" על "קטי%" או על "חסר הישע". מכוח חובה זו כשאי% מ

 לעיל). 1מובאי� מקרי� אלה, החייבי� בדיווח, לפני ועדת הפטור (ראו חלק א.
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פטור זמני נוס� או להעניק שיש המקרה למשטרה או אודות ועדה א� יש מקו� לדווח וה
עשויה כזו הרווח שהחלטה : מהו תבח%. הוועדה סופי, בהתא� לנסיבות המקרהפטור 

פול, יע� מערכות הרווחה והטו פעולה שלהשיתו� מידת  ,להעניק ל"חסר הישע" הנפגע
 הייתה נגרמתווח למשטרה (א� המקרה היה מד0נוצר יה זה לא ה התרשמות כי רווחהו

  החרפה ביחסי� אלה).
  
iv .נית% ו ,הישע" דיווח למשטרה יביא להחמרה ניכרת במצבו של "חסרחשש רציני ש

  46חלופיתבדר# את הסיכו% למנוע 

 י�מצדיקה� ה� המקרי� הקשי� ביותר להחלטה, שכ% מבחינת חומרת החשד  האל
 ,מניעה, ולו זמניתקיימת  ,צבו הנפשי הקשה של "חסר הישע"חקירה, א# מבחינת מ

הייתה אישה בו ש, 2006 משנת ,מקרההיא לכ# אחת הדוגמאות  חקירה.פתוח בל
עלה החשד כי עימה, פול יאיש טע� אגב שיחה  .פסיכיאטרי ת חולי�בבימאושפזת 

על כ#  ורפואית שדיווח�הטיפוליתהמערכת אנשי  חולה אחר ביצע בה מעשי� מגוני�.
דרדרות קשה יהנחרצת כי כל תלונה למשטרה תגרו� לה �את דעת ולפקידת הסעד הביע

החולה החשוד מסביבתה את  הרחיקההמערכת עצמה  במצבה הנפשי של החולה.
 ,למצער ,אותה והשיבהטחונה העצמי יטיפלה בהחזרת ב ,הקרובה של אותה חולה

עדה א� יש מקו� ושה של הוהתלבטותה הק טר� המקרה.בבו הייתה נתונה שלמצב 
בה נית% פטור זמני ש ,המקרה נמשכה לאור# תקופה לא קצרהאודות  למשטרה לדווח
לעקוב אחר מצבה הנפשי של והמשי# צוות הרפואי לאפשר לכדי לנית% הפטור  .בלבד

 ,ועדה השתכנעה כי מצבה הנפשי אינו מאפשר פתיחת חקירהורק לאחר שה החולה.
עדה וידאה שנעשה ווהש לאחר ,זאת מדיווח למשטרה.פטור סופי  ,בסופו של דבר ,נית%
כדי  ,חולה הפוגעל פוליט –במקביל לכ#  –שנית% ל להבטחת שלומה של החולה ווהכ

  לא יסכ% חולות אחרות.שהוא ו וישמקרה כזה לא יישנה על יד
  

 למקרי� של דיווח לגבידוגמאות ה מהווי� רק כמה מ% בפרק זההמקרי� שהובאו 
נגד עיניה הוא האיזו% לעדה שמה וקריטריוני� שהוי% ההקו המקשר ב .ישע" "חסרי

"הרווח" לבי%  ,א� תיפתח חקירה ,להיגר� ל"חסר הישע" שעלולי�העדי% שבי% הנזקי� 
שיתו� פעולה של הפוגע ע� אות% בשל במיוחד לו זוכה הוא שהטיפולי המערכתי 

  מערכות.
  
  
  

 
יצוי%, כי שיקול זה ננקט, בשינויי� המחויבי�, ג� בדיוני� המתקיימי� בוועדת הפטור במקרה של    46

לעיל בדבר פנייה להלי# טיפולי במקו�  2הנעברות נגד קטיני�. ראו חלק ב. דיווחי� אודות עבירות

  דיווח למשטרה. 
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  סיכו
ג. 
  

לבחו% את ההצדקה להג% על  המטרת .יר "חוק חסרי ישע"היא יצ ועדת הפטור מדיווח
של  ולהליכי� פליליי� ע� גילוי שלא לצור# הקטי%, מפני חשיפתו �ובכלל ,הישע יחסר

מוסד נדיר וחריג במשפט הפלילי, כאשר לעתי� הוועדה היא  .עבירה נגדו חשד לביצוע
 א�לבי% מבצע העבירה,  לא נדירות היא מהווה מעי% מנגנו% או כלי "גישור" בי% הנפגע

  טובת הנפגע מצדיקה זאת.
  

. ברורה רק המסגרת ועדת הפטורוהשוני� ב הליכי�אי% התייחסות בחוק או בתקנות ל
� ישקול ולהחליט א� מקרה מסוללוועדה נועד לאפשר שכלי שיצר החוק: מדובר ב

 ,�במקרי� רבי, בפועל ,אול� .לא �א ,ור מדיווח למשטרהפטלפניה ראוי להמובא 
מצב הדברי�  על תיקו%ו טובת הנפגעעל  ו הליכי� אלה להליכי� השמי� דגשנהפכ

בהכרח את שיתו� הפעולה של "הפוגע" ע� מערכות  י�המחייב ,שבגינו מתבקש הפטור
  המערכות הטיפוליות.ע� הרווחה ו

  
מדובר בעבירות  47,בה� חלה חובת הדיווחשב המקרי� וכיוו% שברממטבע הדברי�, 

"חסר הישע" לבי% "האחראי עליו", הקטי% או רקע יחסי� מיוחדי� שבי%  הנעברות על
ות לכ# שהפוגע ישת� חשיבנודעת הנמשכי� ג� לאחר הגילוי המהווה בסיס לדיווח, 

שיתו� פעולה כזה, לא רק שאינו יכול  .את התנהגותו כלפי הנפגע תק%פעולה כדי ל
חקירה, אלא  כאשר נפתחתלהיות מושג, בדר# כלל, כאשר המקרה מדווח למשטרה ו

נזקי� נוספי�  , בדר# כלל,גורמתונפגע מתחדדת ל היפ#, מערכת היחסי� בי% הפוגעל
  לנפגע.

  
קצרה �לאתקופה  לעתי� נמשכי�הועדת הפטור, ולדעתי, ההליכי� המנוהלי� ב

את באמצעות מת% פטורי� זמניי� ובחינת מצב הדברי� ע� חלו� הזמ%, מאפשרי� 
תיקו% לושיקו� לוכ%  ,הפוגע ושיקו� הנפגע ו שלהתנהגותתיקו% ל התפתחותו של תהלי#

  מערכת היחסי� בי% השניי�.
  

�È‡‰ ÔÈ·˘ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ˙Â¯È‰Ê· ÏÂ˜˘Ï ‰¯È˜Á· ÁÂ˙ÙÏ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ëמכא% החשיבות 
 „‚� ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˜Ê� È�ÙÓ ÔÈË˜‰ ÏÚ Ô‚‰Ï (È¯Â·Èˆ ‡Â‰ Ì‚˘) Ò¯Ë�È‡‰ ÔÈ·Ï Ú‚ÂÙ‰

 ÌÚ ÂÏ ÂÓ¯‚ÈÈ˘ÈÏ‰‰ Ï˘ ÂÏÂ‰È�ÈÏÈÏÙ‰ Í, ÂÓÂ˜È˘Ï ‡È·‰ÏÂ.  בשיקולי איזו% אלה יש
נסיבותיה את  ;בחשבו%, בי% היתר, את חומרתה של העבירה ואופייההביא כמוב% ל

וכ%  ;לאחרי�נפגע או שהפוגע מסוכ% ל העובדה ;(כולל מש# הזמ% שהיא מבוצעת)
הפוגע להפני� את האיסור שבהתנהגותו ולשנותה באופ% האפשרות והיכולות של 

נפגע לבי% האו  ינו לבי% הנפגעלתיקו% מערכת היחסי� בולתרו� בכ#  ,מהותי
  .וטנציאלי או לשיקומו של הנפגעפה
 
  לעיל. 1ד(ד) לחוק העונשי%. ראו חלק א.368למעט חובת הדיווח שבס'    47


