
 פתרונות טכנולוגיים 
וכלים דיגיטליים חדשניים 
להתמודדות עם התעללות 

והזנחה בילדים

כתב העת "נקודת מפגש" מיועד לקהילת אנשי המקצוע העוסקים בתחום של ילדים נפגעי התעללות 
והזנחה. תרומתו של כתב העת בהנגשת הידע הקיים והנצבר – באקדמיה ובשטח – לאנשי המקצוע, 

ביצירת שפה משותפת ובהגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים. 

גיליון 26 שיצא לאור בינואר 2024 יעסוק בנושא: 

פתרונות טכנולוגיים וכלים דיגיטליים חדשניים להתמודדות עם התעללות והזנחה בילדים - 
כלים המעניקים מענה בזיהוי ואיתור, התערבות קהילתית, טיפול מקצועי, חינוך ומניעה.

רקע:
אנו חיים בעולם שבו הטכנולוגיה משחקת תפקיד חשוב יותר ויותר בחיי היומיום שלנו. עם זאת, אנו 

חיים גם בעולם שבו 1 מתוך 5 ילדים בישראל נפגע מהתעללות או הזנחה. בשנת 2021 מספר המקרים 
המדווחים לעו"ס לחוק הנוער היה קרוב ל60,000. אולם נתון זה הוא רק קצה הקרחון של התופעה ורוב 

רובם של ילדים אלה אינם מאותרים ולמעשה נמצאים מחוץ למעגל הסיוע והטיפול. 

טכנולוגיה היא מרכיב נוסף, מרכזי שיש לעשות בו שימוש במסגרת המאמצים למציאת פתרונות לתופעה. 

אנו מזמינות אתכם לשלוח לנו מאמרים הסוקרים יוזמות טכנולוגיות חדשות בתחום ונותנים מענה 
לתופעה וכוללים כלים המתמקדים בזיהוי ואיתור, התערבות קהילתית, טיפול מקצועי, חינוך ומניעה.

קול קורא לכתיבת מאמרים לגיליון מיוחד 
של כתב העת נקודת מפגש:



נושאים אפשריים לכתיבת מאמר:
מאמרים כלליים על אתיקה, על אתגרים הצפויים למערך המניעה והטיפול בעתיד ומענים שיאפשרו . 	

התמודדות עימם בשדה העבודה. 

התערבויות מבוססות טכנולוגיה למניעת התעללות בילדים, כגון אפליקציות לנייד, פלטפורמות . 	
מקוונות ומכשירים לבישים.

שימוש בבינה מלאכותית, למידת מכונה ועיבוד שפה טבעית כדי לזהות ולאתר התעללות בילדים.. 	

שימוש בטכנולוגיה מבוססת רשתות חברתיות/ביג דאטה כדי לאתר ילדים ולדווח על פגיעה.. 	

השימוש במציאות מדומה כדי להעלות את המודעות ולחנך את הציבור לגבי התעללות בילדים.. 	

מחקרים שמעריכים את האפקטיביות וההיתכנות של התערבויות טכנולוגיות וטיפול בתופעה.. 	

קובעי מדיניות ומקבלי החלטות העוסקים במתן פתרונות בתחום.. 	

 

נשמח לקבל המלצות לגופים או אנשים שמתאימים לשם כתיבה.  *

נציין שהכתיבה אינה אקדמית אלה אמורה להנגיש את המידע לאנשי מקצוע מפרופסיות שונות.  ** 
כללי הכתיבה ישלחו בנפרד למתאימים.  

עוד על מכון חרוב

תאריך היעד להגשת הצעות: סוף יוני 2023
 בהצעה יש לצרף פסקה המתארת את נושא המאמר ומדוע הוא רלוונטי לתחום

 + תאור קצר של הכותב/ת.
תאריך יעד להגשת המאמרים )לאחר אישור שישלח במייל(: סוף נובמבר 2023.
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