
 ביה"ס /תמנהל: לכב'

_____________________ 

 א,ג,נ;

 פרוצדורות רפואיות בתחומי המוסד החינוכיהנדון: איסור 

 ____כיתה__________________________לבני/ביתי _______

 אנו הח"מ הורי התלמיד/ה מודיעים בזאת למנהל/ת ביה"ס כי אנו אוסרים מתן חיסון או ביצוע כל בדיקה לילדינו

היה ומי מבין האחראיים בבית הספר ינהג בניגוד להוראה זו, תוגש על ידינו תלונה למשטרת ישראל  .במסגרת ביה"ס

ההורים , "1962-חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"בל 14כידוע לכם היטב, על פי סעיף  בגין תקיפת קטין.

מת שני ההורים לכל עולה שנעשית על ילדו הקטין )ס' " ונדרשת הסכהם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים

 ככל שמתבצעות בדיקות או הליכים כנ"ל בבית הספר חובה לקבל הסכמתנו )שני הורים( מראש ובכתב לכל פעולה. – (18

 :מתוך חוק העונשין להלן הוראות הדין

 חובת הורה או אחראי לקטין .323

חובה עליו לספק לו את צרכי מחייתו, לדאוג לבריאותו ולמנוע התעללות הורה או מי שעליו האחריות לקטין בן ביתו, 

בו, חבלה בגופו או פגיעה אחרת בשלומו ובבריאותו, ויראוהו כמי שגרם לתוצאות שבאו על חייו או על בריאותו של 

 הקטין מחמת שלא קיים את חובתו האמורה.

 [248]א/  מהי –תקיפה 

המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו  .378

לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או  -הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח  -שהושגה בתרמית 

 אי נוחות. חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או

 תקיפת קטין או חסר ישע ב.368

מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על  -התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו   )א(

 מאסר שבע שנים. -חסר הישע, דינו 

מאסר שבע שנים,  -התוקף נעברה עבירה לפי סעיף קטן )א( ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של   )ב(

 מאסר תשע שנים. -ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו 

 בין גופנית בין נפשית. -לענין סעיף זה, "חבלה"   )ג(

 התעללות בקטין או בחסר ישע ג.368

יה העושה אחראי מאסר שבע שנים; ה -העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו   

  מאסר תשע שנים. -על קטין או חסר ישע, דינו 

 

____________________________________________ 

 הורי הקטין ואפוטרופסיו


