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  זו השאלה:  –לדווח או לא לדווח 
  שיח בעניי� חובת הדיווח� רב

  במערכות ציבוריות שונות 
  #ובקרב הציבור הרחב

   
  

. לחובה זו השלכות רבות 1989חובת הדיווח נחקקה בשנת 
החובה חלה על עובדי�  ##המתפרשות על פני תחומי� שוני�.

במערכות ציבוריות שונות, ביניה� מערכת החינו�, מערכת 
  הבריאות, מערכת אכיפת החוק וכ� על הציבור הרחב.

כעשרי� שנה לאחר חקיקתה של חובת הדיווח, אנו עדיי� 
לא מעט קיימי� נמצאי� בעיצומו של תהלי� הטמעתה, כאשר 

קשיי� בדר� ועדיי� קיי� צור� למצוא פתרונות שיתאימו לכל 
כ�  ,מנת לייעל את ביצועה אחת מהמערכות המעורבות, על

   ###להיטיב ע� הילד ככל האפשר. שיוכלו
מתחומי� שוני� ומייצגי� מגיעי�  ,באי�החברי הפאנל 

ציג את עמדתו בנוגע לדילמות ימערכות שונות. כל אחד מה� 
ציע הצעות יו ,ולקשיי� שמעלה חובת הדיווח בתחו� התמחותו
  לשינויי חקיקה אפשריי� מנקודת מבטו הייחודית.

  

  

  

  

 
שנה לחובת הדיווח על התעללות בילדי�" שנער�  15שיח מתו� כנס בנושא "� הדברי� נאמרו ברב   #

במרכז לזכויות הילד והמשפחה במכללת "שערי משפט", הוד השרו�, בשיתו�  4.1.2005�ב

  ו� הילד.המועצה הלאומית לשל
חובת ראו בכר� זה סקירתו של ד"ר קדמ�: יצחק קדמ� "במותה ציוותה לילדי� רבי� את החיי�:    ##

  ).2009�2010( 337ד �ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óרקע, סקירה ומהות"  –על עבירות בילדי�  הדיווח
אשותה לצור� כ� א� הוק� צוות חשיבה בינמשרדי הד� בשינויי חקיקה אפשריי� בחוק. הצוות, בר   ###

של הגב' מרי� פבר, לשעבר פקידת סעד ראשית לחוק הנוער, כלל נציגי� ממשרדי המשפטי�, 

החינו�, הבריאות והרווחה וכ� נציגי המשטרה והמועצה הלאומית לשלו� הילד. הצוות התפזר ללא 

מסקנות ממשיות. עוד בעניי� הצוות הבינמשרדי וההצעות לתיקוני החקיקה בנושא, ראו בכר� זה: 

הרקע נת אסי� "חובת הדיווח על עבירות בקטיני� ובחסרי ישע: לקחי� מדיוני צוות בינמשרדי וע

  ).2009�2010( 367ד �ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Ó" לחוק העונשי� 94לתיקו� מס' 
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  חינו�א. חובת הדיווח במערכת ה
  מאת

  ∗∗ובטי ריטבו ∗שוש צימרמ�
  

  פתיחה  א.

  חשיבות הדיווח לצור� הטיפול בפוגע ובנפגע  ב.

  הבעייתיות והדילמות העולות ביישו� חובת הדיווח  ג.

  בעיית תיוג הקטי� הפוגע כעבריי� צעיר  .1  

 מסגרת חובת הדיווח במערכת החינו�   .2  

  טיפול בו זמני בפוגע וג� בנפגע  .3  

 המוטל על פקידי הסעדעומס   .4  

 דיווח על פגיעות בתו� המשפחה  ד.

  סיכו�  ה.

  
  

  . פתיחהא
  

דיווחי� רבי� על התעללות בקטיני� מגיעי� מתו� מערכת החינו�. לעובדה זו שתי 
  סיבות עיקריות:

המעקב היומי של צוות העובדי� אחר התלמידי� מאפשר איתור שינויי� במצב  .1
 רוח� ובהתנהגות�. 

לבי� התלמיד יוצר תחושת ביטחו� ומאפשר  רק� בי� המבוגרהנהעמוק הקשר  .2
  שיתו� בחוויות אישיות.

  
  מערכת החינו� עובדת בשני ערוצי� מקבילי�:

הפניית הדיווחי� לפקידי הסעד ולמשטרה,  – ‰ÁÂÂÈ„‰ ıÂ¯Ú :"È˜ÂÁ"‰ ıÂ¯Ú  .א
 פי חוק. �כנדרש על

מצעות גיבוש התמודדות ע� התופעה בא – ‰ÈÓÂ˜È˘‰Â ÈÏÂÙÈË‰ :ÈÎÂ�ÈÁ‰ ıÂ¯Ú  .ב
מדיניות פעולה בחוזרי מנכ"ל משרד החינו� והכשרת צוותי� חינוכיי� ואנשי 

ת פגיעה והתעללות ומקצוע שיסייעו בהתמודדות מקצועית ע� מצבי� שבה� נחשפ
הקניית ידע טיפולי, הקניית בקטיני�. ההכשרה כוללת הקניית כלי� לעיבוד רגשי, 

ובכללו מידע על  ,והעברת ידע לתלמידי�, פיתוח תוכניות מניעה ידע על התופעה
מצבי� מאיימי� ומנצלי�. של זכויותיה�, על תופעת ההתעללות ועל איתור וזיהוי 

 ,�משרד החינו� מדיניות פעולה שמטרתה הבניית סביבה המאפשרת מתווה כמו כ

 
 שוש צימרמ�, מנהלת אג� תוכניות סיוע ומניעה בשפ"י, משרד החינו�.   ∗
  לות בילדי� ובבני נוער של משרד החינו�.בטי ריטבו, מדריכה ארצית ביחידה למניעת התעל   ∗∗
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עבודת צוות בתו� המערכת, כמו ג� דפוסי עבודה ל �טיפול בנושא זה ובניית דפוסי
�  חוקרי הילדי�. ע� המשטרה וע� כתיי� ע� פקידי הסעד, מער�בי

  
 ,ואכ� ."הידברות" ביניה�כדי חשיבות לכ� ששני הערוצי� יפעלו במקביל תו� נודעת 
 �מערכתיי� �בי�כי במהל� השני� האחרונות נוצרו דפוסי עבודה להיווכח בכ� נית

י הילדי� בגיבוש חוקרשל הבאי� לידי ביטוי, בי� היתר, בשילוב� של פקידי הסעד ו
חוזרי מנכ"ל משרד החינו� בנושאי� אלה, ובקיומ� של מפגשי� קבועי� בי� פקידי 
הסעד לבי� היועצי� החינוכיי� לצור� לימוד משות�. ע� זאת, עדיי� יש לא מעט קשיי� 

על מנת לעודד  ,זאת .בדר� ויש צור� שדפוסי העבודה המשותפי� יימשכו וביתר שאת
  הצוות החינוכי לחשיפת מקרי התעללות בילדי�.  של והמש� פעילותאת 
  

  בדברי� אלה נתייחס בעיקר לתחו� הפגיעות המיניות בקטיני�.
  

תופעה שכיחה היא כי רוב המבוגרי� שפגעו מינית בזולת� החלו בפעילות הפוגעת 
טווח  1מקרי� רבי� שבה� הפוגע הוא קטי� שנפגע בעצמו.ג� בגיל צעיר יותר. יש 

מדובר בבני�.  ,לרוב ,פוגעי� הוא רחב וכולל את שני המיני�, א� כיהגילאי� של ה
ואי� מאתרי� את הפגיעה בגיל צעיר אי� מדובר בדפוס חוזר, כ� שא�  ,בדר� כלל

  מטפלי� בפוגע, הוא מסלי� בפגיעתו, ה� בעוצמתה וה� באשר לכמות נפגעיה.
  
  

  . חשיבות הדיווח לצור� הטיפול בפוגע ובנפגעב
  

התופעה של פגיעה בילדי� על ידי ילדי�, היא הישנות למנוע את  אחת הדרכי�
 יבאמצעות הרתעה המשמשת, פרט להפסקת המעשי� בקרב�, ג� כחלק אינטגרל

מהטיפול. ככל שההתנהגות הפוגעת תאותר בגיל צעיר יותר, כ� אפשר יהיה להציל את 
� כ� ג� יגדל הסיכוי וכמוב ,גבוהי� יותר בגיל צעיר  סיכוייו להשתק�שכ� הילד הפוגע, 

משרד החינו� ב להיוועצות �. ישנ� מקרי� רבי� שמגיעי�ילהג� על נפגעי� פוטנציאלי
  הגני�. רוב הדיווחי� מגיעי� אמנ� מבתי הספר היסודיי�, א� יש לעתי�ממבתי הספר ו

  
  
  

 
 רוב הילדי� הפוגעי� בגילאי� הצעירי� ה� בעלי עבר של טראומה מינית, ושכיח א� יותר,   1

סקירה רחבה המתמקדת באבחו� ובטיפול בילדי� ובני נוער פוגעי� מינית, להתעללות פיסית. 

 Jon A. Shaw, Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Childrenראו:

and Adolescents Who are Sexually Abusive of Others, 38 (12 Supp.) J. AM. ACAD. 

CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 55S (1999).  
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ג� ילדי ג� שנית� למצוא אצל� דפוסי� של התנהגות מינית פוגעת. זוהי התשתית 
בר�, חר�  2מדיניות ברורה.לו ולהתוות בנושא שרד החינו� לקבוע נהלי� שהניעה את מ
  דילמות רבות בנושא. מתעוררות עדיי�  הנהלי� הללו

ההנחיות המפורטות בחוזר המנכ"ל מדריכות את צוותי החינו� בצעדי� שעליה�   
חשד בדבר פגיעה מינית בי� קטיני�. כאשר מדובר בחשד מתעורר בו שלנקוט במקרה 

�התשל"ז ירות שחלה עליה� חובת דיווח, כגו� עבירות מי� בהתא� לחוק העונשי�,לעב
על המנהל או על איש הצוות חלה החובה לדווח על פי חוק לפקיד הסעד או  1977,3

למשטרה. דיווח קוד� לפקיד הסעד מאפשר התערבות טיפולית בקטי� הנפגע, ובדיקת 
ית� למצוא את פקיד הסעד תו� זמ� התערבות טיפולית בקטי� הפוגע. במקרי� שלא נ

סביר או כשמדובר באד� הנוכח באירוע בעת התרחשותו או מיד לאחריו, יש לדווח 
  ישירות למשטרה.

נוס� לחובת הדיווח על פי החוק, מוסי� חוזר המנכ"ל נהלי� לגבי חובת הדיווח   
של  במצבי� של מעשה מגונה בפומבי, התנהגותהנתקלי� למשטרה עבור אנשי חינו� 

 4מצבי� של פגיעה מינית בי� תלמידי� מחו. למסגרת החינוכית.בסחיטה באיומי� ו
עלולות שכ� השלכות הפגיעה  ,הסיבה לכ� נעוצה בראייה כוללת של טובת התלמידי�

  להיות קשות ג� א� העבירה אינה מחייבת דיווח על פי חוק.
   �חובת הדיווח ש העבירה מחייבת חובת דיווח מכוח החוק ובי�שבכל מקרה, בי

הספר חלה חובת התארגנות מערכתית  היא מכוח נהלי חוזר המנכ"ל, על צוות בית
בה שמקצועית �הספר לזמ� ועדה בי� הדיווח. על מנהל ביתמושאי לטיפול במקרי� 

הספר ואנשי מקצוע השייכי� למערכת החינו� א� אינ�  שותפי� אנשי צוות מתו� בית
ללמוד את פרטי המקרה ולהתאי�  הוא ועדהוה של ההספר. תפקיד כפופי� למנהל בית

דרכי טיפול לכל האוכלוסיות המאותרות, ה� ברמת הפרט וה� ברמה המערכתית. הקו 
לתלמיד הפוגע וכ� וג� עדה הוא הגנה ומחויבות לתלמיד הנפגע והמנחה של הו

רי� הספר בהתא� לצור�, כגו�: תלמידי� נוספי�, מורי�, הו לאוכלוסיות נוספות בבית
  והקהילה עצמה. 

