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מתי לא נדרש אישורם של שני ההורים לצורך
קבלת טיפול?

כאשר הורה הואשם או הורשע בעבירת מין או אלימות
כלפי ילדו*, לא תידרש הסכמתו של אותו הורה
לקבלת טיפול רפואי או רגשי עבור הילד ולא יימסר

לאותו הורה מידע לגבי הטיפול באותו ילד.
 

לאיזה טיפול זכאי הילד ללא אישור ההורה
הפוגע?

    טיפול רפואי.
    טיפול רגשי או סוציאלי שניתן על ידי עובד סוציאלי.

    טיפול שניתן במרכזי הטיפול הייעודיים לטיפול
בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית, שמפעיל משרד

הרווחה או גורם אחר מטעמם.
 

חשוב לדעת 
   אם הוגש כתב אישום נגד הורה בעבירות מין או
אלימות שביצע בילדו - לא נדרשת הסכמתו למתן
טיפול רפואי או רגשי לילדו וזאת כל עוד מתנהל נגדו
ההליך הפלילי. כך גם לא יימסר להורה הנאשם או

המורשע, מידע לגבי הטיפול בילד. 
    אם הוגשה בקשה על-ידי ההורה הפוגע, בנסיבות
מיוחדות המצדיקות זאת, כשההחלטה היא לטובת
הקטין, רשאי בית המשפט לענייני משפחה להורות
שתידרש הסכמתו של אותו הורה לטיפול רפואי או

רגשי בילדו.

 עבירת 'מין או אלימות'
כהגדרתה בתוספת השנייה בחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996

סעיף 300 – רצח; סעיף 301א – רצח בנסיבות מחמירות; סעיף 305
– ניסיון לרצח; סעיף 329(א) – חבלה בכוונה מחמירה; סעיף 335 –
חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות; סעיף 345 – אינוס; סעיף 346-
בעילה אסורה בהסכמה; סעיף 347 – מעשה סדום; סעיף 348 –
מעשה מגונה; סעיף 351 – עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על
חסר ישע; סעיף 368ג – התעללות בקטין או בחסר ישע; סעיף 375א
– החזקה בתנאי עבדות; סעיף 377א – סחר בבני אדם; סעיף 380 –
תקיפה הגורמת חבלה ממשית; סעיף 199 – סרסרות למעשה זנות;
סעיף 201 – הבאת אדם לידי מעשה זנות; סעיף 202 – הבאת אדם
לידי עיסוק בזנות; סעיף 203 – עבירות זנות בנסיבות מחמירות;
סעיף 203ב – ניצול קטינים לזנות; סעיף 214(ב1) – שימוש בגופו של

קטין לטובת פרסום תועבה או שימוש בקטין להצגת תועבה.

(סעיף 27 א בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962)

 
מתי נשללת האפוטרופסות?

    כאשר הורה הואשם או הורשע בעבירת רצח או
ניסיון רצח של ההורה השני או של אחד מילדיו -
האפוטרופסות של אותו הורה תישלל ביחס

 לכל  ילדיו.
    כאשר הורה הואשם או הורשע בעבירת אינוס
או מעשה סדום כלפי ילדו - האפוטרופסות של

אותו הורה תישלל ביחס לילד הנפגע.
 

חשוב לדעת
   אם הוגש כתב אישום נגד הורה בעבירות
האמורות - האפוטרופסות תישלל מההורה הפוגע

באופן זמני עד לסיום ההליך המשפטי. 
  אם ההורה הורשע בעבירות האמורות -

האפוטרופסות תישלל ממנו לצמיתות.
  אם הוגשה בקשה על-ידי ההורה הפוגע,
בנסיבות חריגות ויוצאות דופן, כשההחלטה היא
לטובת הקטין, רשאי בית המשפט להורות

שההורה ימשיך לשמש כאפוטרופוס.
    משמעות שלילת האפוטרופסות היא שלהורה
לא נתונה עוד הזכות לקבל החלטות ביחס לילדו,
ובכלל זה ביחס לטיפול בילד או לחינוכו. נשללה
מהורה האפוטרופסות, באופן זמני או לצמיתות,
הוא עדיין מחויב כלפי ילדו בחובות על-פי דין, כמו

תשלום מזונות.
    זכויותיו של ילד בענייני ירושה או מטעם המוסד
לביטוח לאומי ממשיכות להתקיים גם לאחר

שנשללה האפוטרופסות של אחד מהוריו.

מרכז הליווי לילדים נפגעי עבירה, המועצה לשלום הילד 
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זכויות ילדים.ות שאחד מהוריהם ביצע
בהם או בהורה השני עבירה חמורה

מעתה ילדים.ות זכאים לקבל טיפול גם ללא הסכמת הורה שנאשם או הורשע בביצוע עבירה 
חמורה בהם או בהורה השני

זכאות לטיפול שלילת אפוטרופסות

י˘ לכם.ן ˘אלו˙ נוספו˙ ? 
ז˜ו˜ים לליווי לאורך ההליך הפלילי?

א˙ם.ן מוזמנים.ו˙ לפנו˙ אלינו:


