
לא אדם לעתיד ,אלא עולם ומלואו, לא עולם קטן, אדם-ילדים הם בני"

"בהווה-אלא אדם כבר עכשיו, לבוא

אק'יאנוש קורצ

–ילדים נפגעי עבירה 

שיתופי פעולה בין גורמי מקצוע בעת משבר  

הקורונה

ס לירון אשל"ד ועו"עו



קצת עלינו

30כהפועלתעצמאיתעמותההיאהמועצה

ומגווןרווחתם,שלומםעללהגנהשנה

.בישראלהילדיםכללשלזכויותיהם

באמצעותנוערובנילילדיםמסייעתהמועצה

שינוי,חינוכיתהדרכה,ייעוץ,משפטיסיוע

.חקיקהוקידוםמדיניות



קמפוס חרוב
,  מרכז הוליסטי ראשון מסוגו בארץ ובעולם, המועצה ממוקמת בקמפוס חרוב לילדים

המרכז תחת קורת גג אחת מגוון שירותים לילדים נפגעי התעללות והזנחה

,  למגזרים שונים, המועצה נותנת מענה כלל ארצי
בשפות שונות וללא עלות



מחלקות המועצה

מרכז 

הילד 

והמשפט

מרכז 

הפניות  

והסיוע

מרכז 

חינוך  

והדרכה

מרכז 

מידע  

ופיתוח



מרכז הפניות והסיוע

מופעל על ידי עובדים סוציאליים ומתנדבים  •

פניות7,000כשנה מטופלות מידי•

,  רווחת הילד, טיפול, חינוך: מתן מענה והכוונה במגוון נושאים•

מצבי סיכון וסכנה ועוד

בריאות וטיפול, חינוך, עבודה מול גופי רווחה-ר'קייס מנג•

כלי לזיהוי בעיות רוחביות וקידום מדיניות•



מרכז חינוך והדרכה

הדרכות והשתלמויות לאנשי מקצוע❖

(קצבאות ילדים, נוער בסיכון)שולחנות עגולים , כנסים מקצועיים❖

תלמידים בשנה-80,000מפגש עם כ–ניידת זכויות הילד ❖

(טלטול תינוקות" בידיים שלך)"מסעות הסברה והעלאת מודעות ❖

כנס באר שבע לזכויות הילד ופרלמנט בני נוער❖

למניעת התעללותב"מהלמיזם ❖
אחד מחמישה#•

מאחורי כל דלת#•

חובת דיווח#•

https://www.youtube.com/watch?v=5KtltxMv3tA
https://www.youtube.com/watch?v=7Fwag89axnw
https://www.youtube.com/watch?v=ObmTgQpFBRE


מרכז מידע ופיתוח

מגמות ותמורות שחלו בתחומים שונים  סקירת–שנתון סטטיסטי •

,  נוער בסיכון, חינוך, בריאות, רווחה)הקשורים לילדים במהלך השנים 

(נפגעי עבירה ועוד

העלאה על סדר היום -כלי להעלאת מודעות ושינוי מדיניות•

בוועדות הכנסת ומול קובעי המדיניות במטרה  -נושאים בוערים

לשנות מדיניות ולקדם חקיקה



קידום חקיקה ושינוי מדיניות  

השתתפות בוועדות כנסת

מינוי בוועדות חיצוניות  

יעוץ משפטי והתמודדות עם סוגיות  

משפטיות הנוגעות לקטינים בסיכון  

מרכז ליווי ילדים נפגעי 

עבירה

מרכז הילד והמשפט

חובת  
דיווח

חוק  
זכויות  
נפגעי 
עבירה

חוק  
המגבלות

תיקון  
לחוק  
זכויות  
החולה

חוק  
מרכזי  
הסיוע

חיסיון על 
חומרים  
טיפוליים

מנגנון  
פוש





:תיקים בגין ביצוע עבירות נגד קטיניםנפתחו2018בשנת 

בתוך 
המשפחה

מחוץ  
למשפחה

כ"סה

עבירות מין  
בקטינים

4352,1692,604

עבירות  
אלימות

3,0406,1029,142

סגירת  
תיקים

מהתיקים נסגרים80%

16,424





מרכז הליווי  
לילדים נפגעי עבירה



ריבוי צרכים-זירותריבוי –גורמים ריבוי 
תאורי שלסיפורה

להאין,לגילהובוגרתעצמאיתהיא,ילדהלאכבראוירת.ותמיכהלליווילמועצהבעצמהשפונה13כבתקטינה,השניבצדאוריתזו,מצלצלהטלפון