   
  
  
  
  
  
  

 
ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ "התמודדות מערכת החינו� ע� פגיעה מינית של תלמידי� בתלמידי�"    2

  חוזר המנכ"ל). ) (להל�:1999(א) (2התשס/

 (להל�: חוק העונשי�). 226ס"ח    3

  לחוזר המנכ"ל. 3, ס' 2לעיל ה"ש    4
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  . הבעייתיות והדילמות העולות ביישו� חובת הדיווחג
  

  . בעיית תיוג הקטי� הפוגע כעבריי� צעיר1

 �שיקומית של קטי� הזקוק לעזרה, �המבטא תפישה טיפולית 5ד לחוק העונשי�,368סעי
ולה להתייחסות ולטיפול, הוא החוק המנחה לאור� כל הדר�, מתווה את כיוו� הפע

 ומבסס את חשיבות הדיווח.
הבעיה מתגברת כאשר מדובר בפוגע שהוא קטי� הנמצא מתחת לגיל האחריות   

 7נשאלת השאלה א� יש צור� לדווח ג� על מעשיו של הקטי� הפוגע. 12.6הפלילית, גיל 
אחריות הש� נקבע כי ג� כאשר הקטי� הינו מתחת לגיל  8הנושא הוכרע בבג".,

בה הפגיעה שהדבר יוצר מציאות מעניינת  9מעשיו.אודות דווח פלילית חלה החובה לה
עצמה אינה נחשבת לעבירה עקב חסינות גילו של הקטי� הפוגע, ואילו אי הדיווח אודות 
מעשיו ייחשב לעבירה. על כל פני�, המשטרה במקרה כזה מנהלת "כרטסת מעקב 

ריות הפלילית. קטי�" לקטיני� שהתיק בעניינ� נסגר משו� שגיל� מתחת לגיל האח
הלי� זה מאפשר למנוע רישו� פלילי לקטי�  18.10כרטסת זו מבוערת בהגיע הקטי� לגיל 

  .ביתר קלותלחזור למוטב את תיוגו כעבריי�, וכ� לאפשר לו ו
   �נוס� לכ�, ג� ללא הרישו� הפלילי, עולה החשש לתיוגו של הקטי� כעבריי

הדיווח הוא תלמיד מצטיי�, יפגע התלמיד הפוגע שהתיוג על עתידו. במקרה ולהשפעת 
וכד'. מכא�  ,בתוכניותיו העתידיות, לדוגמה: קורס טיס, תעודת בגרות, לימודי משפטי�

כגו�: "זה קרה פע� אחת, הוא אמנ� מעד, א� יגדל ויתבגר"; "אסור  ,עולי� טיעוני�
וכיו"ב.  ,לקלקל לו את העתיד"; "במסגרת אחרת יפחתו סיכוייו להצליח בבחינות"

 החשש מפני תיוג הוא חשש מציאותי המחייב את המערכת לשקול את ניהול התערבותה
, של טובת הנפגע ושל כל אוכלוסיית שלופוגע מתו� ראייה של טובתו הקטי� במעשי ה

  התלמידי�.

 
5   .�  סעי� חובת הדיווח בחוק העונשי

  ו לחוק העונשי� (הגנת הקטינות).34ס'    6

), 316, ס"ח 2007�), התשס"ז94מס'  נכנס לתוקפו תיקו� לחוק העונשי� ((תיקו� 31.5.2007ביו�    7

  המרחיב את חובת הדיווח ג� למקרי� של עבירת מי� הנעשית על ידי ב� משפחה, שהוא ב� פחות

 שנה, כלפי קטי� אחר. ע� זאת, התיקו� אינו חל על פוגעי� קטיני� במוסדות חינו�. 18� מ

 ).2003( 529) 6, פ"ד נז(ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"Î�Ó '� ÌÈ�ÂÏÙ 7374/01בג".    8

, ש� נקבע כי הדיווח יהא לפקיד הסעד בהתא� 2לחוזר המנכ"ל, לעיל ה"ש  2.6ראו ג�: ס'    9

  להנחיות חוזר המנכ"ל.

‰˙ÂÏÏÚ˙ דב ברקובי.' "היבטי� משטרתיי� של חקירת פגיעות והתעללות בילדי�" �ראו: מאיר   10
 ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰Á�Ê‰ÂÏ‡¯˘È· 209 ,251�250 �יהודה ומאיר חובב עורכי�, � (דבורה הורובי., יור� ב

  התשס"ז). 
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מקצועית בבית הספר מהווה, אפוא, מסגרת מתאימה להעלאת �הבי�הוועדה   
בדיקת המקרה  :נערכי� לדרכי התמודדות ובה ,החששות, הקשיי� והדילמות של הצוות

על כל היבטיו, חיפוש אחר מענה טיפולי לקטי� הפוגע, העברתו לכיתה או למסגרת 
ועוד.  ,עבורובאחרת, השגחה קבועה עליו, התאמה של תכנית לימודי� חלופית 

  .והפוגעי�נפגעי� התלמידיה, כלפי כלל של מערכת החינו� היא מחויבותה 
  

  החינו� במערכתהדיווח . מסגרת חובת 2

בעיה נוספת נמצאת בהיק� חובת הדיווח במסגרת החינוכית. הא� חובת הדיווח חלה 
 �החינוכי בלבד או שמא היא חלה ג� על עבירה במוסד על עבירה הנעשית בקטי

 ?הנעשית בו כאשר הוא מחו. למסגרת החינוכית
   �נעברה "חינו�:  ד(ד) לחוק העונשי� קובע את חובת הדיווח במוסדות368סעי

או עבירת התעללות  ...עבירת מי�  ... ·ÈÎÂ�ÈÁ ˙¯‚ÒÓ˙ ...בקטי� או בחסר ישע הנמצא 
חובה על מנהל או איש צוות במקו� כאמור, לדווח על כ� בהקד� האפשרי לפקיד  ...,

  .)'ר' וב 'צ' ש –(ההדגשה אינה במקור  "סעד או למשטרה
חובת דיווח חלה על עבירות הנעשות  פרשנות רחבה לסעי� החוק תביאנו לומר כי  

אי� הוא שוהה פיסית מערכת החינו�, ג� כאשר בבקטי� בכל מקו�, כל עוד הקטי� לומד 
במוסד החינוכי. מאיד� גיסא, נית� ג� לפרש זאת באופ� מצומצ� יותר ולומר כי מדובר 

ל דבר, בי� כותלי המוסד החינוכי בעת ביצוע העבירה. בסופו שפיסית רק בקטי� הנמצא 
עדה שכתבה את חוזר המנכ"ל והסעי� פרשנות מצומצמת על ידי הוקיבל בפועל, 

לאור כל זאת, נשאלת  11(בראשות המשנה ליוע. המשפטי לשעבר, הגב' יהודית קארפ).
�  .השאלה א� זו אכ� טובת הקטי

  
מחיש זאת בעזרת מכתב שכתב ילד בכיתה ה' נבפרשנות מצמצמת זו יש מ� הבעייתיות. 

כת שלו במוסד הלימודי�. במכתב, תיאר הילד כי הוזמ� על ידי ב� כיתתו לשחק למחנ
  עימו אחר הצהריי� בביתו. ההזמנה כללה הצעה לשחק במשחק בעל אופי מיני.

, ורק לאחר שהילד המזמי� חזר על הצעתו, נעתר כותב המכתב בתחילההילד סירב 
תו בבית החבר, לאחר שצפו להזמנה והגיע לשחק ע� הילד המזמי� בביתו. במהל� שהו

 �יחדיו בטלוויזיה ובעת שהותו בשירותי�, חדר הילד המזמי� לפי הטבעת של המוזמ
  .)בניגוד לרצונו(

הילדי� לא שהו באותה עת בי� כותלי שכאמור, על פי הפרשנות המצמצמת, היות   
א� המקרה מקי� חובת דיווח. אי� המוסד החינוכי אלא בביתו הפרטי של אחד מה�, 

 – ההורי� לא ידווחו, ייתכ� שהמקרה לא ייחקר, פקידי הסעד לא יהיו מעורבי�
. א� כ�, כיצד לה שניה� זקוקי�שוכתוצאה מכ�, הילדי� לא יקבלו את העזרה 

  מתמודדי� ע� מקרי� מסוג זה?

 
 .2חוזר המנכ"ל, לעיל ה"ש    11
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חובת  ,בכל זאתקמה, בה� שישנ� שני מקרי�  12,כאמור, לפי נהלי משרד החינו�  
  נעשו מחו. לכותלי בית הספר: דיווח למרות שהפגיעות 

  כאשר הורי הקטי� הנפגע אינ� מגישי� תלונה במשטרה אודות הפגיעה בילד�.  .1
 כאשר הפוגע מהווה סיכו� לעצמו ולאחרי�.  .2
  

מקבל מענה אינו הרי מדובר בילד בסיכו� אשר שלפקיד הסעד שייעשה הדיווח צרי� 
ספר בשיתו� פעולה ע� פקיד הסעד ה צוות בית , עובדברוב המקרי� 13.הולמי�וטיפול 

.�  בדרכי הטיפול בקטי
השיקומית, � הטיפוליתע� התפישה התפישה המשפטית  מתנגשתבמקרי� אלה   
קשה  ,יש צור� לטפל בילדי� עוד לפני סיו� החקירה. במצב כזה ,לעתי� ,כאשר

בות בנסילהרחיק את הפוגע מכותלי בית הספר כשעדיי� לא הוכח שהוא אכ� פגע. ג� 
לבי� הערו. הטיפולי. לדוגמה: המשפטי יש צור� ב"הידברות" בי� הערו.  אלהכ

כפתרו� ביניי� לפני הוצאתו של התלמיד הפוגע  והנפגע לבי� הנפגעהפרדה בי� הפוגע 
מת�  –במקרי� אחרי�  –או  ;הצבת שמירה על התלמיד החשוד כפוגע ;הספר�מבית

הימנעות מהתייחסות כדי בצעה, תו� טיפול נפשי לתלמיד למרות שחקירתו עדיי� לא נת
   לפרטי המקרה.

  

 . טיפול בו זמני בפוגע וג� בנפגע 3

זמנית בפוגע ובנפגע, דבר �הגורמי� המוסמכי� בבית הספר לטפל בועל  ,לפעמי�
מקרב אנשי פשוטות. ההמלצה היא שאנשי� שוני� �לאשמעמיד אות� בפני דילמות 

, תמיד יאפשראינו הדבר  ,ספרית� ות הביתהצוות יטפלו בפוגע ובנפגע. אול� במציא
. מציאות זו ותתכ� כי לשני התלמידי� יש מחנכת, יועצת ופסיכולוגית משותפישכ� י

מעלה שאלות בדבר מידת הנאמנות, ההזדהות והמסוגלות של הגורמי� המטפלי� 
 להעמיד את עצמ� לרשות התלמידי�. 

  

 . העומס המוטל על פקידי הסעד4

בעומס המוטל על כתפיו של פקיד הסעד נעו. הדיווח  ה של חובתקושי נוס� ביישומ
�מקצועיות הנוגעות לפגיעה מינית �שאינו מאפשר לו לקחת תמיד חלק בישיבות הבי

 �יה הייחודית שלו יזווית הראבשל בי� תלמידי�. נוכחותו של פקיד הסעד היא חשובה ה
  הטיפולית.  להוות גור� מסייע ומדרב� בהתערבותעשוי וה� משו� שהוא 

  
  

 
  .2לחוזר המנכ"ל, לעיל ה"ש  3.2ס'    12

  יהא  הדיווח למשטרה. ,12ע אינו בגיל החסינות הפלילית, היינו מעל גיל יוער כי א� הפוג   13
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 . הדיווח על פגיעות בתו� המשפחהד

  
פגיעות בתו� המשפחה. ההנחיות בדבר אודות בעיה נוספת וקשה היא סוגיית הדיווח 

חוזר זה  1997.14החשש להתעללות בחסרי ישע מעוגנות בחוזר המנכ"ל מספטמבר 
עליו.  ידי האחראי חשש כי קטי� נפגע עלמתעורר מסדיר את חובת הדיווח במקרה שבו 

  כיו�, 15החוזר מייש� את החוק ומוסי� הנחיות נוספות המתאימות למערכת החינו�.
פגיעות בתו� המשפחה באי� דווקא מתו� מערכת החינו�, אודות מהדיווחי�  60%�כ

הספר  קשר של ההורי� ע� סגל ביתובה� הפגיעה הקשה בדבר היוצר קשיי� רבי�, 
ההורה על בית הספר מכיוו� כועס ה פוגע, לשקמו. כאשר הדיווח הוא בגי� הור שקשה

פרטיי�, הגני� ובמיוחד בנית� לראות בגני�, לעתי�, שהמידע יצא ממנו. נוס� לכ�, 
לפגוע בפרנסת הגננות ובשל כ� העלול התאגדות של הורי� נגד גננות מדווחות, דבר 

  להרתיע את הגננות מלדווח.עלול 
  

היעזרות בכל הגורמי� כדי נוכיי� תו� מענה לצוותי� החיפועל למת� משרד החינו� 
אכיפת החוק, שירותי הסעד, מערכת הבריאות ועמותות למערכת ההעוסקי� בכ�: 

נוער במצוקה. מדריכי היחידה למניעת התעללות בילדי� בלעזרה בטיפול בילדי� ו
ומנחי� אותו מלווי� את צוות החינו�  16הייעוצי של משרד החינו��בשירות הפסיכולוגי

התנהל באירוע של פגיעה בתלמידי�. נוס� לכ�, ה� מנחי� את הצוותי� בעבודת כיצד ל
  17הספר. בבתיהנלמדת התכנית ל'כישורי חיי�' על פי מניעתי �חינו�

 
 ). הערת1997חוזר מיוחד א ( ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ"מניעת התעללות בקטיני� ובחסרי ישע"    14

 94מערכת: מאז תארי� הכנס (ראו בה"ש הפותחת מאמר זה) בוטל חוזר זה בעקבות תיקו� מס' 

חובת הדיווח על עברה בקטי� ). כעת מעוגנות ההנחיות בחוזר הבא: "7"ש לחוק העונשי� (לעיל ה

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

רות מי� שנעשו בתלמיד קטי� יעב אודותחובת דיווח  לעיל, החוזר החדש מוסי� 14בהמש� לה"ש    15

חובת הדיווח באופ� כללי, א� מדגיש ה בדבר . חוזר זה נוגע בשאל18בידי ב� משפחה מתחת לגיל 

רה הנעשית על ידי מבוגר אחראי על קטי� או על ידי ב� יעב אודות במיוחד את חובת הדיווח על

  .18 ת לגילמשפחתו שהוא מתח

שתפקידו  ,שפ"י) הינו אג� במשרד החינו�, התרבות והספורטלהל�: ייעוצי (�רות הפסיכולוגייהש   16

 המועסקי�להורי� ולאנשי החינו�  רותי ייעו. חינוכי לתלמידי�,ירותי� פסיכולוגיי� ושילהעניק ש

ותלמיד ולדאוג רות הפסיכולוגי הוא לקד� את התפתחותו של כל תלמיד ימטרתו של הש במערכת.

