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 שלום רב,

 

 ה מינית של תלמידים בתלמידים"עם פגיעמערכת החינוך התמודדות "תיקון חוזר מנכ"ל הנדון: 

שכותרתו "התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה  2.1-2)א( 2לתקן לאלתר את חוזר מנכ"ל תשס/ נבקשך

, ובפרט לשינויים 1977-תשל"זהמינית של תלמידים בתלמידים", ולהתאימו להוראות חוק העונשין, 

עוד נבקשך כי עד בין קטינים.  םיואוראלי יםאנאלייחסי מין , המתייחסים ל2000שחלו בו בשנת 

במוסדות הנחיות מתאימות למנהלי בתי הספר ולצוותים הטיפוליים בדחיפות לתיקון החוזר ייצאו 

המתבצע בהסכמה בין קטינים סקס אנאלי ואוראלי על  לא חלה חובת דיווחהחינוך, המבהירות ש

המופיעות בחוזר המנכ"ל האמור. בהתאם, יש אף לתקן את והמטעות וזאת למרות ההנחיות השגויות 

 מערכי ההכשרה ליועצים חינוכיים בנושא מיניות בין תלמידים.

השתלמות בנושא כישורי חיים בבתי הספר יועצים חינוכיים עברו יועצות ו 2017מאי חודש במהלך  .1

זו היא השתלמות חובה, המועברת לכלל היועצים החינוכיים החדשים ומיניות. השתלמות 

 במערכת החינוך.

ם יכי יחסי מין אוראלי ים הטרייםנאמר ליועצשמעבירים נציגי משרד החינוך,  ,במסגרת ההדרכה .2

-תשל"זההמתבצעים בהסכמה, אסורים על פי חוק העונשין, , גם כאלה בין קטינים ואנאליים

חובת דיווח מיידית  םבין קטינים, חלה עליהאלה , וכי כל אימת שהם נתקלים בדפוסי מין 1977

כי חובת הדיווח על הם, נאמר ל. עוד למשטרהו לפקידי הסעד לחוק הנוער ,להנהלת בית הספר

רק אם לא מלאו  החלמרות, תלות ויחסי  ללא ניצולו, סקס הטרוסקסואלי המתבצע בהסכמה

ן הקטינים חובת הדיווח רק אם הפרש הגילאים בימתקיימת  14-16בגילאי שנים, ו 16לקטינים 

 שנים. שלוש עולה על 

הולמת במדויק את הוראות חוק העונשין )ר'  נער לנערהבין מין בעוד שההנחיה המתייחסת ל .3

שגויה נערים בין יה המתייחסת לסקס אנאלי ואוראלי הנחהלחוק(, הרי ש 353-ו 346, 345סעיפים 

בני משפחותיהם, גדול ורב. לבה, לתלמידים והגלום ופוטנציאל הפגיעה והנזק , מטעהלחלוטין, 

אשר החוק למעשה סדום, ( לחוק העונשין, המתייחס 1א)347תוקן סעיף  2000בשנת  :פרטונ

 של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת מגדירו "

 

 יחול הדין החל על "בעילה אסורה יחסי סדום בין קטינים כי לעניין  ,התיקון קבע ."אדם

התיקון נועד להשוות . מכתבנול 2בסעיף  שפורטובהסכמה", שכאמור אינה מהווה עבירה בתנאים 
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בני נוער, יהא דפוסם אשר את מעמדם של כלל יחסי המין המתבצעים בהסכמה וללא ניצול בין 

 ם בין קטינים.ים ואנאליייהא, ולהסיר מרשימת העבירות הפליליות יחסי מין אוראלי

בחוזר  2.2הנחיות משרד החינוך בעינן עומדות. סעיף שנים חלפו מאז תוקן חוק העונשין, אך  17 .4

, אף אם התבצע 18המנכ"ל ממשיך וקובע כי מעשה סדום בקטין או קטינה שטרם מלאו להם 

 2.7גויה זו מופיעה אף בסעיף שעבירה פלילית אשר חלה עליה חובת הדיווח. טענה  הואבהסכמה, 

"חובת הדיווח על עבירה בקטין  2.1-11ל אם לא די בכך, חוזר מנכ" לחוזר, המתייחס להסכמה.

, ממשיך ומפנה אל החוזר 2008על פי חוק וחקירת תלמידים כקורבנות או כעדים", מנובמבר 

אלימות,  םהתמודדות מערכת החינוך עוי ב)ב( בנושא אקלים מיט8, וכך גם חוזר מנכ"ל עה/השגוי

 .2015לא מכבר, באפריל אשר פורסם 

של בנות ובני והזהות ההתבגרות  ,ההתפתחותבת יכה רגיש, הנוגע בל תמוה בעינינו כיצד נושא .5

וכיצד דורות על דורות של יועצות ויועצים במשרד החינוך קרוב לשני עשורים, נוער, הוזנח 

השגויה וההרסנית לפיה מין אנאלי ואוראלי,  על התפיסהממשיכים להתחנך חינוכיים המשיכו ו

אנו מקווים, כי באחריות פלילית.  נושאיםחסים אסורים ההם י, בין נעריםובהתאם יחסי מין 

יועצות מוסדות החינוך והנהלותיהם אינם נוהגים על פי ההנחיות הפסולות והמטעות, וכי שום 

בשל דפוס יחסי המין או חוקר נוער  נערה ונער לא נקראו לבירור אצל פקידת הסעד לחוק הנוער

בהכשרת ממשיך המשרד כל עוד ודר הנחיות חדשות, שקיימו ובשל נטיותיהם המיניות. אולם בהע

יועצים שגויה, נתון הדבר לתפיסת עולמם ונטיית לבם של אנשי הצוות החינוכי, ולכך יש פוטנציאל 

הרסני: העברת מסר לבני נוער כי סקס שאינו הטרוסקסואלי אינו נורמטיבי, וכי משיכתם לדפוסי 

 אחרים היא פסולה ואסורה.מין 

, כי עד לתיקונו יתוקן לאלתר 2.1-2)א( 2תשס/חוזר מנכ"ל ש נבקשך לדאוג לכךלעיל לאור האמור 

ייצאו הבהרות מתאימות לסגל החינוכי וכי ההכשרה ליועצות והיועצים החינוכיים בנושא פגיעות 

 ד להוראות הדין.ימיניות בין תלמידים תותאם מי

 

 נודה להתייחסותך המהירה.

 ובברכה,בכבוד רב 

 

 טל חסין, עו"ד
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