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לידיעת
עו"ד דני זמיר ,יו"ר מועצת המכינות הקדם צבאיות
הגב' חביבה סולומון ,האגף בטחוני חברתי ,משרד הבטחון
הגב' אירית ברוק ,משרד החינוך
הנדון :יישום החוק למניעת העסקת עברייני מין במכינות הקדם צבאיות
מכובדי שלום רב,
שמי אּורי לוין ,בשנתיים האחרונות אני מלמד בהתנדבות במכינה הקדם צבאית "אחד משלנו" (מחזורים ו-
ז) בשמחה רבה ומתוך תחושת שליחות (בעצמי בוגר המכינה "בני-דוד" בעלי ,מחזור ט) .בהזדמנות זו מודה
אני על הזכות שניתנה לי להפגש עם החניכים ואת מלוא הערכתי לפעילות של צוות המכינה בהדסה נעורים
ובשלוחת גן שמואל .העבודם עם החניכים והבוגרים היא מלאכת קודש פשוטו כמשמעו !
בשנים האחרונות ,בעקבות מקרה משפחתי מצער ,אני פועל להגברת המודעות והמוגנּות בתחום הפגיעות
המיניות בקטינים .במסגרת פעילות זו ,בשותפות עם ארגוני הסיוע וגורמים נוספים הפועלים בתחום הבאנו
לתיקון כשלים ופערים שהתגלו במנגנוני ההגנה והאכיפה השונים .לצערינו הדוגמאות הן רבות אך לשמחתנו,
לאט ובסבלנות ,אנו רואים ברכה בעמלינו (תיקוני חקיקה ,שיפור מערכות מידע וכדומה).
אחרי ההקדמה הארוכה אגש לנושא פנייתי :לפני מספר חודשים פנינו לגורמים האמונים על הנושא בשאלה
מדוע הדרישות המפורטות בחוק למניעת העסקת עברייני מין 1אינן מיושמות במכינות הקדם צבאיות.
לטענתנו החוק מחייב את המכינות הקדם צבאיות הן מבחינה מהותית והן מבחינה פורמלית .במישור
המהותי ,תכלית החוק הנה הגנה על קטינים וחסרי ישע בשל הפגיעּות היתרה של אוכלוסייה זו .לאור
המורכבות הייחודית של החניכים והחניכות במכינות הקדם צבאיות (תנאי פנימיה ,מתח לקראת הגיוס,
לחץ חברתי ,תקופה בה הזהות מתגבשת ומתעצבת ,מחנכים ומדריכים כריזמטיים וכדומה) נראה כי יש
לכלול אוכלוסיה זו בלשון החוק ולדרוש אישור משטרתי על כך שאין מניעה להעסקה בקרב צוות המכינה.
בנוסף ,במישור הפורמלי נראה כי החוק חל על המכינות הקדם צבאיות בשל נוכחות קטינים דרך קבע
בתחום המכינה (חניכים שטרם מלאו להם  18שנים ,תלמידי י"ב הבוחנים את המכינה ,חברים של חניכים
וכדומה) ולכן נראה כי המכינות הקדם צבאיות כלולות בהגדרת "מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים".
יצויין כי החוק מחייב את המעסיקים לקבל אישור ממשטרת ישראל לכך שלעובדים (מדריכים ,מחנכים,
עובדי קבלן וכודמה) אין הרשעות בעבירות מין שבוצעו בהיותם בגירים .יודגש כי מטרת החוק הינה מתן
הגנה לקטינים וחסרי ישע .אין כוונת החוק להעניש שנית את הפוגעים שהורשעו בעבירות מין.
לאחרונה התבשרנו כי עמדת המשרדים האמונים על הנושא היא כי המכינות הקדם צבאיות מחוייבות
להעסיק את הצוות הקבוע בכפוף לקבלת אישור כאמור .הנחיה רשמית ברוח זו עתידה לצאת לכלל המכינות.
תהליך הגשת בקשה לאישור העסקה הינו פשוט ביותר ,אורך דקות בודדות ואינו כרוך בתשלום .ניתן לבצע
אותו בכל אחת מתחנות משטרת ישראל בכפוף להצגת צילום תעודת זהות ואישור מוסד מטעם המכינה.
ניתן לרכז את הבקשות ולצרף להן ייפוי כוח וכך לקבל את האישורים במרוכז לכלל המחנכים והמדריכים.
לנוחיותכם מצורפים לפנייתי זו הטפסים הנדרשים.
פנייתי זו אליכם אינה רק לצורך עדכון והמלצה להערכות לקראת יישום החוק כבר בשנה"ל תשע"ח .אני
פונה אליכם משום שלדעתי קיים גם מישור ערכי של דוגמה אישית וחינוך לנקיטת אחריות .יישום החוק
(מעבר לכך שמדובר בחוק מחייב הכולל סנקציה פלילית כלפי מי שמפר אותו) הנו מסר חשוב לחניכים
והחניכות במכינות לפיו הדאגה לבטחונם ולמּוגנותם עומדת בראש סדר העדיפויות שלנו כמחנכים.
ככל שידרש אשמח לפרט .בברכת שנת לימודים פוריה,
אּורי לוין
 1חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א ( 2001לעיון בלשון החוק לחצו כאן)