 למיצוי הפוטנציאל החבוי בו.

 Ó Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ˘¯„" הפעלת שעת כישורי חיי� במערכת"חוזר הוראות הקבע ב 9.4�9.7 בהתא� לס'   17
ÍÂ�ÈÁ‰ כוללת הצעה מובנית ההתכנית "כישורי חיי�" ), תופעל מעתה והלאה 2007( (א)3סח/התש

חברתית של תלמידי� ובחיזוק �ת רגשיתלשיחות ע� תלמידי�. התכנית מתמקדת בפיתוח כשירו

להשתמש במשאבי� פנימיי� וחיצוניי� בהתמודדות ע� סוגיות התפתחותיות וע�  יכולותיה�

 ,הנחלת ידע, הבהרת ערכי� ופיתוח כישורי� בנושאי�התכנית כוללת, בי� היתר,  מצבי� שוני�.
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שותפי� יחדיו בתכנית  18משרדי החינו�, הבריאות והרווחה ובגיבוי עמותת "אשלי�"
בני משפחותיה�. למת� מענה טיפולי הול� לילדי� שנחשפו לפגיעה מינית וכ� ל

הדרכה של מטפלי�, בהקמת פורומי� קהילתיי�, בהתכנית מתמקדת בהכשרה ו
מקומיות אשר מקבלות פניות בגי� פגיעות בילדי�, מפנות לטיפול ועוקבות הוועדות הו

אחר התקדמותו. לרכזי� הפסיכולוגי�, השייכי� ליחידה למניעת התעללות בילדי� 
  ועדות המקומיות.ובליווי הבמיוחד ובתכנית מהותי בשפ"י, יש תפקיד 

  
  

  סיכו� .ה
  

מתרחשות במסגרות החינו� השונות מתרחשי� מקרי� של פגיעות בקטיני�. הפגיעות 
לפגיעות מיניות הנעשות בקטיני� על ידי נוס� מחו. למסגרת החינוכית של הילד. ג� 

 ,י� קרובותמבוגרי�, רבות ה� הפגיעות בקרב ילדי� הנעשות על ידי ילדי� אחרי�. לעת
  את סיפורו. לה מרגיש נוח לספר בה והילד בוטח שמהווה איש החינו� דמות 

במערכת החינו� קיימות דרכי� שונות להתמודדות ע� פגיעות בקטיני� הבאות   
והטיפולי. נוס� לחוזרי המנכ"ל המחייבי� את המשפטי לידי ביטוי בשני הערוצי�, 

, ימי עיו�, חומרי הסברה הכשרהערכי אנשי החינו� בחובת הדיווח, קיימי� ג� מ
מאפייני התופעה לתודעה להגביר את המטרת� שותכניות מניעה אשר פותחו בשפ"י ו

כאחד, כלי� להתמודדות עימה. בשני� האחרונות הנהיגה  ,תלמידי�לולהעניק למורי� ו
 19מערכת החינו� שבוע מודעות מיוחד, "שבוע מערכת החינו� נגד אלימות מינית".

מה במסגרות החינו� באמצעות דיוני�, ישבוע זה, עולה הנושא לקדמת הב במהל�
הצגות, עבודה ע� תלמידי�, עבודה ע� מורי�, פעילות בשיתו� ההורי�, ובאמצעות 

  ה של כל מסגרת חינוכית.יכלי� נוספי� בהתא� לשיקול

 
ו�, מניעת אלימות והצקה כגו�, זכויות ילדי�, מיניות, מגדר, משפחה, מניעת התנהגויות סיכ

 , ועוד.ית ומיניתסמילולית, פי

העמותה לתכנו� ולפיתוח שירותי� לילדי� ולבני נוער בסיכו� ומשפחותיה�, הוקמה  –"אשלי�"    18

ארגונית �עבר ניהול השותפות הבי� 2009). נציי� כי החל משנת www.ashalim.org.il( 1998בשנת 

 למשרד הרווחה.

מתבקשי� בתי הספר לקיי� פעילויות בכיתות, שבה� הועלו שאלות ערכיות  במהל� שבוע זה   19

  הנוגעות להתנהגות מינית, ונית� לתלמידי� מידע רלוונטי בנושא, המותא� לגיל ולצרכי�

  הפעילות בבתי הספר במסגרתעל פי השלב ההתפתחותי שבו ה� מצויי�. ראו ג� דו"ח אודות 

: יעקב אזרחי, איל� רוזינר, נטע עובדיה וברקת הנלה תשבוע מערכת החינו� נגד אלימות מיני

 ˙È�ÈÓ ˙ÂÓÈÏ‡ „‚� ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ÚÂ·˘ ˙¯‚ÒÓ· ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÂÏÈÚÙ‰– Á"Â„ ÌÎÒÓ )2007 ,(

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E6B9DF2A-387B-4F3C-BA80-

316F5F7C09DC/106345/duachmesacem.pdf.  
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  �פסיכולוגי� חינוכיי� למת�  500�, הכשיר שפ"י בעשור האחרו� למעלה מלכ� נוס
הוחל ג� בהכשרת פסיכולוגי� למת�  ,מענה טיפולי לתלמידי� שנפגעו מינית. לאחרונה

   מענה טיפולי לתלמידי� בעלי התנהגות מינית פוגעת. 
פגיעה של נראה כי שילוב נכו� בי� מערכות ונהלי� לבי� דיווח אודות עבירות   

געי� ולפוגעי�, מינית, העברת תכניות מניעה חינוכיות ומת� מענה טיפולי מתאי� לנפ
יביא להפחתת המקרי� הללו בתו� המסגרת החינוכית ולהגברת ההגנה על הילד מפני 

  .עתידיותפגיעות 
  

  
  ב. חובת הדיווח במערכת הבריאות

  מאת

  ∗נירית פסח
  

  פתיחה        .א

חובת הדיווח החלה על אנשי מערכת הבריאות עובר לתיקו� החוק         .ב

 אחריולו

עי אלימות במשפחה דר� נפג � של קטיני�נתוני� על היק# איתור        .ג

 מערכת הבריאות

 והדילמות ביישומה של חובת הדיווח במערכת הבריאות הבעייתיות        .ד

 דרכי� לקידו� איתור ודיווח         .ה

 סיכו�          .ו

  
  

  א. פתיחה
  

 �חמורות וישירות על בריאות� הגופנית תוצאות התעללות והזנחה טומנות בחוב
ה מתרחשת במסגרת כאשר הפגיעבמיוחד והנפשית של ילדי�. הדברי� אמורי� 

המשפחה. תוצאותיה של פגיעה המתרחשת בתו� התא המשפחתי עלולות להגיע עד 
  נכות ומוות.כדי 
  

  ,וייחודי בכל הקשור למניעת התופעה והחמרתהמהותי למערכת הבריאות תפקיד 
טיפול בנפגעי� הקטיני�. מער� לזיהוי ולוזאת בכלי� העומדי� לרשותה לאיתור, 

בור, מרפאות ובתי ישראל מורכב מרשת של תחנות לבריאות הצשירותי הבריאות בי

 
לת המחלקה לעבודה סוציאלית ברפואה הכללית, השירות הארצי לעבודה נירית פסח, לשעבר מנה   ∗

  סוציאלית, משרד הבריאות.
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חולי� בפריסה ארצית. הוא כולל את שירותי המניעה ("טיפות החלב" ושירותי 
הבריאות לתלמיד) וכ� את שירותי הטיפול והשיקו� בתחו� הרפואה הכללית ובריאות 

ועות הנפש. מועסק בו מספר רב של מטפלי� ממקצועות הרפואה, הסיעוד, המקצ
�רפואיי� (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת) והמקצועות הפסיכו�הפרה

מערכת הבריאות  ,סוציאליי� (עובדי� סוציאליי� רפואיי� ופסיכולוגי�). מעצ� מהותה
נה מערכת אוניברסלית, לא סטיגמטית, הפוגשת את כל ילדי המדינה, מכל המגזרי�, יה

ות. זו ג� המערכת היחידה בעלת הרשאה חברתית ברצ� התפתחות� מלידה ועד בגר
  וחוקית לביצוע בדיקות גופניות, התפתחותיות ונפשיות לקטיני�. 

  
), The Battered Child Syndrome( "תסמונת הילד המוכה"לא מקרה הוא כי את המושג 

שהיה ֵער  20,ה, רופא ילדי� מדנוור, בש� ד"ר הנרי קמפ1962טבע לראשונה, בשנת 
  הקליניי� הייחודיי� המעידי� על התעללות בילדי�. סימני� אלה ניתני� לסימני�

פגיעה שנעשתה וקיומ� מהווה ראיה לאפשרות  ,לזיהוי בעיקר על ידי אנשי הרפואה
.�  מכוונת בקטי

  
  

  ב. חובת הדיווח החלה על אנשי מערכת הבריאות 
 אחריולעובר לתיקו� החוק ו

  
בישראל לאיתור קטיני� נפגעי התעללות ההיערכות המוסדית של מערכת הבריאות 

והזנחה, זיהוי� והטיפול בה�, הקדימה את החוק. ההנחיה המחייבת הראשונה בנושא 
, בחוזר מנכ"ל משרד 1985הדיווח, שהופנתה למערכת הבריאות בישראל, הופצה בשנת 

נועד החוזר  21טיפול בילדי� מוכי� בבתי החולי�.בזיהוי ובהבריאות שעסק באיתור, 
מצביע על הוא של הצוותי� הרפואיי� לקיומה של התופעה ו �העלות את מודעותל

החוזר הטיל חובה על כל  מקצועות הבריאות לאתרה ולזהותה.ב �החובה שיש לאנשי
מקצועי אשר יכלול רופא ילדי� בכיר, אחות מפקחת �למנות צוות ייעודי רב בית חולי�

. כמו בבית החולי�המוכה" המאותר  ילדי� ועובדת סוציאלית רפואית לטיפול ב"ילד
 טיפול והשגחה),(כ�, הורה לערב במקרי� אלה את פקיד סעד (מתוק� חוק הנוער 

  לצור� הגנה על הילד. )196022� התש"�
  

 
20   Henry C. Kempe, Frederic N. Silverman, Brandt F. Steele, William Droegemueller & 

Henry K. Silver, The Battered-Child Syndrome, 181(7) JAMA 17 (1962). 

  ).ÊÂÙ˘‡ È˙Â¯È˘ ¯ÊÂÁ– ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó )1985 וטיפול בילד המוכה בבתי החולי�"  "איתור זיהוי   21

  .311ס"ח    22
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טר� חקיקת החוק, היא תקנות בהוראה נוספת המחייבת את מערכת הבריאות, עוד 
ראה זו, המחייבת את הו 1975.23�, התשל"ובריאות הע� (הודעה על חשש לאלימות)

בתי החולי� בלבד, קובעת חובת הודעה למשטרה בכל מקרה של אד� "פצוע, חסר 
הכרה או מת" המגיע לבית החולי� ויש חשש סביר שהיה מעורב במעשה אלימות. 

רופא או אחות, המוסמכי�  ,חובת הדיווח מוטלת על האחראי על קבלת חולי�, דהיינו
לי� לטיפול, בי� לטיפול אמבולטורי ובי� לאשפוז. באותה שעה להחליט על קבלת חו

חובת דיווח זו מתייחסת ה� כלפי הנפגע וה� כלפי התוק� והיא אינה מוגבלת, במקרה 
.�  של קטיני�, לפגיעות על ידי אחראי בלבד, כפי ההסדר שנקבע בחוק העונשי

  
�צועות הטיל חובה מפורשת על אנשי מק 1989,24משנת  ,לחוק העונשי� 26 מס' תיקו

  כלאודות הבריאות בשירותי האשפוז ובקהילה לדווח לפקיד הסעד או למשטרה 
בו קיי� יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטי� או חסר ישע. העובר על שמקרה 

עליה� שאת כל מקצועות הבריאות החוק מפרט  25הוראה זו דינו מאסר שישה חודשי�.
אלי, פסיכולוג, או עוסק במקצוע פרה חלה חובת הדיווח: "רופא, אחות, עובד סוצי

אחרי� הפוגשי� חשובי� רפואי". חובה מפורשת זו מודגשת אל מול בעלי מקצועות 
כגו�: אנשי חינו� (גננות,  ,מוזכרי� במפורש בחוקאינ� תפקיד�, אשר במהל� ילדי� 
  ועוד.  ,אנשי דת, עורכי די� 26מורי�),

  
בחוזר מנכ"ל  1990אות הופצו בשנת הנחיות לגבי דרכי יישו� החוק במערכת הברי

משרד הבריאות בנושא: "טיפול בנפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של 
הבריאות, בתחו� מקצועות המסגרות וההחוזר, המתייחס לכלל  27קטיני� וחסרי ישע".