עכשיוושעדשלהאמאעללהקשותרצתהשלאמספרתהיא.ארוכהתקופה,אחתפעםלא,המשפחהבתוךמיניתנפגעההיא.היתהלא,ילדות

לילהשמידימספרתהיא.ושתקההשפתייםאתנשכהאז,אותהתנדהושהחברהקשהתהיהשהחקירה,להיאמינושלא,המשפחהמפירוקפחדה

.בלבהרקנשמעההיאאםגםשלההזעקהאתוישמעאותהיראהשמישהוקיוותה

:הפליליההליךמתחילאז..ואזסביבתהגםוכךמשתניםחייה,תמיכהמערכותנעדרתכשהיאלפנימייהמהביתמוצאתהפגיעהאתשחשפהלאחר

רופא משפחה1.

יועצת בית הספר2.

יומנאי3.

חוקר משטרה4.

מרכז הגנה5.

ס לחוק נוער"עו6.

לעיתים לא פעם אחת אלא מספר פעמים, חוקרת ילדים7.

ס רווחה"עו8.

מטפלת במרכז רימונים9.

פגישת התרשמות עם פרקליטה וראש הצוות שלה10.

פגישת הכנה לעדות עם פרקליטה חדשה שמנהלת את תיק11.

הרכב שופטים, מפגש עם סנגור–עדות בבית משפט12.

צו הרחקה ותביעת נזיקין–ד אזרחי "עו13.

הופעה בפני ועדה בביטוח לאומי14.

,  הצפות, טיפולים, חקירות קשות, בדיקות חודרניות, מקומות קרים, אינספור גופים, זרים, גורמים שונים, אינוס, 13בת , ילדה אחת, "שגרתי"תיק 

.הרבה בדידות וילדה אחת קטנה, הליך התאקלמות,  העברת מסגרת, הוצאה מהבית, התקפי חרדה, עימותים

י צעירים בני גילה  "שנפגעה ע16מורן בת ה, י שכן מהקומה העליונה"שנפגע ע5-י׳ בן ה, י מדריכה בפנימייה"שנפגע ע14כמו א׳ יש את גל בן 

.לכל ילד צרכים שונים ומשתנים, לכל ילד זירה משלו, בבית הספר ועוד אלפי ילדים מידי שנה שנאלצים להתמודד עם מעגלי הפגיע



:צרכיםריבוי 
הזכות להגנה•
הזכות להישמע•
הזכות להיות נוכח•
הזכות להליך מותאם•

הזכות להשתתפות•
הזכות לשיקום•
הזכות לפרטיות•
הזכות לבריאות•



ייחודי מסוגו ופועל מזה כעשרים שנים

י המדינה"מודל ייחודי מסוגו אשר אומץ ע

לווי החל מרגע הגשת התלונה ועד תום ההליך

הפניית תיקים מכל גורמי המקצוע הבאים בממשק עם  
ילדים נפגעי עבירה

רגיש תרבות ומגדר, לווי כלל ארצי

הנגשת מידע אודות ההליך הפלילי

נהלים\תקנות\סיוע במימוש זכויות בהתאם לחוק

שיקומיות  , טיפוליות, מתן מענה לסוגיות חינוכיות
הנגזרות מהפגיעה

הליווי  מרכז

לילדים נפגעי עבירה 



ליווי ילד נפגע 
עבירה

סיוע בקידום בניית  
שיקומית  -מעטפת טיפולית

עבור הקטין

יצירת קשר עם הרווחה המקומית  
וזירוז ( בכפוף להסכמת המשפחה)

