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 ,שלום רב
 
 

 חובת דיווח של פסיכולוג :הנדון 

 

גיעה מינית על רקע מקרה בו פסיכולוג נמנע מדיווח על פ ,מטפלבעקבות העיסוק התקשורתי בסוגיית חובת הדיווח של 
 .עולה הצורך לשוב ולהבהיר את חובת הדיווח המוטלת על הפסיכולוג, בבנותיו של מטופל

, מגדיר את הנסיבות שבהן מותר לפסיכולוג להפר את הסודיות  ,7711 –ז "חוק הפסיכולוגים התשלל (א) 7סעיף 
 .על פי חוק בכךמחוייב והנסיבות בהן הוא 

-ב או בקטין לפגיעה חשד דיווח על חובת ואחרים פסיכולוגים  על מטיל,  1977ז"להתש ,העונשין חוקל (ד)  368סעיף
   .(סעד פקידת)חוק  על פי סוציאלית לעובדת או ישראל למשטרת "ישע חסר"

 אינו, אחרת סיבה מכל או ליקויו השכלי, הנפשית או הגופנית מוגבלותו או מחלתו ,גילו שמחמת הינו מי "ישע  חסר"
 .או לשלומו לבריאותו ,תומחיי צרכיל לדאוג יכול

       הוספת חובת דיווח  –חוק העונשין בעניין קטינים וחסרי ישע  -לחוק העונשין  96עבר בכנסת תיקון מס  3117במאי 

 למשטרה או סעד לפקיד לדווח המטפלים ואת הרחב הציבור את מחייב זה תיקון .7001 –ז "התשס -( 79' תיקון מס)
וחסרי ישע השוהים במסגרת אומנה וכן לדווח על פגיעה מינית בקטין או בחסר ישע המתבצעת על  טיניםפגיעה בק על גם

 (.על ידי קטין בן משפחה)כאשר הפגיעה מתרחשת בתוך המשפחה , ידי קטין אחר 

חוק ל' א 00 סעיף   .7797-ט"התש,  לחוק כלי הירייהלאחרונה פרסמה הפסיכולוגית הארצית הבהרות ודגשים ביחס 
ה יהיה בכך משום סכנה יהמטפל באדם והסבור כי אם האדם יחזיק בכלי ירי ...פסיכולוג, רופא" קובע כי כלי ירייה

 ."שיהא רשאי להעביר את הידיעה לצבא הגנה לישראל, יודיע על כך למנהל משרד הבריאות, לאותו אדם או לציבור

ריאות הנוגעים ה עליו להכיר את החוק ואת נהלי משרד הבבכדי לעמוד ב. על העוסק בפסיכולוגיה מטלת אחריות כבדה
ההתנגשות בין נאמנות . הנחיות ונהלים בנושא מפורסמים באתר משרד הבריאות, תקנות, חוקים .לעבודתו המקצועית

 -מקצועית–שאז קמה חובה משפטית , לבין נאמנות לחברה מסתיימת במקום בו קיימת סכנה לצד שלישי, למטופל
 . 0977 –ז "התשל, לחוק העונשין 248המעוגנת בסעיף , אתית להגן על הצד השלישי
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מרכיב מקצועי אחד של עמדה זו ניתן למצוא בעמדתו של תומס . מבחינה מקצועיתעמדה זו חשובה גם חשוב להדגיש ש
ורת טיפול כפסיכואנליטית אם אינה לא הייתי מזהה שום צ, בראש ובראשונה "(:  3101, על אי היכולת לחלום )אוגדן 

להתנהג בצורה אנושית עם המטופל ואם כל האנשים את אחריותו של הפסיכואנליטיקאי  רואה כיקרת ערך ביותר
על , כאשר המטופל מתנהג באופן בלתי אנושי כלפי אנשים אחרים בחייו ...בחיי המטופל המושפעים על ידי הטיפול

                       .הדורש פעולה החלטית חרוםכמצב  האנליטיקאי להתייחס למצב

  (.7070, אוגדן" )בנסיבות כאלה אין בנמצא ניטרליות פסיכואנליטית
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 יובל בלינקי 
 הארצית סגן הפסיכולוגית

 
 
 
 
 
 

 ל"מנכ -רוני גמזו' פרופ: העתקים
 ראש מנהל רפואה -ארנון אפק' פרופ

 גית ארצית וממונה על רישוי פסיכולוגיםפסיכולו -ימימה גולדברג' גב
 נ"ראש ברה -ר גדי לובין"ד

 הלשכה המשפטית -ד שרונה עבר הדני"עו
 מכרז ועדת התלונות -ד יונתן ברג"עו
 דוברת -עינב שימרון' גב

 ר מועצת הפסיכולוגית"יו -רחל לוי שיף' פרופ
 ר ועדות מקצועיות"יו
 םר הסתדרות הפסיכולוגי"יו -ר יוכי בן נון"ד
 י"ר ועדת האתיקה בהפ"יו –עתיר -ר רבקה רייכר"ד
 "פסיכולוגיה עברית ברשת"

 פסיכולוגים ראשיים
 פסיכולוגים אחראים על ההתמחות

 ועד המתמחים בפסיכולוגיה
 

 
 

 