  על בסיסע� התעוררות החשד.  דרכי הטיפולווח ומפרט את יחובת הדאת מגדיר 
כל  ידי לועבור יראש שירותי בריאות הצידי  נהלי� פנימיי� על רסמוזה פואב �נוהל

  .החולי�קופות 
  

 .ועדת היגוי ארצית בנושא: אלימות במשפחהמנכ"ל משרד הבריאות מינה בשנה זו 
מקצועות ממגזרי הבריאות ומ �נציגי בה חברי�ש ,עדה מוסדית מייעצתווב מדובר

ת האלימות במשפחה בממשקי� ע� לבחו� את תופע –תפקידה הבריאות השוני�. 
בפע� החל  ,ועדהוהבעזרת  ה ארצית.יבראי ,מערכת הבריאות ולקד� את הטיפול בנושא

 
  .299ק"ת    23

  .90, ס"ח 1989�התש"� ,)26חוק העונשי� (תיקו� מס'    24

  ד(ב) לחוק העונשי�.368ס'    25

רשנות. א� שקיימת אפשרות אחרת לפ ש� מצטמצמת החובה לגבי הנעשה במוסד החינוכי עצמו,   26

  . 406�407בעמ' ראו לעיל, צימרמ� וריטבו, 

Ó Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ˘¯„ "טיפול בנפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטיני� וחסרי ישע"    27
˙Â‡È¯·‰ 20/90 )1990.(  
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ובשני� האחרונות ג�  .הראשונה ג� תהלי� מסודר של איסו� נתוני� מבתי החולי�
  . ואיפיונ� איתור הנפגעי�בדבר מקופות החולי�, 

  
נוספי� המנחי� את הצוותי�  28מפורטי�הופצו חוזרי מנכ"ל מורחבי� ו 2003בשנת 

צוע האבחנה המבדלת לחשד יהרפואיי� בדבר הליכי האיתור והזיהוי; דרכי הבירור וב
ה של יהנטי בשל וזאת ,הזנחה; הנחיות להצלבת מידע בי� בתי חולי�ללהתעללות או 

ה לקבלת טיפול ימשפחות פוגעות להסתיר את הפגיעה החוזרת בילד באמצעות פני
העברת מידע בי� הגורמי� הרפואיי� ל �דרכיהולי� שוני�; הנחיות לגבי בבתי ח

המטפלי� בקטי� באשפוז ובקהילה; הנחיות לגבי אופ� הדיווח כנדרש בחוק והעברת 
  מידע למשטרה ולפקיד הסעד; הנחיות לגבי אופ� התיעוד ושימור הראיות והנחיות

, שחרור� לפגיעה אפשרית לגביה� התעורר חשד סבירש, בקטיני� לגבי דרכי הטיפול
  29.וההגנה עליה�

  
ה לנושא האלימות במשפחה בכל אחד חוזרי המשרד קובעי� כי יש למנות ועדה קבוע

מחוזות קופות החולי� ב, לשכות הבריאות המחוזיות והנפתיותב ,מבתי החולי�
ועדה מקצועית לנושא הטיפול �ועדה תפעל תתומרפאות בריאות הנפש. במסגרת הבו

יושב כפדיאטר מומחה ( רופאעדה מורכבת מונפגעי אלימות במשפחה. הובקטיני� 
ועדה). מומל. לצר� פסיכיאטר או ומרכז הכרפואי ( סוציאלי עובדמאחות ומ, )אשר

ועדה: לשמש גור� מייע. לצוותי� הרפואיי� ועדה. תפקידי הופסיכולוג כחבר קבוע בו
נפגעי אלימות במשפחה; השחרור והמעקב של  ,בתהלי� הזיהוי, הטיפול, הדיווח

חובת הדיווח כנדרש בחוק ובנוהל; לקיי� דרכי עבודה יישומה של להבטיח את 
כניות הדרכה והכשרה לעובדי ; לקיי� תוולפתח� ותפות ע� שירותי הקהילהמש

איתור מוקד�; ליזו� ולהפעיל כלי� להבטחת לזיהוי ולהארגו�; לפתח תוכניות למניעה, 
ור התופעה בהיבטיה הבריאותיי� בארגו�/מחוז; לייע. איכות; לרכז נתוני� לניט

ועדה להתכנס לפחות אחת לרבעו� ולהנהלת הארגו� בתחו� זה. החוזר קובע כי על ה
  ולדווח להנהלת הארגו� לפחות פעמיי� בשנה.

  

 
 על בסיס הניסיו� המצטבר והמלצותיה של ועדת בדיקה של משרד הבריאות שפעלה לחקירת אירוע   28

 קטי� נפגע התעללות. של כשל בזיהוי

Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ "העברת מידע בי� מוסדות רפואיי� לאיתור וזיהוי קטיני� נפגעי אלימות במשפחה"    29
 ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó20/03 )2003 "איתור זיהוי וטיפול בקטיני� נפגעי התעללות והזנחה" ;( ¯ÊÂÁ

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï"Î�Ó 25/03 )2003נוהל טיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית" ;( " „¯˘Ó Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ
˙Â‡È¯·‰ 24/03 )2003 מינוי ועדות קבועות לנושא אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של" ;(

); "בדיקות רפואיות משפטיות Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ 26/03 )2003˙קטיני� וחסרי ישע" 

 "� Ï‰�ÈÓ ¯ÊÂÁ‰‡ÂÙ 3/04 ¯לנפגעי עבירה על ידי המכו� הלאומי לרפואה משפטית בבי"ח וולפסו

)2004.(  
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מינהל  ידי להבקרות הנערכות עמכוח נהלי� אלה נבדקי� ויישומ� של דרכי ההטמעה 
 �לית, בכל בתי החולי� הכלליי� ובכל מחוזות קופות רפואה כללהרפואה, האג

�משרד הבריאות לאחרונה מבדק איכות אשר בדק לעומק את ער� , לכ� החולי�. נוס
הקופות. ממצאי המבדק והבקרות יסייעו של בתי החולי� ו � בנושא שלערכותיה

  .עמקת�הול לשיפור האיתור והדיווח
  

יאות מונה כאחראי לריכוז הנושא רות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריהש
פעילות רבה מתבצעת להעלאת המודעות והמחויבות של  30.במערכתולהובלתו 

הגדרת דרכי האבחו� והטיפול להצוותי� הרפואיי� לנושא, לפיתוח ידע ומיומנויות, 
בי� מערכות וארגוני� שותפי תפקיד. לולקידו� דרכי העבודה בממשקי� בי� הבריאות 

דע לאתר ולזהות את התופעה, יכיר את יכל מטפל במערכת הבריאות יהשאיפה היא כי 
  דע כיצד לפעול ע� התעורר החשד.יהוראות החוק והנוהל וי

  
  

�  על היק# איתור� של קטיני� נפגעי אלימות במשפחה  ג. נתוני
  דר� מערכת הבריאות

  
 מרכז משרד הבריאות נתוני� ארציי� על נפגעי אלימות במשפחה 1992החל משנת 

קופות החולי�. הנתוני� בובשני� האחרונות ג�  ,המאותרי� בבתי החולי� הכלליי�
  מדי שנה בשנתו� הסטטיסטי "ילדי� בישראל". מתפרסמי� 

  
נפגעי� קטיני�  2,300�בתי חולי� כ 28אותרו על ידי  200331כ� לדוגמה: בשנת 

המועברי�  חי�מהדיוו 10%�המהווי� (יחד ע� הדיווח משירותי הבריאות בקהילה) כ
ווח ממערכת יוהד ,האיתורבשיעור חלה ירידה  2005�2006 לפקידי הסעד. בשני�
  כאשרניכרת, יה י, ניכרת על2007מקרי� בלבד. משנת  1,917הבריאות עמד על 

  ) מבתי החולי�80.3%( 2,183נפגעי� קטיני�, מתוכ�  2,716דווח על  2008בשנת 
בלבד מכלל הדיווחי�  6%�לה מהווי� כ) מקופות החולי�. דיווחי� א19.7%( 533�ו

  לפקידי הסעד בשנה זו.
חשיפה הכי עוד רבה הדר� להטמעה מלאה של בדיקת מעידי� על כ� הנתוני�   

הזנחה כחלק בלתי נפרד מהאבחנה המבדלת ומהטיפול הרפואי בכל קטי� הלהתעללות ו
  במדינה.

  
  
  

 
 הוקמה מחלקה לטיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית בראשותה של הגב' דבורה איציק.   30

  .2003א דברי� אלה, התייחסו לשנת ושהנתוני� העדכניי� למועד הכנס, נ   31
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  חובת הדיווח ביישומה של ד. הבעייתיות והדילמות 
  הבריאות במערכת

  
הקשיי� על ניסיו� שהמצטבר באר. ובעול� מצביעי� על הדילמות והמחקרי� שוני� ו

  ק� האיתור והדיווח על ידי מטפלי� במקצועות הבריאות:יהמשפיעי� על ההעיקריי�  
  
1. ‰È:˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓÂ Ú„È ÌÂ„È˜Ï ‰¯˘Î‰ ˙·ÂÁ ¯„Ú  החלה החוק אמנ� קבע חובת דיווח

לזיהוי התעללות להכשיר� חובה  ,במקביל ,� לא קבעמקצועות הבריאות, אעל אנשי 
חובה לתוכנית דבר שבהנושא כנכלל  ,באנגליה. עד כה הבקטיני�, כנהוג לדוגמ

� ,יש הוראה בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות ,הלימודי� בכל בתי הספר לסיעוד. כמו כ
י� להכשיר את צוותי המחלקות לרפואה דחופה בבתי החולי� הכללי ,2003מנובמבר 

�פעילות המתבצעת ברמה הארצית ב 32.ולטיפול בה� לזיהוי ילדי� במצבי סיכו
נית� דגש רב לפיתוח כלי� ותוכניות הכשרה לרופאי�,  מוסדות הבריאות השוני�וב
 33בשיתו� עמותת "אשלי�", ,שאר המטפלי� בבריאות. משרד הבריאותלאחיות ול

למטפלי� בשירותי הבריאות  פיתח ערכת הדרכה לבתי החולי� וערכה נוספת המותאמת
הוכשרו מנחי� להטמעת הנושא מקרב הרופאי�, האחיות  ,בקהילה. בשנתיי� האחרונות

 קורסי� רבי� להכשרת ונערכו  ,הבריאותיי� של קופות החולי� בדי� הסוציאליי�והעו
  צוותי� בשטח. ה

ז כמו כ�, משרד הבריאות מפעיל בשני� האחרונות תוכנית ייחודית בנושא במרכ  
דגש שמה הארצי לסימולציות רפואיות (מ.ס.ר) שבמרכז הרפואי ע"ש שיבא. ההכשרה 

על פיתוח ידע ומיומנויות לזיהוי קטיני� נפגעי התעללות והזנחה ולדרכי התקשורת ע� 
בה חלק נטלו צוע האבחנה המבדלת. עד כה יההורי� במהל� התעוררות החשד וב

  בדי� סוציאליי�.ג� אחיות ועו ולאחרונה ,רופאי� רבי� מהאשפוז ומהקהילה
ובשיתו�  34בחסות מכו� "חרוב" וקר� שוסטרמ� ישראל ,נוס� לכ�, משרד הבריאות  

שנועד פרקליטות המדינה, ער� קורס לרופאי ילדי� ממרבית בתי החולי� באר., 
בדיקות רפואיות משפטיות בקטיני� נפגעי עבירות של להכשיר� לביצוע ולתיעוד 

  ומיניות. פיסיות 
נערכה הכשרה לחברי ועדות האלימות המובילי� את הנושא במסגרות השונות   

  ועדות. והרפואיי� מרכזי ה עובדי� הסוציאליי�ומתוכנ� קורס ייעודי מעמיק ל
ע� זאת, נכו� להיו�, הנושא אינו נלמד כקורס חובה בבתי הספר לרפואה,   

� פר למקצועות הפרהוג� לא בבתי הס ,בהתמחויות השונות ברפואת ילדי� ומתבגרי�

 
  .29, לעיל ה"ש Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï"Î�Ó ¯ÊÂÁ 24/03˙, 9ראו: ס'    32

 .18לעיל ה"ש    33

34   �ישראל בירושלי�, מיסודה של משפחת שוסטרמ�, פועלת, בי� היתר, לקידו� יוזמות � קר� שוסטרמ

  .www.schusterman.orgלטובת ילדי� קרבנות התעללות והזנחה חמורה. 
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ועדכו� ידע תקופתי לצוותי� הרפואיי� ידע ענו� ירפואיי�. כ� אי� חובה לבצע ר
  המטפלי� בילדי�. 

