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: חובת הדיווח על עבירות בקטיני
 ובחסרי ישע
  לקחי
 מדיוני צוות בינמשרדי והרקע 

  ∗לחוק העונשי� 94לתיקו� מס' 
  
  מאת

  
  ∗∗ענת אסי�

  
  

פגיעות אודות , חובת דיווח �1977נקבעה בחוק העונשי�, התשל"ז 1989בשנת 

ה של חובת הדיווח הצטבר השני� לקיומ 15במש� בקטיני� ובחסרי ישע. 

ו� מעשי רב ביישו� הוראות החוק, שלקחיו נמצאי�, בי� היתר, ניסי

  ברשימה זו.

צוות בינמשרדי שהוק� ביוזמת פקידת הסעד הראשית לחוק הנוער 

הוראות עניי� התיקוני חקיקה לוהצעות לנושאי� כמה בח� במשרד הרווחה, 

�הממשלה ומחו% להמשרדי מקרב חובת הדיווח, בשיתו$ גורמי� בדבר  .

ו סוקרת נושאי� אלה, לרבות הלבטי� והעמדות השונות, רשימה ז

פרשנות הראויה היה הבאותו צוות  אחד שנדו�נושא וההמלצות להמש�. 

חובתו של פקיד הסעד להעביר דיווח לחוק העונשי� בעניי�  ד(ו)368 לסעי$

. במקרי� שבה� התברר שלא נעברה עבירה –מה גלדו, למשטרהשקיבל 

שיקול דעת לא פקיד הסעד תה א� להעניק ליהי שנגזרה מכ�,יה ישאלה שנ

ועדת של מסלול הלהעביר דיווחי� למשטרה בעבירות מסוימות, א$ ללא 

  הפטור.

 � –למשטרה ולא לפקיד סעד דווקא נושא נוס$ נגע לדיווחי� שמגיעי

נמנעת  ,. במקרי� אלהבחירה הנתונה למדווח ועשויה להיות מקרית

תחילתו של הלי� את נוע, או לדחות, עדת פטור ולמוהאפשרות לפנות לו

עוד נדונה בצוות בהרחבה פלילי בעקבות המקרה, על כל המשתמע מכ�. 

� שלשביקשה להרחיב את חובת הדיווח ג� למקרי ,הצעת חוק פרטית 

  
  שנה לחובת הדיווח על התעללות בילדי�" שנער� 15עיקרי הדברי� נאמרו בכנס בנושא "   ∗

ויות הילד והמשפחה במכללת "שערי משפט", בשיתו� המועצה הלאומית במרכז לזכ �4.1.2005ב

כ# נוספו עדכוני� הנוגעי� למצב המשפטי נכו# למועד הכתיבה, אשר מופיעי� בעיקר . לשלו� הילד

  בהערות השוליי�.
עו"ד ענת אסי�, אחראית על יחידת הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות מחוז מרכז, לשעבר משפטנית    ∗∗

ת ייעו' וחקיקה (תחו� פלילי) במשרד המשפטי�. חברת הצוות הבינמשרדי שפעל לבחינת במחלק

  הצור� בתיקוני חקיקה בנושא חובת הדיווח, בראשות פקידת סעד ארצית לחוק הנוער (דאז),

  גב' מרי� פבר.
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ה של תביוזמההצעה, שהוגשה לכנסת . עבירות מי� בי� קטיני� במשפחה

בחשיפת ילד� פחה בדילמה רגישה של המש הגענהמועצה לשלו� הילד, 

תחול חובת הדיווח, והרשויות ייקראו  הכי ג� במקרי� כאל הקבעוהפוגע, 

 94הלבטי� והעקרונות שגובשו בצוות, ולאחר מכ� בתיקו� מס' להתערב. 

לבסו$, הצוות הכיר  ברשימה זו.י� זה, ייסקרו א$ ה� ילחוק העונשי� בענ

סעד מהעברת דיווח  שהוסמכו לפי חוק לפטור פקיד ,ועדות הפטורבכ� כי 

חסרות נהלי� מוגדרי� המעוגני� בחקיקה. לנוכח תפקיד� מסוי� למשטרה, 

 ועדת הפטור ה שלאת עבודת עג�הוצע, ועדיי� מוצע, להחשוב והרגיש, 

  .או בנהלי�בחקיקת משנה 

הצוות לא סיכ� את עבודתו בהמלצות מוסכמות לתיקוני חקיקה, א� 

 �יס לעמדת הממשלה בדיוני הכנסת בס ושימשהעמדות שהושמעו בדיוני

  לחוק העונשי�. 94לקראת תיקו� מס' 

  

 פתיח   א.
 הסעד ימרחב שיקול הדעת של פקיד  ב.
 ?למשטרה המגיעי
הא
 נדרש מסלול פטור לדיווחי
   ג.
 חובת הדיווח: עבירות בי� קטיני
 במשפחה ה שלהרחבת  ד.
 ועדות הפטורנהלי עבודה ל  ה.
 הרחבת המבט –סיו
   ו.

  

  

  פתיח א.
  

