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 במשפחה ואלימות מינית פגיעה של במקרים יידוע/ דיווח חובת -אגרת למטפל 

 סינית לרפואה הלשכה אתיקה ועדת

 

פל וסוגיות אתיות  וסוגית העיסוק בפגיעה מינית, אלימות, יחסים אסורים בין מטפל ומט

, נידונים מידי פעם  בקבוצות הפייסבוק השונות של הקהילה. אנו מבחינים כי יש  נוספות

והייעוץ/ההמלצות שניתנות על ידי חברים בקהילה ובקבוצות השונות אינן עולות תמיד בקנה 

 אחד עם לשון החוק או המלצות אנשי מקצוע בתחום.

במקרה של חשיפה ו עבורכם אגרת זו הסוקרת בתמצית כיצד מומלץ לנהוג נלכן ערכ

אלימות במשפחה כלפי מטופל בגיר של חשד ל וכן   במקרה לידיעה/מידע על פגיעה מינית 

    או קטין. 

 פי על. לצערנו שכיחות ,מינית תקיפהל ועד מינית מהטרדה החל, מיניות פגיעות

 עוברים גברים משישה ואחד נשים משלוש אחת כי עולה מדווחים מקרים של הסטטיסטיקה

 כי בפניכם יחשפו ת/מטופל אחר או כזה בשלב כי להניח סביר. החיים במהלך מינית פגיעה

 . מינית פגיעה עברו

 או המטפל הגורם אנו לפעמים. קשבת ואוזן משען מטופלינו עבור מהווים אנו רבות פעמים

 . המטופל בחיי היחידה התמיכה

 משמעותי משהו לעשות', טפל'ל העז הרצון בנו מתעורר למידע מסוג זה, נחשפים כאשר אנו

 העומק את להבין המתאימים הכליםשיש בידינו את  בהכרח לא אבל ,שלנו המטופלים עבור

 . נפשית התעללות או אלימות, מינית מפגיעה טראומה לש וההשלכות

 אינם אך מטראומה והחלמה בשיקום לסייע כמובןיכולים  מגע וטיפולי הסינית הרפואה

 לדחוק אין', לטפל' העז הרצון אף על. מוסמך מגורם נפשית תמיכה לקבלת תחליף מהווים

 ן/בהם לדחוק אין, בנוסף. ערוכים נפשית או מעוניינים אינםלה הם  לחשיפה ת/מטופלב

 (.ואחרים משפטיים) כלשהם בצעדים לנקוט

 למידע חשיפה של במקרה לנהוג כיצד המלצות אגרת זו בה תמצאו לקרוא לכם ממליצים אנו

 הרב המידע בעזרת הנושא את וללמוד להמשיך, בנוסף. מינית פגיעה או אלימות על רגיש

 .  בהתאם לנהוגו מקצועיים בקורסים או ברשתבאתרים מקצועיים  המצוי

 

  ?מינית פגיעה על לנו מספרים ת/כשמטופל לנהוג כיצד

, אמון  של באווירה יתנהלו   ת/המטופל עם המפגש או הטלפון שיחתמומלץ כי  .1

 . שיאמר למה מצידנו הקשבה ויכולת פתיחות

 
 . צורה באיזושהי לחקור לנסות או ת/המתלונן עם להתעמת אין מקרה בכל .2

 ; אמת לדיווחי ביחס מאוד מועטים הם שווא שדיווחי משום, ראשית
 ; ת/המטופל של נפשית-הרגשית החוויה שזו כיוון,  שנית

 . כלשהי במצוקה מצוי מקרה בכל פגיעה על ת/שמתלונן שמי מכיוון, ושלישית
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 . לאחריה  מיד אוהשיחה  במהלך הדברים של רישום לערוך כדאי .3

 

 רוצים היו היא/הוא מה ת/המטופל את לשאול אפשר בסבלנות שהקשבנו לאחר .4

 ?  בעניין לעשות

 

 : דרכים במספר לנהוג ה/לו להציע תוכלו עזרתכם את ת/מבקש ת/המטופל אם .5

 

 לחדר ת/הנפגע את להפנות ניתן מהתקיפה שבוע עד -  מינית פגיעה/תקיפה של במקרה

 נוהל ישנו החולים בתי במרבית, )עדיף להגיע לחדר מיון בסמוך ככל הניתן לפגיעה( מיון

 צוות עם ונפגש לעניין שהוקצה לחדר מופנה ת/הנפגע. מינית תקיפה ת/נפגע לקבלת מסודר

 עובדת של ליווי, רפואי סיוע מעניק המטפל הצוות. אלה במקרים לטפל הכשרה שקיבל

 היריון/ מין מחלות כנגד מניעתי טיפול, ראיות לאיסוף משטרתי חוקר, פסיכולוגית/  סוציאלית

  וולפסון ח"בביה'  4 חדר)' לדוגמא. וכדומה

http://www.wolfson.org.il/?CategoryID=402&ArticleID=890) 

 

 :שונים גופים י"ע סיוע לקבל ת/הנפגע את להפנות ניתן  -בעבר שאירעה תקיפה על דיווח

. מינית בטראומה לטיפול תחומיים רב מרכזים מפעילה הרווחה מחלקת  מרכזיות בערים. א

 ברחבי כאלה מרכזים 6 ישנם. וכדומה בקהילה ליווי, תשלום ללא פסיכולוגי ייעוץ כולל הסיוע

 : הפרטים, הארץ

http://www.molsa.gov.il/populations/females/teenagers/pages/sexualassaultvi

ctims.aspx 

 

 לרשות, הארץ ברחבי מרכזים 10  מפעיל הארגון – מינית תקיפה לנפגעי  סיוע  מרכזי. ב

  ניתן הקבלה בשעות, ראשוני סיוע להעניק מנת על 24/7 הפועלים חירום קווי ישנם הפונים

 בכמה עזרה ויציע התלונה את יקבל המרכז צוות'. פנים מול פנים' לפגישה להגיע אף

 אצל פסיכולוגי לטיפול הפנייה, ת/המתלונן בפני העומדות האפשרויות על מידע: מישורים

 בחלק(. בתשלום) מיניות בפגיעות בטיפול המתמחים, המרכז י"ע המומלצים מטפלים

 בין מציע אביב בתל המרכז. במשטרה התיק בפתיחת משפטי וייעוץ ליווי ניתן אף מהמרכזים

 המתמחות סוציאלית לעבודה סטודנטיות י"ע ניתן) תשלום ללא טיפול  יוני -נובמבר החודשים

 : הפרטים'( וכו למשטרה פנייה, משפטי ייעוץ) משפטיה בתהליך ליוויוכן (. בטיפול

http://www.1202.org.il/ 

 תקיפה לנפגעי בסיוע העוסקים שונים לגופים נוספים קישורים צירפנו,  המאמר בהמשך

 . הרווחה ומשרד ישראל משטרת ידי על המומלצים במשפחה ואלימות מינית
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  – המשפטית הבחינה  -  במשפחה אלימות או/ו מינית פגיעה על מידע עם התמודדות

 

 ז"התשל העונשין לחוק( א) ד368  סעיף ישע חסר או/ו בקטין פגיעה לגבי דיווח חובת

 :כדלהלן קובע

היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי "

עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או 

 ."מאסר שלושה חדשים -זו, דינו למשטרה; העובר על הוראה 

 

 :היא הסעיף משמעות

 .בדיווח מחוייב אדם כל .1

 חובת חשיבות את מדגיש הדבר – בלבד סביר יסוד בהתקיים הינה הדיווח חובת .2

 .הדיווח

 .מאסר חודשי 3 דינהו, חריפה בסנקציה המלווה  בעבירה המדובר .3

 ;שנה 18 לו מלאו שטרם אדם הוא(  דיווח חובת לעניין" )קטין"

 יכול אינו, הנפשית או הגופנית מוגבלותו או מחלתו, גילו שמחמת מי מוגדר  -" ישע חסר"

