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 לכבוד:

 מנהלי השירותים לעבודה סוציאלית במערכת הבריאות

 ועדות אלימות במסגרות הבריאות

 אחיות רפרנטיות אלימות בבריאות הציבור

 מרכזי נושא אלימות במשפחה במערכת הבריאות

 

 שלום רב, 

 

 במערכת הבריאותטיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית המגיפת הקורונה והנדון: 

 

סיוע לצוותים הרפואיים/לצוותים מערכת הבריאות ורצ"ב מסמך בנושא, שמטרתו הגדרת תפקידי 

 . הובדיה ועבהתייחסות לבעיה קשה זו בקרב מטופלי המטפלים

 

 נודה על העברת המסמך ותכניו לצוותים המטפלים. 

 יישר כוח על עשייתכם החשובה 

 

 בברכה,                                                         

 

 (PHD, MSWזהר סהר  ))עו"ס( ד"ר                                                 

     

 במשפחה ותקיפה מינית קה לטיפול באלימותמנהלת המחל                                     

 וציאליתסהשרות הארצי לעבודה                                                             

 רפואהד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת ה

 גב' מלכה פרגר, מנהלת השרות הארצי לעבודה סוציאלית

 גב' ליאורה וילנסקי, אחות מפקחת ארצית שרותי בריאות הציבור

 צוות הועדה הלאומית הבין משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה

 ת לאלימות במשפחה ותקיפה מיניתחברי ועדה ארצי

 עו"סים מרכזי נושא אלימות במשפחה ותקיפה מינית בלשכות הבריאות המחוזיות

 דוברות משרד הבריאות
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 פגיעה מיניתהמחלקה לטיפול באלימות במשפחה ו

 1טיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית במערכת הבריאותהמגיפת הקורונה והנדון:      

 

ת ומקטינו לות על פעילות ותנועההגבה. ושינויים רבים מציאות חדשה לחיינו הביאהמגיפת הקורונה 

קט מצבי קונפלימה שעשוי להגביר  – של אנשים במצבי סיכון וסכנההפניה לעזרה את יכולת משמעותית 

 . וזקניםכלפי נשים, ילדים בעיקר בתוך המשפחה,  וסיכון

 

לצוותים הרפואיים/לצוותים להגדיר את תפקידי מערכת הבריאות ולסייע  ,מטרת מסמך זה

 . הובדיה ועבהתייחסות לבעיה קשה זו בקרב מטופלי המטפלים

 

מהווה איום ממשי על בריאות הציבור ומהוה במשפחה אלימות מציין כי  2ארגון הבריאות העולמי

 וזקנים ילדים ,למערכות הבריאות תפקיד חשוב בהבטחת השירותים עבור נשיםבעיית בריאות. 

 . בתקופה זו בסיכון

 

בטיפול  הנטל עצום על מערכות הבריאות ועובדי מטילה COVID-19 תמגפההכרה וההבנה שלמרות 

 . בתקופה זו במשפחההשפעות האלימות גם בהפחתת  סייעקיימת מחויבות לבחולים, 

  מצבי סיכוןהסלמה ב על למצבהשפעות הפוטנציאליות שיש את ההצוותים, להביא לידיעת חשוב 

  במשפחות של מטופלים ועובדים. 

 חולי קורונה או לבאופן ישיר אלה שחשופים בעיקר  ,הבריאותצוותי כי  יש לקחת בחשבון

עקב  ,בתוך המשפחה פגיעותבבית ואף  חברתי , עשויים לחוות סטיגמטיזציה ובידודמבודדים

  . ולפרסם קווי סיוע עבורם לתכנן תמיכה רגשית ואפשרויות סיוע . מומלץחשש לחשיפה לנגיף

  אתר אוכלוסיות לוגם , ו בעברשאותראו עובדים ופלים עם מטחשוב למצוא דרכי תקשורת

ומענים רפואיים  יתתמיכה ראשונ תהצען באופן זהיר ואליה באמצעות פניה ישירה ,בסיכון

 רלוונטיים. 

                                                           
וצוות העו"סים מרכזי נושא אלימות במשפחה ופגיעה מינית המחלקה לטיפול באלמ"ב  על ידי צוותמסמך זה נכתב  1

 המחוזיות. ותקיפה מינית בלשכות הבריאות
2 tem can do, 26 March 2020. , What the health sector/sysWomeniolence against V19 and -COVID 2

Retrieved: March 31st , 2020. 3 

  לזכור! חשוב
. המאפיין הבולט הוא באות לידי ביטוי בצורות שונות ומושפעות מאוד גם מהתרבות פגיעות במשפחה

 , רגשיתפסיכולוגית ,בתוך המשפחה. אלימות יכולה להיות פיזית, מינית סודושמירה על  השתקה

כפפות ל, יםמחטא ידילגישה מניעת למשל: נוספות לפגוש אותה בצורות  נוכלבתקופה זו  וכלכלית. 