העוסק ולפרק חוק העונשי#),  (להל#: �19771תוק# חוק העונשי#, התשל"ז 1989בשנת 
שעניינו פגיעה בקטיני� ובחסרי ישע. תיקו# זה, המוכר  1סימ# ו'נוס� בפגיעות בגו� 

קבע את חובת והגדיר עבירות מיוחדות של פגיעה כאמור  2,לחוק העונשי# 26כתיקו# 
  ירות אלה.עבדבר לרשויות על  הדיווח

ד לחוק העונשי#, הינה הוראה חריגה יחסית 368חובת הדיווח, הקבועה בסעי�   
  בתחו� ההתנהגויות שה# אסורות מטבע מהות#בחקיקה העונשית הישראלית. 

)mala in se ,( #וודאי לא כאלה על האזרחי� להטיל חובות עשההמשפט ממהר אי ,
חסרי על מה של ההגנה על קטיני� ואול� בש. שהפרת# גוררת אחריות בפלילי� ועונש

 טבעיהלהישמר בסוד ומשמיטות את מעגל התמיכה  מטבע# נוטותהישע מפני פגיעות 
שמחייבת לא לקבוע חובה כזו,  לנכו# המחוקקמצא של הקטי# הנפגע, ביותר קרוב וה

  כל אד�, בנסיבות המנויות בחוק.רק אנשי מקצוע אלא 

  
  .226ס"ח    1

  .90, ס"ח �1989התש"# ,)26חוק העונשי# (תיקו# מס'    2
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ווח הצטבר ניסיו# מעשי ביישו� הוראות של חובת הדימאז חקיקתה במש� השני� 
הדורשי� קשיי� לחובה זו, א� ג� על שנודעה  . ניסיו# זה מצביע על תועלת גדולההחוק

  3תמקד.אהוראותיה, ובכ�  או שיפורהחובה תיקו# 
תיקוני לקד�  ,בי# היתר ,שתכליתותהלי� , ולייעלו תהלי� חשיבה אתכדי לרכז 

פקידת לשעבר  הגב' מרי� פבר, 2003בשנת הקימה  חקיקה בכל הקשור לחובת הדיווח,
ממשרדי הרווחה, החינו� , צוות בינמשרדי שכלל נציגי� סעד ראשית לחוק הנוער

  לשלו� הילד. הלאומית המועצה כ# נציגי והמשפטי�, המשטרה ו
מאפשר בחינה  – לאור� תקופהומתכנס בקביעות הוא כאשר במיוחד  –כזה צוות 
אנשי המקצוע ע� יישו� הוראות  של תמודדותהאופ# השל  ,גשל המצב הנוהמעמיקה 
ובי# ממשלתיות �פני�מדובר ביוזמות שבי#  –הצעות שמובאות לדיו# של החוק, ו

 .לשלו� הילדהלאומית ביוזמות חקיקה פרטיות של ארגוני� דוגמת המועצה שמדובר 
משרדי לעמדות רשמיות של ככאלה של צוות כזה אינ# הופכות  יוהמלצותאמנ�, 

של בחינתה , עבודת הצוות אינה מחליפה את לדוגמהי#. כ� יהממשלה הנוגעי� בענ
על ידי מחלקת הייעו' והחקיקה במשרד  –פרטית או ממשלתית  –הצעת חוק 

עבודה באמצעות צוותי� בינמשרדיי� לנושאי� ממוקדי� יש בה  ,המשפטי�. אול�
גיבוש עמדה רשמית ראת תרומה רבה לקיומו של תהלי� מושכל ומעמיק לקמשו� 
  , ולכ# יש בה תועלת רבה.כאמור

המלצות מוסכמות שתורגמו לתיקוני  ,בסופ� של הדיוני� ,א� שהצוות לא הציג
תהלי� העבודה בצוות לנציגי� השוני� לגבש עמדות מנומקות, כמו איפשר חקיקה, 

של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לקראת חקיקתו  ה שלאלה שהוצגו בדיוני
  לחוק העונשי#).  94תיקו# מס'  :(להל# �20074, התשס"זלחוק העונשי# 94תיקו# מס' 

  
העמדות השונות ואת את אציג , הצוות הבינמשרדי שבח#את הסוגיות אסקור להל# 

לבסו�, אעמוד על הנושאי�  .לחוק העונשי# 94המלצות שגובשו עובר לתיקו# מס' ה
  . הקיי� בהקשר זהשעדיי# דורשי� תיקו# או השלמה למצב 

  
  
  
  
  

  
חובת הדיווח על עבירות בקטיני� ובחסרי ישע והעצמת מעמדו של פקיד ג�: תחיה שפירא " ורא   3

  ).2010�2009( 317ד �ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óמבט רטרוספקטיבי" : הסעד

. במרכזו של תיקו# זה הרחבה של חובת הדיווח ג� לעבירות מי# בי# קטיני� במשפחה, 316ס"ח    4

  והוא יידו# ביתר פירוט בהמש� הרשימה.
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  5הסעד מרחב שיקול הדעת של פקידיב. 
  

