
 בילדיםהתעללות בחשד לכל מה שרציתם לדעת על חובת הדיווח 

 

 

 

 )חובת הדיווח(?  החוק למניעת ההתעללות בילדים ובחסרי ישעמהו שאלה: 

( המסדיר את החובה לדווח במקרים של חשד 1989זהו תיקון לחוק העונשין )תש"ן,  תשובה:

 על ידי האחראי להם.  או בחסרי ישע עבירות אלימות, הזנחה והתעללות בילדיםל

 ?(חובת הדיווחניעת התעללות בילדים ובחסרי ישע )למה נחקק החוק למשאלה: 

מטבריה, שנפטרה בעקבות מסכת  6-החוק נחקק לאחר מותה של הילדה מורן בת ה תשובה:

מחויבותה של החברה בכלל, את  התעללות קשה מצד דודה )אחיה של אמה(. חקיקת החוק מבטאת

ע הסובבים את המשפחה בפרט, לשבור את קשר השתיקה סביב תופעת ההתעללות ושל אנשי מקצו

 בחוק. ולחייב דיווח  בילדים

 על מי חלה חובת הדיווח? שאלה: 

 ניח שילד עובר התעללות או הזנחה.יסוד סביר להשיש לו  החובה חלה על כל אדם תשובה:

 על אנשי מקצוע העובדים עם ילדים חלה חובה מוגברת.

 ו הזנחה?למי צריך לדווח במקרה שחושדים שילד עובר התעללות אשאלה: 

 פקיד סעד( או למשטרה.דווח לעובד סוציאלי לחוק הנוער )יש לעל פי החוק  תשובה:

 -מועצה לשלום הילדאליהם ניתן לפנות להתייעצות ודיווח. מומלץ לפנות לנוספים ישנם מספר גורמים 
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   .ןכא הקליקו לכתובות ומידע נוסף

 מילוי החוק? -מהו העונש על אישאלה: 

עובד עם ילדים העובר שמאסר שלושה חדשים. איש מקצוע  -, דינו החוקכל אדם העובר על  תשובה:
 חודשים.  המאסר שיש –על החוק, דינו 

במספר הדיווחים בחשד להתעללות והזנחת האם חקיקת חובת הדיווח הביאה לעלייה שאלה: 
 ילדים?

חקיקת חובת הדיווח תרמה מאוד להגדלת מספר הדיווחים על חשד לילדים נפגעי התעללות  תשובה:
לעובדים שהגיעו מספר הדיווחים ב%201 כמעטעלייה של תוך פחות משני עשורים חלה והזנחה. 

 (.2016-ב  םדיווחי 48,20 0-לכ 2009בשנת  דיווחים 22,000-)מכ סוציאליים

http://me-halev.org.il/%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA/


 אם אדווח על חשד להתעללות בו? מהבית שאלה: האם יוציאו את הילד

הזנחה אינם מוצאים מביתם ומטופלים במסגרת רב הילדים שעוברים התעללות או  תשובה:

ביותר של  השיעור הגבוהבין המדינות שבהן היא ישראל  בהשוואה בינלאומית, למעשה .הקהילה

  .מוצאים מביתםנם מטופלים במסגרת הקהילה ואיהילדים 

בחשד לקטינים שעברו התעללות או  חדשים לעובדים סוציאליים דיווחים 48,000הופנו מעל  2016 בשנת
 מחוץ למשפחה למסגרות משפט בית בצו עליהם האחראי ממשמורת הוצאו מהילדים  14%רק  מהם הזנחה.

הטיפול בילדים שהוצאו נמשך על פי צווים  72%-היו מקרים חדשים וב 28%כאשר רק , )כמו פנימיה או אומנה(
 שהוצאו בשנים קודמות.

היו מקרים  36%  רק  ( טופלו בתכניות טיפול בקהילה, כאשר מתוכם3,405כמחצית מהילדים שהוצאו מביתם )
 *.הטיפול נמשך על פי צווים קודמים 64%-חדשים וב

 *מנתוני משרד הרווחה

 
 זה ההורים של הילד ואני לא רוצה להתערב בעניינים המשפחתיים שלהם למה לי לדווח?שאלה: 

ילדים שעוברים התעללות בתוך המשפחה יתקשו לשבור את הסוד ויישארו כלואים במעגל  תשובה:

 האלימות אם לא נסייע להם, ועל כן חשוב לדווח בכל מקרה של חשד לפגיעה בילד. 

 בעניין? יעשו כלוםממילא הרשויות לא שאלה: למה לדווח אם 

דיווחים על חשד להתעללות בילדים נבדקים ע"י עובדים סוציאליים המומחים לכך, וקיים  תשובה:

 מגוון רחב של מענים לטיפול בילדים ובמשפחתם. 

 . מה אוכל לעשות?אני חושש/ת שהמבוגר הפוגע בילד יתנקם בי על שדיווחתישאלה: 

אבל נסו לדמיין כמה קשה  או הזנחה, עובר התעללותד ילשחושדים שכלא תמיד קל לדווח  תשובה:

לילד/ה שחווים פגיעה. במקרה הצורך, אם תחושו מאויימים לאחר שדיווחתם, תוכלו לפנות למשטרה. 

 אל תהססו, דווחו!

 מה יקרה אחרי הדיווח?שאלה: 

ונים בסביבת הילד ים שעובד סוציאלי לחוק הנוער יבדוק את פרטי הדיווח אל מול גורמ תשובה:

ר לצורך קבלת פטור מדיווח ובמקרים המתאימים יעביר דיווח למשטרה או לחילופין יפנה לועדת פטו

ע ולנפגע. הילד הנפגע זכאי לטיפול נפשי ממומן ע"י המדינה, בין למשטרה ובניית תכנית טיפול לפוג

  אם הוגשה תלונה או לא. 

 . כאןלמידע נוסף בנושא איתור, טיפול ודיווח לחצו 

 

 ובאתר בפייסבוקבקליק עיקבו אחרינו 

http://me-halev.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2/
https://www.facebook.com/h.mehalev/
http://me-halev.org.il/