 .לשלומו או לבריאותו, מחייתו לצרכי לדאוג

 " ? פגיעה" מהי

 להיכנס מבלי. נפשית והתעללות הזנחה, מינית, פיזית אלימות לכלול עשויה  -"  פגיעה"

 : ש לומר ניתן שלעיל הסעיפים מן אחד כל של המשפטיות לדקויות

 "כוח הפעלת באמצעות אדם ידי על במתכוון חבלה כגרימת מוגדרת -" פיזית פגיעה 

 . חפץ ידי על או

 "מעשה או המבוגר של מינית הנאה או מין למטרות הקטין ניצול -" מינית פגיעה 

 . בפיתוי או בכפייה שנעשה מיני אופי בעל

 "הזנה: כגון לקטין בסיסיים צרכים מניעת של מתמשכת פעולה או מחדל -" הזנחה ,

 . סביבתיים גירויים, חינוך, רפואי טיפול

 "יכולתו את ההורסת הקטין כלפי מתמשכת שלילית התנהגות -" נפשית התעללות 

 אלימות: כגון. וחברתיים אישיים בהקשרים כשורה לפעול או רגשית מסוגלות לפתח

 .חברתי בידוד, השפלה, פחד הטלת, מילולית
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 טיפוליים תפקידים לבעלי הדיווח חובת

 

 :קובעד )ב( 368 סעיף

רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג  "

רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר -או עוסק במקצוע פרה

במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה שעקב עיסוקם  -ישע 

חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד  -בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו 

 ".מאסר ששה חדשים -סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו 

 עובד, סוציאלי עובד, חינוך עובד, אחות, רופא כגון, תפקידים בנושאי המדובר .1

 וכן, רפואי-פרה במקצוע עוסק או קרימינולוג, פסיכולוג, שוטר, רווחה שירותי

 .במעון צוות איש או מנהל

 למשטרה או  הרווחה לרשויות בהקדם הינה הדיווח חובת .2

 . ישע חסר או/ו קטיןב לפגיעה מתייחסת הדיווח חובת .3

 .ישע חסר או קטין אותו על האחראי ידי על שנעשתה בפגיעה מדובר .4

 . בלבד סביר יסוד בהתקיים חלה החובה .5

  .מאסר חודשי 6 שדינה עבירה הינה דיווח אי .6

 תפקידים לבעלי ביחס הדיווח חובת לכאורה עלינו חלה לא סינית ברפואה כמטפלים, אמנם

 :לעיל המנויים התפקידים נושאי של הקטגוריה תחת נכללים ואיננו היות, טיפוליים

 (; המאמר כתיבת ליום נכון) חקיקתית הסדרה היעדר מפאת הן.1

 .רפואיים הפרא המקצועות במסגרת נכללים שאיננו העובדה מפאת והן. 2

 איש את ליידע מוסרית אחריות חובת עלינו מוטלת שכמטפלים סבורים אנו, זאת עם יחד

 והמטופל ככל(, החוק בסעיף המנויה ברשימה כאמור) המטופל אל ביותר הקרוב המקצוע

 את ליידעלהסביר ווכן  .פרטיו את יודעים שאנו או מקצוע איש ידי על אצלינו לטיפול הופנה

שבאפשרותו לפנות על כך )ככל וניתן לעשות זאת, שכן מדובר בקטין וחסר ישע(  המטופל

 ;למחלקה לשירותים חברתייםו/או משטרה הלתחנת 

 

דיווח על פגיעה בקטין /חסר ישע כפי שחובה זו נא לזכור כי בכל מקרה מוטלת עלינו חובת *

 מוטלת על כל אזרח.
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 אלימות במשפחה  - בוגר באדם פגיעה לגבי יידוע חובת

 קובע כדלהלן: לחוק אלימות במשפחה התשנ"א .א11סעיף

 –בסעיף זה   )א(

כמשמעותה בחוק שירותי הסעד,  –"מחלקה לשירותים חברתיים"           
 ;1958-התשי"ח

, 377, 348עד  345, 335עד  333, 329עבירה לפי סעיפים  –"עבירה"           
 .1977-)ג( לחוק העונשין, תשל"ז382-ו 380

