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 תמצית

 רקע 
 יותרהזנחה להתעללות וחשופים לעם מוגבלות ובני נוער ים כי ילדים ראעולם מברחבי השנעשו מחקרים 

ארגוני לטיפול -אשלים ומכון חרוב פורום בין-'וינטג וכינס 2012בשנת ללא מוגבלות. ובני נוער מאשר ילדים 

היה  עלוהזנחה. אחד הנושאים שלעם מוגבלויות אשר נחשפים להתעללות וובני נוער בצרכים של ילדים 

ללא מוגבלות. הפורום ובני נוער בהשוואה לילדים היקף התופעה על ו אוכלוסייה זו העדר נתונים בישראל על

ברוקדייל בבקשה לבצע סקירת ספרות בנושא וכן לנסות לאמוד את היקף -ג'וינט-מאיירס וןמכפנה ל

 קיימים. כמו כן, התבקש המכון להמליץ על דרכים לשיפור שיטות איסוףהבאמצעות הנתונים  ,התופעה

 אלה.ובני נוער הנתונים על אודות ילדים 

 מבנה הדוח
הסקירה  ,מאפייניה. בין היתרעל היקף התופעה ועל שראל העולם ומין כולל סקירת ספרות מהנוכחי  הדוח

ובבני נוער, למאפייני ההתעללות וההזנחה בילדים  בילדים והתעללות הזנחהמתייחסת להגדרות השונות של 

בניסיון לאמוד את ולהבדלים בין ילדים ובני נוער עם סוגי מוגבלויות שונים.  עם מוגבלותבבני נוער ו

תיים העוסקים ממשל םשירותי 13של נתונים מאגרי הנבדקו  ,התופעה בישראלהשכיחות היחסית של 

עבודה, שרד המבנתונים מאגרי שלושה נפגעי התעללות והזנחה. ונוער עם מוגבלות או בילדים ונוער בילדים 

התכנית הלאומית לילדים  – °360 מדן:והמאפשרים לחשב א נתונים רווחה והשירותים החברתיים סיפקוה

, השירות לחקירת ילדים וחקירות מיוחדות ומערכת המידע של עובדים סוציאליים לחוק נוער בסיכון ולנוער

עם מוגבלות נאמדה על ידי השוואת התוצאות ובני נוער . השכיחות היחסית של ילדים בשירות ילד ונוער

 ארציים.-ים הכללסטטיסטינתונים הל

 סיכוםממצאים ו
 בדבר המידע ובאיסוף, השירותים ושיפור בפיתוח לסייע שיכול ראשוני מסמך הוא הנוכחי המסמך 

 . והזנחה התעללות נפגעי מוגבלות עםובני נוער  ילדים

 מכלל  %3.3-כ סובלים מהתעללות והזנחה, שהםהעם מוגבלות ובני נוער ילדים  00009,-בישראל כ

 .1ובני הנוער הילדים

 נפגעים מהתעללות והזנחה )כולל ילדים עם לקויות למידה(,  25%-כ ,מקרב הילדים עם מוגבלות

 .2מקרב כלל הילדים בישראל %9-בהשוואה לכ

 3.1-2.2פי והזנחה,  התעללותסיכוי גבוה יותר להיפגע מעם מוגבלות נוער ולבני ילדים , לבישראל 

 מדווחים בעולם.הנים נתונתון זה עולה בקנה אחד עם ה. 3בישראלובני הנוער  בהשוואה לכלל הילדים

                                                   

 אומדן על פי נתוני התכנית הלאומית  1
 האומדן מבוסס על ילדים מאובחנים בלבד 2
 אומדן על פי נתוני התכנית הלאומית  3
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  להיחקר על ידי חוקרי ילדים עקב חשד להתעללות 3.5פי  גבוהילדים עם מש"ה נמצאים בסיכון ,

 .4בהשוואה לכלל הילדים בישראל 4.8פי  – וילדים עם אוטיזם

  המסמך הנוכחי מתבסס על מאגרי נתונים קיימים, והאומדנים חושבו על בסיס הגדרות שונות

בו מגבלות )מפורטות בגוף הדוח(. אי לכך מומלץ להתייחס למגמות העולות מן  ואיסוף נתונים שיש

האומדנים ולהביא בחשבון שהמספרים מספקים אומדנים כלליים. עם זאת, מתקבלת תמונה כללית 

החוזרת על עצמה בכל מקורות המידע: שיעור הילדים ובני הנוער עם מוגבלות החשופים להתעללות 

ת משיעור הילדים ובני הנוער ללא מוגבלות. מגמה זו מועצמת יותר כשמדובר והזנחה גבוה משמעותי

 במקרים חמורים של התעללות או הזנחה.

 סיכוי גבוה יותר להיפגע עם מוגבלות בני נוער לוילדים לגם בישראל מדינות אחרות, ל בדומה

 . נוסףחודייםייהצורכיהם למתן מענה לשירותים להיות מותאמים ולהזנחה. על כן, על ה תמהתעללו

ל במאגרי מידע צריכים להיכלעל צורכיהם ו ובני נוער עם מוגבלות ילדים, נתונים מהימנים על לכך

  .ובני נוער, ובכך יתרמו לקידום הנושא ילדיםוהזנחה של הקשורים להתעללות 
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 רקע .1

כל שירותים בוה צרכיםולבחינת המצב תמונת הלמידת פורום לאשלים ומכון חרוב  יזמו 2013שנת  במהלך

משרדי ממשלה הפורום כלל נציגים של  עם מוגבלות.נוער וצעירים  ,ילדיםוהזנחה של תעללות הנוגע לה

הממשלה.  הוצג בפני מקבלי ההחלטות במשרדיאשר מסמך המלצות  הניבהפעילותו וונותני שירותים, 

למנכ"לי משרדי הרווחה, החינוך והבריאות ועדה המקצועית ובאמצעות האשלים בהמשך לכך פנתה 

 ת ולקדם את יישומן.לבחון את ההמלצוכדי מקבלי החלטות של בבקשה להקים פורום 

 נוערבו בילדים ההתעללותההזנחה והיקף למידה מעמיקה של קידם היה הפורום אחד מכיווני הפעולה ש

 .מתאימים קידום מדיניות ופיתוח שירותיםלקראת  ,מוגבלות עם

לאיסוף מערך מתאים  בגיבוש המלצות עלמיצוי המידע הקיים, ואשלים פנתה למכון ברוקדייל כדי שיסייע ב

 בישראל.   עם מוגבלות נוערובילדים  תעללותהו הזנחהמידע על 

  :כולל הנוכחי הדוח

 תופעת ההזנחה וההתעללות בילדים עם מוגבלות על ספרות קצרה  סקירת .א

 בישראל  המידע מקורות מיפוי .ב

 הקיימים המידע במקורות עקרוניות בעיות .ג

 בישראל והזנחה התעללותעם מוגבלות נפגעי  הילדים שיעור של אומדן .ד

 בישראל המידע מאגרי לשיפור המלצותאתגרים ו .ה

 סקירת ספרות  .2

 : הגדרההתעללות בילדיםהזנחה ו 2.1

 הן, בה והטיפול זיהויה מבחינת הן, ומורכבת קשה, פנים רבת היא והזנחתם בילדים ההתעללות תופעת

 ,Wulczyn) בכללותו הציבורבפני ו המטפלות המערכות בפני אתגר השלכותיה. תופעה זאת מציבה מבחינת

2009; NCANDS, 2007; Gilbert et al., 2009, 2015; Daniel, 2015.)  

Child Maltreatment (להלן ,CM )התעללות של שונים דפוסים להגדרת בעולם המקובל המקצועי המינוח הוא 

 ארבעה כולל CM. רחבה להסכמה שזכה מקביל מינוח אומץ טרם בישראל. הזנחתם ושל בילדים ופגיעה

 לבוא היא אף יכולה הזנחה. והזנחה מינית התעללות, נפשית התעללות, פיזית התעללות: עיקריים דפוסים

 סוגי לכל זה במסמך ישמש התעללות המונח) והרפואי החינוכי בהיבט וכן, והרגשי הפיזי בתחום ביטוי לידי

 (.2016, סימון ובן לאל-סבו, ארזי) (הזנחהלרבות  ,הפגיעה



 

2 

 ילדים עם מוגבלות ו התעללות 2.2

מוגבלות מנוצלים לרעה יותר מילדים ללא מוגבלות.  עם ילדים מצאו כיברחבי העולם שנעשו מחקרים 

ומטה( עם  18צעירים )בני  ובוגרים ילדים נגד על אלימות (Jones et al., 2012מחקרים ) 17 של אנליזה-מטא

צעירים, מסייעת בהערכת השכיחות והסיכונים שחשופים  18,000-על יותר ממוגבלות, המבוססת על נתונים 

אליהם ילדים וצעירים עם מוגבלות. ממצאי הניתוח חושפים כי ילדים וצעירים עם מוגבלות נמצאים בסיכון 

-להיות חשופים לאלימות לעומת ילדים ללא מוגבלות. לפי ניתוח זה, יותר מ העד ארבע ההגדול פי שלוש

חוו פגיעה מינית. כמו  14%-ו נפשית התעללות חוו 20%הצעירים עם מוגבלות חוו אלימות פיזית, ן מ 20%

הילדים והבוגרים הצעירים עם מוגבלות חוו יותר מסוג אחד של התעללות במהלך חייהם. ן מ 27%כן, 

-Muellerמאשר בנים ללא מוגבלות ) הבמחקר אחר, בנים עם מוגבלות דיווחו על פגיעה מינית עד פי שלוש

Johnson, Eisner & Obsuth, 2014). 

 

ילדים, בני נוער  50,278על מחקר שבחן נתונים מנהליים  ,. לדוגמהדומיםמצאים ממראים מחקרים אחרים 

חשף כי ילדים,  (Sullivan & Knutson, 2000במדינת נברסקה שארצות הברית ) 21 גיל עדולידה מגיל וצעירים 

 9%-ו 31%יותר מאשר בני גילם ללא מוגבלות ) 3.4בני נוער וצעירים עם מוגבלות חשופים להתעללות פי 

בהתאמה(. כמו כן, נמצא שמרביתם היו חשופים למספר סוגים של התעללות, ושהזנחה הוא סוג ההתעלות 

 השכיח ביותר.

 

( U.S. Department of Health and Human Servicesבארצות הברית, משרד הבריאות והשירותים החברתיים )

ילדים עם  םהסובלים מהזנחה או התעללות, ההקורבנות שזוהו על ידי הרשויות כילדים ן מ 11%-מעריך שכ

 Child Welfare Information) 4%-העומד על כ ,אוכלוסייה הכלליתקרב המוגבלות. זאת בהשוואה לשיעורם ב

Gateway 2012)בהשוואה לילדים  2.75ילדים עם מוגבלות חשופים להתעללות והזנחה פי  ,. על פי הערכה זו

 ללא מוגבלות. 

 

 מוגבלות מרובה והתעללותסוגי מוגבלות,  2.3

 Stalkerהתעללות )לילדים עם סוגים מסוימים של מוגבלות נמצאים בסיכון גבוה יותר מאחרים להזנחה ו

& McArthur, 2010 מסקירת הספרות עולה כי ילדים עם ליקויי תקשורת, הפרעות התנהגות, לקויות .)

