
 חוקים, חוזרים ונהלי משרד הבריאות בנושא:

 (7002אפריל -)נכון ל אלימות במשפחה ותקיפה מינית

 חוקים:
 

  1002 –חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א 

 1000 - חוק פעוטות בסיכון )הזכות למעון יום( התש"ס  

 2992 –התשנ"א  ,החוק למניעת אלימות במשפחה  

  2911–חוק העונשין תשל"ז. 

  2911 –בריאות העם )הודעה על חשש לאלימות(, תשל"ו תקנות 

  2999 -חוק הסעד )טיפול במפגרים(, תשכ"ט 

  2990 –חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך 

  2911 –החוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, תשט"ו 

  2999 –, התש"ט הירייחוק כלי 

 

 חוזרים ונהלים:
 

  'בנושא: חובת ההודעה על  26.1.09מיום  2101009חוזר מנהל הרפואה מס
 נפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע.

  'בנושא: מינוי ועדות קבועות  29.22.06מיום  19006חוזר המנהל הכללי מס

 לנושא אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע.

  'איתור זיהוי וטיפול בנושא:  29.22.06מיום  11006חוזר המנהל הכללי מס

 התעללות והזנחה.בקטינים נפגעי 

  'בנושא: טיפול בנפגעי0ות תקיפה  29.22.06מיום  19006חוזר המנהל הכללי מס
 מינית.

  'בנושא: איתור וטיפול בנשים  29.22.06מיום  16006חוזר המנהל הכללי מס
 ובקהילה.נפגעות אלימות במשפחה ע"י מטפלים במסגרות הבריאות באשפוז 

  'בנושא: טיפול בזקנים נפגעי  29.22.06מיום  11006חוזר המנהל הכללי מס
 התעמרות.

  'בנושא: העברת מידע בין מוסדות  16.9.06מיום  10006חוזר המנהל הכללי מס

 רפואיים לאיתור וזיהוי קטינים נפגעי אלימות במשפחה.

  'זכויות נפגעי  בנושא: חוק 19.1.06מיום  1101006חוזר מינהל רפואה מס

 .1002 –עבירה התשס"א 

  'בנושא: תקנות למניעת אלימות  9.2.06מיום  201006חוזר המנהל הכללי מס
 .1001- במשפחה )יידוע אנשי מקצוע בתחום הבריאות( התשס"ב

  1006לאיתור נשים נפגעות אלימות במשפחה,  –תדריך שירותי בריאות הציבור. 

 בנושא: קטינים נפגעי  29.21.01מיום  009101001נהל רפואה מס' יחוזר מ

 התעללות.



  'בנושא: בדיקה 2.21.01, מיום 12.001חוזר ראש שירותי בריאות הנפש מס ,
 נפשית של קטינים נפגעי התעללות נפשית, גופנית או מינית.

  'בנושא: טיפול עובד0ת  21.1.01מיום  6101001חוזר מינהל רפואה מס
 סוציאלי0ת בנשים נפגעות אלימות במשפחה במחלקה לרפואה דחופה.

  'שירותי בנושא: הרחבת סל  10.1.01מיום  601001חוזר המנהל הכללי מס
 .1001הבריאות לשנת 

  'ר, זיהוי ודיווח על בנושא: דרכי איתו 2.1.01מיום   9.2נוהל בריאות השן מס

 קטינים נפגעי אלימות.

  'הירייבנושא: תיקון חוק כלי  19.1.02מיום  1002חוזר המנהל הכללי מס – 

 הודעת מטפל ומסירת מידע.

  'בנושא: הנחיות  1.22.02מיום  101002חוזר ראש שירותי בריאות הצבור מס
 מוגנים.לאחר חשיפה לדם או לאחר יחסי מין לא  H.I.V -למניעת הדבקה ב

  'בנושא: תעודות רפואיות  22.1.91מיום  99091חוזר מינהל רפואה מס
 למשטרה.

  'בנושא: חובת דיווח רופאים  21.9.99מיום  29099חוזר המנהל הכללי מס
 ופקודת התעבורה.  ההירייומטפלים עפ"י חוק כלי 

  ל בנושא: תדריך לטיפו 9.1.99מיום   921099חוזר ראש שירותי בריאות הציבור

 בנפגעי אלימות במשפחה ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע.

  'בנושא: זכאות להפסקת הריון  19.20.91מיום  11091חוזר מינהל רפואה מס– 

 .בהתאם לסל שרותי הבריאות הבסיסי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  'ין, , בנושא: הודעה על חשד בקט12.2.99מיום  6099חוזר המנהל הכללי מס
 בחסר ישע או אלימות במשפחה.

 בנושא: תשלום עבור שירותים  21.21.96מיום  1096מס'  חוזר שירותי אשפוז
 .רפואיים לנפגעי עבירות מין או לנפגעי אלימות במשפחה

  'בנושא: טיפול בנפגעי אלימות  10.0.90מיום  10090חוזר המנהל הכללי מס
 ישע. במשפחה ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי

  בנושא: טיפול בנפגעי עבירות מין  19.9.00מיום  99000חוזר שירותי אשפוז

 חובת דווח של בית החולים במקרה של חשש לאלימות. –)אונס( 

  'בנושא: טיפול בנפגעי עבירות מין  20.1.00מיום  61000חוזר שירותי אשפוז מס

 )אונס(.

  וי וטיפול בילד המוכה בבתי בנושא: איתור זיה 11.9.01חוזר שירותי אשפוז מיום
 החולים.

 
 

 

 חוזרי מנכ"ל ונהלי מינהל רפואה מפורסמים באתר משרד הבריאות:

www.health.gov.il 

http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/