ד סוציאלי, שוטר, פסיכולוג, רופא, אחות, עובד חינוך, עוב [1])ב(          
רפואי, עורך דין, איש דת או טוען רבני, -קרימינולוג קליני, עוסק במקצוע פרה

שעקב טיפול או ייעוץ שנתן לאדם במסגרת עיסוקו במקצועו או בתפקידו, היה לו 
-יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה באותו אדם )בסעיף זה 

או על ידי מי שהיה בן זוגו בעבר, יידע את המטופל על המטופל( על ידי בן זוגו   
כך שבאפשרותו לפנות לתחנת משטרה, למחלקה לשירותים חברתיים או 
למרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים, 
וייתן לו כתובת ומספר טלפון של המקומות האמורים הקרובים למקום מגוריו של 

 "המטופל.
 

 . בוגר באדם פגיעה על למשטרה או הרווחה לרשויות דיווח חובת איןופן כללי, בא

 אלימות  עבירת שנעברה לחשד סביר יסוד שמתקיים לגביו במקרה מדובר כאשר, זאת עם

 אלימות לחוק א11' ס  , מחייב(אחר משפחה קרוב או זוג בן מצד פגיעה)  במשפחה

 לתחנת לפנות שבאפשרותם כך על ת/המטופל את ליידע מקצוע אנשי ,א"התשנ במשפחה

 מטעם) במשפחה אלימות ולמניעת לטיפול למרכז או חברתיים לשירותים למחלקה, משטרה

 המקומות של טלפון ומספרי כתובת ה/לו  יתן ת/המטפל(, חברתיים לשירותים המחלקה

 .מגוריהם למקום הקרובים האמורים

 

מכוח חוק, אך במסגרת חובת האחריות  החובהגם כאן, למעשה לא מוטלת עלינו )כמטפלים( 

לפנות  /העל כך שבאפשרותוליידע ולהסביר למטופל/ת כי יש מקום  המוסרית, אנו סבורים 

לתחנת משטרה, למחלקה לשירותים חברתיים או למרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה 

כתובת ומספר טלפון  /ה ככל שניתן באיתורלולסייע תיים, ומטעם המחלקה לשירותים חבר

 של המקומות האמורים הקרובים למקום מגוריו של המטופל.
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 בני מצד פגיעה שעברו ת/למטופל שרלוונטיים למסור  וטלפונים כתובות רשימת להלן

 :משפחה

  ישראל משטרת – ואלימות פגיעה במקרי וסיוע לחירום טלפונים רשימת

https://www.gov.il/he/Departments/General/police_investigations_and_intellig

ence_division_faq 

, תשלום ללא ראשוני ייעוץ) הרווחה משרד – במשפחה אלימות עם להתמודדות סיוע מרכזי

 (הכנסות פי על סמלית השתתפות וליווי טיפול

http://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/FamilyViolence/Pages/TM_02_0

2_A01.aspx 

   

 נוספים מומלצים קישורים

 זכויות על מקיף מידע מאגר –( www.kolzchut.org.il)  זכות כל באתר גם לקרוא כדאי

 :מוסמכים או/ו מקצועיים לגורמים בהפניות ומלווה ברורה בשפה כתוב, ישראל תושבי

 : ישע חסר או/ו בקטין פגיעה על דיווח חובת

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97

_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%9C%D7%

95%D7%AA_%D7%91%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%

9D 

  : במשפחה אלימות למניעת החוק

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%9

E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%

9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%

94 

 

 :במייל סינית אהולרפ הלשכה של האתיקה לוועדת  לפנות ניתן והתלבטויות להתייעצויות

halishkaethics@gmail.com 

  

 

 ועדת אתיקה

 הלשכה לרפואה סינית בישראל

 

http://www.halishka.com/
http://www.halishka.com/
https://www.police.gov.il/contentpage.aspx?pid=125
http://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/FamilyViolence/Pages/TM_02_02_A01.aspx
http://www.kolzchut.org.il/
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
mailto:halishkaethics@gmail.com
mailto:halishkaethics@gmail.com

