
שלום רב,

במספר התפתחויות חשובות ומרגשות אשר נעשו לאחרונה בעקבות פעילותה של   ואתכן ברצוננו לעדכן אתכם 
 הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות.  

  כלל . לבקשתנו, התקיים דיון בכנסת במסגרת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד האחרון, בחודש יוניראשית, 
המשמעות הרבה שהייתה חשיבותה ואת  הדגישו אתו את עבודת הוועדההגורמים אשר השתתפו בדיון שיבחו 

המלצותינו, ולהלן העדכונים המשמחים שעלו: מטרת הדיון הייתה לעקוב אחר יישום . לעדויות אשר שולבו בדו"ח

עברה בכנסת החלטה  המוצעה לשלום הילד, ח"כ מיכל שיר סגמן ושר המשפטים גדעון סער,  בקידום .1
אשר תהווה פורום לתיאום וקביעת מדיניות ופעילות ממשלתית   ,"לים בין משרדית מנכלהקים ועדת 

משמעות הדבר היא שכל החלטה ממשלתית או מערכתית  . בכל הקשור לזכויותיהם של ילדים.ות
הנוגעת לילדים, תוכל להתבצע בתיאום מלא בין משרדי הממשלה הרלוונטיים. ההחלטות יתקבלו מתוך  

 במרכז, תוך שיתופם בקבלת ההחלטות.  גישה השמה ילדים 

תקנים לעובדות סוציאליות מתכללות לנושא של פגיעה מינית!    97החליט להקצות   משרד הרווחה .2
בנפגעי.ות עבירות מין )ילדים מדובר בעובדות סוציאליות לנפגעי עבירה, אשר יענו על הצורך לטפל

ובגירים( באופן הוליסטי. 

שא של ילדים בסיכון ופגיעות מיניות לכלל הכשרותיו המיועדות לצוותים  משרד הרווחה הכניס את הנו .3
החל לשלב עדויות של נפגעים ונפגעות    –העובדים עם ילדים, ובהמשך ישיר לדו"ח הוועדה הציבורית 

בהכשרותיו לאנשי המקצוע! 

, יעברו הכשרת חובה החינוך הוראה חדשים הנכנסים למערכת כל עובד.תמשרד החינוך החליט כי   .4
בנושא איתור וזיהוי ילדים נפגעי עבירה.

החל משנת הלימודים הקרובה, "מיניות בריאה ומניעת פגיעה מינית" יהיה נושא חובה לכלל   .5
, מכיתה א' ועד כיתה י"ב! התלמידים.ות, עם תכנים מותאמים לכל שכבת גיל

יצא נוהל חדש אשר עוסק בטיפול בנפגעי.ות תקיפה מינית במערכת הבריאות, וצפויה לעלות   לאחרונה .6
לאנשי  בשנה הבאה צפויה להיכנס תוכנית ליווי בנוסף,  .מיועדת לצוותים הרפואייםבנושא אשר לומדה 

תכלול הכשרות והדרכות שוטפות סביב הנושא של טיפול בפגיעות מיניות ושיח רגיש  ש, הרפואה
 על ידיסביב העיסוק בנושא פגיעות מיניות במיפוי הפערים  כמו כן, בשנה האחרונה החלו ומה.טרא

 גורמי המקצוע בקופות החולים. 

בעקבות הפגישה החשובה והמפרה בין נציגי הוועדה הציבורית לבין השר לבטחון פנים ומטה המשרד,   .7
פורצת דרך בנוגע לשרשרת השירות של נפגעי עבירה בשיתוף  ונערכת בימים אלה עבודת מטה יסודית 

. נפגעים ונפגעות מתוך מטרה לקדם ולייעל את ההליך

הרופאים והמזכירים היושבים בוועדות   נוהל חדש, לפיוילוט ל פיהמוסד לביטוח לאומי הוציא לאחרונה  .8
באמצעות   מרחוק יעברו הכשרה ייעודית בנושא של פגיעה מינית, והנפגע.ת יוכלו להשתתף בוועדה

צורך במסמך פסיכיאטרי עם אבחנה, ויתקבלו גם דו"חות מגורמי מקצוע בוטל הבנוסף, שיחת וידאו. 
סד לביטוח לאומי מכיר בכך ששיפור או תפקוד מיטיב של נפגע.ת אינו  מעבר לכך, המואחרים. טיפוליים 

 .של המוסד בפגיעה, ובפני קבלת קצבה  הכרהצריך להוות חסם בפני 

הגיעה  , אחת הפעילות הבולטות בגרעין האקטיביסטי של הוועדה הציבורית, אשר עזרא וייזלתודה מיוחדת להדר 
 לדיון ולקחה בו חלק פעיל וחשוב! 
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 שנאמרו על ידי הנוכחות בדיון: כמה מהדברים המרגשים  אתכם ואתכןלחלוק   ברצוננו

"קריאת הדו"ח הייתה מרגשת ביותר ]...[ הדרך בה הבאתם  עו"ס איזבל סרי לוי, נציגת משרד הרווחה:  •
 " את הקולות של האנשים, ממש ירדו לי דמעות

 

"העדויות בדו"ח מאוד משמעותיות ואני חושבת שזה משהו  וקר, נציגת משרד הבריאות:ד"ר ענבר צ •
שאנחנו יכולים להשתמש בו באופן ישיר למטפלים. גילינו מכל ההכשרות שלנו, שתמיד כשמביאים 

נפגע שמספר את הסיפור, איכשהו המקום הזה פוגש את האנשים בצורה הכי ישירה. תודה רבה על 
 ו"העבודה היפה הז

 

זאת ועוד, בחודשים האחרונים התקיימה סדרת הרצאות מקוונת, "חייתי אבל לא הייתי", אשר נועדה לחשוף את  
ממצאי הוועדה הציבורית בתחומים השונים בפני הציבור הרחב. במסגרת ההרצאות, השתתפו נותני ונותנות  

 עדות, אשר חשפו באופן מעורר השראה את סיפוריהם.ן.  

 

על   ושלכן! תודה שלכם האמיצותללא העדויות והפעילות הענפה הזו לא הייתה מתאפשרת  המרגשיםההישגים 
 נמשיך לפעול למען יישום מלא של המלצות הדו"ח.    שבחרתם ובחרתן לקחת חלק במסע החשוב הזה. 

   https://bit.ly/3nJyPsR :הוועדההפייסבוק של אנו מזמינות אתכם.ן לעקוב ולהתעדכן בדף 

 

 בברכה,
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