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של בן זוג להורה דיניות התביעה בהעמדה לדין בגין שותפות בעבירה מ 2.6

 ושהתעלל בילדי

 :קובע 1חוק העונשיןל 323יף עס .1

הורה או מי שעליו האחריות לקטין בן ביתו, חובה עליו לספק לו את צרכי "

חבלה בגופו או פגיעה אחרת  ,לדאוג לבריאותו ולמנוע התעללות בומחייתו, 

, ויראוהו כמי שגרם לתוצאות שבאו על חייו או על בשלומו ובבריאותו

 ."בריאותו של הקטין מחמת שלא קיים את חובתו האמורה

 :קובע חוק העונשין)ג( לד368סעיף  .2

אחראי אחר על היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי "

קטין או חסר ישע עבר בו עבירה, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי 

 -עובר על הוראה זו, דינו או למשטרה; ה עובד סוציאלי שמונה לפי חוקל

 ."דשיםשה חמאסר ש

מטבע הדברים, כאשר נחשפת פרשה של התעללות בילדים מופנה אור הזרקורים להורה  .3

נותר בצל. יחד עם זאת, אין להתעלם מן האשמה הרובצת  המתעלל, בעוד שההורה השני

לעיתים גם לפתחו של ההורה השני, הן כשותף לעבירה והן כעבריין עיקרי, בכך שנמנע 

 .מלקיים את חובתו על פי חוק

על אף שברור כי ההורה הפסיבי אינו העבריין הראשי בפרשה, קיים לעיתים רבות אינטרס  .4

היה בידו להפסיק את ההתעללות ומטעמים שונים בחר שלא  ציבורי להעמידו לדין, שהרי

 .לעשות כן

גישה מחמירה כלפי ההורה הפסיבי אף עשויה להוות תמריץ עבור הורים אחרים להפר ת נקיט .5

את קשר השתיקה. זאת, הן משום ההרתעה שבענישה עצמה, והן משום הגינוי החברתי 

 .והמוסרי הנלווה להעמדה לדין

הביא בחשבון שבמקרים לא מעטים בן הזוג הפסיבי, בדרך כלל האישה, יחד עם זאת, יש ל .6

תה אף היא קורבן להתעללות מצד בעלה, דבר שעשוי להוות שיקול שלא לראות בה יהי

שותפה לעבירה. כמו כן, ראוי לקחת בחשבון גם את טובתו של הקטין ולבחון מה תהיה 

 .של הקטין, קורבן העבירה ההשפעה של העמדת ההורה הפסיבי לדין על מצבו הנפשי

                                                 
 .226, ס"ח 1977-חוק העונשין, התשל"ז  1
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פרקליט המטפל בתיק מעין זה חייב לתת דעתו לסוגיה זו, ובמקרים המתאימים לכך, מבחינה  .7

 .ראייתית ועניינית, עליו לשקול הגשת כתב אישום גם נגד בן זוגו של ההורה האלים
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