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באחד מערבי השבת הזמין אותו אחד המתפללים  . ה נפגע מינית בבית הכנסת הסמוך למקום מגוריו"עם מש 13נער כבן ', א
 .  להיכנס עמו למחסן בית הכנסת ושם פגע בו מינית

,  לדברי אמו, התחיל לרעוד ולהתנהג' עבר מולו ברחוב המתפלל הפוגע וא, כשהלך ברחוב עם אמו, כעבור מספר שבועות
 .על האירוע אותו עבר' ואז סיפר לה א –אמו התעקשה להבין מה קורה לו ". בצורה מוזרה"

,  קושי בקבלת סמכות, התנגדויות: לאחרונה פיתחה בעיות התנהגות. ה חיה עם אביה ואחיה"עם מש 13נערה בת ' ע
 .התפרצויות זעם ועוד

היא ספרה לה שלאביה יש יחס מיוחד  . נוצר קשר טוב איתההצמיד לה בית הספר בת שרות לאומי , בניסיון לעזור
"  זה לא תמיד נעים לי אבל ככה מתנהגות בנות טובות. "שהם ישנים יחד באותה מיטה ושהוא נוגע בה בלילות, אליה

 .  האב נלקח לחקירה והודה לבסוף בקיום יחסי מין עם בתו. בת השרות הזדעזעה וספרה ליועצת

היום נמצא , שנתייםשלא יצא מביתו מאז גיל , ככל הנראה בעל מוגבלות, 14נער בן : מקרה מזעזע בחדרה
.  הוריוכשלצדו תוך הזנחה פושעת , כשהוא בתוך בית אטום בברזלים וערימות זבלעל ידי שוטרי תחנת חדרה 

 .לחקירהא לבית החולים ואילו הוריו עוכבו "פונה על ידי צוות מדהנער 

והוא ניצל את תמימותה ונהג  , וסמכה עליו איתוהתיידדה ' פ, י בעל חנות מכולת"נפגעה מינית ע, עם פיגור שכלי 18נערה כבת ', פ
אמרה לה שהיא ממציאה ושבעל המכולת אדם  , של חברה מההוסטל אמאכאשר חשפה את הסיפור בפני . לבצע בה מעשים מגונים

  .בעל המכולת נעצר ונחקר וכעת מתנהל נגדו משפט. לא התייאשה וסיפרה  למדריכתה וכך נחשפה מסכת ההתעללות' פ. נחמד מאד



והיא למדה   5בת  כשהיתהאמה נפטרה , חיה עם אביה ואחיהה "משנערה עם ( 13)' ע

בעיות התנהגות שכללו  , בהדרגה, בבית הספר פיתחה. המיוחדבמסגרות של החינוך 

 .התפרצויות זעם ועוד, קושי בקבלת סמכות, התנהגות מתנגדת

לבת  ' בין ע. שרות לאומי שליוותה אותהבת הספר לה בית לעזור לה הצמיד בניסיון 

אוהדת שרוצה את טובתה  , הרגישה שיש לה אוזן קשבת' ע. השרות נוצר קשר טוב

שהם ישנים יחד  , אליהשלאביה יש יחס מיוחד  ' סיפרה לה עבאחד הימים . באמת

זה לא תמיד נעים לי אבל ככה  "-ציינה ש' ע. באותה מיטה ושאביה נוגע בה בלילות

 ."מתנהגות בנות טובות

בת השרות הזדעזעה מסיפורה . סיפרה זאת ללא רגש בצורה מרוחקת ומנוכרתהיא 

יחסי  ארוכה והודה בקיום האב נלקח לחקירה . לספר זאת ליועצת בית הספרומיהרה 

  .מין עם בתו

  



האם צוות בית הספר היה יכול לאתר את הפגיעה קודם לכן? 

האם ניתן היה לנקוט בפעולות מניעה במקרים כאלה ואחרים? 

האם יש לצוות בית הספר את הכלים הנדרשים לאתר ולטפל במקרים דומים? 

מה דעתכן על תגובתה של בת השרות הלאומי  ? 

מיהם גורמי הטיפול היכולים להעניק טיפול וסיוע במקרים דומים? 



 התעללות והזנחה בקרב ילדים עם מוגבלות -משרדי-פורום בין
 2012-2013ומכון חרוב בין השנים  אשלים-וינט'גבהובלת   
 

 

 

 :ההמלצות המרכזיות

 אוניברסליים בהשוואה לשירותים ספציפייםשירותים •

 רצף בין שירותים -טיפול מערכתי•

 פגיעה והתעללות/ מוגבלויות: פיתוח ידע מקצועי צולב•

 והנגשתופיתוח כלים לאיסוף מידע •

 נתונים לגבי אוכלוסיות אלה•

 ..ועוד•



והזנחה  משרדי על התעללות -פורום בין

 ילדים עם מוגבלותבקרב 
  

 תכנית מבוססת ראיות
מחסור בנתונים  

 בישראל

הערכת היקף התופעה  
של התעללות והזנחה  

בקרב ילדים עם 
   מוגבלות ומאפייניה



 4-2.5פי בעולם שיעורים גבוהים •

 חמורה יותר  הזנחה או התעללות •

 יותרעיר צמגיל •

הפרעות  , תקשורתליקויי , למשל. יותר למוגבלויות מסוימותשיעורים גבוהים •

 התנהגות

 התעללות והזנחה  על מדווחים פחות •
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בסיכון מוגבר להיפגע  ילדים ובני נוער עם מוגבלות 
 על פי מחקרים בעולם  התעללות והזנחהמ



האם זה המקרה גם 
אומדנים מבסיסי  ? בישראל

 נתונים ישראליים



 לא קיים בסיס נתונים עם כלל המקרים•

 אין אפשרות להצליב מידע בין המאגרים השונים•

 לא קיים מידע על מוגבלות•

 אין בישראל מידע על שיעור או מספר הילדים עם מוגבלות•
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 בעיות במאגרי המידע שנסקרו



 טוביםבסיסי נתונים איתור •

 

 מוגבלותחישוב אחוז הילדים עם •

 

 הכללית  באוכלוסייה השוואה לשכיחות משוערת •

 

 חישוב היחס בין האומדנים בקרב ילדים עם מוגבלות לעומת כלל הילדים•
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 שיטה
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 3600 -התכנית הלאומית לילדים בסיכון 

 

 

 

 

 

 

 בסיס נתונים גדול•

 

 ילדים בחשד להתעללות או הזנחה•

  

 י אנשי מקצוע"זיהוי ע•
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 3600 -התכנית הלאומית לילדים בסיכון 

 
 

 :כלל המוגבלויות

יותר מכלל   2.8פי 

  25% -הילדים 

 9%לעומת 

 :מוגבלות חמורה 

יותר מכלל   3.1פי 

לעומת   13%-הילדים 

4.2% 

ילדים עם   90,000

בחשד  מוגבלות 

 הזנחה/ להתעללות 
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 השירות לילד ונוער  

 :כלל המוגבלויות

יותר מכלל   2.2פי 

  20% -הילדים 

 9%לעומת 
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 השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות 

 :ה"ילדים עם מש

יותר מכלל   3.5פי 

 הילדים

 :ילדים עם אוטיזם

מכלל  יותר  4.8פי 

 הילדים



 הנגשת
שירותים  

לילדים עם 
 ובלי מוגבלות

פיתוח  
ידע  

 והטמעתו

מיפוי  
ואיסוף  

 ידע

? 

קיים צורך  

במידע  

 אחיד

? 

  

 

 המלצות וכיווני פעולה
 

רישום   

 נתונים

? 
פיתוח  

שירותים  
לילדים עם 

 מוגבלות



 :צעדים ראשונים
 הצגת הממצאים בפני בכירי משרדים ובפורומים שונים•

בסנכרון עם תיק   -שיפור באיסוף נתונים של פקידי סעד•

 לקוח

 הכנסת חוקרים במשטרה בעלי ידע בתחום מוגבלויות•

 יחידה בנושא זה בתוכנית ההכשרה לשוטרים•

 (ביוזמת חרוב)הרחבת הכשרות אנשי מקצוע •

 

   ....ובתקווה ליישום ההמלצות 



 !תודה
litalb@jdc.org 

michalg@jdc.org 

 

 :קישור לדוח המלא

-https://brookdale.jdc.org.il/wp
.pdf751/Hebrew_summary_12/2017content/uploads/ 

 

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2017/12/Hebrew_report_751.pdf
https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2017/12/Hebrew_summary_751.pdf
https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2017/12/Hebrew_summary_751.pdf
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