  
2‡ÙÂ¯" ÈÒÁÈ· ‰ÚÈ‚ÙÓ ˘˘Á .–„‰ ·˜Ú "‰ÏÂÁÈ:ÁÂÂ  מערכת הבריאות מתמודדת ע�

אלימות במשפחה בפרט, במגבלות לו ,סוגיית שיתו� המידע בנוגע לאלימות בכלל
יבה הסודיות הרפואית. למרות שחובת הדיווח גוברת על חובת הסודיות החמורות שמצ

המעורר דילמה מצב הרי שיש במעשה הדיווח משו�  35הרפואית המעוגנת בחקיקה,
בו מתעורר שווח בכל מקרה יעובדי מערכת הבריאות. החוק מחייב דלאתית מהותית 
צאי� המעוררי� את הממ ,. פעמי� רבות" מהוחשד סביר"קשה להגדיר חשד סביר. א� 

מתחדדת.  ,א� מוצדק להפר את חובת הסודיות ולדווח ,החשד אינ� ודאיי� והדילמה
 �עליו שמעבר להיבט המשפטי יש בעצ� הדיווח והפרת החיסיו� פגיעה בבסיס האמו

יש בה� שנשע� הקשר הטיפולי ע� ההורי�. קושי זה בולט במיוחד במרפאות הקהילה 
חולה וקשר נמש� ע� ההורי�, לרבות ע� ההורה הפוגע, �לרופאי המשפחה יחסי רופא

  הנמש� ג� לאחר הדיווח.
מעצבי המדיניות מצד קיי� חשש מצד אנשי מערכת הבריאות, לרבות  ,נוס� לכ�  

בה, כי דיווח לרשויות מטע� אנשי הצוות המטפל בדבר חשד להתעללות ירתיע הורי� 
פול רפואי, דבר שעלול להביא לכ� פוגעי� מלהביא את ילדיה� לקבלת טיפול מונע וטי

כ� תוחמר הפגיעה הספציפית  .עוד יותר נהפגעישבריאות� והתפתחות� התקינה ת
  בילדי� אלה. 

  
3„ÓÂ ˙ÂÚËÓ ˘˘Á .È :ÈÂ‚˘ ÁÂÂ החוק דורש לדווח על כל מקרה שבו קיי� יסוד סביר

 הוראת החוק אינה מחייבת 36לחשוב שנעברה עבירה מסוג העבירות המנויות בחוק.
ודאות ואינה מטילה על המדווח, עובד מערכת הבריאות, את החובה לאשש את החשד 

התמונה הקלינית אינה  ,רב לטעות. במקרי� רבי�קיי� סיכוי  ,עובר לדיווח. במצב זה
העומדת העיקרית אי� פגיעה מכוונת. הסוגיה שתכ� ייש פגיעה וישתכ� יחד משמעית. י

סרק כשאי� שו� �בדיווחהא� לדווח ולטעות  –בפני המטפל הינה: איזו טעות עדיפה 
רוח החוק מעודדת דיווח  ?בו יש פגיעה בילדשפגיעה או לא לדווח ולטעות במצב 

ג� א� יופר�. במערכת הבריאות, בארגוני הבריאות וג� אצל  ,ובדיקה של כל חשד
, , מודעות רבה לצור� ב"ניהול סיכוני�". דהיינוגיסא הרופא הבודד יש כיו�, מאיד�

, לכ� נוס� 37קיי� חשש מתביעות, מעזיבת מטופלי� ומפגיעה במוניטי� ובהכנסות.
על זהות  �לפקיד הסעד או למשטרה להבטיח חיסיו י�מאפשר �החוק והסדריו אינ

 
  .327, ס"ח 1996� התשנ"ו לחוק זכויות החולה, 19 'ס   35

 ד(ב) לחוק העונשי�.368ס'    36

) ÂÙ¯‰ ÔÓÊ 14)2 (8 )2004‡‰עוד על 'רפואה מתגוננת', ראו: רונית הראל "מחיר ההתגוננות"    37

www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type3/04-09-03_zman.pdf.  



  שיח בעניי� חובת ! : רבזו השאלה –לדווח או לא לדווח                  התש"ע! התשס"ט ד! משפחה במשפט ג
 הציבור הרחב הדיווח במערכות ציבוריות שונות ובקרב 

 417

לרבות אלימות מצד ההורי�  ,המדווח. כ� שהמטפל המדווח חשו� לתגובות קשות
   38הדיווח וקרוביה�.מושאי 

  
4ÈÏ‰· ˙Â·¯ÂÚÓÓ ˘˘Á .:ÁÂÂÈ„Ï ‰ÂÂÏ�‰ ÈÏÈÏÙ‰ Í  הוראת החוק מחייבת נקיטת

ועדת הפטור שיש נסיבות המצדיקות ובה� הוחלט בשלמעט במקרי�  ,הליכי� פליליי�
מקשה על  ,בי� ההלי� הטיפולי להלי� הפלילי ,חיבור זה שהחוק עושה 39להימנע מכ�.

חשד ואינו  כלאודות החוק מחייבו לדווח  ,ההחלטה לדווח. מנקודת מבטו של המטפל
קבלת החלטה על פתיחה בהלי� לפני לפקיד הסעד למצות את ההלי� הטיפולי מאפשר 

במיוחד הפלילי נגד הפוגע. הדילמה של אנשי הרפואה והבריאות בהקשר זה מתחדדת 
המטפל כי אי� ודאות להתרחשות הפגיעה או כאשר הפגיעה סבור בה� שבאות� מצבי� 

זנחה ברמות שונות, מקרי� של אי מסוגלות הורית, : מצבי� של ההאינה חמורה. לדוגמ
לראיות יש , לכ� ועוד. נוס� ,ברורהשאינה אירועי� חד פעמיי�, אבחנה קלינית 

. הרפואיות משקל רב בהלי� הפלילי. הדרישה למת� עדות בכתב מרתיעה את המדווח
ידה כמוה ג� הזימו� הצפוי למת� עדות בבית המשפט, ההיחשפות לחקירה נגדית והעמ

הבדיקות של צוע יהכשרת רופאי� ייעודיי� לתיעוד ולב מול המשפחה בבית המשפט.
הרפואיות המשפטיות הנדרשות להלי� הפלילי יש בה כדי לסייע בכ�. בבתי החולי� 
נבנתה בשני� האחרונות תשתית ראשונית לכ� א� טר� פותחה תשתית דומה במער� 

 שירותי הבריאות בקהילה. 

 

5È·‚Ó‰ ˙Â‡¯Â‰ .Â ÔÈË˜‰ ÌÚ ˙¯Â˘˜˙‰Â ˙Â·¯Ú˙‰‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ˙ÂÏ ÌÚ ˙Ú· Â˙ÁÙ˘Ó
:„˘Á‰ ¯Â¯È·  כאמור, החוק מחייב קיומו של "יסוד סביר" להתרחשות הפגיעה. לצור�

על הרופא המטפל לבצע בדיקות גופניות או אחרות בקטי�  ,ביצוע האבחנה המבדלת
   יה.  נסיבותלפגיעה ואת ולברר את הרקע 

  �חיונית היא וע� המלווה הבוגר (ההורה הפוגע או אחר),  תקשורת זו ע� הקטי
ת דרישה והנחיה של אנשי וונמצאת במהות העשייה הרפואית. לעומתה, קיימ

 ,בה� מתעורר חשדשהפרקליטות והמשטרה שלא "לזה�" את החקירה במצבי� 
וכיו"ב. דרישה זו מציבה את  ,ולהימנע מלבדוק את הקטי� עד להגעתו של חוקר ילדי�

בו ה� מתקשי� לקבוע א� הנתוני� הנמצאי� ש פרדוקסליהאחות במצב את ופא או הר
  .ולא �בידיה� מצדיקי� דיווח א

  
6‰ .È :ÁÂÂÈ„‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ Ú„ÈÓÂ ·Â˘Ó ˙Ï·˜ ¯„Ú דיווחתי ושו� דבר" :�משפטי� כגו

 "?�לא קרה", או "איני יודע א� בסופו של דבר צדקתי", "הא� הפוגע הועמד לדי

 
חובת הדיווח  :יפולי לפליליראו עוד, בנוגע לחשש מדיווחי סרק, בכר� זה: מרי� פבר "בי� ט   38

 ).2009�2010( 357�358, 347ד � ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óמנקודת ראות� של פקידי הסעד" 

 סעדהתנאי� לקבלת פטור לפקידי רוט "� על הפטור מחובת הדיווח, ראו בכר� זה: דרורה נחמני   39

  ).2009( 379 ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Ó" מדיווח למשטרה על עבירות בילדי�
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בה פקידי הסעד והמשטרה מנועי�, מטעמי� שציאות הקיימת, משקפי� את המ
המדווח, אשר  ,מלמסור מידע על החקירה. במצב זהומעשיי�, מקצועיי�, משפטיי� 

נוס� לכ�,  .הטיפול הרפואי למשפחה, נשאר בעמימותאת את הקשר ובפועל ממשי� 
ממקרה למקרה, תהלי� הנמצא בבסיס ההכשרה ללמוד נמנעת ממנו האפשרות 

  וההתמחות הרפואית. 
  
7Â „ÏÈ‰ ÏÚ ‰�‚‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÂÏÂ·‚ . ÏÚ:ÂÓÂÏ˘  האחריות להגנה על הילד והדאגה

לשלומו לאחר שלב הדיווח מוטלת על פקיד הסעד בסיוע המשטרה. במידה רבה, 
המדווח לתהלי�. החוק אינו מציב דרישה  ו שלפעולת הדיווח מסיימת את אחריות

כלל הגורמי� המטפלי� בילד,  שעל פיה� הנפגע טיפולית כוללנית בקטילתפישה 
ובכלל� גורמי הבריאות, אחראי� ופועלי� במשות� לגיבוש תוכנית ההגנה והטיפול 

בה� קיי� חוסר הסכמה בי� שהנדרשת ממצבו. כ� אי� כיו� הלי� מוסדר לפתרו� מצבי� 
מת הצוות הרפואי המדווח לבי� המשטרה או פקיד הסעד לגבי עצ� החשד, הערכת ר

 �  או לגבי דרכי ההגנה והטיפול הנדרשי�.  בו הקטי� מצוישהסיכו
  
8:Â˙˘‚�‰Â Â˙·Ïˆ‰ ,‰ËÏÁ‰ ÍÓÂ˙ Ú„ÈÓ ÊÂÎÈ¯ . הצטברות המידע  ,פעמי� רבות

לעצ� התעוררות החשד והחלטת המטפל  ותקריטיה� מהגורמי� השוני� והצלבתו 
לרכז המסוגל זוהה, לא נבנה על ידי משרד הרווחה מאגר מידע פרטני מ ,לדווח. עד כה

נו ילמרות שפקיד הסעד ה ,גורמי� שוני� (זאתמהילד ממערכות ו אודותולהצליב מידע 
). במער� ולבודקו על פי החוק לקבל מידע לגבי הילדמוסמ� הגור� היחידי אשר 

הטכנולוגי הקיי� במערכת הבריאות פותחה תוכנה ייעודית להצלבת מערכות המידע 
חיבור בי�  אי�עניי� זה, דבר המהווה פריצת דר�. אול� עדיי� של בתי החולי� השוני� ב

וכ� אי� חיבור בי� המידע המצוי  "חלבהטיפות "בתי החולי� למרפאות הקהילה ו
   40.במערכת הרפואית לבי� המידע הקיי� אצל גורמי החינו� והרווחה

  
9ÁÂ ÒÓÂÚ ,ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ÌÈˆÂÏÈ‡ .Â:ÌÈ·‡˘Ó· ¯Ò  שוני�אילוצי� מערכתיי� וארגוניי�, 

הקיימי� ה� במערכת הבריאות וה� במערכות הרווחה והמשטרה, משפיעי� על 
אפשרויות האיתור והדיווח. מדובר בתהלי� מורכב הדורש מהמטפל הקצאת זמ� רב 

בה העומס על הצוותי� הרפואיי� גדול ש ,ומעורבות רגשית גדולה. במציאות הקיימת
ודאיי� ויקר במקרי� החמורי� והיש התמקדות בע ,עדר תקצוב ייעודי לנושאיובה

  בה� הסימני� אינ�שווח במקרי� ירור והדינכונות להיכנס לתהלי� הבוניכרת פחות 
קיימת בעיה מהותית של מחסור בכוח אד� בקרב פקידי סעד,  ,חד משמעיי�. במקביל

  הצוותי� הרפואיי� בפערנתקלי�  ,לצד קריסת שירותי� ורשויות מקומיות. במצב זה
�והדחיפות הנדרשת בו הילד נתו� ששבו ה� מעריכי� את רמת הסיכו�  בי� האופ

 
משרדית שמינה מנכ"ל משרד הרווחה המסדירות את ריכוז �לו המלצות ועדה רבלאחרונה התקב   40

  המידע והעברתו בי� הגורמי� המטפלי�.
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במסגרות ג� מחסור להתערבות, אל מול נקודת מבט� של רשויות הרווחה. קיי� 
  ווח.יפתרונות למת� הטיפול והשיקו� לקטי� ולמשפחה לאחר הדבו
  
10:ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÎ¯ÚÂ ˙Â„ÓÚ . כי הצוותי� הרפואיי� משקפ �י� את בתו� כ�, מיותר לציי

בה קיי� מגוו� עמדות אישיות ותרבותיות שהקשת הציבורית של החברה הישראלית 
  . אודותיה המשפיעות על תפישת התופעה ועל הנכונות לדווח

   
  

  ה. דרכי� לקידו� איתור ודיווח
  

עיגו� חובת ההכשרה בחקיקה שתקבע הכשרה בסיסית ותקופתית לכלל המטפלי�   .א
  שיונ� המקצועי.יבילדי�, חובה שתהווה תנאי לר

מערכתיי� �תו�שיפור האיתור והדיווח היא הקמת צוותי� לדר� נוספת לקידו� ו  .ב
קידו� המודל של "מרכזי הגנה". מרכז ההגנה מרכז למערכתיי� להגנת הילד ו�ורב

, שיתאו נפ  מינית  ,יתספי  שנפגעובני נוער לתחתיו את המענה הראשוני לילדי� ו
מקצועי (פקיד סעד, חוקר ילדי�, חוקר �צוות רבקיי� מרכז ב מהזנחה.  סובלי�ה או

 תהליכי החקירה והאבחו� במקו� אחד.נית� לבצע את פרקליט) וכ� ו נוער, רופא
אינו והילד  ,בדר� זו מושג תיאו� טוב יותר בי� הרשויות השונות בעת הטיפול

�צותבאר  הקיי� מודל  על  מבוסס מרכז. הנדרש לחוות שוב ושוב את הטראומה
מרכז כזה קיי� כבר בירושלי�, ולאחרונה נפתח ופועל ג� במרכז הרפואי  הברית.

