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 לכבוד 
 מר ניצן הורוביץ  -שר הבריאות

 פרופ' נחמן אש -מנכ"ל משרד הבריאות

 

 ניצול על ידי מטפלים התייחסות מערכתית למצבי פגיעה ו הנדון:

בנשים   פגיעות  של  וקשים  מזעזעים  מקרים  מספר  התקשורת  בכלי  התפרסמו  האחרונים  בימים 
 . ניצול, פגיעות מיניות ואף חשד לרצחחשד ל, כולל מקצועות הטיפולונערות על ידי אנשי  

מייצרים מפגש שיש בו יחסים של סמכות ומרות מעצם ההבדל    מטופל/ת-מטפל/תרופא/ה או  יחסי  
את ליבת אמון   ואמון, המהווים קרבה    י יחס ומושתתים על  המהותי בין מטפל/ת לבין המטופל/ת, 

   ניצול ופגיעה. שםר בתכלית האיסור להפר לאותם אסוהציבור במטפלים/ות, ו

פלילית  עבירה  להיותו  מעבר  למטופל/ת,  מטפל/ת  בין  מיני  האתיקה    קשר  כללי  של  והפרה 
באמון הבסיסי הנדרש ביחסים  אנושה  , מהווה הפרה בוטה של הקשר הטיפולי ופגיעה  קצועיתהמ

  . על שלומו ובריאותו הנפשית והפיזית של המטופל/ת  השלכות הרסניות ועלולות להיות לו  טיפוליים,  
 כל אלה מתעצמים כאשר מדובר במטופל/ת קטין/ה או חסר ישע.  

מעבר  ,  מקרים אלה אשר מצטרפים לשורת מקרים קודמים, מחייבים פעולה דחופה, ברורה ונחרצת
 .  והמשמעתיים, על פי הנהלים הקיימים צוי ההליכים הפליליים ילמ

יו החתומים  ראש שבי  אנו,  הרפואית  בהסתדרות  והחברות  המקצועיים  מטה,    ות / האיגודים 
והחמרה    לשינוילגינוי ברור והוקעה של כל מצב של פגיעה וניצול מיני של מטופל/ת, וכן    ות / קוראים

על מנת למגר תופעה    פוגעים מכל דיסציפלינות הטיפול  ברגולציה, אכיפה והרתעה כנגד מטפלים/ות  
ולחזק   ר מוגנות ובטחון שהם תנאים בסיסיים והכרחיים לקיומו של כל טיפולזו מהשורש, ולאפש

 את אמון הציבור באנשי הטיפול. 

 : דחוףבאופן   הבאות פעולותה ביצוע קוראים לאנו 

  כנגד   ,בדגש על עבירות מין  ,קודמות וכן על הגשת כתבי אישום ותלונותמידע על הרשעות  . העברת  1
כולל חובת העברת מידע  מכלל דיסציפלינות הטיפול,    ,ובקופות החולים  בבתי החולים  ות/ עובדים

   .בין מוסדות שונים

 .. חיזוק הבקרה על תהליכי קבלה וסינון עובדים2

 . והנגשת מידע אודות זכויותיהם בקרהכולל   -מטופלות ומטופלים  . חיזוק מוגנות3

   ופרסום במקרים של הרשעות.באמצעות החמרת ענישה   , ההרתעה והבקרה. הגברת 4

 . באופן כללי ובמיוחד בהליכים כנגד אנשי טיפול -מתלוננותו  מתלוננים. הגנה על 5

 

 : על החתום

 אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית )היפ"ם( קידום יו"ר החברה ל -ד"ר ענבל ברנר

 יו"ר החברה לבריאות הנפש בקהילה  -ד"ר עידו לוריא

 יו"ר איגוד הפסיכיאטריה של הילד והמתבגר -פרופ' יובל בלוך