שיקול הדעת שפקיד סעד רשאי להפעיל, או בנושא ד# בשתי שאלות הבינמשרדי הצוות 
 הצוות ד#פגיעה בקטי# או בחסר ישע. ראשית, אודות שמגיע אליו דיווח כראוי שיפעיל, 

פקיד סעד שקיבל "ש קובעה#, לחוק העונשיד(ו) 368רישא של סעי� בפרשנות הראויה ל

Âדיווח לפי סעי� זה ¯È·ÚÈ  המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר �למשטרה בצירו

מדובר כא# בהוראה אוטומטית להעברת הדיווח  ,. לכאורה, מבחינה לשונית"לדיווח...
  מפקיד סעד למשטרה. 

שהרי הוא , ולא רק מקבל אותוהסעי� עצמו מניח שפקיד הסעד בודק את הדיווח   
במקרה  ,א� כ# ,הדי# ומה. ולא �נדרש להמלי' למשטרה א� לפעול בקשר לדיווח א

לא נכלל בגדר אכ# וח רוע המד0ישל פקיד הסעד מעלה כי האראשונית שבו בדיקה 
או שנעברה  ,כלל לא נעברה עבירהבמקרי� שבה� כ�,  ?חובת הדיווח שעל פי החוק

למשטרה מפקיד סעד העברת דיווח  6.ת דיווחעבירה שאינה ברשימת העבירות המחייבו
 וא מתלונני�כ, מעורבי� במקרה כחשודי�הוסיווג  תפליליבחקירה משמעה פתיחה 

 ההתערבות יש בכ� משו�עדיי# החקירה, תיק ייסגר  ,בסופו של דבר ,א�נפגעי�. ג� כ
, הועלתה בדיוני הצוות הצעה מדינתית בתא המשפחתי. לכ#� פליליתשל רשות אכיפה 

היה שאכ# דיווח  ,זה", היינו"דיווח לפי סעי� על המילי� לשי� את הדגש הפרשני 
שפקיד מנגד, הוצגה בצוות עמדה שמדגישה את העובדה . החוקב לפי הוראות מחוי

אל לו  , כ� נטע#,לכ# .תפקידובהגדרת אמת, לא בהכשרתו ולא  סעד אינו חוקר ומברר
שאר מסורה ילהחייבת סוג כזה, וזו ה מלהכרעחריות בל על עצמו אלקלפקיד סעד 

גורמי חקירה  מצד ההכרח במעורבותהמצדדי� בעמדה זו סברו ש למשטרה ולתביעה.
. בתחו� מורכב של עבירות בתו� המשפחהמדובר שכ#  ,מקצועיי� מתחזק עוד יותר

מתגלה  ,, קורה לא אחת שעבירה קלה יחסית שנחשפת ראשונהנטע#, כ� בתחו� זה
  מסכת הזנחה או התעללות חמורה הרבה יותר.כקצה הקרחו# של 

על דעתה של # זה פרשנות, יצוות הבינמשרדי, אומצה בעניטר� הדיו# בעוד   
, פקיד הסעד שכלל לא נעברה עבירהמתרש� שבה� במקרי� שלפיה פרקליטת המדינה, 

  – כ# נעברה עבירהאבה� שאשר למקרי�  7.עברת הדיווח למשטרהההוא חייב באי# 
  

  
 :הרחבת שיקול הדעת לפקידי הסעד, בכר� זה: מרי� פבר "בי# "טיפולי" ל"פלילי" ראו עוד בנושא   5

  ).2010�2009( 364�361, 347ד �ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óחובת הדיווח מנקודת ראות� של פקידי הסעד" 

ד(ח) לחוק העונשי#. כ# קיימת רשימה 368רשימת העבירות היא רשימה סגורה, אשר מנויה בס'    6

עבירות מי# בלבד לעניי# חובת הדיווח שנוספה לגבי עבירות בי# קטיני� מצומצמת יותר של 

)), ורשימה מצומצמת נוספת לעניי# חובת דיווח אודות עבירות שנעברו 1ד(ג368במשפחה (בס' 

  ד(ד)).368במעו#, במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית (בס' 

 ינה, למרי� פבר, פקידת סעד ראשיתההנחיות ניתנו על סמ� מכתב מעדנה ארבל, פרקליטת המד   7

  והטקסט הצמוד לה. 18הערה , 5). ראו ג� בכר� זה: פבר, לעיל ה"ש 2002(
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  ,לגבי אלה –אי# מדובר בעבירה שנכללת בחובת הדיווח  ,פקיד הסעד לדעת ,א�
לפקיד הסעד את שיקול הדעת בדר� של פרשנות להעניק סבר הצוות שאי# אפשרות 

מקרי� אלה מחייבי� את פקיד הסעד  ,הסעי� בנוסחו הקיי�. היינו, במצב החוקי הנתו#
ד(ו) לחוק 368סעי� ח עדת הפטור, מכוולולפנות הדיווח למשטרה או להעביר את 

   8.העונשי#
להמלי' על תיקו# חקיקה נשקלה בצוות האפשרות בהינת# הפרשנות האמורה,   

קמה  דיווח שקיבל, למשטרה רשחובתו של פקיד סעד להעבישיקבע , ד(ו)368סעי� ל
תיקו# בשמקימה חובת דיווח. רה עבירה בנעאמנ� ש Â˘ÁÏ ¯È·Ò „ÂÒÈ·כאשר יש לו 

 חובתלאופ# שבו מנוסחת ראוי יהיה "יישור קו" חברי הצוות, ג� , כ� סבר חלק מכזה
  9אזרחי� בכלל.על החלה על אנשי מקצוע והדיווח 

לחוק  94לקראת תיקו#  , חוק ומשפטועדת החוקה ה שלסופו של דבר, במהל� דיוני  
שנכו# לשמר את המתכונת הקיימת , ועדהואת ה , ושכנעהעונשי#, סבר משרד הרווחה

לא תוק#  ,לכ#. פקידי הסעדהמסור לחוק הרחבה כלשהי של שיקול הדעת ולא לעג# ב
ונותרה ההסכמה "א� יש לו יסוד סביר לחשוב", ד(ו) בהוספת התיבה 386סעי� 

   # מקרי� שבה� פקיד הסעד מתרש� שכלל לא נעברה עבירה.יהפרשנית לעני
  

תה י, היהסעדשל מרחב שיקול הדעת של פקיד  ,זהשהצוות ד# בה בהקשר ה ישאלה שני
החלטה א� בעצמו א� יש מקו� להסמי� את פקיד הסעד, בעבירות מסוימות, לקבל 

 מסלולבצור� לעבור לטיפול המשטרה א� לאו, ללא שדווח לו להעביר מקרה מסוי� 
   ועדת הפטור. של

מרבית מתנקזי�  ואליש ,ממוק� בצומת מרכזי, בתוק� תפקידו, פקיד הסעד  
חובתו לבדוק את הדיווח ולהעבירו למשטרה בצירו�  לפי החוק. מלבדהדיווחי� 

מגוו# ומרחב של שיקול דעת  "ארגז כלי�"המלצה כיצד לפעול, יש בידי פקיד הסעד 
 �1960,10התש"� ,(טיפול והשגחה) , בראש וראשונה לפי הוראות חוק הנוערפעולל

לטיפול  במקרי� שבה� פקיד סעד אינו זוכה לשיתו� פעולה מצד הוריו של קטי# הנזקק
"נזקק" על הקטי# כ להכריז עלאו להשגחה, הוא מוסמ� לפנות לבית משפט, לבקש 

, כיצד לפעול בטיפול בילדלקטי# או להוריו  להורותבית המשפט מלבקש לאחר מכ# ו
  אותו חוק 11בבדיקה או בטיפולי� מסוימי�.להוציא את הקטי# מרשות הוריו או לחייבו 

  
  
  

  
התנאי� לקבלת פטור רוט "�אודות הפטור מחובת הדיווח, ראו בהרחבה בכר� זה: דרורה נחמני   8

  ).2010�2009( 379ד �ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Ó" עבירות בילדי�סעד מדיווח למשטרה על לפקידי 

 (ב), שבה� אכ# קיימת המסננת של "יסוד סביר לחשוב".� ו(א)368ראו הנוסח של ס'    9

  .52ס"ח    10

  לחוק הנוער (טיפול והשגחה). 3ס'    11
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ט כל אמצעי הנדרש להגנה דחופה על קטי#, א� ללא לנקומסמי� את פקיד הסעד א� 
חוק נוס� שמסמי�  12הסכמת האחראי על הקטי# ולפני קבלת החלטה מבית המשפט.

, חוק למניעת אלימות במשפחהפקיד סעד לנקוט צעדי� להגנתו של קטי# הוא 
לבקש צו הגנה מוסמכי� ההגורמי�  נמנה ע�לפי החוק, פקיד סעד  �1991.13התשנ"א

  14אחראי אחר שפוגע בו.מפני מפני הורה או לקטי# 
הצוות כאמור ד# לאור הסמכות המגוונת והרחבה שכבר נמצאת בידי פקיד הסעד,   

באפשרות שלגבי חלק מהעבירות החייבות בדיווח, יוכל פקיד הסעד בעצמו להחליט 
, בלי להעביר את הדיווח בלבד להשאיר את המקרה בתחו� הטיפוליבשאלה א� 
עבירות  ה#עליה# דובר בהקשר זה, שעדת הפטור. העבירות וי לפנות לולמשטרה ובל

ע� כל ( גרימת חבלה חמורה, להבדיל מתקיפה שגרמה חבלה של ממשכ# ו הזנחהשל 
 ,פעמי� רבות לבטא, עשויות הות אלעבירהסברה הייתה ש 15הקושי להבחי# ביניה#).

מובהקת מצד� של  עבריינות � של, בשונה ממצבימצוקה עמוקה של המשפחה כולה
כמו ( בשל מצוקה כלכלית ילדי� או חסרי ישע הסובלי� מהזנחה האחראי� הבגירי�.

