
 6090-( תשע"א909)תיקון מס'  9191-( תש"ן62חובת דיווח )תיקון מס' 

היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר  ד. )א(863
ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי 

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

 6090-( תשע"א909)תיקון מס' 

חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר, רופא, אחות, עובד  )ב( 
רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או -פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה

שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם  -במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע 
חובה עליהם  -יו יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי על

לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על 
 מאסר ששה חדשים.  -הוראה זו, דינו 

 6090-( תשע"א909)תיקון מס' 

היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר על  )ג( 
לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד  קטין או חסר ישע עבר בו עבירה, חובה עליו

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

 6090-( תשע"א909)תיקון מס'  6002-( תשס"ז19)תיקון מס' 

היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה בקטין או בחסר ישע  (1)ג 
 13, בידי בן משפחה שטרם מלאו לו 531-ו 543, 544עד  543עבירת מין לפי סעיפים 

שנים, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או 
מאסר שלושה חודשים; בסעיף זה, "בן משפחה"  –למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו 

 א.583( להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 2כמשמעותו בפסקה ) –

 6090-( תשע"א909)תיקון מס'  6002-( תשס"ז19)תיקון מס' 

בעל מקצוע מהמנויים בסעיף קטן )ב(, שעקב עיסוקו במקצועו או בתפקידו  (2)ג 
עד  543היה לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים 

ם, חובה עליו לדווח על כך שני 13, בידי בן משפחה שטרם מלאו לו 531-ו 543, 544
בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו 

 מאסר שישה חודשים. –

 6090-( תשע"א909)תיקון מס'  6002-( תשס"ז19)תיקון מס' 

היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או  (5)ג 
, בידי בן משפחה שטרם 531-ו 543, 544עד  543רת מין לפי סעיפים בחסר ישע עבי

שנים, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי  13מלאו לו 
 מאסר שישה חודשים. –חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו 

 6090-( תשע"א909)תיקון מס' 

במעון, במוסד או במסגרת חינוכית או  נעברה בקטין או בחסר ישע הנמצא )ד( 
, או עבירה של גרימת חבלה חמורה 543עד  543טיפולית אחרת, עבירת מין לפי סעיפים 

ג, חובה על מנהל או איש צוות 583ב)ב( או עבירת התעללות לפי סעיף 583לפי סעיף 
במקום כאמור, לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או 

 מאסר שישה חדשים. -שטרה; העובר על הוראה זו, דינו למ

 חובת דיווח לפי סעיף זה לא תחול על קטין. )ה( 

 6090-( תשע"א909)תיקון מס' 

עובד סוציאלי שמונה לפי חוק שקיבל דיווח לפי סעיף זה יעבירנו למשטרה  )ו( 
אישור שלא  בצירוף המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח, אלא אם כן קיבל

להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הועדות שהקים שר המשפטים לענין זה; חברי 
ראש, קצין משטרה בדרגת רב -ועדה כאמור יהיו נציג פרקליט מחוז והוא יהיה היושב
 פקד ומעלה ועובד סוציאלי שמונה לפי חוק לאותו מחוז. 

 6090-( תשע"א909)תיקון מס'  9110-( תש"ן00)תיקון מס' 



הגיע למשטרה מידע לפי סעיף זה, תעביר אותו לעובד סוציאלי שמונה לפי  )ז( 
חוק, ולא תפעל לפני שתיוועץ בו אלא אם כן נדרשת פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי; 
אין בפעולה מיידית כאמור כדי לשלול את חובת העברת המידע לעובד סוציאלי שמונה 

 . לפי חוק וההתייעצות עמו לאחר מכן

)תיקון מס'  6000-(  תש"ס32)תיקון מס'  9119-( תשנ"א03)תיקון מס' 

 6002-( תשס"ז19

 אחת מאלה: –בסעיף זה, למעט בסעיף קטן )ד(, "עבירה"  )ח( 

ג, 205ב, 205, 205, 202, 201, 111עבירת זנות ותועבה לפי סעיפים  (1)
 א 203

 (;1)ב214-ו

 ;554סעיף עבירה של סיכון החיים והבריאות לפי  (2)

 ;531-ו 543א, 544, 544, 548, 543עבירת מין לפי סעיפים  (5)

 ;582-ו 581עבירה של נטישה או הזנחה לפי סעיפים  (4)

 ג;583-ב ו583עבירה של תקיפה או התעללות לפי סעיפים  (3)

 א.544עבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף  (8)
 

 

 9191-( תש"ן62תקנות )תיקון מס' 

ה. שר המשפטים, לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה 863
 חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצוע סימן זה.

 

 6009-( תשס"ח12)תיקון מס'  

 

 

 

 
 