שילוב הקטין במרכז טיפולי ייעודי  
לטיפול בפגיעות מיניות

הרשויות עם עמידה בקשר 
אכיפת החוק  

קשר שוטף מול תחנת המשטרה  
החוקרת ובהמשך התהליך מול  

הפרקליטות המטפלת בתיק ועמידה 
על זכויות הנפגע

יצירת קשר ראשוני עם  
הקטין ובני משפחתו  

התומכים

:עמידה בקשר שבועי מול המשפחה

עדכון בסטטוס התיק בעניינם. 1

סיוע במיצוי זכויות. 2

ערנות לצרכים שעולים מהשטח. 3



פגיעה 

מינית בין 

אחים

פגיעה על  

ידי אחראי  

במשפחה

פגיעה על  

ידי איש 

חינוך

פגיעה 

בקטין 

בהשמה  

חוץ 

ביתית

פגיעה בין 

קטינים  

מחוץ 

למשפחה

הבנת סוג הפגיעה והשלכותיה

אתגרים, חסמים, צרכיםזיהוי

מיפוי מערכות תמיכה  

-שילוב הקטין במסגרת טיפולית
שיקומית

הגדרת יעדי ליווי  

?  למי מועבר המידע
חילוץ קולו, זיהוי רצון הקטין

תפירת חליפת ליווי בהתאם  
לנסיבות המקרה ולצרכי הילד



לאורך ההליך המשפטי  ליווי 
שיקומית-ראיה הוליסטיתתוך 

תיק  סגירת ❖

הגשת כתב אישום❖

הסדר טיעון❖

פגישות בפרקליטות❖

ש"סיור בבימ❖

עדות בבית משפטבליווי❖

הכרעת דין❖

דיןגזר ❖

םבוועדת שחרורי עבירהנפגעעמדת❖



:המשפחהנפגעת עבירה בתוך , שקד
..וזהקורנה 

.לפחות לא ראיתי שדיברו, באלי רגע לדבר על משהו שאף אחד לא דיבר עליו

, אני כן מפחדת מהפלאשבקים שחזרו בעוצמה אחרי חודשים ארוכים. לא מפחדת להידבק לא מפחדת לחלות ואפילו לא מפחדת למות, מהקורנהלא מפחדת אני 
.מפחדת החרדה

.נרגעת, אחרי התקף עכשיואני 

..ואתמול וגם בימים שלפני, אני נזכרת באיזו מחשבה שהדחקתי היוםואז , מנסה להבין מה גרם לו להיות כל כך עוצמתי

.שרק מסיבה אחתוהאמת , מפחידה אותיהקורנה ! קורנה

נעדרת מערכות תמיכה לחלוטין, לו הייתי בלי מסגרת, אני חושבת על עצמי בת עשר

!פאק. סגורה בהסגר בתוך הבית עם מי שפוגע בי

,אם לא יותר ילדים שעוברים עכשיו התעללות בבית,המחשבה הזו שיש בטח מאות

,בלי יכולת אפילו ללכת לבית ספר בשביל שקט של כמה שעות.. מינית/פיזית

.בלי איש שיראה אותם וישים לב למצוקה שלהם

.אני נחנקת מזה ואין לי אויר, זה מחריד אותי

.אף אחד לא מדבר על זה, אני מפחדת מזה שאף אחד, מהקורנהמפחדת אני 

,אני כל כך מפחדת מחוסר מודעות

אני חרדה לשלומם של כל אותם ילדים

.והלוואי ומישהו יצעק את הצעקה הזו חזק יותר

.ששום ילד לא יישאר יותר לבד

הקורונהליווי ילדים בתקופת 



המלווה כעוקף -מתכללחידוד הצורך בגורם -אדם ברשויות ועבודה במתכונת חירום כחצמצום •
(רווחה, פרקליטות, משטרה)שיתופי פעולה עם הרשויות , קשר ישיר מול גורמי המקצוע, וואקום 

מליווי של הנגשה לליווי של החזקה–שינוי מוקד הליבה של הליווי -עצירת ההליכים המשפטיים•

ילדים בסיכון בעוצר יציאות\הצפת הטראומה\חרדה\שירותי טיפול מקוונים–העמקת מצוקות •

ברשתופגיעות בילדים בתוך המשפחה עלייה בפגיעה –מקרים חדשים •

מבלי לראדרחשש שילדים רבים כעת שעוברים התעללות מצויים מתחת –ילדים לא מאותרים •
(מסגרות חינוך ובריאות)שיש איש מקצוע שרואה אותם ועוקב אחר מצבם 

:רוחבית של המועצה פעילות•

ארצי של אתגרים וקשיים בנוגעים לילדים בסיכוןמיפוי כלל •

אזרחית ומגזר שלישיבה חברים משרדי ממשלה חברה , מ"ברוהבינמשרדיתועדה הוקמה •

כעובדים חיונייםס"העושיגור מכתבים בדרישה להכיר בכלל •

דיונים בכנסת•

אתגרים בתקופת  
הקורונה



עידית ברק\ילד

?מה צריך ילד
מקום

שיוכל לגבוה
ומבוגר אחד

שיעזור לו עם התקרה



ליצירת קשר עם המועצה לשלום הילד
02-6780606: טלפון

ncc@children.org.il: דואל

mailto:ncc@children.org.il