המשפחה;  בת/את בן במידע חלקי או כוזב אודות הנגיף על מנת לשלוט או להפחיד; שיתוף מסכותלו

הגברת בידוד גם בלי שיש  י עקב הקורונה או איחור בקבלת שרותים רפואיים;טיפול רפואלגישה מניעת 

 .  למאפיינים המוכרים של התופעהבנוסף כל אלה צורך וכיוצ"ב, 
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 ניתן להפנות לקבלת עזרה ?לאן עם מי להתייעץ ו 

 

 

 אנשי מקצוע(.ייעוץ ל)מטופלים ו 118ניתן לקבל בקו החרום  24/7ייעוץ מיידי עזרה ו 
   לחיצה  תביא  – 100אפליקציית חרום , או באמצעות 100מצבי חרום יש להתקשר למשטרה

 לחיוג אוטומטי למשטרה ושידור בזמן אמת של מקום הארוע. 
  ההזדהות הממשלתית דרך מערכת  –ניתן להגיש תלונה במשטרה באופן מקוון  - חדש

https://login.gov.il/. 

  מוקד הלאומי להגנה על ילדים ברשת .  - 105לפגיעות ברשת בקטינים ניתן להתקשר 
  ,כל שרותי הרווחה בנושא אלמ"ב עובדים )מרכזים למניעת אלימות, מרכזי הורים ילדים

 של הרשויות המקומיות.  106במוקד מידע ניתן לקבל  מרכזי קשר(.
  יש לערוך שיחת טלפון מקדימה )רשימת בתי לין  –מרכזי הגנה לילדים )בית לין( עובדים

tims/pages/protectioncenters.aspxhttps://www.molsa.gov.il/Populations/CriminalVic.)  
  יש לערוך –24/7מרכזים אקוטיים לנפגעי תקיפה מינית בבתי חולים ממשיכים לעבוד 

 שיחת טלפון מקדימה לקבלת הנחיות הגעה עם כונן )רשימת טלפונים בנספח(.              
 ודל"ל למשפחות בסיכון ממשיכות לתת מענה טיפות החלב . 

 מאוייש ע"י  02-5080099עובדי מערכת הבריאות ומשפחותיהם: מוקד תמיכה ל 
 , ניתן לפנות באופן אנונימי לקבלת תמיכה וייעוץ.פסיכולוגים ועו"סים      
 קו לגברים במעגל האלימות מענה על  02-65511159פגיעות מיניות;  1203:  קווי ייעוץ לגברים

 ידי מטפלים גברים. 
 1202 – 02-6730002נשים ערביות;  04-6566813פגעות תקיפה מינית. קו חרום ארצי לנשים נ 

 052-8361202 – סיוע דרך וואסאפנשים דתיות; 
 הנפש בריאות במערך מינית טראומה ות/לנפגעי ייעודיים שירותים : 

  ממשיכים לתת מענה לכל  –טיפול מרפאתי: עבודה על פי הנחיות מערך ברה"נ
 .קהמטופלים תוך עדיפות לטיפולים מרחו

  .מרפאת לוטם עובדת כרגיל  

  :נפתחה מרפאה רב תחומית לטראומה מינית בבי"ח לב השרון פניה במייל 
hashron.co.il-ntm@lev. 

 יעודיות לנפגעי/ות טראומה מינית עובדות בבתי חולים כללים יחידות אשפוזיות י
וזיו(.  בבתי החולים הפסיכיאטריים, אין קבלות  )איכילוב, ברזילי, רמב"ם

אלקטיביות למחלקות ייעודיות. מתקבלים מטופלים דרך המיון בהתאם לשיקול דעת 
יום. לאחר מכן בחלק מהמקומות יש  14-קליני, לאשפוז בתנאים של מחלקה סגורה ל

  אפשרות לעבור למחלקות ייעודיות. 
 

 
 

 ו התלבטות, מומלץ להתייעץ עם עו"ס מרכז נושא/ועדת אלימות במקום העבודה. בכל שאלה א

בלשכות עו"סים מרכזי נושא צוות המחלקה לטיפול באלמ"ב ותקיפה מינית במשרד הבריאות וכמו כן, 

  (.2)דרכי התקשרות בנספח  מקצועית בכל בעיה או התלבטותזמינים על מנת לסייע המחוזיות הבריאות 
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 : 1נספח 

 3 :בנושא  עובד/עם מטופל (מקוונת או טלפוניתפנים אל פנים/)שיחה לשאלות עזר 

 יש לוודא בתחילת השיחה שזה זמן מתאים ובטוח לקיים את השיחה.

