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נייר עמדה: החמרת ענישה בעבירות פגיעה בפעוטות וחסרי ישע
התעללותאותקיפהשלבעבירהמזערי(עונש)140מס'(תיקוןהעונשיןחוקהצעתבענייןעמדהנייר

2020התשפ"א–טיפולית),אוחינוכיתבמסגרתעליוהאחראיידיעלישעבחסראובקטין
כץ.אופירחה"כשל)871)(כ/720/23(פ/

התעללות-פחותלאחמורהובסוגיההילדיםוגניבפעוטוניםבקטיניםפגיעהבנעסוקזהעמדהבנייר
בקטינים חוסים במסגרות משרד הרווחה.

עבירותלחלקןרישום,בבדיקתפליליעברבעלותמטפלות160הרווחהמשרדאיתר2020בשנת
קטיןנגדאלימותשלעבירותעםמטפלות47המטפלותבקרבוזנות.בסמיםשימושבקטינים,אלימות

גניבה.עבירותעלרישוםעם49ו-אלימותעבירותעלרישוםעם72ישע,חסר

בחלק מהמקרים מיוחסות למטפלות עבירות חמורות כגון זנות, סמים והזנחה. מדובר במאגר מידע חסוי,
שבו מצויים פרטיהם של אלו שאינם ראויים לשמור על פעוטות וחסרי ישע.

בשנה האחרונה, נחשף הציבור, לאלימות בלתי נתפסת כלפי פעוטות וחסרי ישע. המשך האלימות כלפי
וכן ענישה מגוחכת., כלפי הפוגעים בהםאכיפה רופפתילדינו, הנה תוצר של

חייהם של אותם קטינים ופעוטות אשר נפגעו, משתנים ללא היכר. נפשם הרכה נפגעת, כאשר חלקם
יטופלו במהלך כל חייהם ואחרים יאלצו לשאת את הטראומה. אליהם מצטרפים בני משפחותיהם, אשר
שמו מבטחם בגננות ובסייעות שיטפלו באהבה וברכות. שבר נוסף מתרחש עקב הפגיעה באמון שנתנו

במערכת המשפט הישראלית שתעניש את הפוגעים והמתעללים בילדיהם.

לפניכם רשימה שמית חלקית של הפוגעים בקטינים, בגנים ובפעוטונים:

אינה סקיבנקו, כרמל מעודה, ציפי דוד, לידיה לנדצ'מן, סיגל אלקיים וויס, אולגה מירושקין, קרן כהן קריף,
אביבה דהן, ניצה חכמון, דורית נחום, רחל לוי, ליהיא בן דניאל, אורנה אקבלי, לירון לוטם סאלם, איטה

רבינוביץ, שולמית צרפתי,ספיר בוקשטיין, רותי סאלם,סוזי לוי אלוני,לובה קזקביץ,ליטל ברסי, לירז
תפארת,ילנה סטרובינסקי,ניצה חכמוו, יעל סבתו, סימונה רז,ספיר כהן, ספיר בורנשטיין, נירית שויד,
רוחמה אברהם, אורלי שרוני, קרן כהן, נטלי משה, יפעת חכמון, עליזה סרבי, כוכבית הצקלמז, ענבר

דוניו, קלי קלודין, בטי זיתון, מאיה דוידוב,סבטה צ'רשני, אהובה כחלון, פרידה שמעוני, שמרית שם טוב,
חדווה צוקרם, חני ננה צצשווילי, רחל לוי, בתיה דניאלי.
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לקייםהילד,לשלוםוהוועדההאישהמעמדלקידוםהוועדהראשמיושבי16/8/20מיוםבקשתנו
דיון חירום משותף ולעסוק בפגיעה בילדינו ובאלימות כנגדם - נענתה בדממה, למרות זעקת

הפעוטות והוריהם.

סיפורה של הגב' שולמית צרפתי, הידועה בכינויה "שולי", ממחיש את כישלון מערכת אכיפת החוק ובתי
המשפט בטיפול באירועי פגיעה והתעללות בפעוטות. מדובר במי שנעצרה שלוש פעמים בגין התעללות

,2016ב-השנייה,בפעם,אישוםכתבהגשתללאשוחררה,2013ב-הראשונה,בפעםבילדים.
נעצרההפעםשנעצרה,השלישיתבפעם,2018וב-,פרסוםאיסורוצושירותעבודותוקיבלההורשעה

המתעללת הסדרתית בעקבות תלונה על שמשכה בשערות ראשו של פעוט בן שנתיים, וכשהוא ניסה
,בלבדשירותעבורותחודשי8ל-ונשפטההורשעהצרפתישולמיתבפניו.אותוהכתההיאלהתגונן,

הורשעההיאדומות.בעבירותשנים5כ-לפניהורשעההיאכאשרשניה,בהרשעהמדוברלהזכירכם
והשופטת הקלה עימה בגלל מצבה הרפואי והבטחתה של הנאשמת שלא תשוב לעסוק בטיפול בילדים.