בעיקר להתערבות טיפולית  במקרי� רבי�זקוקי�  )עצמ�ה�  ,ג� האחראי� המזניחי�
ה, מעצ� מציבהלהינזק מאוד מהתערבות המערכת הפלילית ועלולי� כוללת ומיידית, 

פחה אלה מול אלה, חשודי� מול נפגעי�. במקרי� אלה, את הפרטי� בתו� המש טיבה,
של פקיד  וסרבול מיותר שמסיט את מאמצילגרו� לעלול ועדת פטור לו לפנותהחיוב ג� 

בדומה, עדה. והכנת מסמכי� לועבודה "פקידותית" של מטיפול במשפחה ל ,הסעד
ילדי�  שבה� אלימות מצד ההורי� מבטאת זעקה לעזרה בהתמודדות ע�מקרי� קיימי� 

  בעלי בעיות התנהגותיות או התפרצויות זע�.
  
  

  
  לחוק הנוער (טיפול והשגחה). 11ס'    12

 .138ס"ח    13

מונה את אלה המוסמכי� להגיש בקשה לפי החוק: ב#  לחוק למניעת אלימות במשפחה 3ס'    14

משפחה, היוע' המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או פקיד סעד שהתמנה על פי חוק 

 .56, ס"ח �1966הנוער (טיפול והשגחה), או על פי חוק ההגנה על חוסי�, התשכ"ו

  , על מקרי הזנחה,בישראלהדומה לקיי� חובת דיווח קיימת , הברית�ארצות במרבית מדינות   15

  או פגיעה בקטיני�, ולרוב נילוות לחובת הדיווח הוראות חוק שמסדירות את העברת ניצול

  ). בחלק מהמדינות, כגו#"Cross-Reporting"הדיווחי� שהתקבלו בי# הרשויות השונות (

  הבאילינוי ובמסצ'וסטס, קובעת החקיקה כי רק דיווחי� המעלי� חשד לפגיעה גופנית חמור

  תביעההמשטרה או המחייבי� את רשות הרווחה להעביר את הדיווח ג� לגורמי  ,או ניצול מיני

-CHILD WELFARE INFORMATION GATEWAY, CROSS . ראו:לש� פתיחת הלי� פלילי

REPORTING AMONG RESPONDERS TO CHILD ABUSE AND NEGLECT: SUMMARY OF STATE 

LAWS (2007), available at www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/statutes/ 

xreportingall.pdf.  



  חובת הדיווח על עבירות בקטיני� ובחסרי ישע:      התש"ע� התשס"ט ד� משפחה במשפט ג
 לחוק העונשי� 94לקחי� מדיוני צוות בינמשרדי והרקע לתיקו� מס'   

 373

לתק# את החוק, כ� שבדיווחי� תה יהילכ#, כאמור, ההצעה שנדונה בצוות הבינמשרדי, 
ס� לפקיד הסעד סמכות וחמורה, תתו�לאעבירות הזנחה או אלימות אודות לפקיד סעד 
הפטור, אלא  עדתוהוא מעביר את הדיווח למשטרה וא� אינו פונה לואי# להחליט ש

כליל ועדת הפטור אינה מתייתרת תחו� התערבותו הטיפולית. במשאיר את המקרה 
� שבה� הוא פני פקיד הסעד למקרילאפשרות הפתוחה בגדר נותרת היא ובמקרי� אלה, 

להעביר את סמכות ההכרעה לפורו� הבינמקצועי הבכיר מתלבט או סבור שנכו# יותר 
  16.עדהוהמרכיב את הו

  

  

  ?רש מסלול פטור לדיווחי
 המגיעי
 למשטרההא
 נדג. 
  

בהקשר של חובת  דווקא בסמכויות המשטרהת הבינמשרדי עסק ונושא נוס� שנדו# בצו
א� (ב) לחוק העונשי#, נותני� בידי המדווח את הבחירה �ד(א) ו368סעיפי�  17הדיווח.

ת תלויה בהעדפו, לדווח למשטרה או לפקיד סעד. בחירה זו עשויה להיות אקראית
. אול�, של רשות זו או אחרת ברשות מקומית מסוימת האו בזמינות אישיות של המדווח
פלילי קיימת רק לגבי �טיפול משטרתיממנע יעדת פטור כדי להוהאפשרות לפנות לו

 לחוק סדר הדי# הפלילי [נוסח משולב], 59סעד. לפי סעי� הדיווחי� שהגיעו לפקיד 
שהגיע לידיעתה, ואינה  ,שד לעבירהלחקור ח המשטרה חייבת �1982,18התשמ"ב

   19.עבירה מסוג פשעחשד למדובר בעת מוסמכת להחליט שלא לחקור 
פני המשטרה לג� ש כ�החוקי לתק# את ההסדר תה, א� כ#, י# זה הייההצעה בעני  

, באופ# שעל א� שהמשטרה יודעת מסלול של ועדת פטור במקרי� המתאימי�ייפתח 
לקבוע כי הוא לא ייחקר, סמכות ועדת פטור ועדיי# יש לדיווח מכוח החוק, הרי שאודות 