  . המגמה היא להקי� מרכזי� נוספי� כאלה בפריסה ארצית. "תל השומר"

הקמת מער� מומחי� תומ� החלטה, לצור� סיוע בניסוח כללי� לקביעת קיומו של   .ג
יאות "יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה" אשר יסייעו לאנשי מקצועות הבר

  בתהלי� הבירור ובביצוע האבחנה המבדלת. 

חיזוק המרכיב הטיפולי בדיווח והרחבת שיקול דעתו של פקיד הסעד לגבי   .ד
  השימוש בהלי� הפלילי. 

בי� הגורמי� והמטפלי� השוני� הפוגשי� את ולהצלבתו הקמת מאגר לריכוז מידע   .ה
  עד. משפחתו, אשר יהיה תחת אחריות� ופיקוח� של פקידי הסאת הילד ו

משרדיי� בטיפול בילדי� בסיכו� והגדרת דרכי �קידו� עבודת הממשקי� הבי�  .ו
   41עבודה ומדדי איכות.

הקצאת משאבי� להטמעת החוק ולהקמת המער� המקצועי הנדרש במשרדי�   .ז
  השוני�.

 
  –יישו� הפיילוט לקידו� איכות העבודה בממשקי� בטיפול בילדי� בסיכו� והרחבת תוצאותיו    41

 –שרדי� השוני� י� על ידי משרד הבריאות ועמותת 'אשלי�' ובשיתו� המ�אשר בוצעו בעיריית בת

 לאזורי� נוספי� באר..
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�  ו. סיכו
  

חר� כל הקשיי�, נראה כי הצבת הנורמה החברתית על ידי החוק וקביעת חובת הדיווח 
כחלק מרשת ההגנה  ואת מעורבות� רבה את המודעות של אנשי הבריאותקידמו במידה 

  על הילד.
כיו� בהתייחס לחוק, היא בזיקה הקיימת שבי� ההלי� הפלילי העיקרית הדילמה   

 –להלי� הטיפולי. התפישה של מערכת הבריאות הינה תפישה כוללת של בריאות הילד 
ינה. במצב הקיי� שבו הוראות בריאותו הפיסית, בריאותו הנפשית והתפתחותו התק

החוק וקביעת חובת הדיווח אינ� מל5וי� במקביל בדרישה להכשרת אנשי המקצוע, 
בדרישה להקצאת המשאבי� הנדרשי� לפיתוח והפעלת התשתית הארגונית והמקצועית 
הנדרשת לכ� במערכת הבריאות ובדרישה לפיתוח אמצעי טיפול ושיקו� לקטיני� 

  מעתו המלאה. הנפגעי�, יש קושי בהט
משרדיי� ושיפור �מקצועיי� ורב� חיזוק המרכיב הטיפולי, עבודה בצוותי� רב  

העבודה בממשקי� השוני�, ירחיבו את היק� האיתור והדיווח וישפרו את איכות 
  הטיפול בנפגעי� הקטיני� וחסרי הישע.

  
  

  . חובת הדיווח בקרב הציבור הרחבג
  מאת

  ∗מירה קרני
  

  פתיחה  א.

 ילדי� בסיכו�אודות דיווח המניעי� ל  ב.

 מאפייני המדווחי� השוני�  ג.

  דיווח של אנשי� בעלי קשר מקרי ע� הילד  .1  

 דיווח של בני משפחה  .2  

 דיווח של אנשי מקצוע  .3  

  בני נוערשל דיווח של ילדי� ו  .4  

 הקשיי� בדיווח  ד.

 הקשר בי� הגורמי� המקצועיי�  ה.

 מעורבות המועצה לשלו� הילד  ו.

 ברסו# ד  ז.

  
  
  

 
  מירה קרני, עובדת סוציאלית, מנהלת נציבות קבילות ילדי� ונוער במועצה הלאומית לשלו� הילד.   ∗
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  . פתיחהא
  

נציבות קבילות ילדי� ונוער במועצה הלאומית לשלו� הילד (להל�: המועצה) מקבלת 
מה� נוגעות לילדי�  4,000�פניות בשנה בנושאי� שוני�. קרוב ל 9,000�למעלה מ

בסיכו� ולחובת הדיווח. בסקירה קצרה זו אשק� היבטי� שוני� של "חובת הדיווח" כפי 
יו� במועצה, ובכלל זה: המניעי� לדווח, מאפייני �היו�בשגרת שה� באי� לידי ביטוי 

דיווח, הקשר בי� הגורמי� המקצועיי� ההמדווחי� השוני�, הקשיי� הטכניי� בהעברת 
  ומעורבות המועצה בטיפול בדיווחי�. 

  
 .האר. באמצעות הטלפו�, הדוא"ל או בכתב ÏÎÓבהיר רק, שהמועצה מקבלת פניות נ

נושא הנדו� כשדולה חברתית לקידו� הנושא בכללותו וכגו� אנו משמשי� ב ,כעמותה
  הממוני� על הטיפול הישיר בילדי� בסיכו�. –מקשר, מתוו� ומבקר, לשירותי הרווחה 

  
  

  ילדי� בסיכו�אודות . המניעי� לדיווח ב

  
פתח בתיאור מקרה. אל המועצה התקשרה אישה שנשמעה תמוהה ובלתי ברורה, נ

מהמעו� של בתה, עומדת להישאר לבדה כחודש  ,ת שנתיי�וסיפרה כי שמעה שילדה כב
ימי�, מאחר שהוריה נוסעי� לחו"ל. עוד הוסיפה שהילדה מאומצת, וביקשה שנבדוק 
את העניי�. למדווחת היו פרטי� מזהי� חלקיי� בלבד על הפעוטה, וכשניסינו לשאול 

 .�  שאלות נוספות, רטנה וניתקה את שיחת הטלפו
עדר יהאמו� והתמיהות הרבות שעוררה הפנייה, ולנוכח הנוכח תחושת חוסר ל  

 �פרטי� מזהי� של הילדה, פנינו ישירות למעו� לבירור פרטי� הידועי� לה� בנדו
(לרוב, מיד ע� קבלת הדיווח, אנו פוני� ישירות לשירותי הרווחה ומעבירי� את המידע 

היסוס קל, שאכ�  לאחר ,לפקידת סעד לחוק הנוער, כאמור בחוק). מנהלת המעו� ענתה
הורי הפעוטה נוסעי� לחו"ל. מוב� שהילדה לא תישאר לבדה, הסבירה, אול� האישה 
שתשגיח עליה, אינה מוכרת לילדה. יתרה מכ�, הוסיפה, כי ה� מתרשמי� שהילדה 

, מאוד אומללה ומוזנחת. ההזנחה בולטת בעיקר בהשוואה לא� הנראית תמיד מטופחת
ר בילדה מאומצת, שהנחת צוות המעו� היא שההורי� העובדה שמדובובמיוחד לנוכח 

  ציפו רבות לקבלה.
זה מכבר, עליו ראוי היה שידווח ששהיה בידי צוות המעו�, החשוב למרות המידע   

תיעשה  – לשירותי הרווחה –ה� לא עשו כ�, וא� ביקשו שהפנייה לגורמי� המטפלי� 
מעו� לשת� פעולה ע� גורמי על ידי המועצה לשלו� הילד. ע� זאת, התחייבה מנהלת ה

למנהלת המעו� שהיוזמה הראשונית חשוב היה � (יהיד הרווחה לכשתתבקש על
  להעברת המידע לא תיעשה מטעמה).
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אודות הדוגמה, שהיא אחת מני רבות, מבטאת את הקושי של גורמי� שוני� לדווח 
 ,�י� הוא אהחשיבות שיש לייחס לכל מידע שמתקבל בנושא, ג� א� ואת ילדי� בסיכו

�  .מלכתחילה מעורר אמו
  

כגו�: "אני את שלי עשיתי  ,בי� הדיווחי� המתקבלי� מהציבור הרחב, רווחי� משפטי�
משובש), "תעשו ע� זה מה שאת� שהוא  הוא מלא אואי� ע� המידע שנתתי" (ג� א� 

  מביני�".
אלה ה� דיווחי� הנובעי� בעיקר מתחושת המחויבות לחוק. לעתי� קרובות יתלווה 

: "שאחר כ� לא יבואו אלי בטענות ולא יאשימו אותי בלשו� כזוליה� משפט נוס� א
  שלא דיווחתי".

ביטויי� אחרי� הנפוצי� בעת דיווח מהציבור הרחב ה�: "כואב לי על הילדי�" או 
לדיווח העיקרי כי המניע  ותאלה מצביעאמירות כ"זה לא ייתכ� שמתנהגי� כ� לילד". 

שיותר המדווחי� למסור כמה ייטו חברתית. במצב כזה, האכפתיות ההוא צו המוסר ו
  באפשרות� לאתר, במטרה לסייע לטיפול בילד. יש ש �פרטי

מדווחי� רבי� מצפי� לחיסיו� על פרטיה� האישיי�. ה� חוששי� "להסתב� ע� 
ו� כלפיה� או כלפי עליה� מדווחי�), ופוחדי� מאלימות שתכ5שהשכ� או המשפחה" (

ייתכ� שזהו אחד המניעי� לדווח באמצעות  42הות� כמדווחי�.זתיחש� ילדיה� א� 
  המועצה לשלו� הילד, תחת דיווח ישיר לפקיד סעד או למשטרה כהוראת החוק.

 �כידוע, מלכתחילה, זכאי אד� לדווח ללא חשיפת פרטיו האישיי�. בדיעבד נית� א
 אנו מעודדי�רלוונטיי�. ע� זאת, כמעט מדיווחי� אלה מתבררי� כרציניי� ו�שלאלומר 
ע� פקידת ג� את המדווחי� (המתעקשי� להישאר חסויי�), לשוחח ישירות מאוד 

מצביע על חשיבות הדבר לצור� בירור המידע לאשורו  �הסעד המטפלת במקרה. הניסיו
ולהגברת אמינות הדיווח, ולעתי� תור� הדבר לתחושת הקשר הרגשי של פקידת הסעד 

  למקרה.
 .ללא פרט מזהה כלשהו של המדווחנעשה ו מקבלי� בפועל, חלק מהדיווחי� שאנ

לעתי� הפרטי� ה� חלקיי�, לעתי� ה� מלאי� ובלבד שנתחייב להשאיר� בידינו, 
  ולעתי� יאשר המדווח להעביר את פרטיו לגורמי� המטפלי�.

להישאר במפורש עד היו�, לא נדרשנו לחשו� פרטי� מזהי� של מדווח שדרש 
  פקידי הסעד לחקירת המשטרה. על ידירו חסוי, אפילו בדיווחי� שהועב

  
  
  
  
  
  
 
  .4והשוו לעיל, צימרמ� וריטבו, בעניי� בעיית הדיווח על פגיעות בתו� המשפחה, בס'    42
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  . מאפייני המדווחי� השוני�ג
  

  . דיווח של אנשי� בעלי קשר מקרי ע� הילד1

מידע מקרי המעורר חשד שקטי� נמצא שבידיה� שכני�, מכרי�, עוברי אורח או אנשי�, 
 מכמהבסיכו�, מדווחי� מידי יו� למועצה לשלו� הילד. מדווחי� רבי� פועלי� כ� 

מתו� הנחה שהמועצה היא הכתובת המקצועית העוסקת בנדו�; מאחר  , כגו�:סיבות
ידוע לה� מיהו שאי� ; מאחר �שהמועצה נגישה וזמינה יותר מהגורמי� הפורמליי

במועצה  ר; מתו� העדפה להיעזכ�אליו יש לפנות וכיצד ראוי לעשות שהגור� המוסמ� 
שירותי  על ידיוח התרש� שנית� נוכח האכזבה מהמענה שהמדולכגור� מתוו�, או 

  הרווחה המוסמכי� לכ�. 
חשוב  כפי שהוזכר קוד� לכ�. ,הפניות מתאפיינות בקשת רחבה של צורות פנייה  

לזכור ולציי� את חיוניות� של הדיווחי� האלה באיתור ילדי� החווי� התעללות 
  במשפחה. 

  

  . דיווח של בני משפחה2

נמני� בני משפחה,  ·˜·�Â˘‡¯‰ ‰ˆÂ‰ווחי�. מתאפיי� בשלוש קבוצות מדדיווח כזה 
לה� ציפיות גבוהות מהורי הילדי�. קרובי שיש כגו�: דודי�, סבי� או קרובי� אחרי�, 

מתקשי� לקבל את העובדה שתפקוד ההורי� הינו כפי שהוא קיי� בפועל.  המשפחה אל
 דיכקרובי המשפחה המדווחי�, קרובי� רגשית לילדי� ומבקשי� מהרשויות להתערב 

  לאפשר לילד לחוות הורות ברמה הרצויה.
המדדי�  פי לע –אול�, מאחר שקיי� פער גדול בי� הורות רצויה להורות אסורה   

מתקשות הרשויות לספק את רצונות כל הצדדי� ולענות על כל הציפיות  – של החוק
, מול ההורי� המבקשי� פרטיות גיסא מחד ,עבור הילדי�ב(של המבקשי� את המיטב 

  .ד את קרובי המשפחהו). מצב זה מתסכל מאגיסא מאיד� ,אות בטיפול בילדי�ועצמ
  גורמי הרווחה במטרה להבטיח לילדי�של ממש מצד ה� מצפי� להתערבות 

של ה� נוטי� לפרש את מעורבות� החלקית  .אמות מידה גבוהות פי להורות ראויה ע
משפחה למועצה ה� זלת יד. בפניית� של קרובי האכרפיו� או כהרשויות כאדישות, 

מבקשי� שהמועצה תבקר את מערכת הרווחה ותניע אותה להתערבות נמרצת יותר 
  למע� הילדי�. 

כמוב�, בהתא� להתרשמותה המקצועית ממכלול המידע  ,התערבות המועצה תהיה  
יתקבל הרוש� שאכ� טיפול גורמי הרווחה המוסמכי� לוקה בחסר, היא א� שיתקבל. 

  עבור הילדי�. בהטיפוליות  תפעל למיצוי האפשרויות
  
‰‰ÈÈ�˘‰ ‰ˆÂ·˜ חשד להתעללות בילדי�, א� אודות קרובי משפחה המדווחי�  כוללת

הגורמי� המוסמכי�. בפניית�, מבקשי� של נרתעי� מראש ממעורבות� של הרשויות ו
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ה� מביעי� חשש  ,קרובי המשפחה הדרכה "כיצד לטפל בבעיה בתו� המשפחה". לרוב
לאחר מא הרווחה "יביא לפירוק המשפחה", כדבריה�, או ש דיווח לשירותימא ש

להורי� דבר הדיווח, ה� ינתקו את הקשר בי� הילד לקרובי המשפחה, והילד  עשייווד
  43עבורו, כגו� סבי� או דודי�.וחשובה ביאבד דמות מיטיבה 
אודות חשיבות הדיווח הישיר את המדווחי� משתדלי� לשכנע  נומלכתחילה, א

אפשר לקרובי המשפחה להמשי� יגלוי ש באופ�חה המוסמכי� לכ�, בי� לשירותי הרוו
 �  .�שתסתיר את זהות בעקיפי�, בדר�ולנסות להשפיע על תהלי� הטיפול בילדי�, ובי

שקרובי המשפחה התעקשו שלא לתת פרט מזהה כלשהו אודות הילד, קרה לעתי� 
לוות אותו בלבטיו, ל השיחות נועדו .והתקיימו שיחות אחדות ע� קרוב המשפחה שפנה

הגנה על הילד בהתא� לנסיבות שתוארו, או ש� לבה� באפשרותו לפעול היה בדרכי� ש
הפחתת הסיכו� לתוצאות כדי בה� נית� היה לפנות בכל זאת לרשויות תו� שבדרכי� 
  הלוואי.

  
·˙È˘ÈÏ˘‰ ‰ˆÂ·˜ הליכי גירושינכללי� הורי� הנמצאי� ב�תלונות  )בשלביו השוני�(. 

כמחצית מהפניות בתחו� זה. ההורי� וה� מהוות  ,יותרכאלה רבות במצבי� הורי� של 
 לבדוק את המידע תהסמכות החוקישמופני� לעמוד בקשר ישיר ע� שירותי הרווחה 

  . מסורה לה�
השכיחה ביותר היא  התסכול רב. הדוגמ ה שלפניות המותירות בנו תחושקיימות   

י בתה, אשר מעוררי� חשד שהילדה יד נה א�, המצטטת דברי� שנאמרו לה עלכאשר פו
של  י האב בעת ביקוריה אצלו. עוד מתברר שהתקיי� הלי� מקצועיל ידנפגעת מינית ע

בית המשפט הד�  ,, שלא היה בו כדי לבסס הלי� פלילי נגד האב. לעתי�י�דחקירת יל
למרות זאת, ולאפשר ביקורי� תחת פיקוח במרכזי  ,בהסדרי הראייה מחליט להחמיר

לעתי�, ממשיכה הילדה לבקר אצל אביה ללא  ,של שירותי הרווחה. אול� הקשר
מגבלות. במצבי� אלה נותר כל הזמ� החשש הכבד מפני אפשרות שאכ� הילדה נפגעת 

פוגע בילדה (כפי שמצביעות אינו האב א� , גיסא מאיד� גיסא. אביה מחד ל ידיע
ת מציאות מעוותת שבתפי הגדלה שמתרחשת פגיעה פסיכולוגית בילדהייתכ� הראיות), 

  אביה כתוצאה מהעיסוק המתמיד של אמה בנדו�.כלפי 
 �שלושל מקצועי ובפניות מתחו� זה אנו מקפידי� לוודא שמתקיי� הלי� ברור   

ובי�  מ�, בי� באמצעות חקירת ילדי�יעתקשורת ישירה  –בי� השאר  –הילדי�, הכולל 
 .�  בתקשורת מתמשכת ע� איש מקצוע מיומ

  
  
  
  

 
אל דורו� וגליה לינצ'י. "זכות העמידה של להרחבה על זכותו של הילד לקשר ע� סביו, ראו: ישר   43

  ).2008( 147ב  ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óסבי� וסבתות לקשר ע� נכדיה�" 
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  יווח של אנשי מקצוע. ד3

גננות,  44כגו�: עובדי� סוציאליי�, רופאי�, ,דיווחי� רבי� מתקבלי� מאנשי מקצוע
  פסיכולוגי� ואפילו שוטרי�, שאינ� יודעי� כיצד לנהוג במידע שיש ברשות�. 45מורי�,
. הפסיכולוגית פנתה אל המועצה פסיכולוגית המטפלת בילדה מזה זמ� ,הלדוגמ  

הורי הילדה  � שלבותה לדווח לשירותי הרווחה ללא ידיעתהתלבטה בנוגע למחוי
הדיווח כי חובת בה שוכנעה הפסיכולוגית שהמטופלת אצלה. התקיימה שיחה ארוכה 

. בינה לבי� הילדה המטופלת סודיותלשמור על חשד להתעללות קודמת לחובתה אודות 
  כ� לאור חוק העונשי�, וכ� לאור צו המוסר. 

מהו המידע המעורר את חשדה לחשו� תה הפסיכולוגית אויבסיומה של השיחה נ
ידוע לה היה, שהילדה עצובה. הילדה היה שהילדה חווה התעללות. התברר שכל ש

התעללות שהיא נותנת מידע אחר המצביע על חשד לאינה א� ג�  מידעאינה משתפת 
ת בהתברר בדיעבד שהסוגיה אינה נוגעת לדילמת חו ,חווה מצד מי מהוריה (במקרה זה

קשייה של הפסיכולוגית בהדיווח אלא במיומנויות הדיבוב של הילדה שנוטה להסתגר ו
  ללמוד על עולמה של הילדה).

שירותי מצפי� ילד בסיכו� מגיע מאנשי מקצוע, אודות הדיווח כי כאשר נדגיש, 
לעתי� מסרבי� לאפשר חיסיו�. ה� הרווחה לקבל את המידע במלואו, ופעמי� רבות 

  ד את אנשי המקצוע.ומרתיעה מאכזו ה דרישקרובות, 
קושי נוס� במימוש חובת הדיווח עולה כאשר מתעוררת מחלוקת בי� איש המקצוע 

סובר שיש לדווח אודותיו לבי� הממונה עליו הסובר שאי� מקו� או ההמכיר את הילד ו
י הוריו, מתלמיד כי הוא מוכה על יד מורה שומעתבו שמצב  ,דוגמהצור� לדווח. כ� ל

לעומת זאת, שהיא מכירה את  ,טוענת בית הספרקשת לדווח בעניינו. מנהלת ומב
 בית הספרמשוכנעת שאי� כל צור� לדווח ולהביא למשבר אמו� בי� והמשפחה זמ� רב 

למורה הוראה שלא  �תית בית הספרשמנהלת ככל להורי� או ליצור משבר למשפחה. 
חובה לדווח? על המורה או על על מי מוטלת ה א� כ�, בדילמה.המורה תימצא לדווח, 
עשה לאחר עדכו� ישדיווח י נהלי העבודה ברוב המסגרות מנחי� ?בית הספרהנהלת 

  עימ�.   תוהתייעצוהממוני� 
"כפתרו� ביניי�" וכמתוו� להעברת המועצה  , לעתי�, משמשתבמצבי� אלה
צר מדריכה את איש המקצוע כיצד יוכל לפתור את הסב� שנוהמועצה הדיווח. לעתי� 

  ולהעביר את הדיווח ללא פגיעה ביחסי העבודה ע� הממוני� עליו.
אנשי המקצוע שהתערבות שירותי הרווחה אינה מספקת, ולא מתרשמי� לעתי� 

נעשה די כדי להג� על הילד ולשפר את מצבו. בפנייה למועצה נשמעי� תסכול, חוסר 
פעול כדי לגייס את אוני�, כעס ודאגה. בחלק מהמקרי� נדרי� את איש המקצוע כיצד ל

  הילד או שנפעל בעצמנו לצור� כ�.למע� שירותי הרווחה להתערבות יעילה יותר 

 
 , דבריה של נירית פסח בנוגע לחובת הדיווח במערכת הבריאות.410, בעמ' לעילעוד ראו    44

  נו�., דבריה� של צימרמ� וריטבו לעניי� חובת הדיווח במערכת החי402, בעמ' לעילעוד ראו    45
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  בני נוערשל . דיווח של ילדי� ו4

צעירי�, מהוריה�, מאמצעי המידע בדבר חובת הדיווח מגיעה ג� לילדי� בגילאי� 
ניידת ל ה ש(בי� השאר, ואולי בעיקר, מפעילות ת הספרמלימוד הנושא בביו התקשורת

ספר  תלמידי בתי 25,000�זכויות הילד של המועצה לשלו� הילד המגיעה מדי שנה לכ
  יסודיי� בכל רחבי האר.).

מילדה בת תשע,  שהתקבלה במועצהלפו� לדיווח בידי ילד הייתה בשיחת ט דוגמה
כיצד המועצה  ביקשה לברראביה בחגורה. הילדה  על ידי שהוכתהשדיווחה על חברתה 

. במש� הדיווחמושא כ� העבירה את השיחה לחברתה  ואחריע לחברתה, לסייכולה 
הקפידה שלא לחשו� פרט מזהה א� שיחה ארוכה סיפרה הילדה על חיי המשפחה שלה, 

דרכי הסיוע האפשריי� לילדה את ררה שוב ושוב יכלשהו אודותיה. רק לאחר שב
למסור פרטי�  אותהימעשיו, נ בגי� רהאפשרויות למנוע מאביה להיאסואת במצבה 

שיאפשרו לקשר בינה לבי� שירותי הרווחה. בהמש� התברר כי הילדה אכ� נזקקה 
  לעזרה מקצועית.

ד ועוסקות ומאחשובות בנושא ג� ה� בני נוער מהמתקבלות מילדי� והפניות 
  במצבי� קשי� ומורכבי�. 

במענה לפניותיה� של ילדי� ונוער אנו מקפידי� לוודא שנוצר הקשר בי� נציג 
רווחה לילד, ושהדבר ייעשה בטווח זמ� קצר במיוחד. קטי� שפנה בבקשת עזרה חש ה

טתו לבקש פנייתו. יתרה מכ�, יש בהחלמתוצאות ד ולרוב חשו� בפני הוריו וחרד מא
 ,. לכ�אי� להחמי.אותו ובעל חשיבות רבה לתהלי� הטיפול ש ביותררציני עזרה צעד 

ג� לזמינותו בטווח זמ� קצר, כשלב חשיבות לא רק למענה המקצועי, אלא נודעת 
  אמו� בי� הקטי� למטפל.הראשוני בבניית 

  
  

  . קשיי� בדיווחד

  
נוס� לרתיעה מדיווח הנובעת מפחד, מחשש להסתב�, מאי רצו� להתערב בחייה� של 
אחרי� ומחוסר מודעות מספקת לחוק ולחשיבות הדיווח, קיימי� קשיי� נוספי� 

  כו�.ילדי� בסיאודות למבקשי� לדווח 
יש על כ�, למי לדווח. כלל רבי� המודעי� לחובת הדיווח ולחשיבותו אינ� יודעי� 

ועל דר�  הנוגע למהות העניי�מידע כדר� קבע, מידע רלוונטי בנושא של צור� בפרסו� 
משרד הרווחה אינו מוכר לציבור  על ידישהוק� למטרות אלה  "קו הח�"ה .הדיווח
יי� נתקל בקושי רב במישור י הרווחה העירונהמבקש לפנות ישירות לשירות הרחב.
  של זמינות המענה והמערכת הטלפונית.המעשי 

חשיבות גדולה יש לייסוד מאגר נתוני� מסודר, אשר יאפשר לאתר משפחות 
היא מטרה להתחמק מהגורמי� המטפלי�. הכוונה בהעוברות מעיר לעיר, לעתי� 
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רכות החינו� ובי� מסגרות רפואיות, למאגר נתוני� בי� שירותי הרווחה השוני�, בי� מע
  46חולי�. , מרפאות בקהילה ובתי"טיפת חלב"כמו 
בה� התגלו פגיעות קשות ביותר בילדי�, שלצערנו הרב, במקרי� קשי� רבי�,   

גורמי� מוסמכי� כמשפחה בסיכו�, וא�  על ידיהתברר בדיעבד שהמשפחה כבר זוהתה 
וקריטיי� . כ� חלפו חודשי� ארוכי� המשפחה עברה לעיר אחרתש דא עקא .החל טיפול

  עד ששוב התגלה שהילדי� זקוקי� להגנה.
  