15המחוזיהמשפטביתגזר2009בפברואר-הרווחהשרדמבמסגרותחוסיםבקטיניםתהתעללו
חודשי מאסר בפועל על המטפלת רוזה דוידוב, שהורשעה כי התעללה בילדים חוסים במעון אתגר. בגזר

לכל גינוי. במשך תקופה רצופה שלמעשיה של הנאשמת ראוייםהדין כתב השופט אילן שיף כי "
מספר חודשים היא תקפה והתעללה בחוסים חסרי ישע בעלי פיגור שחלקם קטינים, שלא יכלו

רק 'גינוי'? היכן האכיפה?" - ואנחנו שואלים,להתלונן ולדווח כיאות על מעשיה החמורים
השופט הביע תמיהה כיצד במשך כמה חודשים נהגה המטפלת בילדים כפי שנהגה ואיש לא הבחין בכך

נוראיים שכאלה יזעק ויזעיק למען מנועראוי היה כי כל הרואה או שומע על מעשיםבתוך המעון. "
הנאשמת)שלהעובד(כרטיס1בת/ע/"עיוןכי:גםצייןהשופטהדין.בגזרשיףהשופטכתב",הישנותם

שמולאפרטים חיוניים בכרטיס העובדאי פיקוח לכאורה של המעון על רישוםמעלה גם פליאה על
טרם קבלת הנאשמת לעבודה. כך למשל, לא מולאו כלל פרטי השכלתה, תחומי התמחותה, כישוריה,

פרטים מלאים על מקומות עבודתה הקודמים וסיבת עזיבתה את מקומות העבודה הקודמים. כל שמילאה
הנאשמת בטופס כרטיס העובד הוא פרטיה האישיים, רמת שליטתה בשפה העברית ובמשבצת מקום

עבודתה האחרון, תחת הכותרת 'תחילת עבודה', נרשם 'רוסם'. עובדה זו בצירוף הנתון כי, כעולה
מעלהעצמה,הנאשמתהיתהלעבודתההנאשמתקבלתעלהיחידההרשומההממליצה,1מת/ע/

.תהיות באשר להקפדה על קבלת עובדים לעבודה כה קשה
מדאיגה אותי גם המשמעות האפשרית לדברי אמיר שוורץ (פקיד הסעד הראשי בשירות לאדם המפגר),

כי בעקבות הארוע הנדון ביקשו עובדים במעונות חוסים לעזוב את מקומות עבודתם מחשש להסתבך
תרבות של נקיטת אמצעיםבפלילים. אפשר (איני קובע קביעות בנדון), שחששם של העובדים נובע מ

הנוגעים בדבר." - עד כאן דבריו המבהילים של. ראוי שנושא זה יהא לנגד עיני כלגופניים כלפי החוסים
סגן נשיא בית המשפט המחוזי חיפה (בדימוס).

בפעוטות ובקטינים חסרי ישע. בשנהאם בכלל, במקרי התעללותבתי המשפט נוהגים בענישה מקלה
70-80ביןבממוצענפתחיםבשנהכיעולה,קצרהומבדיקההמזעזעתלמציאותנחשפנוהאחרונה

תיקים במשטרה בגין פגיעה/התעללות בקטינים בידי גננות/מטפלות/סייעות - מרבית התלונות נסגרות
ללא הגשת כתב אישום או בעסקאות טיעון לא ראויות.
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מדיניות התביעה והפסיקה בכל הנוגע לפגיעה בחסרי ישע, אינה נותנת מענה ואינה מרתיעה.

לסיכום

שיקולללאמאסרשנות5שלמינימוםענישתויחייביגדיראשרהעונשין,לחוקתיקוןלקדםמציעיםאנו
חסרי ישע. זאת כאמור לאור עונשי, אשר ירתיע מלפגוע בקטינים, פעוטות, חוסים וקשישיםדעת

יתאכזרלאחיים,בעלאדםיענה"לא(א):2סעיףחייםבעליצערחוקעפ"יהניתנים(בפועל)המאסר
הוראותעל"העובר:17סעיףהחוקכלשוןהנההענישהכאשרועודכלשהי"בדרךבויתעללולאאליו

מבעליפחותיםילדינויהיולא-שנים"ארבעמאסר–דינובכוונה,חמורסבלגרימתתוך(א)2סעיף
חיים!

.במסגרת חינוכית או טיפוליתלחייב בדיקת רישום פלילי שנתית לעובדיםאנו מציעים גם

בברכה,

מייקל לוי
יושב ראש העמותה

אלימות נשים,עבירות מין,הטרדה מינית,במשפחהאלימות,תלונות שווא,אפליית גברים,אבות למען צדקתגיות:
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