ג� בחקיקה התייחסות בכיוו# זה מחייב . תיקו# "בלא יישאר כרישו� משטרתי וכיו
  20ה מהוראות חוק סדר הדי# הפלילי.ילסטי

  
כפי שהוצגה  –בדומה לדיו# בשאלה הראשונה שבחלק זה, ג� בעניי# זה עמדת משרד הרווחה    16

הייתה שלא להרחיב עוד יותר  – לחוק העונשי# 94לקראת תיקו#  , חוק ומשפטועדת החוקהבדיוני 

חריותו של פקיד הסעד במה שקשור לחובת הדיווח. לכ#, ג� הצעה זו את שיקול הדעת ואת א

   ., לעת עתהירדה מהפרקשונראה תורגמה לכדי תיקו# חקיקה 

 .364�361בעמ'  ,5ראו עוד פבר, לעיל ה"ש    17

  (להל#: חוק סדר הדי# הפלילי). 43ס"ח    18

עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש  –חוק העונשי# מגדיר "'פשע' ) ל1(24ס'    19

  שני�", וכמעט כל העבירות המחייבות דיווח ה# עבירות מסוג פשע.

 ‰˙ÂÏÏÚ˙ברקובי'' "היבטי� משטרתיי� של חקירת פגיעות והתעללות בילדי�" �ראו ג�: מאיר דב   20

Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰Á
Ê‰Â 209 ,244 2007יהודה ומאיר חובב עורכי�, � ה הורובי', יור� ב#(דרור ,(

ש� ממלי' המחבר לאפשר לפקיד הסעד לגשת לוועדת פטור ג� א� הדיווח הועבר אליו מאת 

המשטרה, ושהמשטרה תימנע מהמש� הטיפול בדיווח כאילו לא קיבלה אותו כלל; הרצאתו של 

לשעבר, בנושא  טה הארצי של המשטרהקצי# ייעו' וחקיקה, מדור נוער, המברקובי'', �מאיר דב
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י# זה יתיקו# חקיקה, א� כי בענלג� הצעה זו לא תורגמה לכלל עמדת ממשלה ו  
טחו# הפני�. ילפתח� של המשטרה ושל המשרד לבעיקר הלבטי� ועבודת ההכנה ה� 

 'לדעתי, בד בבד ע� הסדרה מפורטת יותר של פעולת# של ועדות הפטור (להל# בחלק ה
לרשימה זו), יהיה מקו� לשוב ולדו# בפתיחת מסלול הפטור ג� לדיווחי� שהתקבלו 

ה של חברי ועדת הפטור, והער� המוס� לראשונה במשטרה. הרמה המקצועית הגבוה
עדות אלה, ושיש לדיו# משות� של נציגי� בכירי� מדיסציפלינות שונות, כפי שקורה בו

מצדיק את הסטייה מהנתיב המובנה של חקירת המשטרה, בש� טובת� של הקטיני� או 
  חסרי הישע הזקוקי� לטיפול.

  

  

  קטיני
בני משפחה עבירות בי� : חובת הדיווח ה שלהרחבתד. 
  
להרחיב את לשלו� הילד הלאומית של המועצה ה תהצעד# ג� בצוות הבינמשרדי ה

 21,יצחק לויהרב על שולח# הכנסת על ידי חבר הכנסת בהמש� הונחה ש, חובת הדיווח
 לחוק העונשי#. 94חוק, במסגרת תיקו# לואחרי שינויי� מסוימי� התקבלה כתיקו# 

על אחראי בתו� המשפחה, א� לא על ידי  ועבירות שנעברהתייחסה לה שהוצעה ההרחב
 אחראי� ביצעושלעבירות בעיקר נגעה חובת הדיווח  ,עד אזישע. החסר על קטי# או ה

נשמט לחלוטי# בסיס האמו#  ,גיסא מחדאלה, מצבי� . בעל הקטי# או על חסר הישע
את או מעכבת חוסמת התלות הגבוהה בהורה  גיסא, מאיד� .וההגנה שיש לילד בהוריו

חובת הדיווח, שיש  ה שלההצדקה הבסיסית לקביעת יתההי על ידי הילד. זו ילוי הסודג
  והטלת חיוב פעיל לפנות לרשויות.חדירה לרשות הפרט בה 

לפיה יש הצדקה וא� הכרח שאול�, המועצה לשלו� הילד והרב לוי, הציגו עמדה 
זאת, כיוו#  .קטי# באחיו או באחותופוגע  שחובת הדיווח תחול ג� על מקרי� שבה�

במי מהילדי�  –מציבי� בפני ההורי� דילמה כמעט בלתי אפשרית אלה כמקרי� ש
חשיפה של ולמנוע את ההורי� לשתק זו עלולה כדילמה לצדד, במי לתמו� ובמי לטפל. 

  מקצועית. עזרהה לקבלת יפנילהפסקת הפגיעה ו פעולה נחושה המקרה,
מחייבת קשיי�, שכ# היא  טומנת בחובהזו של חובת הדיווח כ הרחבהמנגד, 

שבו בכל מקרה  בתא המשפחתי , בי# רווחתי ובי# משטרתי,התערבות של גור� מדינתי
 ,במקרי� מעי# אלה ,מראש ,לפיהש. כלומר, המחוקק נוקט עמדה חשד לפגיעהקיי� 
  תכנו מקרי�יהוא סומ� על ההורי� לפעולה סבירה לטובת ילדיה�. זאת ועוד, יאי# 

  

  
שנה לחובת הדיווח  15שיח מתו� כנס בנושא "� "חובת הדיווח מנקודת מבטה של המשטרה", רב

, המרכז לזכויות הילד והמשפחה במכללת "שערי משפט", 4.1.2005על התעללות בילדי�", 

  בשיתו� המועצה הלאומית לשלו� הילד.

בקטיני�),  ת הדיווח על עבירות מי# ועבירות אלימות חמורותחוב –הצעת חוק העונשי# (תיקו#    21

  .www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/568.rtf �2006ו"התשס
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אז �ואוכנסו לעובי הקורה, יוי יחקרומשטרה הסעד או הפקיד  ,חשבה� מכוח הדיוו
לה עלתה על ועזרה מגור� פרטי מצוי#, והמשפחה כקבלת יתברר שההורי� כבר פנו ל
 #מ# הדימדינתית המחויבת ההתערבות הבמקרי� כאלה,  .מסלול טיפולי ראוי ונכו#

  ערער את היסודות המוצלחי� שהחלו להיבנות. לדווקא עלולה 
א� וחלק מחברי הצוות הוצגו דעות שונות ומגוונות,  ,הצעהלדיוני הצוות בקשר ב

סברו שאמנ� יש  . בסופו של יו�, רוב חברי הצוותבמהל� הדיוני� ואת עמדת השינ
: ימי�, א� כי בסייגי� מסוהצעה זורוח מת של חובת הדיווח במקו� להרחבה מסוי

הדיווח ש; , ולא במקרי אלימותמי#תחול רק במקרה של חשד לעבירות  חובת הדיווחש
סעד יהיה שיקול הלפקיד ש; לפקיד סעד ולא למשטרהא� יהיה אלה מיוחדי� במקרי� 

ה יללא צור� בפניג� , ולא �המקרה מתאי� להעברה למשטרה אא� לקבוע דעת 
  עדת פטור.וול

ועדת החוקה, חוק ומשפט ובמליאת הכנסת, והצעת החוק הפרטית הגיעה לדיו# ב
 .חוק העונשי#ל 94תיקו# שהוא לחוק,  2007בשנת  ,סדרת דיוני� ושינויי� הפכהואחרי 

פני ועדת החוקה, חוק להלבטי� והעמדות שנשמעו בצוות הבינמשרדי הובאו ג� 
ה של חובת הדיווח לגבי עבירות מי# תומשפט, והתיקו# כפי שהתקבל כולל הרחב

ה רק לפקיד סעד, ולהעניק לקבוע כי חובת הדיווח במקרי� אלה תהי ותההצע .בלבד
  . לפקיד סעד שיקול דעת שלא להעביר דיווח כזה למשטרה, נדחו

של  שוני� �נכו# ליצור שני מנגנוני אי# זהסברה כי החוקה, חוק ומשפט ועדת 
כלפי החבי�  כדי לא ליצור בלבול או חוסר בהירות ה#לפי סוגי עבירות ומבצעי דיווח

החוקה, חוק ומשפט עדת ובו ,כמו כ# .י� בכללוהאזרח ,בדיווח, שה� אנשי מקצוע
פקידי הסעד שלפיה ה� עצמ� אינ� מעונייני� להרחיב את  מצדנשמעה עמדה מעודכנת 

מקרי� המורכבי� ביותר שבה� חקירת העובדות בשיקול הדעת הנית# לה� דווקא 
  22.עשויה להיות קריטית להמש� הטיפול

 .ו# הקיי� של חובת הדיווחנבמנג , א� כ#,משתלבי�לחוק דיווחי� לפי התיקו# 
שקיבל  לפקיד סעד או למשטרה, ופקיד הסעד מחויב להעביר דיווח לדווחנית#  ,כלומר

  למשטרה, אלא א� כ# ועדת פטור פטרה אותו מכ�.
  

  

  ועדות הפטורנהלי עבודה לה. 
  