  

  . הקשר בי� הגורמי� המקצועיי�ה
  

על  ולשיתו� הפעולה בי� הגורמי� המקצועיי� השוני� בהשפעתחשיבות רבה יש 
  איכות הטיפול בילדי� ועל המש� העברת המידע והדיווח לשירותי הרווחה. 

תקיני�  בלתייחסי עבודה  קיימי� בוגיש חוסר אמו�, או שספר שמר , ביתלדוגמה  
  ,בלבד טה בעקבות זאת לדווח במצבי� חמורי�יע� צוות שירותי הרווחה האזורי, י

המזיק להמש� באופ�  ,חלילה ,טובה אובדר� א� בכלל. לעתי� יפעל בכוחות עצמו 
שעלול  דברמשמעיי�,  טה להתעל� ממקרי� שאינ� חדילעתי� י .הטיפול במשפחה

  .אותהלא יקבלו לעזרה של ממש שזקוקי�  ילדי�לכ� שלגרו� 
  

� (בכללותה) לבי� הגורמי� תקלות שכיחות בקשר בי� מערכת החינונית� לזהות מספר 
  � לטיפול בילדי� בסיכו�: האחראי

גננות הנמצאות לבד בקרב בי� בשל פחד (בולט בעיקר  –מחלוקת בעניי� החיסיו�   .א
שת מחויבות רגשית למשפחה, בשל מחלוקת פנימית בי� במתח� הג�), בשל תחו

לעתי� להעביר את הדיווח המדווחי� סיבה אחרת, מבקשי� כל מובי� הצוות 
 קיד הסעד הנדרש להתעמת ע� ההורי�באופ� שיהיה חסוי בפני המשפחה. פ

לאמת מול� את לעמת ומכל וכל את החשדות נגד�) זקוק  , מ� הסת�,יכחישוש(
ד מחזקת את עמדתו מידע על דבריו של איש מקצוע המכיר את הילהמידע. ביסוס ה
ממידע המתקבל שינוי ניכר שונה  ,מול ההורי�. מידע מאיש מקצוע של פקיד הסעד
ע� ההורי�. המסוכס� מכר או  שכ�מאת התקבל אפשר ששאכ�  מאד� אנונימי,

, מכ� כמוב�, ממהרי� לטעו� שהדיווח נובע ממניעי� אלה. כתוצאה ,ההורי�
  ללא חיסיו�.ייעשו דורשי� פקידי הסעד שדיווחי� מאנשי המקצוע 

לאחר שחוקר הילדי� מגיע למסגרת החינוכית,  –חקירת הילד במסגרת החינוכית   .ב
  ללא עדכו� או מידע על המש� הטיפול. הילד לעתי� קרובות, המסגרתנותרת, 

ורי� ש"מישהו שאל אותו שאלות על הה הוריועדכ� את לועשוי מגיע לביתו 
בי� באמצעות (קשר ע� ההורי�  ביצירתפקיד הסעד מתעכב א� והמשפחה". 

 
  .418, בעמ' לדבריה 8ד. ראו בדומה ג� אצל נירית פסח לעיל, בחלק   46
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לא לפנות אליה� כלל מחליט שהוא שאו  פגישה עימ�)הטלפו� ובי� באמצעות 
פרטי� מדאיגי� כלשה�), ימהרו ההורי� הנסערי� לא עלו בחקירת הילד ש(מאחר 

מעו�, נדרשת עתה מנהלת האו  המורה, למסגרת החינוכית ש� נחקר הילד. הגננת
לתת מענה כלשהו להורי� הכעוסי� למרות שאי� לה הכשרה או הדרכה כלשהי 

 לש� כ�.

שירותי  על ידיכאשר ילדי� מטופלי�  –שיתו� הפעולה לאור� ההלי� הטיפולי   .ג
ובי� א� לאו,  מערכת החינו� על ידינעשה הרווחה, בי� א� הדיווח הראשוני 

חובת סודיות כלפי המטופל, ועל טלת עליה� מוכי  �העובדי� הסוציאלייטועני� 
בה נמצא הילד, ש ,כלל מלעדכ� את מערכת החינו� כ� ה� נמנעי� בדר�

חש והבהתפתחויות הטיפוליות. הצוות החינוכי, הרואה את הילד מידי יו�, 
ד ממצב ומתוסכל מא –ב ומעורבות רגשית גבוהה ביותר במצבו, חש מורחק, ולר

השפעה על שיתו� הפעולה בי� הגורמי� בהקשר יש זה. מוב� שלתחושות אלה 
 לאותו מקרה או לאחרי�. 

   �  בה� הצדדי� סומכי� זה על זה, א� בפועלשנוצרי� מצבי� לעתי� לכ�, נוס
בו, לאחר תקופה של טיפול ש, עלול להיווצר מצב דוגמהעשה דבר. כ� לנלא 

ה. במסגרת סימני מצוקשוב במשפחה שהביא להטבה, חלה ירידה, והילד מגלה 
החינוכית סומכי� על פקיד הסעד, שמתו� מעורבותו וטיפולו במשפחה הוא ודאי 

, פקיד הסעד מניח שמאחר מנגדמודע למצב, ולכ� נמנעי� מלדווח על כ�. 
יעדכנו ודאי ו, ייד שמדובר בילד בסיכו� המטופל עללכ� שמסגרת החינו� מודעת 

  מיוזמתו במידע המתחדש. , והוא נמנע מלהתעדכ�של ממשאותו בהתפתחויות 
הילד במסגרת בעיני ד ומאחשובה אחרת עלולה להתרחש כאשר דמות  דוגמה  

, עלולי� להיווצר מכ� החינוכית אינה מעודכנת בשלבי� הטיפוליי�. כתוצאה
שהספיק להיפרד  בלילפנימייה  יעבורפערי� במסרי� המועברי� לילד או שילד 

  כראוי מהמסגרת החינוכית. 

באירועי� של פגיעה מינית בי� תלמידי�, נדרשת מערכת  –� קטיני� פגיעות בי  .ד
במשברי� אלה בולט הפער  47חוזרי מנכ"ל, להיווע. ע� פקיד סעד.ל פי החינו�, ע

נוכח אפיוני עבודת�. בעקבות אירוע מעי� זה, לבקצב ההתערבות של הגורמי� 
להחלטות  פרבית הסהורי התלמידי� כחמור ביותר, נדרש  על ידי ששאפשר שנתפ

מהירות ומופעל עליו לח. רב ביותר לנקוט צעדי� מרחיקי לכת. לעומת זאת, 
יראו במקרה פקיד הסעד, ייתכ� שכ� רות המבח� ויהמשטרה, חוקרי הילדי� בש

ולכ�,  ,)אית� ה� מתמודדי�ש(יחסית לאירועי� אחרי�  חמור במיוחדשאינו אירוע 
בו ה� מצויי� יתעכב שאד�  חעדר כויבעומס העבודה הרב המוטל עליה� ובה

לתת חייב  בית הספר שבונוצר מצב בלתי נסבל,  מכ� טיפול� באירוע. כתוצאה

 
 .2לחוזר המנכ"ל, לעיל ה"ש  2.6ס'    47
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שהמענה  –י� דית בעודו תלוי בגורמי� האחרימורכבי� בדחיפות מי פתרונות
  .� מתעכב זמ� רביהשביד

  
  

  . מעורבות המועצה לשלו� הילדו
  

רבה  דיווח על ילדי� בסיכו� היאצה בנושא ההדברי�, מעורבות המועמכפי שמשתמע 
 היאשלקבלת דיווחי� אודות ילדי� בסיכו�,  הכתובת ראשונ המועצה משמשתומגוונת. 
מאמ. לקבל  נעשהדי לשירותי הרווחה. מוב� שבשלב קליטת המידע יימבאופ�  המעביר

למסור כשמדובר במדווח המסרב במיוחד אודות הילד ומשפחתו,  המרביאת המידע 
משתדלי�  אנשי המועצה�, אשר יאפשרו לשוב ולברר בעזרתו מידע. פרטי� מזהי

לכא� או לכא�, וא� ההתרשמות היא התרשמות ניכרת להתרש� מאמינותו של המדווח, 
. אדגיש, המידע יועבר, ·Ó ÏÎ˜¯‰עדכ� בכ� את פקיד הסעד. ע� זאת, ה� דואגי� ל

תברר בדיעבד כבעל מופר� הכאו  אמי�כבלתי בתחילה שנחשב שמידע  נמצאלא פע� ש
 הרילעקוב אחר הטיפול בדיווחי� שהעב המוסיפ המועצהלכ�, נוס� חשיבות רבה. 

  מתקד� כנדרש.אכ� ולוודא שהטיפול בה� 
  

כיצד מייעצת כומידע רלוונטי בכל הקשור לחובת הדיווח קור לכמג�  המועצה משמשת
ב ביותר וביותר כדי להבטיח את הטיפול הטוהראויה היעילה  בדר�לעשות זאת 

כמדריכי� לאנשי אנשי המועצה  , ישמשומקרה. במקרי� אחרי�בנסיבותיו של כל 
הנושא בכללותו, על האפשרויות הטיפוליות המתאימות למקרי� שוני�, לעניי� מקצוע 

, או גיסא , וע� הגורמי� המקצועיי� מאיד�גיסא מחד ,על דרכי התקשורת ע� הילד
דיווחי�, אשר משתמע מה� כי הטיפול קיימי� . בי� הגורמי� השוני� שיתקיי� תיוו�

יהיה לבקר את הגורמי� המטפלי� עד  המועצה כראוי, ותפקידנית� לילד אינו  המוענק
  למיצוי הנדרש.

  
ג� בקידו� הנושא בכללותו  המועצהמעורבת פעילויות אלה במישור הפרטני, מלבד 

  ועוד. ,ה בכנסתעדות מקצועיות, כשדולולכלל הציבור, בקהלי� מקצועיי�, בו
של סיפור קשה אודות ילד שנפגע חשיפתו פרסו� הנושא בתקשורת, ובעיקר 

ילדי� בסיכו�. המדווחי� אודות מהתעללות, מביאי� לעלייה ברורה במספר הדיווחי� 
מרבי� להעיד על עצמ� שהתלבטו בעבר א� לדווח בנוגע למידע שברשות� וכי 

  אודותיו ה� מדווחי�.שלד הפרסו� הביא אות� להחלטה לפעול למע� הי
� ז"ל, אהילדה רוז פיזהחשד לרצח בדבר המזעזעת  הפרשהע� פרסומה של  ,כ�

ניכרה עלייה דרמטית  48,במעשהלמעורבות הא� ו ,ידי סבה, שגידל אותה כאב על

 
חיפשה עוררה סערה בכל האר.. במש� שלושה חודשי� " 4�בת ההילדה רוז פיזא�  רצחפרשת "   48

 הירקו�, עד ששרידי גופתה נמצאו במזוודה אדומהנחל לדה באזור את גופתה של הי המשטרה
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דיווחי� חמורי� ומדאיגי� במיוחד שראוי היה  – במספר הדיווחי� למועצה. בכלל זה
  � המוסמכי� זה מכבר.לגורמיאילו היו נמסרי� 

  
  

  . סו# דברז
  

נוער בני של ילדי� ומשפחה טובה ונורמטיבית נשמע מקול� של לגדול בהחלו� 
באוזני מצוקת� את המביעי�  נוספי� רבי�מפי , ולמועצה לשלו� הילדהפוני� ישירות 

אינ� ילדי� ובני נוער רבי� שחשי� רע במשפחת�, ואפילו קיימי�  נוס� לה� אחרי�.
  צרי� להיות אחרת. ששיכול ו � לכ�מודעי

בידי הציבור הרחב ובידי אנשי המקצוע הבאי� במגע ע� ילדי� היכולת והכוח 
ילדי� אלה. לש� הבנה שהמשפחה ה"טבעית" עלולה להיות למע� להתחיל בשינוי 
מודעות לנושא ולכ� יש צור� להתמיד בחשיפת הנושא שתהא צרי�  –מזיקה והרסנית 

ערוצי דיווח נגישי� וזמיני�, תקשורת בי� מקצועית יעילה, אמצעי  ליצורלציבור. יש 
  איתור ועדכו� ארציי� וכוח אד� ומשאבי� זמיני�.

מוסרית וחוקית ג� יחד, מודעות חובת הדיווח, לאמנ� ניכרת מודעות של הציבור 
לעשות עוד יש צור� א� כדי שנצליח לעזור באמת, ולו לרוב הילדי� החווי� התעללות, 

עושי�  – כחברה, כמדינה, כאנשי מקצוע וכאזרחי� –שאנו  מכפיהרבה יותר  ,ההרב
 כיו�. 

 

 
) �החשודי� ברצח, אמה של רוז וב� זוגה של הא� שהוא סבה של . )11.9.2008בקרקעית הירקו

היעדרות הילדה  בשל ,ה מסרה הסבתאותאת התלונה על היעלמהילדה, התגוררו בעיר נתניה. 

 יה. יעברה לפנימסיפרו כי הילדה הוולאחר שהחשודי� במעשה 