והזנחה, לעומת ילדים ללא מוגבלות וילדים  למידה וליקויים חושיים חווים רמות גבוהות יותר של אלימות

נמצא כי אחוז הילדים עם ליקויי שפה  ,כך לדוגמה(. Stalker & McArthur, 2010)עם מוגבלויות אחרות 

קויי למידה יאחוז הילדים עם ל ;ודיבור החווים התעללות גבוה פי שלושה בהשוואה לילדים ללא מוגבלות

ואחוז הילדים עם הפרעת התנהגות  ;ותגבלווואה לילדים ללא מהחווים התעללות גבוה פי ארבעה בהש

יתכן י. יש לציין כי (Sullivan & Knutson, 2000לעומת ילדים ללא מוגבלות ) 5.5החווים התעללות גבוה פי 

 (.Spencer et al., 2005שהתעללות והזנחה מובילים לקיומן ולהחרפתן של מוגבלויות אלה )

כי לילדים עם מוגבלות קלה סיכון גבוה יותר להיות חשופים להתעללות לעומת שני מחקרים אחרים מצאו 

 (.Fisher et al., 2008; Helton & Cross, 2011ילדים עם מוגבלויות חמורות יותר )
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לפי בפינלנד,  במשפחהמציג את ממצאיו של מחקר המתאר את ההבדלים בשכיחות של אלימות  1תרשים 

 ,Heinonen & Ellonen)מספר סוגי המוגבלות של הילד לפי ו ווים את האלימותשל הילדים החסוג המוגבלות 

2013). 

 

מספר המוגבלויות )באחוזים( לפי והמוגבלות סוג לפי : ילדים החשופים לאלימות במשפחה, 1תרשים 
(Heinonen & Ellonen, 2013) 

 

גבוהה יותר מאשר חשיפתם של כפי שניתן לראות, חשיפתם של ילדים עם מוגבלות לאלימות במשפחה 

גדל הסיכוי להיותו  ,, ככל שלילד מוגבלויות רבות יותרלכך (. נוסף9%לעומת  16%ילדים ללא מוגבלות )

מוגבלות  חשופים יותר לאלימות במשפחה מכל נפשיתבעיה חשוף לאלימות במשפחה. כמו כן, ילדים עם 

 ולהחרפתן.ות הנפשי של הבעיותשהאלימות מובילה לקיומן אפשר אחרת. 
 

 ובחומרתההפגיעה הבדלים באופן  2.4

 Akbasישנן עדויות כי ילדים עם מוגבלות חווים התעללות חמורה יותר מילדים ללא מוגבלות. מחקר טורקי )

et al, 2009)  ילדים ללאלקויי למידה יעם לילדים בין השווה שחוו פגיעה מינית  16-7בני קרב ילדים בשנעשה 

למידה סבלו מפגיעה מינית חמורה יותר בהשוואה ההילדים עם ליקויי נמצא ש . במחקרקויי למידהיל

 .האחריםלילדים 

מזו המכוונת כלפי ילדים ללא מוגבלות. נוספים ישנן עדויות כי התעללות בילדים עם מוגבלות שונה במובנים 

 תהתפתחותי תלישכמוגבלות , תקשורתית, התנהגותית ופיזיתכך נמצא כי בקרב ילדים עם לקות רפואית, 

(Sullivan & Knutson, 2000),  בגיל צעיר יותר, לפני כניסתם לבית הספר, על פי רוב ההתעללות מתחילה

 . 9-6בגילים מאוחר יותר, על פי רוב בהשוואה לילדים ללא מוגבלות, שההתעללות בהם מתחילה 
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 התופעהף היק ובאמידת ילדים עם מוגבלות הסובלים מהתעללותשל זיהוי שיים בק 2.5

, אף יותר מאשר בקרב בה שיבחינו מבלי ונמשכת עם מוגבלות אינה מזוהה ילדיםהתעללות בלעתים קרובות 

הקורבנות אינם מוכרים ן מ 50%-80%, ילדים ללא מוגבלות. מספרות המחקר עולה שבמדינות שונות

ילדים,  40,430על  ( בחנו רשומות משפטיות2007לשירותי הרווחה. כך גם בישראל, הרשקוביץ ואחרים )

המחקר הראה שילדים עם מוגבלות מדווחים פחות קורבנות להתעללות מינית. , שהיה חשד שהם 14-3י בגיל

 על דיווחושבזמן חקירתם מציג את אחוז הילדים  1לוח . על ההתעללות, אפילו כשהם מגיעים לחקירה

 .מינית או גופנית התעללות

 באחוזים() חקירתם בזמןמינית או גופנית  התעללותעל שדיווחו : ילדים 1לוח 
 

 מוגבלות חמורה מוגבלות קלה ללא מוגבלות

 54 61 72 חשד להתעללות מינית
 46 56 61 חשד להתעללות גופנית

האירוע ל ע ווחודיהילדים ללא מוגבלות ן מ 72% ,בחקירות שעסקו בהתעללות מיניתמן הלוח עולה כי 

שעסקו חקירות בהילדים עם מוגבלות חמורה. ן מ 54%-וקלה הילדים עם מוגבלות ן מ 61%הנחקר, לעומת 

הילדים עם ן מ 56%האירוע הנחקר, לעומת על  ווחודיללא מוגבלות הילדים ן מ 61% ,בהתעללות גופנית

 מוגבלות עם ילדים כי בטענה תומכים אלה ממצאים הילדים עם מוגבלות חמורה.ן מ 46%-מוגבלות קלה ו

 .מוגבלות ללא מילדים פחות בהם ההתעללות את חושפים

 בראש נובע התופעה שלמוגבלות( הידוע לשירותי הרווחה לאומדנים בלי בין היקף הילדים )עם או  הפער

רבות נעדרות סממנים המשפחה ושפעמים  ךהקושי לאתר פגיעות אשר לרוב מתקיימות בתון מ ובראשונה

ילדים עם מוגבלות הפער גדול אף יותר. קשיי האיתור מצביעים גם על הקושי בקרב  ,כפי הנראה .חיצוניים

שלאנשי מקצוע חסר ידע שיסייע העובדה בשיתוף מידע בין שירותים. סיבה אחרת לפער בין הנתונים היא 

להם לזהות את התופעה. קשיים אלה קשורים גם להיעדר הגדרה מוסכמת של התופעה, לפרשנויות 

שונות המשפיעות על האיתור, על הנטייה לדווח ועל דרכי הטיפול. סוגיה זו עולה ביתר  ולתפיסות ערכיות

שמיד וגוטמן, ו 2007יהודה וחובב, -לגשר על הבדלים תרבותיים )ראו למשל הורוביץ, בןשאת כשיש צורך 

  (.2016לאל ובן סימון, -ארזי, סבותוך ב 2010

 מוגבלותגורמים המגבירים התעללות בקרב ילדים עם  2.6

להיתפס על  עלול ילד עם מוגבלות  .ילדים עם מוגבלותשל המוגברת  תהפגיעּואת  מגוון גורמים מסבירים

ידי פוגעים פוטנציאליים כפחות מודע ובעל יכולת פחותה להתגונן או לדווח מאשר ילד ללא מוגבלות, ולכן 

מעשם; ליקויי תקשורת עלולים  פוגעים פוטנציאליים רואים בכך סיכוי גדול יותר להתחמק מעונש על

ן ; עבור אחרים, קשיי ניידות מקשים עליהם להתרחק מהתעללותלהקשות על ילדים עם מוגבלות לדווח על 

הלחץ הנובע מטיפול בילד עם מוגבלות ללא תמיכה מספקת, כמו גם הפוגע. גורמים הקשורים למשפחה הם 

 בגידול מפתח כגורם"המשמעת"  את התופסתשה גיהגידול ילד עם מוגבלות והכרוכה באמביוולנטיות ה

  .(Stalker & McArthur, 2010) הילד
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סיכון מוגבר להתעללות בילדים עם מוגבלות עשוי להיווצר כתוצאה מפעולתם או חוסר פעולתם של 

המוגברת של ילדים עם מוגבלות  תלפגיעּושל שירותים אלה אינם מודעים  יםהצוות ;שירותים חברתיים

רות יאו שאין ש ם עם מוגבלותיבילד להזנחה ולהתעללות, או אף עשויים לחשוב שאף אחד לא יתעלל

. גורמי סיכון נוספים הם חוסר יכולת של הצוות לתקשר בצורה יעילה עם ילדים שיש שמסוגל לטפל בהם

עם מוגבלות יכולים להיות נסתרים או אף  מצוקה והתעללות אצל ילדים ושסימני, תלהם ליקויי תקשור

 .(NCANDS, 2007מיוחסים למוגבלות עצמה )

  התופעה היקףמדידת התעללות בילדים עם מוגבלות בישראל:  2.7

, מדי ויחסי רחב"ילדים בסיכון", שהוא  :התופעהכדי לתאר את  מושגים משני באחד להשתמש נהוג בישראל

 יכולותה בנסיבות החיים ילדיםשכן לצד ילדים החווים סוגים שונים של התעללות מגדירים ילדים בסיכון 

; ו"התעללות ועוד ההורים אחד של מוות, מחלות, היעלי, אבטלה, גירושין משבר כגון, סיכון לגרום

 מגוון את מלכלול ורחוק מדי מצומצם הוא אך", בסיכון"ילדים  בהגדרת הכלול", מוכים/ילדים בילדים

  (.2007יהודה וחובב, -)הורוביץ, בן בילדים ההתעללות תופעת של הקשים ביטוייה

הפער בין האומדנים למספר הילדים המאותרים מעיד על הצורך בהעלאת המודעות לנושא ובשיפור יכולת 

 Daviesילדים )רווחתם של האת בריאותם ואת הזיהוי של התעללות והזנחה, זאת כדי לקדם את ביטחונם, 

& Ward, 2011; Gilbert et al., 2009 ההיקף הרחב של התופעה, חומרתה והשלכותיה ארוכות הטווח .)

 Daviesמחייבות להגדיל את ההשקעה בפיתוח אסטרטגיות איתור, מדידה, מניעה והתערבות כבר בגיל הרך )

Gilbert et al., 2009 ;Ward, 2011 & 2016סימון, לאל ובן -ארזי, סבו בתוך.)  

 התעללות בילדים בישראלהזנחה וה של פיתוח אינדקס לאומי למדיד 2.8

הושק מיזם מהל"ב שנועד לקדם פעולות להפחתת התעללות והזנחה בישראל ולמניעתן.  2015 שנתב

 במסגרת המיזם, שאותו מוביל מכון חרוב, התבקש מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון ברוקדייל לפתח

הפיתוח  השלב הראשון של תהליךבישראל. ת היקף התופעה של התעללות והזנחה אינדקס לאומי למדיד

להזנחה ולהתעללות בילדים,  בעולם ותהקיימ ותהשונ ההגדרות נותחוכלל למידה של התופעה ובין השאר 

, מתאימה ביותר לאמידת תופעה זאת בישראל. NIS-ה המשמשת את הסקר האמריקני, הההגדרוהוחלט כי 

ילד שבריאותו הפיזית או הרגשית או רווחתו  הוא ו/או מהזנחהילד הסובל מהתעללות זו,  הגדרהעל פי 

/אנשים אדם של או שלו/הורים ההורה של מחדלים או מעשים בשלנפגעו, או שהיה חשש ממשי לנזק, 

 .לרווחתו אחראים שהיו אחרים

ב.  ;פגיעה ישבו שמצב  – (harm standardכולל שתי מערכות סטנדרטים להגדרות: א. נזק ) NIS-של ההסקר 

. כמו כן, ההתעללות וההזנחה חולקו לשישה יפוטנציאלנזק מצבים של  – (endangerment standardסיכון )

והזנחה חינוכית. סוגים: התעללות פיזית, התעללות מינית, התעללות רגשית, הזנחה פיזית, הזנחה רגשית 

האחראי ולמצב הילד, לחומרת הפגיעה  של ההגדרות של הסקר האמריקני כוללות התייחסות להתנהגות

  (.7201לאל ובן סימון, -ארזי, סבו ורא)לפירוט ( Sedlak, 2001ולכוונה )
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 כיוונים להמשך בילדים עם מוגבלות בישראל:  והתעללות הזנחהמדידה של  2.9

המחקרים אספו מידע ן שני מקורות מידע: חלק קטן מהתבססו על המחקרים המוצגים בסקירת ספרות זאת 

  .נתונים מנהליים ואשכיח יותר מבין השניים, ההבקרב מדגם מייצג; המקור השני, שנערך סקר באמצעות 

הליך בתלכלול התעללות בילדים עם מוגבלות יש הזחה וה תכדי לפתח את יכולת המדידה של היקף תופע

מוגבלות, דבר שלא נעשה עד היום במרבית מאגרי הנתונים  להגדרתקריטריונים ברורים איסוף הנתונים 

 החווים התעללות והזנחה. על ילדים
 

  5בישראל מיפוי מקורות המידע .3

 מוגבלות עםובני הנוער  הילדים היקף את לאמוד נועד ישראלשל מקורות המידע הקיימים ב המיפוי

   .המידע איסוף שיפורדרכים ל על להמליץו, מהתעללות הסובלים

 המיפויתהליך  3.1

מידת הזמינות והמהימנות של מהי , בו נתונים נאספיםכל מקור מידע אילו לגבי במסגרת המיפוי נבחנו 

עם ובני נוער ילדים במקור בהתייחס להזנחה והתעללות ההיתרונות והחסרונות של מהם הנתונים, 

עם מוגבלות נפגעי ובני הנוער שימוש לצורך חישוב אומדן של שיעור הילדים  ווהאם ניתן לעשות במוגבלות, 

 הזנחה והתעללות.

 :צעדיםחמישה כלל מיפוי מקורות המידע 

ראיונות נבחנו נושאים כגון: ב. עם נציגי הגופים האוספים נתונים בתחוםמובנים חצי ראיונות קיום  .א

יה קיימים נתונים, האם הנתונים מלאים יעלשהאוכלוסייה היא  , מיומהו מקורם קיימים נתונים אילו

מידת הדיוק של מהי , מוגבלותו והזנחה התעללות עבורבהן נעשה שימוש שההגדרות מהן , חסריםאו 

 נתונים.אפשרות לנתח את ה יש והאם הנתונים

 לקבל מידע ונתונים מצרפיים.בבקשה בצי נתונים מנהליים וניהול קעל פנייה לגורמים האחראיים  .ב

 "2015וברת "מדד אלימות לאומי ח ,לצורך הבנת הנתונים הקיימים. למשל מצגותבו עיון בפרסומים .ג

 אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס(.ו

 .התייעצות עם חוקרים בתחום .ד

  .ה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידעיפני .ה

 מקורות המידע שנסקרו 3.2

 )להלן: משרד הרווחה( והשירותים החברתיים הרווחהבודה, העמשרד  .א

 כולל מכון חרוב, אשר אסף נתונים עבור השירות בעבר( השירות לילד ונוער( 

 °360 – להלן: התכנית הלאומית( בסיכוןולנוער הלאומית לילדים  התכנית( 

                                                   

 .א' בנספח מופיע המלא המיפוי 5
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 מרכזי שיקום לילדים נפגעי אלימות מינית 

  מיוחדותהשירות לחקירות ילדים וחקירות 

 השירות לטיפול באדם עם אוטיזם 

 (מש"הלטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית )להלן אגף אגף ה 

 אגף השיקום 

  ותקיפה מינית אלימות במשפחההמחלקה לטיפול ב ,משרד הבריאות .ב

 פניםהטחון יהמשרד לב .ג

 מדד האלימות הלאומי 

 סקר נפגעי עבירה 

 )סקר בריונות ברשת )בני נוער 

 מדור נפגעי עבירה ,ישראלמשטרת  .ד

 .היחידה למיניות ומניעת אלימות, שפ"י ,משרד החינוך .ה

 על נתוניםוהאם קיימים  מרוכז נתונים מאגר; האם קיים שנסקרו המידעקורות ממסכם את  2לוח 

 .6מוגבלות

 : נתונים על מוגבלות במאגרי המידע בישראל2לוח 

                                                   

 א. בנספח מופיע, מקור כל של וחסרונות יתרונות כולל, המידע מקורות של מפורט מיפוי 6

 נתונים קיום
 מוגבלות על

 נתונים מאגר קיום
 המידע מקור בילדים פגיעה על

 

  הרווחה משרד סיכוןולנוער הלאומית לילדים  תכניתה יש יש

 ילד ונוער שירות  יש יש

על יש רק 
מש"ה 
 ואוטיזם

   חקירות ילדים יש  

 מרכזי שיקום לילדים נפגעי אלימות מינית  יש  אין 

 אגף מש"ה  יש חלקי יש

 שירות לאוטיזם  אין   אין

 אגף השיקום  אין   אין 

  הבריאות משרד  ותקיפה מינית אלימות במשפחההמחלקה לטיפול ב יש  אין

  משטרה מדור נפגעי עבירה יש  אין

 לביטחון המשרד מדד האלימות הלאומי יש  אין
  פניםה

 סקר נפגעי עבירה יש  אין

 סקר בריונות ברשת )בני נוער( יש  אין

 החינוך משרד ומניעת אלימות, שפ"יהיחידה למיניות  אין אין



 

8 

 הקיימים המידע במקורות עקרוניות בעיות .4

כפי שנכתב מאוד.  חלקי בני נוער הואבבדבר הזנחה והתעללות בילדים ו בישראל שנאסף המידענכון להיום, 

 במסמך המסכם את השנה הראשונה לפיתוח האינדקס הלאומי:  

 רוב ,כך על נוסף .התופעה של השונים היבטיה על בלבד חלקי מידע אוסף מהמנגנונים אחד "כל

 והוא בילדים המטפלים בשירותים מקצוע אנשי של דיווחם על מתבסס הקיים המנהלי המידע

, כן כמו. אלו בשירותים טופלו לא אשר או פנו לא או הופנו שלא אוכלוסיות על מידע כולל אינו
 ואיכות היקף של בהקשר לראות יש בישראל וההזנחה ההתעללות תופעת על החלקי המידע את

 תיעוד של מקצועית תרבות בישראל חסרה ,כללי באופן. בכלל בישראל המנהלי המידע

 ומחשוב תיעוד לצורך המשאבים והקצאת מחשוב תשתיות גם חסרות ,חברתיות בהתערבויות

  (.2017לאל ובן סימון, -ארזי, סבו) "אחרות רבות מערב למדינות יחסית נמוכה

עם ובבני נוער ילדים בבכלל וובבני נוער ילדים בהזנחה והתעללות  עלבנתונים  חותכותבעיות כמה קיימות 

עם מוגבלות ובני הנוער . בעיות אלה מקשות על חישוב אומדן של שיעור או מספר הילדים בפרטמוגבלות 

 נפגעי הזנחה והתעללות.

ונוער ילדים על הם בישראל הנתונים הקיימים  .מאומתים לא חשדות הנתונים הקיימים מבוססים על .1

שמתעורר חשד קיים דיווח כבפועל.  ונפגעעל אלה שבסיכון להזנחה והתעללות, אך לא בהכרח 

אין במערכות השונות, אולם לא קיים מידע אם החשד אכן אומת. בספרות קיימות גישות שונות ו

שנמצאים בסיכון ובני נוער האם נכון יותר לכלול בהגדרה ילדים בנוגע לשאלה משמעית -הכרעה חד

השיג אף חוסר ההסכמה בדבר ההגדרה המדויקת, מן הראוי ל עלשחוו נזק בפועל. את אלה לפגיעה או 

 .במאגראותו כלול ול ,בפועל שנפגעוהנוער  ובניאת הילדים  לזהות שיאפשרמידע 

 של התעללות והזנחה. גופים שונים מתבססים על הגדרות שונות .והזנחה התעללות של שונות הגדרות .2

את כל המקרים אין מאגר הכולל  .המקרים כל של מלאים פרטניים נתוניםובו  לא קיים מאגר .3

 , בישראל. גם המאגרים הגדולים לוקים בחסר. למשלובבני נוער מדווחים של התעללות בילדים ה

בהן היא שפועלת בכל הרשויות המקומיות ולכן יש נתונים רק על הרשויות אינה לאומית ההתכנית 

 פועלת. המאגר של השירות לילד ונוער כולל רק את המקרים המדווחים למשרד הרווחה.

דרך שונים מתבססים על גופים  .השונים הגופים של המידע מאגרי בין מידע להצליב אפשרות אין .4

, ועל כן לדיווח, שורה לילד, נתונים מצרפיים, מזוהים או לא מזוהים()שורה  איסוף נתוניםשונה של 

 ואין אישור להעברת מזההכאשר קיים מידע וגם , מזההמידע אין  םלא ניתן להצליב מידע )לחלק מה

 בין משרדים בשל מגבלות של סודיות(.

מוגבלות וסוג  ברוב מאגרי המידע לא קיים מידע על קיום .מוגבלות על מידע אין המאגרים ברוב .5

גם כשזו לא קיימת הגדרה אחידה, ולרוב  ,כאשר נאסף מידע בדבר מוגבלותגם המוגבלות של הילד. 

 את הנתון בפועל.על פיה לא תמיד ממלאים  ,קיימת

בוצע האחרון סקר ה .עם מוגבלות בישראל ובני הנוער מידע עדכני בדבר שיעור הילדים אין בנמצא .6

א , ומאז ל(1998 מוראי,-בייץו יפרח, נאון) והמוסד לביטוח לאומי ברוקדיילעל ידי מכון  1995בשנת 
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משרד החינוך על אמנם, קיימים נתונים של . בוצע סקר עדכני יותר על ילדים עם מוגבלות בישראל

אבחון כוללים רק ילדים אשר עברו  , אך אלהתלמידים הלומדים במסגרות השונות של החינוך המיוחד

רפואית, וידוע כי לפחות בקרב אוכלוסיות מסוימות קיים תת אבחון של  חוות דעת בידם ישאו ו/

מכאן, שגם אם ניתן היה לאמוד את מספר הילדים עם מוגבלות שנפגעו מהזנחה והתעללות, מוגבלות. 

 קיים קושי לחשב את שיעורם מקרב כלל הילדים עם מוגבלות בישראל.

נפגעי התעללות  ,מוגבלותעם ובני הנוער  הילדים שיעור של ןאומד .5

 והזנחה בישראל

 להתייחס יש. והזנחה מהתעללות הנפגעים מוגבלות עםובני הנוער  םהילדי שיעור של אומדן מוצג זה בפרק

   .הקיים המידע של המגבלות לאור, בזהירות זה לאומדן

 שיעור הילדים עם מוגבלות בישראלשל אומדן  5.1

בישראל. ובני הנוער עם מוגבלות מתוך כלל הילדים ובני הנוער השלב הראשון הוא אמידת שיעור הילדים 

  :כךל מקורות שניישנם 

 , יפרחנאון) 1995 בשנת בוצע הסקר – סקר ילדים עם מוגבלות של מכון ברוקדייל והביטוח הלאומי .1

על . ישראל ילדי כלל מתוך 8.7%-ב מוגבלות עם הילדים שיעור נאמד בסיסו לוע (1998מוראי, -בייץו

 ברלב) ילדים 246,300 – 2015 בשנת בישראל מוגבלות עם הילדים מספרבסיס סקר זה חושב אומדן 

 (.פורסם טרם, ועמיתיה

 9% ,2014 בשנת כי נמצא (2016שנתון סטטיסטי )החינוך  משרד נתוני בסיס על – תלמידי חינוך מיוחד .2

 לחינוך בגנים או ספר בבתי לומדים) המיוחד לחינוך שייכים בישראל החינוך במערכת תלמידיםן המ

 יותר מעט(. פורסם טרם, ועמיתיה ברלב( )רגיל בבית ספר פרטני בשילוב או מיוחדות בכיתות, מיוחד

 לקויות עם( 4.2%) השארו, למידה לקויות עם ילדים הם (4.8%) המיוחד בחינוך הילדיםן מ ממחצית

 . אחרות

 הוא( למידה לקויות כולל) בישראל מוגבלות עם הילדים לשיעור האומדן כי נקבע מקורות מידע אלה פי על

 .4.2% על עומד למידה לקות עם ילדים ללא ושיעורם, 9%

 

על פי נתוני  –עם מוגבלות הסובלים מהתעללות ובני הנוער הילדים שיעור אומדן  5.2

   7סיכוןולנוער בהתכנית הלאומית לילדים 

המקורות  יפוימעם מוגבלות החשופים להתעללות. לאחר ובני הנוער השלב השני הוא אמידת שיעור הילדים 

התכנית שהמקור המהימן והתקף ביותר הוא מסד הנתונים של  צוות המחקרהחליט  א( נספח ראו) הקיימים

  .הלאומית

                                                   

 .פירוט על התכנית הלאומית בנספח א ורא 7
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איתור ( 2;  ישראלהמקומיות באיסוף מידע נרחב ממרבית הרשויות ( 1יתרונות של מסד נתונים זה הם: ה

( מידע על קיום מוגבלות וסוג 3; מדווחים לרשויותהלדים בתי ספר, ולא רק יבגנים ובבטיפות חלב, הילדים 

 . פירוט יתרונות המאגר בנספח א(ראו ) ם( נתונים זמינים שניתן לעבד4מוגבלות; ה

שייכות הלאומית  תכניתופעלת ההן מ( הרשויות המקומיות שב1חשוב להזכיר גם את מגבלות המידע: 

אלה סביר להניח שברשויות . אינן מייצגות את כלל המדינהאקונומיים הנמוכים, ו-אשכולות הסוציול

 על ידי אנשי מקצוענעשה איתור ( ה2 חשש לאומדן יתר.קיים החשופים להתעללות ויותר ילדים מאותרים 

נאסף מידע מכל בתי הרשויות לא ן ( בחלק מ4; ביתי-חוץ ילדים בדיור ( אין מידע על 3ר; דיווח חסתכן יוי

 . מוגבלות אינו מלא יהמידע על סוג( 4; הספר לחינוך מיוחד

הילדים הסובלים מהתעללות  שיעורואומדן ובני הנוער מספר הילדים אומדן של חישוב האופן  5.2.1

 ולנוער בסיכוןעל בסיס התכנית הלאומית לילדים  ,והזנחה

במסגרת הוגדרו המצבים הבאים מידע על סוגים רבים של סיכון. מתוכם,  הלאומית נאסף תכניתבמסגרת ה

 התעללות והזנחה:הדוח הנוכחי כ

 טיפול פיזי מתאיםהעדר  .1

 מתאימה השגחה העדר .2

 להם הנחוצים שירותיםה לקבלת לדאוגשל ההורים  קושי .3

 במשפחה מסכנות להתנהגויות חשיפה .4

 / פגיעה מינית )כולל חשד(  התעללות מינית .5

 התעללות פיזית )כולל חשד(  .6

 .כגון מניעת מזון, נעילה בחדר או בשירותים – ענישה חריגה .7

ובני ילדים  130,802אותרו הלאומית  תכניתבמסגרת ה להתעללות: החשופיםובני הנוער  הילדים שיעור

מכלל  9%סובלים מאחד מסוגי ההתעללות וההזנחה שלעיל. ילדים אלה מהווים שקיים חשד כי הם נוער 

 הילדיםכלל  שיעור את לאמוד ניתן, כלומר. תכניתברשויות המקומיות המשתתפות בובני הנוער הילדים 

 . 9%-ב בישראל והזנחה התעללותל בסיכוןובני הנוער 

אלה  .עם מוגבלות בסיכון להתעללות והזנחהובני נוער ילדים  33,299 אותרו הלאומית תכניתה נתוניב

 .8בסיכון להתעללות והזנחהובני הנוער  הילדיםן מ %25וים ומה

                                                   

 %37מהווים . אלה עם מוגבלותובני נוער ילדים הם  48,548 ,בסיכון להתעללות והזנחהובני הנוער מתוך הילדים  8
שסובלים מהתעללות והזנחה. הגדרת מוגבלות בתכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון ובני הנוער מכלל הילדים 

זקוקים  (31%) 15,249הילדים עם מוגבלות,  48,548ים לאבחון ועדיין לא אובחנו. מתוך זקוקכוללת גם ילדים ש
עם מוגבלות בישראל מבוסס על ילדים שאובחנו או שיש ובני הנוער לאבחון. לעומת זאת, חישוב אומדן הילדים 

הזקוקים ובני הנוער להם אישור רפואי המעיד על הבעיה. על אף ההנחה כי קיימת סבירות גבוהה כי הילדים 
עם מוגבלות ובני הנוער עם מוגבלות, לצורך השוואה מול אומדן שיעור הילדים י נוער ובנלאבחון הם אכן ילדים 

 .הכניס לחישוב את אלה הזקוקים לאבחוןלבישראל הוחלט לא 
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ללא  ,עם מוגבלות בסיכון להתעללות והזנחהובני הנוער הוחלט לחשב את שיעור הילדים על כך, נוסף 

עם לקות למידה נותרים ובני הנוער ילדים ה עם לקות למידה. כאשר מפחיתים אתובני הנוער הילדים 

ובני הנוער  הילדיםן מ 13% מהווים. אלה עם מוגבלות בסיכון להתעללות והזנחהובני נוער ילדים  16,680

 בסיכון להתעללות והזנחה.

 ובניעם מוגבלות נפגעי התעללות והזנחה לבין כלל הילדים  נוער ובניאומדן היחס בין ילדים  5.2.2

 נפגעי התעללות והזנחה הנוער

ובני הנוער שיעור הילדים את עם מוגבלות להתעללות, השווינו ובני נוער לחשב פי כמה חשופים ילדים כדי 

. השוואה זאת כלל האוכלוסייהבם מוגבלות עובני הנוער הילדים  עם מוגבלות החשופים להתעללות לשיעור

 . 3מוצגים בלוח  הממצאיםעם לקויות למידה, ובלעדיהן.  –שתה בנפרד ביחס לשתי הגדרות של מוגבלות נע

עם  ובני נוער בסיכון על רקע התעללות הם ילדיםובני הנוער הילדים ן מ 25%, התכנית הלאומיתעל פי נתוני 

ובני הנוער מכלל הילדים  9%עם מוגבלות מהווים ובני נוער מוגבלות, בעוד שלפי נתוני משרד החינוך, ילדים 

  .2.78מוגבלות חשופים להתעללות והזנחה פי  עםובני נוער ילדים  ,. כלומרבאוכלוסייה

שהמוגבלות ובני נוער יחס זה חושב בנפרד גם על פי הגדרה צרה יותר של מוגבלות, שאינה כוללת ילדים 

הם בסיכון על רקע התעללות ובני הנוער הילדים ן מ 13%היחידה שלהם היא לקות למידה. על פי הגדרה זו, 

. על פי הגדרה זאת, ובני הנוער מכלל הילדים 4.2%משרד החינוך הם מהווים , בעוד שלפי נתוני עם מוגבלות

  ללא מוגבלות. ובני נוער להתעללות מאשר ילדים  3.1פי עם מוגבלות חשופים ובני נוער ילדים 

, על בסיס התכנית עם מוגבלות החשופים להתעללות והזנחהובני הנוער שיעור הילדים אומדן : 3לוח 
 בסיכוןולנוער הלאומית לילדים 

 ובני נוער כמה ילדים פי
עם מוגבלות חשופים 

 והזנחה להתעללותיותר 
מקרב כלל הילדים 

 בישראל**ובני הנוער 

ובני מקרב הילדים 
בסיכון על רקע הנוער 

 התעללות והזנחה*

 

 25% 9% 2.78פי 
עם ובני הנוער שיעור הילדים 

 מוגבלות 
 למידה( תלקו)כולל 

 13% 4.2% 3.10פי 
עם ובני הנוער שיעור הילדים 

 מוגבלות 
 למידה( ת)לא כולל לקו

 לאבחון הזקוקיםובני נוער  ילדים כולל לא, הלאומית לילדים בסיכון תכניתנתוני ה בסיס* על 
 נתוני משרד החינוך בסיסאומדן על   **
 

עם מוגבלות בסיכון על רקע התעללות נוער  ובניילדים של מספר האומדן שיעור והאומדן  5.2.3

 מקרב כלל הילדים בישראל ,והזנחה

הוחלט להתבסס על ילדים  את ההשוואה בין נתוני משרד החינוך לבין נתוני התכנית הלאומית לאפשרכדי 

אשר הוגדרו ובני נוער סעיף הקודם הושמטו ילדים בחישוב ה ,עם אבחון רשמי בלבד. אי לכךובני נוער 

 הזקוקים לאבחון. כאלה בתכנית הלאומית כ
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לילד יש מוגבלות והוא זקוק לאבחון, קיימת ולפיה ה היא שאם עובד סוציאלי נותן חוות דעת נחהה זאת עם

 מספר חישוב לצורך, הנוכחי בסעיף לכןעדיין לא אובחן. הילד קיימת מוגבלות אולם  ןאכסבירות גבוהה כי 

ו על כל הילדים שסומנו כילדים עם נהתבסס ,והזנחה להתעללות בסיכון מוגבלות עם הילדים ושיעור

 ילדים עם לקות למידה.ו מוגבלות במסגרת התכנית הלאומית, כולל ילדים הזקוקים לאבחון

  סובליםה הילדים שיעור את לאמוד ניתןהלאומית  תכניתעל פי נתוני ה ,5.2.1כפי שצוין בסעיף 

 .9%-ב בישראל והזנחה מהתעללות

 זקוקים או מאובחנים) מוגבלות עם כילדים הוגדרו 37% ,והזנחה להתעללות בסיכון הילדים מתוך 

 3.3%עומד על  והזנחה להתעללות בסיכון מוגבלות עם הילדים שיעורעל  אומדןשה מכאן(. לאבחון

 מכלל 3.3% (.17מלידה ועד גיל ) ילדים 2,768,700-כ בישראל חיו 2015 בשנת .בישראל הילדים מכלל

 .ילדים 90,000-כ םה ישראל ילדי

עם מוגבלות בסיכון על רקע התעללות ובני הנוער הילדים של מספר האומדן שיעור וה: אומדן 4לוח 
 *מקרב כלל הילדים בישראל ,והזנחה

 מקרב כלל הילדים בישראל

 והזנחהשאותרו כילדים בסיכון על רקע התעללות ובני הנוער שיעור הילדים של אומדן ה 9%

3.3% 
 עם מוגבלות ובני הנוער שיעור הילדים של אומדן ה

 שאותרו כילדים בסיכון על רקע התעללות והזנחה

90,000 
 עם מוגבלות ובני הנוער מספר הילדים של אומדן ה

 שאותרו כילדים בסיכון על רקע התעללות והזנחה

 לאבחון הזקוקיםובני נוער  ילדים כולל, הלאומית תכניתנתוני ה בסיס* על 

במשרד  מיוחדות וחקירות ילדים לחקירות השירות נתוני על המבוסס אומדן 5.3

 והשירותים החברתייםהרווחה העבודה, 

והזנחה מצד  התעללות אופגיעה מינית או חבלה חמורה, חבלה של ממש,  של מקריםל ע מבוסס זה אומדן

 במשרד הרווחה. וחקירות מיוחדותלחקירות ילדים יחידה באלה מוגדרים כפי ש .האחראי

 חמור באופן הנפגעים ואוטיזם)מש"ה(  התפתחותית שכליתשיעור הילדים עם מוגבלות  אומדן 5.3.1

  התעללות והזנחהמ
המראה כי שיעור  השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות במשרד הרווחה חושב אומדן נתוני בסיס על

( המגיעים לחקירות מיוחדות גבוה משמעותית , ולא פוגעיםבלבד)נפגעים הילדים עם מש"ה ועם אוטיזם 

חקירות מיוחדות. אומדן זה מראה פי כמה ילדים עם ל משיעור כלל הילדים המגיעים לחקירות ילדים או

ה גיעים לחקירמ, שכן אלה המקרים החמורה הזנחהלהתעללות וליותר  חשופיםסוגי מוגבלויות אלה 

 ט הנתונים ואופן חישוב האומדן:להלן פירומיוחדת. 

נחקרו במסגרת בשנה זו   .14-4 ילדים בגילי 1,636,200בישראל  חיו זו בשנה, 2015י על פי השנתון הסטטיסט

נחקרו  ילדים 391עוד אשר נפגעו מהתעללות או הזנחה חמורה, ו 14-4ילדים בגילי  9,209חקירות ילדים 

ילדים שנחקרו בחקירות ילדים או  9,600-מדובר בהכול -ךסבמסגרת חקירות מיוחדות )נפגעים בלבד(. 
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והזנחה שנחקרו במסגרת חקירות ילדים  התעללותל בסיכוןשיעור הילדים ש. מכאן חקירות מיוחדות

 .0.59%עומד על מתוך כלל ילדי ישראל וחקירות מיוחדות 

 עם ילדים 83-ו14-4 יבגילמש"ה  עםילדים  104במסגרת חקירות מיוחדות נחקרו  ך הילדים הנחקריםמתו

  בלבד(. )נפגעים אוטיזם

מכאן , 14-4 ילדים עם מש"ה בגילי 5,022בישראל בשנה זו היו  ,2014 החברתיים השירותים סקירתעל פי 

מתוך כלל נחקרו במסגרת חקירות מיוחדות ששיעור הילדים עם מש"ה שבסיכון להתעללות והזנחה ו

במסגרת חקירות  ושנחקרמן השיעור הכללי של הילדים  3.5. פי 2.07%עומד על הילדים עם מש"ה בישראל 

 ילדים וחקירות מיוחדות.

 מכאן, 4-149 ילדים עם אוטיזם בגילי 2,945בישראל בשנה זו היו  ,2014 החברתיים השירותים סקירתפי על 

מתוך כלל נחקרו במסגרת חקירות מיוחדות בסיכון להתעללות והזנחה והילדים עם אוטיזם  ששיעור

 ושנחקרשל הילדים ובני הנוער הכללי  שיעורן המ 4.8פי  ,2.82%עומד על הילדים עם אוטיזם בישראל 

 במסגרת חקירות ילדים וחקירות מיוחדות.

: אומדן שיעור הילדים עם מוגבלות שכלית ועם אוטיזם הסובלים מהתעללות והזנחה חמורות, על 5לוח 
 מיוחדותבסיס חקירות ילדים וחקירות 

 אוטיזם עם ילדים
 עם ילדים

 "ה**מש
 הילדים כלל

  בישראל

83 104 9,600 
, מיוחדות וחקירות ילדים חקירות מספר

 *14-4י גיל

 בישראל 14-4ני ב הילדים מספר ***1,636,200 5,022 2,945

2.82% 2.07% 0.59% 
 כלל מתוך הנחקרים הילדים שיעור

 קטגוריה באותה הילדים

  3.5פי  4.8פי 

שיעור הילדים עם מוגבלות  כמה פי
המגיעים לחקירה גבוה משיעור כלל 

 הילדים המגיעים לחקירה

 2015 מיוחדות וחקירות ילדים לחקירות השירותנתוני  בסיס* על 

 2014נתוני סקירת השירותים החברתיים  בסיסעל   **
 2015 הסטטיסטי השנתון בסיס על*** 

ילדים מספר ההנתון של : מיוחדות וחקירות ילדים לחקירות השירותן מ מידעשל היש לציין שתי מגבלות 

שאינה מוגבלות שכלית הנמכה קוגניטיבית יש ילדים עם  שכן ,בהכרח מדויקאינו שנחקרו עם מש"ה 

האבחנה  ידועהלא  תמיד שירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות ביש להניח שהתפתחותית )מש"ה(. 

                                                   

ילדים.  281,1 – 2-4 בקבוצת הגיל, וילדים 518,2יש  5-14גיל קבוצת הב ,2014סקירת השירותים החברתיים על פי  9
כדי  ,14-5קבוצת הגיל הילדים הוספו למספר הילדים במן ושליש שלוש, זו חולק למספר הילדים בקבוצת גיל 

 .14-4ילדים עם אוטיזם בגילי  2,945(. כך התקבל האומדן של 4להשלים את השנתון החסר )גילאי 
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ילדים עם מש"ה ואוטיזם  לפעמים כמו כן, מש"ה.שמים ילדים אלה כילדים עם רותכן כי ייהמדויקת ו

 כילדים עם מש"ה או אוטיזם.אינם מופיעים בנתונים הם במקרים אלה מגיעים לחקירת ילדים רגילה, ו

עבודה, הרווחה והשירותים אומדן המבוסס על נתוני השירות לילד ונוער במשרד ה 5.4

 החברתיים

 פניות לעובדים סוציאליים לחוק הנוערהשירות לילד ונוער במשרד הרווחה פרסם לאחרונה נתונים על 

 5.1היו של ילדים עם מוגבלות. בסעיף  2015הפניות בשנת ן מ 20% ,על פי נתונים אלה. 2015במהלך שנת 

של ילדים עם . מכאן ששיעור הפניות 9%נמצא כי האומדן לשיעור הילדים עם מוגבלות בישראל הוא 

 משיעורם באוכלוסייה. 2.22מוגבלות לעו"ס לחוק הנוער הוא פי 

עם מוגבלות הסובלים מהתעללות והזנחה, על בסיס השירות ובני הנוער : אומדן שיעור הילדים 6לוח 
 לילד ונוער

פי כמה יש יותר דיווחים לעו"ס 
עם ובני נוער לחוק נוער על ילדים 

בהשוואה לשיעורם  מוגבלות
 באוכלוסייה

מקרב כלל 
 הילדים

 ובני הנוער 
 בישראל**

פניות לעו"ס 
  לחוק הנוער*

 עם מוגבלות ובני הנוער שיעור הילדים  20% 9% 2.22פי 

 ונוער לילד השירותנתוני  בסיס* על 
 נתוני משרד החינוך בסיסאומדן על   **
 

 יש לסייג חישוב זה:

גם  של התעללות והזנחה )למשל, נכללות מקריםעל כלל הפניות לעו"ס לחוק נוער ולא רק על מדובר  .א

 .10סיונות אובדניים, התמכרויות של קטין ועוד(יפניות על רקע של נ

הנתונים הם על מספר הפניות לעו"ס ולא על מספר הילדים שפנו. ילד שפנה יותר מפעם אחת במהלך  .ב

 נספרים יותר מפעם אחת.היש ילדים על כן שלו.  מספר הפניותעל פי נספר  2015שנת 

לא ניתן היה חוק הנוער אינו כולל ילדים עם מש"ה, ולכן מאגר הנתונים אינו כולל ילדים עם מש"ה.  .ג

 לקבל נתונים על ילדים עם מש"ה נפגעי התעללות והזנחה מאגף מש"ה. 

 המלצות לשיפור מאגרי המידע בישראלאתגרים ו .6

במקרים . ובני נוער נתונים על התעללות והזנחה של ילדיםובהם אגרי מידע מכמה בישראל קיימים  .1

קיום מוגבלות, בכל מאגר מדובר בהגדרה שונה. מומלץ לגבש הגדרה של על בהם קיים איסוף נתונים ש

 ולהתחיל לאסוף מידע על הנושא על בסיס הגדרה אחידה.  ,המושג "מוגבלות" ושל אופן המדידה שלו

                                                   

מספר מן השירות לילד ונוער בדבר מענה לת מידע על פי החוק לחופש המידע אולם לא התקבל ה לקביפניבוצעה  10
 . ת האומדןלטייב אהיה ניתן  . לכן לאהפניות של ילדים עם מוגבלות על רקע של התעללות והזנחה בלבד
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 סוג המוגבלות ומה חומרתה ולא קיים מידע האם לילד יש מוגבלות כלשהי, ואם כן מהברוב המאגרים  .2

מהי המסגרת החינוכית בה לומד הילד )בי"ס של חינוך מיוחד, כיתה של חינוך מיוחד בבית ספר או 

בדבר קיום מוגבלות ובדבר סוג מידע איסוף . רגיל, משולב בכיתה רגילה, תלמיד רגיל בכיתה רגילה(

יאפשר להתאים ולשפר את השירותים לילדים עם מוגבלות נפגעי בה לומד הילד שת החינוכית המסגר

 התעללות והזנחה.

ן שורה לכל דיווח. חלק מעל מאגרי המידע יספקו מידע טוב יותר אם יתבססו על שורה לכל ילד ולא  .3

דיווחים בשנה. פר הסהמאגרים בנויים כיום באופן שבו כל מקרה מדווח בנפרד והמידע מתקבל על מ

ילד שמדווחים עליו יותר ממקרה אחד בשנה יופיע יותר מפעם אחת במאגר. חשוב יותר לקבל כך, 

 מידע בדבר מספר הילדים נפגעי התעללות והזנחה מאשר על מספר המקרים שטופלו.

ממלאי הנתונים על כך שיש להקפיד  .מאגרי המידע אינה מספקתבטפסים או ברשומות בהוספת שדה  .4

יש לרשום בשדה כי לא קיימת  ,לילד אין מוגבלותאם או את שדות הנתונים בדבר מוגבלות. ימל

מוגבלות ולא לאפשר דילוג על שדות הנתונים. באופן זה ניתן יהיה להסתמך על הנתונים ולדעת בבירור 

 עם מוגבלות בתוך כל מאגר נתונים.ובני נוער את השיעור והמספר של ילדים 

עם מוגבלות נפגעי התעללות ובני הנוער כיום נתונים טובים בדבר שיעור הילדים המספק המאגר  .5

בסיכון בכל רשות ובני הנוער והזנחה הוא מאגר הנתונים של התכנית הלאומית. תהליך איתור הילדים 

פעמי עם כניסת התכנית לרשות. מומלץ לחזור על תהליך האיתור אחת -מקומית בוצע עד כה באופן חד

 ים, לאסוף נתונים עדכניים ולבדוק שינויים לאורך זמן.למספר שנ

 עםובני הנוער  הילדים מספר את אומד אשר מייצג ארצי מדגם על סקר בישראל נערך לא 1995 משנת .6

עם מוגבלות ובני הנוער . מומלץ לערוך סקר ולחשב אומדן עדכני של שיעור ומספר הילדים מוגבלות

הזנחה. מובן שסקר לחשופים יותר להתעללות והם שב פי כמה לחכדי בישראל, שכן אומדן זה נדרש 

 עם מוגבלות בישראל.ובני הנוער לכלל הילדים המיועדים יאפשר להתאים ולשפר שירותים כזה 
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 : מיפוי מקורות המידע הקיימים בישראלא נספח

  והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, ד משר. 1

 השירות לילד ונוערא. 

לחוק הנוער אמורים לדווח על כל מקרה אלימות והזנחה שהופנה כעובדים סוציאליים עו"סים שמונו 

טופס מקוון בתוכנת אקסל, שבנה משרד הרווחה בשיתוף מכון חרוב. עד לשנת  . הם מדווחים בעזרת אליהם

הטופס נשלח בדוא"ל למכון חרוב לצורך בדיקת איכות הנתונים וניתוחם. הטפסים הועברו למכון  2015

מילוי הטופס נעשה באופן הרווחה ברשויות המקומיות.  מחלקות נשמרו ב , אשרמזהיםהפרטים החרוב ללא 

 הנתונים נשמרים ומנותחים במשרד הרווחה.  2016רך כל השנה ולא אחת לתקופה. החל משנת שוטף לאו

 יתרונות

הה ופרטני. לא ניתן לקבלם באופן מזוהה אולם הרישום קיים בשירותי והנתונים נאספים באופן מז .א

 הרווחה.

 (.ל סוג ההתעללות או הזנחה )פיזית, מינית, רגשית, הזנחהשקיים רישום  .ב

ישנן הגדרות ליון ההסבר של הטופס יסוג המוגבלות. בג, גם של 2014-מרישום של קיום מוגבלות וקיים  .ג

  של מוגבלות מסוגים שונים: 

 הרווחה( במשרד מש"ה אגף של הוועדהידי  על הוכרה שלא קוגניטיבית הנמכה) גבולית משכל מנת . 

 אוטיזם (אספרגר תסמונת כולל, האוטיזם ספקטרום כל ,PDD, PDD NOS .) 

 (. אבחון שעברו מי) נפשיות/רגשיות הפרעות 

 (. קבוע רפואי מעקב או טיפול הדורשת) כרונית מחלה 

 (.יום ביום הילד תפקוד על משפיעהה) פיזית מוגבלות 

 משמעותית ראייה/שמיעה לקות. 

 כל המקרים המדווחים בישראל אמורים להופיע במאגר זה. .ד

 .במסגרת חוץ ביתית המאגר כולל גם ילדים השוהים באומנה או .ה

 חסרונות

הנתונים יתכן יותר מדיווח אחד לילד. יל ילדים, כך שולא שעל אירועים של דיווחים הרשומות בקובץ הן  .א

הסב את הרשומות ללא פרטים מזהים למכון חרוב, לכן קיים קושי ל הועברוומזוהים במשרד הרווחה 

לשנות זאת. יש כוונה שתוכנס מערכת משרד הרווחה מחפש דרך . של הדיווחים לרשומות של ילדים

 .2017ממוחשבת חדשה בשנת 

שאינם התעללות או הזנחה. למשל,  ,בהם מעורבים קטיניםשדיווחים על אירועים הנתונים כוללים גם  .ב

פוגע ולא הקטין שהוא  או של קטין חשוד בפלילים, אשפוז פסיכיאטריהקטין  של קטין, ניסיון אובדני

שדה שמאפשר סינון אוטומטי של מקרים אלה. צריך לעבור רשומה רשומה כדי במערכת נפגע. אין ה

 לסננם.
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לא תמיד העו"סית שממלאת את הטופס יודעת האם יש מוגבלות או האם הבעיה נחשבת  ,בפועל .ג

ממלאת לפי שיקול דעתה.  כל עו"סית לכן .(מוגבלות?הפרעת קשב וריכוז היא מוגבלות )למשל, האם ל

וזוכרים את ההנחיות. ת הטופס ליון ההסבר אולם לא כל ממלאי הטופס קראו איאמנם קיימת הגדרה בג

 .טופסלא תמיד בוצעו הדרכות למי שממלא בפועל את ה

בשלב זה העו"סית לא יודעת על קיום בהם מילוי שדה המוגבלות מבוצע עם פתיחת הדיווח. יש מקרים ש .ד

לאחר המילוי הראשוני קיימת  מתגלהבהם המוגבלות שו שעדיין לא בוצע אבחון. במקרים מוגבלות א

 סבירות גבוהה שלא חזרו לעדכן את הדיווח.

 . מד )בי"ס חינוך מיוחד, כיתה קטנה, משולב או חינוך רגיל(ואין רישום באיזו מסגרת חינוכית הילד ל .ה

 .אין רישום של חומרת המוגבלות .ו

נתונים מקורות מידע אחרים )למשל  הנתונים עםצלבו ומהימנות הנתונים. כשהע לבנוגיש סימני שאלה  .ז

בין מאוד פערים גדולים , התגלו (משמורתהוצאה מפטור או צווי המספר ועדות על ממשרד המשפטים 

 . שני מקורות המידע

 נוער בסיכון להתכנית הלאומית לילדים ו – °360ב.

משרדית המשותפת למשרדי הרווחה, החינוך, הבריאות, העלייה והקליטה וביטחון -תכנית ביןמדובר ב

הפנים. מטרת התכנית היא לשנות את הדרך שבה החברה הישראלית מתמודדת עם ילדים ובני נוער 

בסיכון, באמצעות חיזוק והרחבה של השירותים בקהילה המיועדים להם. התכנית החלה לפעול בשנת 

הוא איסוף מידע על המקומיות בתהליך תכנון המענים )השירותים( ברשויות . השלב הראשון 2007

אנשי המקצוע הנמצאים בקשר עם ילדים  כללנעשה על ידי  התהליךבסיכון ברשות.  ובני הנוער הילדים

גון כ)ומשירותים טיפוליים  (טיפות חלב, גני ילדים ובתי ספר גוןכ)שירותים אוניברסליים ב ובני נוער

, קידום נוער, ביקור סדיר, שפ"ח ועמותות לנוער לנוער לשירותים חברתיים, שירות מבחןהמחלקות 

מבוסס על כלל הילדים ברשות המקומית ואיתור של ילדים בסיכון מתוכם. מנותק(. איסוף המידע 

 אינטרנטי.טופס באמצעות  המידע נאסף

 

 יתרונות

 ושירותים טיפוליים. חהאיתור של ילדים בסיכון גם מעבר לרשומים בשירותי הרוו .א

 .(253)מתוך מקומיות רשויות  170 –רחבה פריסה  .ב

 .ילד בסיכוןמיהו קיימת הגדרה אחידה של  .ג

קיימת הגדרה וקיים רישום של מוגבלות ואף של סוג מוגבלות )פיזית, נפשית, שכלית, לקות למידה,  .ד

 .בחון אך טרם בוצע(אחר, זקוק לא

 .קיים רישום של סוג הפגיעה .ה

 (.לא באופן פרטיבמסגרות ציבוריות )אם כי  לדעת כמה מבין הילדים מקבלים טיפולאפשר  .ו
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 חסרונות

-סוציו רשויות באשכול תכניתאת כלל המדינה, כיון שנבחרו למייצגות אינן  תכניתברשויות ה 170 .א

ילדים בהן התכנית פועלת יש שיעור גבוה יותר של ש. סביר להניח שברשויות בלבד נמוךו אקונומי בינוני

  .החשופים להתעללות

 .יתכן כי לא כל הילדים אכן מאותריםיולכן  ,איתור על ידי אנשי מקצוע .ב

ולכן לא ניתן לבצע הצלבה עם הדיווחים של  ,השירותים האוניברסליים אינו מזוההן מהמתקבל המידע  .ג

 .משרד הרווחה

אין התייחסות לכל סוגי , ות, התנהגויות מסכנות במשפחהות, מיניופיזיהן מדווחות הפגיעות ה .ד

 . למשל אלימות מילולית, ההתעללות וההזנחה

ביתי. אמנם יש רק כמה אלפים -המאגר כולל רק ילדים המתגוררים בקהילה. אין מידע על ילדים בדיור חוץ .ה

 ביתי, אולם רבים מהם נחשפו או חשופים להתעללות. -בודדים של ילדים עם מוגבלות הנמצאים בדיור חוץ

 .באותו מועד בכל הרשויותולא  תכניתנעשה פעם אחת בכל רשות מקומית אשר הצטרפה לדע מיהאיסוף  .ו

  .בתי הספר לחינוך מיוחדהמקומיות לא נעשה איתור בהרשויות ן בחלק מ .ז

 מרכזי שיקום לילדים נפגעי אלימות מיניתג. 