השתלבות# של ועדות הפטור במער� התגובה של הרשויות לפגיעות בקטיני� ובחסרי 
 הפעולהדר� מחשבה לחברי הצוות  ובי# היתר, הקדישנה רבות בדיוני הצוות. ישע נדו
  ה לחוק העונשי#, שר המשפטי�368. למרות שלפי סעי� של ועדות הפטורהרצויה 

  

  
) )14.5.2007( �17 ה הכנסת ,של ועדת החוקה, חוק ומשפט 188מס' ישיבה פרוטוקול  :ראו   22

www.knesset.gov.il/protocols/data/html/huka/2007-05-14-01.html.  
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ועבודת# חובת הדיווח  בדבר הוראותההוסמ�, ואולי א� חויב, להתקי# תקנות לביצוע 
התפתחו עדות ווהעבודה ב , ונהליותתקנהותקנו לא ועדות הפטור בכלל#, עד היו� של 

  23כל ועדה לעצמה. – היינוד ,מהשטח, לרוב ברמה המחוזית
, וה# #פניהלועדות הפטור נחשפות למידע רגיש ביותר שפקיד הסעד מביא   

או שניה� ג� יחד. השאלות  ,שיפוטי�מעי# ,חקירתי�הוא מעי#מקיימות הלי� שאופיו 
פקיד שמכי# בקשה התנוסח : כיצד לדוגמה#, ה עדותוולסדרי העבודה בבאשר העולות 

; סוגיית חסיו# המסמכי� לאותה בקשה ועדת פטור ואילו מסמכי� עליו לצר�וסעד ל
אית לשמוע עדי� מלבד פקיד הסעד שא� ועדת פטור רשאלה ועדה; הווהדיוני� של ה

להעניק עדה ושל הוסמכותה עדה רשאית לדו# בהרכב חסר; מקור והמבקש; א� הו
; של פקיד הסעדבמקרה התקדמות הטיפול אחר מני מדיווח ולקיי� מעקב עתי פטור ז

בבואה ועדה לשקול ומה� השיקולי� שעל ה –ולבסו�, אולי הנושא החשוב ביותר 
   לקבל החלטה.

בחקיקת עדות ושל הופעילות# להסדיר את בסיס  – עדיי# ראויו – ראוי היה ,לדעתי  
 ועדר הנחיות אי# משמעיה . אמנ�ליט המדינהשל פרקבהנחיות  ,לכל הפחות ,משנה או

של הכללית במסגרת הנורמטיבית די  אי# , א� לטעמיעדות פועלות בריק מוחלטושהו
   24נהלי.יהמשפט המ

  
  

  הרחבת המבט –סיו
 ו. 
  

דיוני הצוות הבינמשרדי, א� שברוב הנושאי� לא גובשו לכלל המלצות או תיקוני 
 בדבר הוראותהיו# המעשי שהצטבר ביישו� חקיקה, היו מהל� חשוב לבחינת הניס

חובת הדיווח, לימוד לגבי הנעשה במדינות אחרות בהקשר זה, ודיו# בינמקצועי 
רווחה,  –בסוגיות השנויות במחלוקת. הדיו# המשות� של נציגי� מדיסציפלינות שונות 

 ממשלתי, שוב הוכיחו את�חו'ארגו#  ו שלמשפט, ושל נציגי ממשלה ע� נציגיומשטרה 
  הסכמות בכל הנושאי�. , כאמור,חשיבות�, ג� א� לא הושגו

שעליה חשבנו במסגרת הדיוני� בצוות, נגעה העיקרית נראה ש"המהפכה"   
להרחבת שיקול דעתו של פקיד הסעד בכל הקשור להתמודדות ע� דיווחי� לפי החוק. 

  תנגדת.ובסופו של דבר גיבשו עמדה מ ,גורמי הרווחה עצמ� התלבטו רבות ,י# זהיבענ
  

  
  ואיל�. 386 , בעמ'8רוט, לעיל ה"ש �אצל: נחמני עודראו    23

  דיוניה לקראת במהל�חוק ומשפט של הכנסת עמדה על הצור� בהסדרה כזו  ה,ג� ועדת החוק   24

נושא ולהביא על ההתקדמות ב # אותהלחוק העונשי#, וביקשה מנציגי הממשלה לעדכ 94תיקו# 

, של ועדת החוקה, חוק ומשפט 188מס' ישיבה פרוטוקול ( להתייחסותה את ההנחיות לכשיתגבשו

 ).22לעיל ה"ש 
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יתר חברי הצוות, מתו� הכרת האחריות הכבדה והעומס המוטל כבר היו� על פקידי 
הסעד, ומתו� הערכה רבה לעבודת�, ודאי לא מצאו לנכו# לקד� מהל� שיכפה שינוי 

  כזה.
התערבות של של טיפול או  אחד מתו� רצ� מקטעלזכור שחובת הדיווח היא חשוב   

 לעתי�מתניעה . חובת הדיווח משפחהשל או ישע  , של חסרילד של �בעניינשלטונית 
יה בהוראותהדיו# . מהל� שכבר החלבולעתי� משתלבת טיפול,  אותהליכי התערבות 

 ההתערבותרצ� , ראוי שישתלב בדיו# על החובת הדיווח ובתיקוני� אפשריי� ל של
 ה�;הניתני� ל והכלי� יה�יכולות ,של פקידי הסעד הסמכויות: מגוו# כולוהטיפולית 

נקודות החוזק במדינה בקצה הרצ�; המעני� הטיפוליי� שקיימי� או שחסרי� סוגיית 
טיפול של של הגנה על ילדי� ו בהקשרי� אלה �ומקומ והחולשה של המשפט הפלילי

  .במשפחות
  