 

  בפתיחות/חופשית?: האם זה זמן נוח לשיחה? האם את/ה יכול/ה לדבר מומלץ לשאול

י למשטרה. \ה במצוקה התקשר\יש לומר "אתקשר במועד אחר, אם את -אם התשובה שלילית 

 ת.\ספר", אני מנתקלומר כעת  "זו טעות במ \ה יכול\את

 בבית? \ה מרגיש/ה בסיכון או מפחד\האם יש מצבים בהם  את 

  ?האם היתה זריקת/שבירת חפצים 

 ?האם היו דחיפות, מכות, שימוש באלימות פיזית כלשהי 

 ?האם היו איומים 

  האם קיים נשק בבית? במידה וכן, כדאי לברר האם הנשק ממקום העבודה, האם בעל הנשק

 מי שבחל"ת צריך להפקיד את הנשק(.נמצא בחל"ת )כי 

 ה מזהה התנהגויות מסוימות או אירוע/ים שהביאו להתפרצות אלימה?\האם את 

 ? האם שמת לב לסימנים מקדימים שאת/ה מזהה לפני ההתפרצות 

 ? האם נראה לך שתוכל להגן על עצמך על ידי זיהוי הסימנים המקדימים האלה 

  בבית?האם היתה פגיעה בקטינים או חסרי ישע 

 

. עליך להתייעץ סיכון היתה תשובה חיובית על אחד או יותר מהסעיפים, עולה כי ישוידה במ

נושא אלמ"ב במטרה לקבלת עזרה מקצועית  ת/מיידית עם נציג/ה ועדת אלימות או עו"ס מרכז

 מהרווחה או משטרה )אם הסיכון מיידי(.

 

 מיפוי הקשרים החברתיים ומערכות התמיכה של הנפגע/ת: .א

  ת איתך בקשר גם כעת ?\קהילה שנמצא \שכנים  \חברים  \ם יש משפחה הא -

 ה במרחק הליכה ממשהו שאת/ה בוטח/ת בה/בו? שכנים למשל ?\האם את -

 האם יש לך גישה לטלפון? אינטרנט ? כסף ? רכב ? -

 

מטרת התכנית היא לסייע להימנע ממצבים ניתן לסייע בבניית תוכנית הגנה עד לקבלת עזרה: .ב

ולשמור על הביטחון של הנפגעים עד קבלת עזרה. היות ומדובר בתוכנית שצריכה  מסוכנים

                                                           
3 Frydman, D. Shoshannah. (2020). When Quarantine Isn’t Safe: Helping Victims of Domestic 

Abuse During COVID-19 . Retrieved from https://blogs.timesofisrael.com/when-quarantine-isnt-

safe-helping-victims-of-domestic-abuse-during-covid-19/ 

JCADA - Ending Power-Based Violence, Empowering Survivors, Ensuring Safe Communities. 

Safety Planning. (2020). Retrieved from https://jcada.org/additional-resources/ 
Levin, A. (2020, March 19).When staying home may be the least safe option. Retrieved from 

https://blogs.timesofisrael.com/when-staying-home-may-be-the-least-safe-option/ 
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חלק מההצעות יתאימו חלקן לא. כדאי להציע  –להיות מותאמת לכל מטופל בהתאם למצבו/ה 

 למטופל/ת לשתף אדם אחד לפחות בפרטי התוכנית. 

 מרכיבים עיקריים בתוכנית:

 ם אחר )אפשרי תחת שמות פיקטיביים(שמירת מספרי חירום בטלפון הנייד או במקו 

  ללא צורך בדיבור( מאפשרת  דיווח שקט –הורדת האפליקציה של המשטרה( 

 הכרות עם גורמי הסיוע.  

  .לוודא שהנייד תמיד טעון 

  ,מומלץ לארוז תיק לשעת חירום ולשמור אותו במקום סודי עם: תרופות, תעודות מזהות

 .חפצים חשובים )גם של הילדים(ים ומסמכ מרשמים,\כסף, בגדים, תרופות

   .לשקול לבקש מהרופא לתגבר מרשמי תרופות חשובות עבורך ו/או ילדים 

  שכנים,  –איתור מקום אחד בטוח אליו ניתן ללכת במידה ויהיה צורך לעזוב )למשל

 .וכד'( 24/7קרובים, חנות שנשארת פתוחה 

  עזרה מיידית.  במטרה לקבל 118ללמד את הילדים להתקשר למשטרה או למוקד 

  .להציע לשתף בתוכנית לפחות עוד אדם אחד 

 :במידת האפשר, להשתמש בשכנים כמשאב תמיכה 

  .יזמינו משטרה לסכם שאם שומעים צעקות -

)כמו דפיקות על סימן )למשל " אני צריכה עגבנייה"( או  מילת קודלהגדיר  -

 .בדלת( שיאותתו שיש להתקשר למשטרה\הקיר

 .ק לשעת חירוםלהשאיר אצל השכנים תי -

 

 הכוחות הפנימיים וכוחות ההתמודדות:גדיל את על מנת להשניתן לתת עצות  .ג

 לשמר את הקשר עם המעגל החברתי והמשפחתי. גם בעתות סגר ובידוד. 