עוד לקום כננים וומת ,ברחבי ארץ מינית שנפגעו נוער ובני בילדיםרגשי  לטיפול מרכזים 13 פועלים כיום

בהם אין מרכז טיפול יש רשימה של מטפלים שבאזורים  .הרווחה משרדאחריות בהמרכזים פועלים . שישה

מקבלים טיפול )במרכזים ההרווחה. פרטי הילדים  משרדאליהם מופנים הילדים לטיפול במימון שפרטיים 

 של פגיעות מיניות של ילדים. או באופן פרטי( נאספים במאגר שנמצא אצל המפקחת ארצית בנושא

 יתרונות

המאגר אמור לכלול את כלל הילדים שמטופלים במימון משרד הרווחה על רקע פגיעה מינית )למעט  .א

 .ילדים עם מש"ה(

 כיוון שלא חלה עליהם חובת דיווח. ,עשויים להופיע במאגר גם ילדים שאינם מופיעים במאגר של ילד ונוער .ב

 חסרונות

 .נפגעי אלימות מינית עלקיים מידע רק  .א

 משרד הרווחה. ל ידיבמאגר מופיעים רק הילדים שמקבלים טיפול ושהטיפול ממומן ע .ב

אין רישום של קיום מוגבלות, סוג המוגבלות וחומרתה. אם יקראו את התיק המלא, יש סבירות גבוהה  .ג

 במאגר. שהמידע קיים, אולם אין שדה לדיווח

 נם מטופלים במרכזי השיקום אלא במסגרות ייעודיות של מש"ה.המאגר לא כולל ילדים עם מש"ה. הם אי .ד

לא כל הילדים עם מוגבלות שנפגעו מינית מגיעים למרכזים. אין הרבה מטפלים שיש להם הכשרה לטפל  .ה

 בילדים עם מוגבלות. לא תמיד ילדים עם מוגבלות מזוהים ומאותרים כנפגעי אלימות מינית.
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 השירות לחקירות ילדים ד. 

 מופנים אוטיזםמש"ה ו עםנחקרים בכל הגילים אחראי על חקירות ילדים וחקירות מיוחדות. השירות 

. כאשר נפתחת תלונה במשטרה על ידי פקיד וגם עדים פוגעיםגם , נפגעיםכוללים גם הנחקרים . לשירות

המשטרה שולחת אל השירות לחקירות ילדים הפניה. חוקרים אשר  ,הציבורן או כל אדם מסעד, מורה 

לחקירות מיוחדות )עו"סים( מבצעים לחקור אנשים עם מוגבלות הזכאים הוסמכו במיוחד לחקור ילדים ו

את החקירה ומחזירים את ממצאי החקירה למשטרה. הממצאים וכל הפרטים נרשמים במאגר אשר מצוי 

 בידי הממונה על השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות. בימים אלו מפותחת מערכת ממוחשבת

 למידע. רבה יותר לחקירות ילדים והיא בתהליך של הטמעה. המערכת תאפשר נגישות 

 מהאין במאגר מידע על . הפגיעה ופרטים רבים נוספים , סוגנחקר, גיל הוגבלותהמ המאגר כולל את סוג

מן לא ניתן לקבל גישה לנתונים, ויש לבקש  ,מכיוון שהמאגר שמי. , ואם החשד אומתהחקירה בגורל עלהש

ן ויוכמ ,מספר הילדיםאת פילוחים. המאגר כפי שהוא נראה היום מניב את מספר החקירות ולא השירות 

של ילד אחד. הבעיה הזאת אמורה להיפתר  י חקירות. עם זאת, רוב החקירות הןילד עבר שתתכן שישי

ורמים על פי הגבאמצעות המערכת הממוחשבת. הפגיעות כוללות הזנחה, התעללות מינית ופיזית. 

 הנתונים טובים, מהימנים ומתוקפים ומתעדכנים פעם בחודש. האחראים, 

 יתרונות

על בסיס חודשי. המאגר אמור  להיות ים, ומתעדכנים ומסודרנים מאורג מהימניםר גמאנתונים בה .א

 ממוחשב בקרוב. 

 .ולכן מאפשר פילוח רלוונטיהנחקר , סוג הפגיעה וגיל ותגבלוהמאגר כולל את סוג המ .ב

 .המידע מזוהה .ג

 חסרונות

 משטרה.מצריכה התערבות של הילדים שנפגעו בצורה חמורה של  המאגר כולל רק מקרי קיצון .א

גבלות אשר מצריכות סיוע תקשורתי. הוא כולל בעיקר ילדים על הרצף האוטיסטי והמאגר כולל רק מ .ב

 .וילדים עם מש"ה

 המאגר שמי וחסוי ולכן לא ניתן לבצע בו ניתוחים עצמאיים.  .ג

 אוטיזם עם באדם לטיפול השירותה. 

מאגר אין בשירות כל הגילים. באנשים על הרצף האוטיסטי בכל רמות התפקוד ום להשירות מפתח שירותי

נתונים מוסדר של פגיעות. כאשר יש חשד לפגיעה בחסר ישע ישנה חובת דיווח לפקידת הסעד במחלקות 

בילדים על הרצף האוטיסטי קיימים אך הם מפוזרים או למשטרה. הנתונים על פגיעות  חברתייםלשירותים 

מרכז נתונים אלו. יש מקרים הלמשרד הרווחה אין מאגר  .במחלוקות לשירותים חברתיים ובמשטרה

 בהם מגיע מידע אל המפקחים במשרד הרווחה, אך אלו מקרים ספציפיים בלבד.שמסוימים 

אוטיזם אין פקיד סעד ראשי ולכן אין מי שירכז את הנתונים. ם עם דשירות לטיפול באמש"ה, באגף בניגוד ל

הוא אכן מרכז את הנתונים אך אי אפשר לדעת שתכן יי ;קיים פקיד סעד ןבהשישנן רשויות )כמו ירושלים( 
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בהן אין פקיד סעד שהאם מדווח על מגבלה, סוג הפגיעה, הפוגע וכו'. ברשויות  – על איזה מידע הוא מדווח

 רך כלל אל המשטרה. המידע מגיע בד

עם משותף השירות, ב לאוכלוסיית חברתי-מיניטיפול האמורים לתת מענה בתחום הישראל שני זכיינים ב

לזכיינים הללו יש נתונים ל ידי אדנ"ם. המופעל ע ,"לאורך הדרך"ושיקום. שק"ל אגף המש"ה, ולקוחות אגף 

 געים. א רק נפולפוגעים אליהם, והם כוללים גם מי שהופנה על רק 

 יתרונות

ישנו מאגר נתונים שמי של ילדים על הרצף האוטיסטי, הוא אמנם חלקי וכולל רק את אלו שדרשו  .א

 שירותי רווחה אך הוא קיים. אולי אפשר להצליב בין נתונים על ילדים שעברו פגיעות לנתונים אלו.

 ישנם מקרים בהם מדווחות פגיעות למפקחים, אך אלו חלקיים בלבד.  .ב

 חסרונות

לא קיים מאגר נתונים המרכז את מקרי הפגיעות בילדים על הרצף האוטיסטי. כיום אין פקיד סעד ראשי  .א

  .שיכול לרכז את המידע

לאורך "רשויות המקומיות, משטרה, שק"ל, בהנתונים מפוזרים אצל גורמים שונים )מחלקות רווחה  .ב

ותם. אפילו אם ניתן יהיה להשיג את מה כוללים נתונים אלו ומהי מידת אמינבנוגע ל( ואין מידע "הדרך

כדי הגורמים השונים. נדרשים נתונים מזהים ן סביר שתהיה כפילות בין המידע שיתקבל מ ,המידע

 כפילויותנטרל ל

 לא כל מי שזקוק לטיפול עבר פגיעה. אך אצל שק"ל ו"לאורך הדרך" יש נתונים רק על מי שקיבל טיפול,  .ג

 (התפתחותית שכלית)מוגבלות  האגף מש"ו. 

, יום מסגרות, ספר בתי –האלה  המסגרותן מ על פגיעות באוכלוסיית מש"ה מגיעים הדיווחים מרבית

אמורים להיות אלה . הדיווח ונהלים נוספים מעודדים דיווחים חובת חוק. דיור תעסוקה ומסגרות מסגרות

לעתים  ,יחשבו כפחות חמורותפגיעות אשר י. הרשויות ועובדי הסעד המסגרות, פקידי מרוכזים אצל מפקחי

 לא ידווחו אלא יטופלו במסגרת עצמה. 

כולל  ,הסעד פקידות מאותן מבקששל אגף מש"ה  שפקיד הסעד הראשי נתונים מורכב מדיווחיםה מאגר

 אך לא ,הזנחהועל  סוג הפגיעה, על זהות הפוגעעל קיימים נתונים . המשטרהן נתונים שהועברו אליהן מ

ניתן לייצר נתון גלובלי של כמה אנשים עם מש"ה נפגעו אך לא ניתן להגיד כמה מהם  גיל. לפי קיימת חלוקה

של פקידי הסעד. ישנה אפשרות לקבל דיווח על המשך הטיפול  חלקי. החוסר בנתונים נובע מדיווח קטינים

 ,ומנהביתי וא-דיור חוץמגיעים דיווחים גם ממסגרות יה, האם התיק נסגר או שהוגש כתב אישום. יבפנ

 הן לפקידי הסעד של מש"ה ברשויות המקומיות.אף במסגרות אלו יגיעו התרחשו פגיעות שו

 . נוסףמרוכזיםניתן לקבל רק נתונים אלא לצורך ניתוחים,  ולכן לא ניתן לקבל .שמיהוא המאגר הקיים 

נתונים אשר  , ולכן לא ניתן להסתמך על המאגר. לעומת זאת, ישנםנראה כי מדובר בנתונים חלקיים, לכך

ובעקבות הנחיה שהעביר פקיד הסעד הראשי הריכוז של נתונים אילו מתחיל להיטמע  ,המסגרותן נאספים מ
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ניתן לחלץ את גיל הנפגע אך  ,בשטח ויש צפי שבשנה הבאה יהיה מאגר נתונים טוב. מכיוון שהמאגר שמי

 הנתונים.ה של הצלביהיה צורך לערוך הנתון אינו קיים ו

 יתרונות

 נמצא המאגר'(. וכו מפקחים, סעד)פקידי  השטח אנשי של הדיווחים את מרכז אשר נתונים מאגר קיים .א

 "ה.מש אגף של הראשי הסעד פקיד אצל

 .ביתיות-החוץ במסגרות הנפגעים את גם כולל המאגר .ב

לספק נתונים וכל בעתיד המאגר ישתכן יאת מהימנותו ותוקפו של המעקב. ישפר ישנה שאיפה ל .ג

 למאגר.  פםקיימת אפשרות תאורטית לחלץ נתונים על גיל הנפגעים ולצר מהימנים.