  מוזיקה, תוכנית אהובה ועוד – לחייךלו/לה לעשות משהו שיגרום. 

 תצאת לשאוף אוויר בכניסה או במרחב הקרוב לביל -במידה ואפשרי. 

 כדאי להקפיד על אכילה בריאה עד כמה שאפשר. 

 לנסות לעשות מעט פעילות גופנית. 

 השיחה:סיכום  .ד

  להזכיר לו/ה שהוא/היא לא לבד.או העובד/ת  ת/את המטופללהעצים 

 לפי צורך לקשר למקורות סיוע. 

  הסלמה במצב על מנת להזעיק עזרה במקרה של  במילת קודמומלץ להציע שימוש. 

 נוסף במצב ובתוכנית ההגנה שנבנתהם חשוב לשתף אד. 

  להשתמש באפליקציית החרום .  ניתן למשטרהאו  118-לבכל מקרה של סיכון יש להתקשר

 של המשטרה. 

  תשובה חיובית: אם ה -חשוב לברר האם  קיימת פגיעה או מסוכנות לקטינים או לחסרי ישע

 שין )חובת דיווח(. קיימת חובת דווח  לעו"ס חוק נוער או משטרה על פי חוק העונ
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 השירות הארצי לעבודה סוציאלית 
 משרד הבריאות

          zohar.lavi@moh.health.gov.ilדוא"ל: 
 02-5655988 פקס: 02-5080711/09 טל:

The National Social Work Service 
Ministry of Health 
zohar.lavi@moh.health.gov.il   

5655988-02 פקס: 5080711/09-02 טל:  

 פגיעה מיניתהמחלקה לטיפול באלימות במשפחה ו

 :: טלפונים ודרכי פניה2נספח 
 

 המחלקה לטיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית בשרות הארצי לעבודה סוציאלית:
   050-6242303: עו"ס ד"ר זהר סהר  מנהלת המחלקה

)נייד(  050-6242764: עו"ס ישראלה דנינו מרכזת ארצית תחום נשים ובריאות הציבור

israela.danino@moh.gov.il 

)נייד(    02-050-6248328: עו"ס ברברה לנג מרכזת ארצית תחום זקנים ותוכניות הכשרה

Barbara.lang@moh.gov.il 
 

 עו"סים מרכזי תחום אלימות במשפחה ותקיפה מינית בלשכות הבריאות המחוזיות:
 

 דוא"ל טלפון שם מחוז
 israela.danino@zafon.health.gov.il 050-6242764 ישראלה דנינו צפון

 omaya.nassralla@lbhaifa.health.gov.il 050-6200458 אומיה נסראללה חיפה
 Cohen@lbm.health.gov.il-Yifat.Pollak 050-6223304 כהן-יפעת פולק מרכז

 tamar.livne@telaviv.health.gov.il 050-6242825 לבנהתמר  תל אביב 
 mara.schecter@Lbjr.health.gov.il 050-6260588 מארה שכטר ירושלים
 Zohar.lavi@moh.gov.il 050-6242303 ליצור קשר עם זהר סהר באר שבע

 
 

 טלפונים לתאום הגעה והתייעצות עם כונן במרכזים האקוטיים:
 כתובת טלפון שם השרות

  03-5028313 מיון "4"חדר  וולפסון
       03-5028055    

, המרכז הרפואי וולפסון
 חולון

  04-8359210מיון  "10"חדר  בני ציון
 04-8359300שרות סוציאלי 

 המרכז הרפואי בני ציון,
 חיפה, 47גולומב 

 הדסה עין כרם
 "בת עמי"

 02-6777222 מיון
 02-6422758 שרות סוציאלי

ין עהמרכז הרפואי הדסה 
 , ירושליםכרם

 08-6400462מיון  סורוקה
 שרות סוציאלי

 08-6400327/08-6403799 

 ,המרכז הרפואי סורוקה
 , באר שבעהנשיאיםרות שד

 04-6652481 "מרכז טנא" פוריה
 

, מרכז רפואי פדה פוריה
 טבריה

 
 לנפגעי/ות טראומה מינית: ייעודיות חידות אשפוזיות י

 
 

 טלפון שם בית החולים
 08-8674529 מרכז רפואי "ברזילי" 

 03-6972084 מרכז רפואי תל אביב "איכלוב"
 04-7773037 מרכז רפואי רמב"ם

 04-6828179 מרכז רפואי רבקה זיו 
 04-6828064או מזכירות המחלקה 
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