 יה.יהמאגר מאפשר ומעודד לאסוף נתונים גם על הטיפול בפנ .ד

 לא רק להתעללות. והמאגר מתייחס גם להזנחה,  .ה

 חסרונות

 .לא ניתן להסתמך על הנתונים הקיימים בשל חוסר דיווח ;הנוכחית אינו מהימןמתכונתו המאגר ב .א

פגיעה בילדים דורש השקעת זמן ומשאבים פנימיים מטעם על ר לא מצוין גיל הנפגע. חילוץ מידע במאג .ב

 האגף, שכן הנתונים כוללים פרטים מזהים הנדרשים לצורך הצלבת נתוני הגיל.

 אגף השיקוםז. 

אגף השיקום מפתח שירותים לאנשים עם מוגבלויות אשר אינם מקבלים מענה באגף מש"ה או בשירות 

ם עם אוטיזם, בעיקר אנשים עם נכויות פיזיות וחושיות ואנשים עם לקויות למידה מורכבות או הנמכה לאד

קוגניטיבית. ילדים נפגעי התעללות והזנחה המשתייכים לאוכלוסייה שבאחריות אגף השיקום מקבלים 

ם אין תיעוד, השירות לילד ונוער, והנתונים עליהם מופיעים במאגר של שירות זה. באגף השיקון מענה מ

 הזנחה.לבסיכון להתעללות והנמצאים מעקב או טיפול בילדים שנפגעו או 

 משרד הבריאות. 2

  ותקיפה מינית אלימות במשפחההמחלקה לטיפול בא. 

התעללות או הוראות משרד הבריאות מחייבות דיווח לעובד סוציאלי של השירות בכל מקרה של חשד ל

הנתונים דיווח, אולם  העובד הסוציאלי בשירותי הבריאות ממלא טופסשל ילד שהגיע לטיפול בו. הזנחה ל

הטפסים אף שנתונים מסכמים לא מזוהים. ועברים רק משרד הבריאות מסגרת, ולנשמרים בממלאים ה

אמורים להישלח למשרד הבריאות אחת לחודש, בפועל מתקבל דיווח בתדירות נמוכה יותר )בין אחת 

טיפול רפואי. כל נוסף לשירותי הבריאות אינם מעניקים טיפול לילדים  לשלושה חודשים לאחת לשנה(.

 רועיםיא 3,000-כיום מדווחים כל שנה כ המקרים אמורים להיות מדווחים למשטרה ו/או למשרד הרווחה.

המערכת נתפסת כמערכת . אירועים 2,000-, בכלל הגילים, לא רק ילדים. בעבר דווחו כשל חשד לפגיעה

 תצליח לאתר את כל הילדים נפגעי אלימות והזנחה. יא מת ציפייה שהלא קייתומכת, ו
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  יתרונות
קיימת הגדרה של אלימות והזנחה. עם זאת, בפועל לא תמיד הדיווחים תואמים את ההגדרה. למשל,  .א

 ל נסיון אובדני כאלימות.עיש כאלה שמדווחים 

 .אלימות פיזיתילדים נפגעי מקרים של ה לאתר מצליחהמערכת סביר להניח כי  .ב

ולכן גם הם אמורים להופיע  ,ביתי מקבלים שירותי בריאות-דיור חוץבגם ילדים שנמצאים באומנה או  .ג

 .בנתונים )אך אין רישום על כך(

 חסרונות

 .חומרתה ישר מציין אם לילד יש מוגבלות, מהו סוג המוגבלות ומהא נתון קיים לא .א

 דרך איןו מדווחים לא הילדים ןמ חלקהילדים. ן מ חלק רק לאתר מצליח הבריאות שירותי דרך האיתור .ב

 ת נוטים לדווח )למשל, מוסדות של בריאות הנפש(. פחויש מוסדות שנוסף לכך,  .מדווח אכן מקרה שכל לוודא

 אין נתונים ברמת הפרט. קיימים נתונים מצרפיים בלבד. .ג

כפילויות )למשל ילד שמדווח במכון תכנו יהנתונים נאספים באופן לא מזוהה משירותים שונים ולכן י .ד

 .אשפוז(לאם הגיע למיון או  ת החולים,ילדים בקופת חולים, ואולי גם בביהרופא ל ידי להתפתחות הילד וגם ע

 .הדיווחים מקופות החולים השונות אינם אחידים .ה

 ינית והזנחה. המערכת מצליחה לאתר בעיקר ילדים נפגעי אלימות פיזית. יש יחסית מעט דיווחים על אלימות מ .ו

 פנים ה ןהמשרד לביטחו. 3

 מדד האלימות הלאומיא. 

עבירות אלימות המדווחות מארבעה גופים ציבוריים: בדבר מדד האלימות הלאומי מתבסס על נתונים 

משטרת ישראל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות 

, ניטור אלימותשל טחון אישי ויהמדד נעזר בנתוני סקרים של נפגעי עבירה, של בלכך, תקיפה מינית. נוסף 

על מאפשרים לקבל אומדן וגופים שונים )למ"ס, משרד החינוך, חברת "מאגר מוחות"( על ידי מבוצעים ה

 . 2015ה בשנת י, ובפעם השני2014היקף האלימות הלא מדווחת בישראל. המדד פורסם לראשונה בשנת 

 רונותית

"שימוש מודע : 2002הגדרת ארגון הבריאות העולמי משנת על פי סיון להגדרה אחידה של אלימות ינ .א
בכוח פיזי ממשי או מרומז )או בעוצמה ממשים או מרומזת( כלפי העצמי; כלפי אדם אחר; כלפי קבוצה 

לעיכוב  או קהילה. הגורם )או בעל הסתברות גבוהה לגרום( לפציעה; למוות; לנזק פסיכולוגי;
 .בהתפתחות או לחסך משמעותי"

 ריכוז מידע מגופים שונים. .ב

 חסרונות

לא קיים מידע על היקף תופעת האלימות כלפי אנשים עם מוגבלות בכלל וכלפי ילדים ונוער עם מוגבלות  .א

 בפרט.
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סיון אובדני ועבירות רכוש אלימות כגון שוד יהגדרת אלימות רחבה מעבר להזנחה והתעללות )למשל, נ .ב

 נכללות בהגדרה(.

הפרק העוסק באלימות  ;המדד מידע בדבר הזנחה והתעללות של ילדים ובני נוערן קיים קושי לחלץ מ .ג

כלפי ילדים ונוער מבוסס על סקרים בלבד ולא על נתונים מנהליים. נתוני הסקרים מתייחסים בעיקר 

 לאלימות בבית הספר. 

 טחון אישי/נפגעי עבירהיסקר בב. 

פנים ובמימונו. הביוזמת המשרד לביטחון  ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהל ידי ענעשה טחון אישי יסקר ב

 מעבירות מפשיעה, ישראל אוכלוסיית רמת ההיפגעות שלשל  אומדן לספק הן הסקר של העיקריות מטרותיו

 .הציבור בקרב האישי הביטחון תחושתשל  אומדן להפיקכן ו ,מקוונת ותרימעב מעבירות רכוש, ת,אלימו

שאלונים מלאים.  5,000-לקבל כומטרתו  יותר,ו 20איש בני  7,000-הסקר מבוסס על מדגם ארצי מייצג של כ

 אחת לשנה. הסקר מתבצע  2014שנת שנים. החל מכמה ומאז נערך אחת ל ,1979התבצע בשנת הסקר הראשון 

 יתרונות

 במשק הבית.עמם היפגעות ילדים הגרים על . הבוגרים נשאלים ויותר 20מדגם ארצי מייצג של בני  .א

 איתור של מקרי אלימות שאינם מדווחים לרשויות. .ב

 

 חסרונות

 . ועל חומרתןמוגבלות הסוג על לא קיים רישום על קיום מוגבלות,  .א

מהימן, בעיקר בנוגע נמסר על ידי מבוגר הגר עמם במשק הבית. הדיווח פחות היפגעות ילדים על הדיווח  .ב

הוא , ואם לא תמיד המבוגר הנשאל מודע למקרה האלימות –לימות בתוך המשפחה לאלימות מינית וא

פוגע הוא בן בהם השלא במקרים שדאי והנשאל מעוניין לדווח במסגרת הסקר, בומודע, לא תמיד 

  משפחה או הנשאל עצמו. 

באותו  מספר הילדים נפגעי אלימותעל ואין מידע  ,הסקר בודק האם במשק הבית יש ילד נפגע אלימות .ג

 .משק בית

 .ביתי-בדיור חוץוררים המתג אנשיםל הסקר אינו כול .ד

 סקר פשיעה/בריונות ברשתג. 

ומבוצע בפועל על ידי חברת "מאגר מוחות".  ,פנים, מחלקת המחקרההמשרד לביטחון ל ידי הסקר נערך ע

 . 2015ופורסמו בשנת  2014. הנתונים נאספו בשנת 17-12בני בני נוער  400-הסקר אסף נתונים מכ

 יתרונות

 דיווח של אדם אחר על אודותיהם. דיווח עצמי של בני נוער ולא  .א

 איתור מקרי אלימות לא מדווחים. .ב
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 חסרונות

 .הסקר בודק רק אלימות מקוונת .א

 .על חומרתןומוגבלות הסוג על לא קיים רישום על קיום מוגבלות,  .ב

ילדים עם הן חלק מטלפונית, כך שאינו כולל בני נוער שאינם מסוגלים לתקשר בטלפון )הסקר מתבצע  .ג

 מש"ה, אוטיזם ועוד(. 

 ביתי.-הסקר כולל רק משקי בית בקהילה ולא מסגרות של דיור חוץ .ד

 משטרה. 4

במשטרה  נמצאים במשרד הרווחה.ה ,נתונים על מוגבלות. יש רק נתונים על חקירות מיוחדות לא קיימים

 ובדים היום על פיתוח טופס חדש להזמנת חקירה מיוחדת. ע

 יתרונות

קירות ילדים במשרד הרווחה, ולכן שם אמור להיות רישום מלא חכל חקירה של ילד מועברת לשירות ל .א

 של המקרים המדווחים למשטרה.

 חסרונות

 .כאשר יש חשד לעבירה ,יותרקשים הלא כל מקרי הפגיעה מדווחים למשטרה, רק המקרים  .א

 לא קיים מידע מסודר בדבר קיום מוגבלות. .ב

 החינוך משרד. 5

במקרים ועל כל מקרה של התעללות או הזנחה, בעיקר לפקידת סעד ברווחה  ותמדווחהחינוכיות  המסגרות

של הילד. היא האישי בית הספר מתעדת את המקרה בתיק  יועצתבהם ש. יש מקרים שטרהלמ גםם חריגי

. ולא מוזן למערכת נתונים הטופס נשלח במיילכלל  בדרךאמורה לשלוח טופס אירוע חריג ליועצת הבכירה, 

 אין תיעוד של כל הדיווחים ואין מאגר נתונים ארצי.  מדובר במידע אישי וחסוי.

 יתרונות

 רוע חריג המועבר ליועצת הבכירה. יבהם מדווחות פגיעות מתועדים בטופס אשההערכה היא כי רוב המקרים  .א

 חסרונות

הדיווחים אינם מוזנים למערכת ממוחשבת לא קיים מאגר נתונים המרכז את מקרי הפגיעות בילדים.  .א

 .ידניתואינם מסוכמים 


